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A.M. KOLDEWEIJ

DE LODEN BEELDEN VAN
FRANCESCO RIGHETTI
VOOR WELGELEGEN TE HAARLEM*

In de tuin van het Provinciehuis van Noord-Holland te
Haarlem, waarvan het oudste gedeelte gevormd word! door het

Paviljoen Welgelegen dat in de jaren J786-1790 gebouwd
werd als buiten voor de bankier Henry Hope, staan een zeven
talloden bee/den. Deze bee/den horen bij het schamele restant
dat is overgebleven van de vroegere status van Welgelegen.
Heny Hope liet voor zijn nieuwgebouwde c!a.rsicistische bui
tengoed een reeks van dertien Ioden kopieiin gieten naar in die
tijd hoog l',eiJ'aardeerde beeldhouwwerken. De opdracht tot het
gieten van deze kopieen kreeg de Romeinse beeldhomver en
metaalgieter Francesco Righetti ( I749-IIii9 ), die gespeciali

hetzelve, die meer of minder gegrond zijn, maar bij
den eersten opslag, en die geldt bij mij boven aile
nauwbereekende en fijn uitgeplozen aanmerkingen,
baart het bij allen een' zeer diepen indruk, die mij toch
waarborgt, dat in het geheel iets groots en schoons
moet gevonden worden.
Adriaan: Hoe heet dit groote beeld, dat op het plein
staat?
Cornelis: 't is Lai:ikoon met slangen worstelende, een
afgietsel naar een antiek, waarom het zeker hier een
plaats gekregen heeft , . .'

seerd was in het vervaardigen van dergelijke afgietsels. De
zeven bee/den die in Haarlem bewaard blez,en, zijn gedeeltelijk

Aldus laat de Haarlemmer Adriaan Loosjes in zijn Hoi

door de gieter J!pigneerd en J!,edateerd en ontstonden in de pe

lands Arkadia of Wandelingen in de Omstreeken l'an Haar

riode

iem dat in r8o4 in druk

1781

tot

1802.

'T IS LAOKOON .. .'

'Fritsje: Ha, daar zie ik het Huis van Hope ...
Cornelis: ... Men kan niet ontkennen, of dat Land-

huis, in een Italiaanschen smaak gebouwd, maakt van
hier gezien eene schoone en trotsche vertoning. Sommige Bouwkundigen hebben zeker aanmerkingen op
*

Het eerste onderzoek naar de beelden van Righetti werd in 1976
door de auteur vcrricht tijdens een stage op de kunsthistorische
afdeling van het Centraal Laboratorium voor Onderzoek naar
Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam. Dit onderzoek dar werd gedaan onder de stimulerende Ieiding van drs. E.
van de Wetering, was in de eerste plaats gericht op de vraag of de
Ioden bee!den oorspronkelij k beschitderd waren geweest. De herenE. van de Wetering en T. Stambolov (Centraal Laboratorium,
Amsterdam) waren zo vriendelijk het manuscript voor dit artikel
kritisch door te nemen.

verscheen, enkele wandelaars
babbelen over bet buiten van Henry Hope en de opvallende beeldengroep ervoor. 1 A. Loosjes is hiermee de
eerste die spreekt over het meest bekende van de Ioden
beelden die Henry Hope in Rome liet gieten voor zijn
huis ine Haarlemmerhout. Tien jaar eerder had Loosjes a!in Het Hout of Boschgedachten in zes bespiet,elingen als
afbeelding De Eer, een doorkijkje in de Hout weergegeven waarbij op de achtergrond Welgelegen te zien is
met de Laocoon op bet voorplein. 2 Het oudste document dat getuigt van de aanwezigheid van de Ioden
Laocoon voor bet buiten van Henry Hope is een kopergravure door J. L. van Beek naar D. Kerkhoff uit
r789. Het beeld zal dan in de loop van dat jaar ge-

1

2

A. Loosjes, Hollandr Arkadia of Wandelin. en in de omstreeken !Jan
1-laar/em, 2e en laatste sttlk, Haarlem 1804,413-415.
A. Loosjes, Het Hout of BoschJ?,edachten in zes bespi elinc en, Hacrlem
1793, plaat III (Verbeeldende een . ezef.t op !Jet Huir !Jan Hope).

2

/ljb.

J.

I.

Gezicht op Paviljocn \velgelegen, voorzijde np het zuidcn. Op het voorplein de Ioden kopic van de Laocoi)ngroep. Kopergravurc door

L. van Beek naar D. Kerkhoff, 1789 (Gcmeente-archicf Haarlem 2\(6-i; foto Index Bouwkunst,

plaatst zijn, want eerdere afbeeldingen uit I 789 beeldden Welgelegen nog af met het lege voorplein 3 (afb. I).

Kill

Utrecht, G. Th ..Dclcmarrc).

van cen aantal omliggendc percelen besloot hij in I 78 5
tot de bouw van het monumentale buitenhuis. 4

Het

eigendom van Henry Hope aan de Hout was echter
niet groot genoeg voor de majestueuze opzet die hij in
HET HUIS WELGELEGEN

VAN HENRY IIOPE

zijn hoofd had, en al meteen bij de eerste bouwplannen
werd het stadsbestuur van Haarlem door Hope bcna-

De bankier Henry Hope, die vanaf 1762 als medefir-

derd met het vcrzoek of de lanen in de Hour op zijn

mant

kosten verlegd mochtcn worden. Op

was opgenomen in het bedrijf Hope & Co te

I2

november

Amsterdam, had reeds in r 769 de hofstede We !(ele, ;m

r 78 5 werden Hope's plannen goedgekeurd en zijn nog

bij de Haarlemmerhout gekocht en na de verwerving

te bouwen buiten kon een grootse oprijlaan krijgen en

Een cxcmplaar van dezc gravure van

J.

I .. van Beck wordt hc-

waard in het Gemcente-archicf 1-Iaarlem z /6-i. Evcnccns uit 1789
dateert de atbeclding in de MaandeltjkJt Ntder/and.rche !Vltrl'llriu.,·,
waarop we nog terugkomcn. Bekendcr zijn de kopcrgravur<..'S van Fl.
C:omtc en van C:hr. llaldcnwang naar tckcningen van I I. 1'. Schouten
uit 1791. Exemplarcn Gemeente-archief Haarlem 2 j /6 g n h. De
tekening en twee studies voor de gravure van Haldcn- wang zijn ook
te Jiaarlcm, Gcmccntc-archicf z /(> b, c en f. Tcntoonstcllingscatalogus StadSJ!,fzicbt 1-lrwr/n;; I7J0-1Sro, Haarlem
1977-78, cat. nr. p, p. 94-96, afh. 39· H. 1 .. l'renen, f-larlcmia
1//ustrata, f-laarlem in de jraai.rte . ec:;ichlen, Den

Haag 1969, ath.

zonder nummer. N. de Roy van Zuydcwijn. 'l en huis met gcschiedenis. Hct Provinciehuis in Haarlem',jaarboek llaarlem I97J,
( 1976), 73-ll, atb. p. 74 en ll· Waar zete/t en tNit dot! He! ProJ;in
riaa! lJestttur Mtt }\loord-lfo!!and, Haarlcm 19(,6, afh. titelpagina.

4 Voor de geschicdenis Yan hct huis en de discu sic omtrcnt de
mogelijke ontwcrpcr: K. Blauw, 'Het Provinciehuis van I'\oordholland', jaar/Joek f-faarkm I9J, (1959), 69-81. K. Blauw, 'Van
"llofstedc" tot "Paviljocn" Welgelegen', jaar/;ock Haar!e!IJ I962,
(19(>3), 5 3-72. E H. ter Kuile, 'Op zoek naar de architckt van het
Paviljoen hij llaarlem', lJu/!etin KNOB, 74 (1971), 191-196, pl.\ I54· E. H. ter Kuile, 'Het l'aviljoen bij Haarlem nadcr bcschnuwd', lJu//ctin KN0/3, 76 (1977), 9-1 i· E. H. ter h:uile, 'De
tckstcn van Goctghcbucr inzake hct Paviljocn kritisch gewaar
deere!', Bulletin KNOB, 78 (1979), 154-116. W. P. J. Overmccr,
'Het buitenverblijf van Loclewijk Napoleon tc Haarlem', ne :Va
t•or.rchn, \9 (1910), z89-297. N. de Roy van Zu\'dcwijn, 'Ecn huis
met geschiedcnis, Hct Provinciehuis in Haarlem', Jaarhoek Haar
/w; I9JJ, (r976), 6j-IJ7. H. M. Zijlstra-Zwccns, 'Nogmaab de
architect van Wclgclcgcn', HIII!eti11 KNOH, 76 (1977), 119-120.
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de passende omgeving die noodzakelijk was voor de
allure die de bankier wenste, ook a! was zijn eigen
grondgebied aan de Hout te benard voor deze plannen.
Het huis dat vermoedelijk naar ontwerp van de architect Leendert Viervant werd gebouwd, was in 1789
nagenoeg voltooid. 5 Henry Hope liet de voor het in
Frans-classicistische stijl opgetrokken bouwwerk gelegen Hout veranderen door de tuinarchitect ]. G. Michael in Engelse landschapsstijl. 6
Centraal in het ontwerp voor de Nieuwe Hout was
de lange zichtlaan die door de hele Hout heen naar
Welgelegen leidde. Deze laan werd geflankeerd door
bomengroepen die geleidelijk naar het huis toe een
bredere ruimte naast de laan openlieten. Vanuit het
huis Welgelegen gezien gaven deze steeds dichter langs
de laan gesitueerde bomengroepen een optisch effect
van een zeer diep voorterrein. Vlak voor het huis eindigde de laan in een door de twee opritten naar de 'beletage' van Welgelegen omsloten fraaije voorplaats, in de
vorm tJan een amphitheater, in welks midden zich een prachtig
standbeeld l!an Laocoon bez•indt. 7

DE BEELDE:--1 AAN DE BUITEl':ZIJDE
VAN WELGELEGEN

De grote Laocoi:ingroep is van de beelden die het huis
van Henry Hope aan de buitenzijde sierden en van de
reeks Ioden kopieen die hij te Rome liet gieten voor de
decoratie van zijn buiten in de Haarlemmerhout, verreweg de bekendste. Dit vindt zijn oorzaak zowel in het
grootse karakter van de groep op zichzelf, als in de
monumentale plaatsing midden voor het gebouw op
het ovale voorplein aan het einde van de lange laan
door het EnJ!,elsche Bosch waarin Hope de Hout had
Iaten veranderen. 8 Zo beschreef Hildebrand in r 8 3 9
E. H. tcr Kuile, 197) en 1977. Over bet tijdstip waarop Wclgelegen voltooid werd: 'Bcricht wegens de nevenstaande plaat', De
A1aandelijk_re 1Vederlandsche lvfercurius, Amsterdam 1789, I8 8- I 90 +
afb. N. de Roy van Zuydcwijn, op. cit., 73·
6 'Stadspark en buitenplaats', W'onen Ta/Bk, 9-10 (I977), 59 e.v.
L. A. Springer, De flaarlemmerbout van 1 J<fj-!1!96, Haarlem 1896,
28-39·
7 Merkwaardipe Rezz ten, pebouwen, mom1menten en Standbeelden in de
1Voordelijke Prot•intien /Jan het Koningrijk der !Veder/anden, E. Maas-

kamp, Amsterdam 18I6, pl. 2·3.
'Bericht wegens de nevenstaande plaat', De lvfaandelijkse IVeder
!andsche lvfercurius, Amsterdam 1789, I 89-I 90.
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naar aanleiding van zijn wandeling met Robertus
Nurks door de Haarlemmerhout een van de daar wandelende groepen Amsterdammers, die zich in den aanblik
t•an het Paz,iijoen ZJerlustigt, en waarZJan a! de indiJ;idu' s, om
zich te OJ!ertuigell dat he! geen droom i.r, zich met beide handen
aan de spijlen t•an het hek vastklmmmz, zich met geen mo
ge/ijkheid kunnettde oZJertuigen JJ!at Poor aardigbeid of vroolijk
heid er wezen mag in de /!,roep van Laokoiin ... 9 En wan-

neer B. ten Brink in de Kun.rtkronyk van r87z een reeks
opstellen schrijft over de Laocoi:ingroep, begint hij
met de woorden: Al.r knaap zag ik in de flaarlemmerhout
op het voorplein em .rchoon afgietsel der groep van den ],aocoiin
10

Het monumentale afgietsel op ware grootte van de
Laocoon voor Welgelegen wordt geflankeerd door
vier, twee aan twee bij de opritten geplaatste zandstenen Ieeuwen, verkleinde kopieen van de liggende Ieeuwen aan de opgang naar het Capitool te Rome. 11
Voorts liet Henry Hope de voorzijde van Welgelegen verfraaien met zes beeldengroepen in steen, waarvoor de Zuidnederlandse beeldhouwer G. L. Godecharle (r750-1835) de opdracht ontving. Terzijde van
de hoofdingang op de bel-etage werden kort na mei
r 789, tussen de kolommen in de blinde nissen, personificaties geplaatst van de Contemplatio, de overdenking,
en van de Meditatio, de bespiegeling.12 Om de strakke
contouren van het gebouw te doorbreken werden naar
vooral Engelse mode, al meteen bi j het gereedkomen
van het buitenhuis, op de daklijst een viertal jraai uit
steen gebijtelde Groepen kindertjes, l'erbeeldende Muzijk,
Poezjj, .Schilder- en Beeldhouu;-kunst geplaatst. 13

Op het fraai Frontespies ... pronkende met het wapen
van den Bouwheer dat boven het middendeel van het

gebouw is aangebracht, schijnt het oorspronkelijk ook
9 Hildebrand, 'Een nnaangenaam mensch in de Haarlemmerhout',
Camera Obscura, Haarlem 192), 27 (eerstc cditic 18)9).
10 B. ten Brink, 'De Laokni:in, il ostentn dell'artc', Kunc<tkrrmyk,
N.S. IJ (1872), I9.
I I

lVaar zetelt en wal doet Het l'ral'illciaa/ Bnfutlr

l'rl!l

Naard-Holland,

Haarlem I966, I7-I8c De nude Ieeuwen werden in 1955 vervangen door nieuwe kopieen, vcrvaardigd door 1\. M. Stolz te Amsterdam.
I z In De lvfaandelijkse !Veder!andsche lvfercttrill.r, Amsterdam I789, r 89,
wordt nog gesproken over !Jn:e , roole ni.r.ren, J!,eschikt tloor stand
bee/den. Ook np de afbeelding bij deze tekst is te zien dat de
beelden dan nog nict geplaatst zijn.
13 In 1789 warcn deze vier groepen op de daklijst al geplaatst. De
Maande!ij.kse Nedaland.rche 1 fermritJs, Amsterdam I 789, r89.

De Ioden bee/den

4

!ICIII

France.rco Rzi!,hetti tJoor U7e<i!,el i!,en te flaarlelll

nog de bedoeling te zijn geweest enkele beeldengroe-

schatkamer van de Cathedrale St. Lambert tc Luik, die

pen te plaatsen. Zover bekend hebben deze er echter

onder de Franse overheersing was opgeheven 16
Toen de plannen voor het nieuwe neo-classicistische

nooit gestaan.

Welgelegen omstreeks q8o vastere vormen begonncn
aan te ncmen, zal Henry Hope vrijwel tegelijkertijd het
DE NEO-C:LASS!CISTISCHE
DE Kl!NSTVERZAMELI'JG

BEHU!Zlt-..G VOOR
VA'\J HE'-:RY HOPE

plan hebben opgevat om voor zijn modieuze buitenhuis met het in een Engelse landschapstuin veranderde
park en de voor beperkt publiek toegankelijke kunst-

AI met a! leverde het buitenhuis Welgclegen ten volle

verzamcling, een aantal goede kopieen op ware grootte

de stijlvolle aanblik die Henry Hope het wilde geven

van beroemde beeldhouwwerken te bestellen. In

als zijn wooing en vooral als behuizing voor zijn om-

werd de mcest imposante van deze kopieen, de Lao-

vangrijke schilderijencollectie en verzameling antiqui-

coongroep, buiten voor Welgelegen npgesteld. In het

teiten. Deze kunstverzameling, die in beperkte mate en

totaal liet Henry Hope dertien van

uitsluitend op vertoon van een door Henry Hope uit-

afgietsels vervaardigen door de Romeinse becldhou-

gereikt toegangsbewijs voor publiek toegankelijk was,

wer Francesco Righetti. De beclden werden door hem

werd ondergebracht in de drie grote zalen in het mid-

in Rome gegoten en vervolgens verscheept naar Haar-

den van de eerste verdieping van het buitenhuis. De

lcm. Alleen van de Laocoongroep is met zekerheid de

schilderijencollectie, die in 1795 liefst 3 72 nummers

oorspronkelijke plaats bekend, zoals gezegd midden

telde, is goed bekend dank zij de verzekeringslijsten

voor Welgelegen op het ovale voorplein. De overige

die in dat jaar werden opgesteld.14 Over de verdere

twaalf beclden waren minder kolossaal en kregen wel-

verzameling oudheden zijn we minder goed ingelicht.

licht een minder vaste plaats. Bovendicn arrivecrdcn

I

7H9

dcrgelijke Ioden

Henry Hope schijnt het merendeel van zijn bezittingen

deze beelclen langzaam aan op Welgelegen: het laatste

na 1794 overgebracht te hebben naar Engeland, waar

beeld

hij zich vestigde toen de Fransen Holland hadden bezet.

Hope verschillende van de beelden bedocld als decm·a-

Een Engelse beschrijving van de collectie van Henry

tie in de tuinen rond zijn buitenhuis, terwijl de ovcrige

Hope zegt zelfs dat hij op tafels en stoelen na, al zijn

een plaats in de kunstcollectic zouden krijgen.

is gedateerd IHoz. Waarschijnlijk had

Henry

bezittingen uit Haarlem had ovcrgebracht naar Londen.15 De zware Ioden beelden bleven evenwel ook in
Haarlem. Deze afgietsels van beroemde bccldhouw-

DF DF.RT!Ft-.. KOPIEEK

werken maakten in \'Velgclcgen een wezenlijk onder-

FRANCESCO RIGHETTI

VA

VOOR WELGELFGE'.;

dec] uit van de laat-achttiende-ecuwse kunstverzameling, waarin zich ook originele antieke beelden, allerlei

De

Romeinse beeldhouwcr Francesco Righetti ont-

voorwerpen uit de klassieke oudheid zoals Griekse va-

ving in 178 I van Henry Hope de opdracht tot het

zen, schilderijcn van vooral Italiaanse en Hollandse

gieten van twaalf kopieen op ware groottc van tien

meesters en nnk meer exotische nudheden hevnnden.

toen

Zo kocht Henry Hope nog in r 794, waarschijnlijk kort

beeldhouwwerken. Deze grote bestelling is de cerste

voor zijn vertrek naar Engeland, een stuk Onsters bor-

gedocumenteerde opdracht die Righetti als zelfstandi-

duurwerk waarvan gezegd werd dat het op de Turken

ge meester ontving. Door Henry Hope were! hem toc-

was buitgemaakt in de slag bij Lepanto (I pr ), uit de

vertrouwd afgietscls te maken van de volgende, in het
I lopeJ hm·r hrot f!,ill to l > r:,lanrl !lxirfillt mllfdion r:/piclurc.r rmd /JctN
rell/fJ!'ed Ja JJ!ltrh /their proptrt)' r/.1' to ha!'f' lift behind rm()' iab/n and
rhair.r. D. Watkin, '"The Hope-family" lw Benjamin \\ic<t', Rnr

14 De <childcrijcncnllectic were! in 1794 vcrschecpt naar Engel and.
l)c lijstcn zijn in extenso gccit :erd
[VI. Ci.
Buist, At.cpes nolllracta, Hope & Co '7.70-lkli, Den Haag 1974,
42-43, 486-494. M. G. Buist, 'Hope

& Co, de familic en de
firma', .\.pt, el Hi.ctoriad, 11 (1976), 21-22. N. de Rov van Zuyde11

wijn, op. cit., R 1-82.
( lvcr her hui< dat Henrv Hope kocht van 1 .ord llopctoun in
Cavendish S(_1m1re, zegt de Fariny,ton /Jiat:l', 27 januari 179): Fhc

beroende antieke en twee fameuze meer recente

16

lil( lon I'da_ tl'(ine, 106 ( 1964), 171.
.J. Demarteau, 'Trcsor et sacri<ttc de Ia Cathedrale Saint-!.am bert
:\Liege 1611-171 ·. lilllldin dr Ia Saudi rfArl el rfffistoire d11

/)iorese de I.i e, 11 (1882), 122.
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laatste kwart van de achttiende eeuw populaire bedden: 'Venus, in bezit van de Medici; Apollino, in bezit
van de Medici; Amor met boog (van het Capitool);
Mercurius van Giovanni Bologna; een zittende muze
(in Engeland); de groep van Venus en Amor van het
Vaticaan; Antinous van het Capitool; Ganymedes in
het Vaticaan; de heilige Susanna van Franc;:ois Duquesnoy; Bacchus van de Medici; Bacchus en een faun uit
Florence; Papirius en zijn moeder, uit de Villa Ludovisi.'17 De opdracht voor de kopie van de Laocoon,
waarvan het origineel zich in het Vaticaan bevond,
ontving Righetti kennelijk bij een andere gelegenheid
van Henry Hope. Misschien gaf Hope de grote opdracht voor de twaalf afgietsels pas nadat Francesco
Righetti hem zijn vaardigheid had getoond in de geslaagde kopie van de gecompliceerde Laocoongroep.
De keuze van beeldhouwwerken die Hope maakte
ter opluistering van zijn classicistische buitengoed was
niet zeer origineel. De Susanna van Duquesnoy en de
Mercurius van Giovanni Bologna niet uitgezonderd,
zijn het aile in die tijd zeer populaire beelden, die in
kopie vele grote huizen en tuinen in Engeland en op
het vasteland van Europa sierden. Enigszins minder
bekend was de zittende muze uit Engeland, maar ook
dit beeld voldeed voldoende aan de algemene smaak
van die tijd om in r 794 door Righetti vermeld te worden op zijn lijst van uit voorraad leverbare kopieen. 18
Francesco Righetti was blijkbaar niet in staat om aile
I

7 De reeks van rwaalf beelden werd voor het eerst gcpubliceerd
door Romolo Righetti in I940. R. Righetti geeft geen bron voor
zijn gcgcvens over deze opdracht; vermoedelijk raadpleegde hij
materiaal uit zijn familie-archief. De naam van Henry Hope
wordt niet door R. Righetti genoemd, maar wel dat de grote
bestelling kwam van een si,gnore o!andese, die de afgictsels hestelde
van: Venere dei i f·ediri, Apoilino det il1edici, A!!torino rhe .rpezza
farm (del C?tmpido. iio), Mercurio del Ciamboio. na, una Musa sedente
(e.ri.rtente inlnxhiiterra), xmppo di Venere e Amore dellviarrh.Ron
danini, Antinoo del Campido lio, Canimede drl k!useo Piano a/ Vati
cano, Santa St .rutl!la del Fian;mn :z,o (nella t'hie.ra tid/a .Madonna dei

rornari), Bacco dei ll4edici, Haem !In fauno di 1-'lrenze, Papirio c S/1{!
madre di Villa Ludo1•i.ri. R. Righetti, 'Fonditori in bromo Romani
del settecento e dcll'ottocento I Valadier e I Righetti',/,'( :r/;e
RiN'sta RoJJJana, 5 (1940), 7·
18 Deze lijst van Righetti uit 1794 werd ontdekt door Hugh Honour en door hem genoemd in zijn artikel uit I963, p. I98. De
vollcdige lijst werd als facsimile afgedrukt door Francis Haskell
en 0Jicholas Penny in hun bnek Ta.rte and the /lnltque. lk ben de
beer H. Honour zen crkentclijk voor de nadcre gegevcns die hij
mij over deze prijslijst vcrschaftc en voor de verwijzing naar de
publikatie ervan in het onlangs verschcnen werk van Haskell en

J
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twaalf kopieen onmiddellijk na de opdracht te vervaardigen. Het beeld van Ganymedes, dat te Haarlem bewaard bleef, is I Soz gedateerd en werd dus pas ruim
nadat Henry Hope naar Engeland vertrokken was, op
Welgelegen afgeleverd (afb. 12). De kopie van de Bacchus, in bezit van de Medici, en het afgietsel van de
Susanna van Duquesnoy, stonden begin oktober van
q8z voltooid in het atelier van Righetti te Rome. 19 In
de loop van q8z ondernam Righetti ook stappen om
toestemming te krijgen voor het afgieten van de Papiriusgroep, die in bezit was van de familie Ludovisi. 20
Het beeld van de zittende muze (afb. 8, 9), de Apollino
(afb. 4) en de Amor (afb. 5) zijn zoals uit hun datering
blijkt, nog in I 78 I door Righetti vcrvaardigd. Van de
andere beelden is geen datering bekend. Het is echter
aannemelijk dat de gehele reeks door Righetti was afgeleverd op het moment dat Henry Hope zijn buiten
Welgelegen overdeed aan zijn pupil John Williams
Hope in r8o7.

DE IN JIAARLEM BEWAARD GEBLEVEN
LODEN BEELDEN

Er zijn slechts schaarse gegevens beschikbaar over het
wei en wee van de loden kopieen van Righetti die nu
nog in Haarlem zijn. Op enkele afbeeldingen van de
Hout en van Welgelegen wordt vanaf I 789 de LaoPenny. Fr. Haskell & N. Penny, Ta.rte and t!Je Antique, T!Je /,nre
of Cla.rsical Sculpture 1 ;oo-1900, New Haven/l.ondon 1 9R I, Hl·

H. Honour, 'After the Antiyue: Some Italian Bronzes of the
Eighteenth Century', "·1pollo, 1 (1963), 198.
19 In de aflcvering van I9 oktnber 1782 van het Diario Ordinaria
wordt bcschreven dat deze heclden voltooid in het atelier van
Righetti stonden, als twee uit de seric van twaalf die hij moest
gieten voor een beer in Holland, SzR· !:"rriw Opel, een charmante
ltaliaanse verbastcring van de naam van llenry Hope. Van het
tijdschriftje waaruit deze gegevens wcrden ontlcend, schijnen
slechts twee rccksen tc zijn overgeblcvcn, een in de bihliotheek
van hct Vaticaan en een in de Biblioteca Casanatensc tc Rome.
Deze vermelding, die alle twijfel omtrent Henry Hope als opdrachtgcver van de twaalf afgietsels aan Righetti wegncemt,
dank ik evencens aan Hugh Honour tc Lucca. Cracas, /)iano
Ordinaria, num. 8q, I9 Ottobre 1782, (Roma, pressa S. Marco al
Corso), 6-7.
20 De toestemming voor het afgieten wcrd even wei geweigcrd. Het
is niet bekend of Righetti er later wel in slaagde de toestemming
te verkrijgen. Pas vanaf I 8 18/I 8 I 9 wcrd bet makkelijkcr de heelden van de familie l.udovisi af te gieten. Fr. Haskell & N. Penny, op. cit., 290.
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coongroep weergegeven. Ook in beschrijvingen van

Paviljoen bewaard gebleven Ioden kopiecn worden

het huis van Hope en van de Haarlemmerhout wordt

vereenzelvigd, namelijk de :Mercurius (afb. 6, 7), de

soms over deze beeldengroep gesproken. De andere

Eros (atb. 5) en de Apollino (afb. 4). De beide beelden

Ioden beelden waren minder opvallend en stonden

die in de inventaris van

waarschijnlijk voor ecn dec] binnen in het huis opge-

de Medici.r bleven niet bij Welgclegen bewaard. Het ligt

steld. Wanneer henry Hope in

voor de hand te veronderstellen dat met het ene de

I

807 Welgelegen offi-

ciecl overdraagt aan zijn (pleeg)zoon John Williams

I

8 Io omschreven zijn als f/em/S

door Henry Hope bestelde kopie van de Medici-Venus

Hope wordt er kennelijk geen uitgebrcide boedel-

werd bedoeld en met de andere abusievelijk het afgiet-

bcschrijving van het buitenhuis en de erbij horende

sel van de Venus enAmor uit het Vaticaan (afb. 3 en

tuinen gemaakt. Ook bij de verkoop van Welgelegen

w).

door deze laatstc aan Lodewijk Napoleon in I8o8 schijnt

De twee groepen en de drie beelden die ten tijde van

een dergelijk document niet tc zijn opgcmaakt. In de

Lodewijk Napoleon in de hal stonden opgesteld, ble-

koopbrief wordt slechts gesteld dat Lodewijk apo-

ven daar onaangeroerd staan tot

lcon het Pa!Ji!!on, zoals W'elgelcgcn dan steeds gc-

den de Eros, Bacchus en Amphelos, Apollino, en de

I

88 r. ln dat jaar wer-

noemd worclt, in zijn geheel van John Williams Hope

Ganymedes met de adelaar uit de hal verplaatst naar

kocht, inclusief al de iVleubelm in 't hui.r We<l!,elt; ;en, bme

buiten op het terras voor de eerste etage van het vroe-

JJens aile de .l'tandbee!den ...21 .

gere buitenhuis van Henry Hope.23 In

De gedwongen troonsafstand van Lodewijk Napoleon op I juli I 810 Ievert ems even wei een uitvoerige
inventarisatie op van de paleizen en buitenhuizen die

deze vier beelden ook van het terras verwijderd en

dan in zijn bezit zijn. Ook Welgelegen wordt gei'nventariseerd, waarbij dan ook verschillende van de heelden van Righetti worden genoemd. Het is zeker niet
onwaarschijnlijk dat bij deze inventarisatie, die werd

van het Provinciehuis van Noord-Holland, dat sinds

I

948 werden

samen met de Mercuriuskopie die kennelijk aldie jaren
in de hal was blijven staan, opgesteld in de binnentuin
I

930 de nieuwe bestemming was van het Paviljoen

Welgelegen. Het beeld van de zittende muze ofwel Euterpe stond a] in de tijd van Lodewijk Napoleon in de

uitgevoerd tussen I6 julien 29 augustus I8IO, een aantal van de Ioden beelden nog werd aangetroffen op de
plaats waar ze onder Ieiding van Henry Hope waren

tuin bij Welgelegen; in 1948 werd deze kopie geplaatst

opgesteld. 22 ln de VeJ-tibule stonden drie niet nader

voor het Paviljoen als eindpunt van de lange laan door

gei'dentificeerde Ioden beelden en in de Ve.rti/mle don

de Hout.

bij de andere beelden in de binnemuin. De Laocoongroep bleef op zijn oorspronkelijke plaats, midden

nant sur !e pare waren twce beeldengroepen van lood
opgesteld. In de tuinen bevonden zich een Ioden kopie
van de T/em!J de lvfedicis, het Ioden beeld van de zitten-

LODEWIJ K NAPOLEON

de muze en de Laocoongroep. Voorts werd aan de
inventaris van de tuinen nog een tweede Ioden Venu.r

Koning Lodewijk Napoleon die met hct huis Welgele-

de lvfedicis toegevoegd. De beide Ioden groepen die in

gen in I 8o8 ook aile de Standbee!den kocht van John Wil-

de vestibule met uitzicht op de Haarlemmerhout stonden, moeten ongetwijfeld worden gei'dentificeerd als
de Bacchus-en-Amphelos-groep en de Ganymedes met

liams Hope, was ongetwijfeld even content met de
reeks kopiecn van Righetti als met het neo-classicistische buiten zelf. Terwijl ten tijde van de bouw en inrichting van \Xielgelegen door Henry Hope de stijl van
het geheel nog typerend was voor de kennis en de
goede smaak van een betrekkelijk kleine en selecte eli-

de adelaar (afb.

I

7 en

I

z). De zittende muze is het

beeld van Euterpe (afb. 8, 9) en het becld van
Laocohn spreekt voor zichzelf (at1J. I, 2 ). De drie
beelden in de vestibule moeten wei met de drie ook
nu nog bij het
21
22

c;eciteerd naar l\. de Roy van Zuydcwijn, op. cil., 96.
Zie hijlage I. Mcvrouw N. de Roy van Zuydcwijn was zo vricndclijk mij tc attendcren op dczc inventaris, waarvan hct originccl
zich in de Archives Nationalcs tc Parijs hcvindt.

te, past in het begin van de negentiende ecuw het PatJi/

lon We el!!.cl!,ell goed bij de smaak die in de Napoleontische hofkringen gangbaar was. Ook aile beclden waar2

K. Blauw,

op. til.,

19 H, 77·
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van Henry Hope in Rome een afgietsel had Iaten vervaardigen, genoten toen nog steeds een hoge waardering. Met de Laocoon uit het Vaticaan als het opvallendste stuk werden de originelen van nog verschillende andere afgietsels die Lodewijk Napoleon bij zijn
Welgelegen had staan, in triomf en met vee! feestelijkheden in I 798 Parijs binnengehaald, waar zij van I 8oo
tot de opheffing in I 8 I 5 waren opgesteld in het
i\1use'e Central des Arts. Verscheidene stukken die zich
in de collectie van de Medici bevonden, ontliepen
dit
lot doordat deze verzameling tijdelijk
naar
Palermo werd overgebracht. Het beeld van Venus
enAmor,
waarvan Righetti ook
een kopie
vervaardigde voor
Henry
Ho- pe, vormt
een
opvallende uitzondering in de waarde- ring van de
Fransen: het origineel uit het Vaticaans Museum
wilde men niet hebben voor het grote over- zicht dat
in Parijs werd gecreeerd. Wellicht moet het aan het
toeval worden toegeschreven dat de replica van dit
beeld die in Haarlem in de tuin van Welgelegen was
opgesteld, ook daar kennelijk m diskrediet vie! en
waarschijnlijk in de loop van de vorige eeuw verdween.

HET OEUVRE VAN l'RAKCESCO RIGHETTI

Voor de Romeinse metaalgieter Francesco Righetti
zijn de dertien Ioden afgietsels die hij vervaardigde
voor Henry Hope in meer dan een opzicht opmerkelijk. 24 In de eerste plaats zijn de zeven te Haarlem
bewaard gebleven beelden uit deze reeks de enige bekende kopieen op ware grootte die nog bestaan van
deze gieter. Bovendien is de opdracht van Henry Hope
in q8 I aan Righetti niet aileen opmerkelijk vanwege
de grote omvang van twaalf stuks, maar ook is het de
eerste opdracht, zover bekend, die deze ontving na zijn
leertijd bij de Romeinse graveur en zilversmid Luigi
Valadier. Voorts is het gebruikelijke materiaal, waarin
Italiaanse gieters als Righetti werkten, brons in ver24

schillende legeringen en niet het "ooral in Engeland
veelvuldig toegepaste lood. Tot nog toe was het zelfs
niet bekend dat Righetti ook in lood werkte. Hoewel
er geen andere kopieen op ware grootte van Francesco
Righetti bewaard zijn, was wel bekend dat hij deze op
bestelling vervaardigde, in brons of in op brons lijkende legeringen. In 1794 publiceerde Righetti in het
Frans een lijst van de replica's naar beroemde beeldhouwwerken die hij uit voorraad kon leveren. Aan het
slot van deze lijst schrijft Righetti dat hij ook van elk
gewenst beeld afgietsels op ware grootte maken kan.
De prijs is afhankelijk van de maat en de vorm van het
origineel. Als voorbeeld noemt hij de Apollino uit de
Medici-collectie waarvan ook Henry Hope een afgietsel bezat dat Righetti al in q8 I voor hem vervaardigd
had. Verder vinden we op de prijslijst van Righetti
tussen allerlei andere kopieen ook de beelden vermeld
die hij voor Henry Hope had afgegoten. Aileen de
Susanna van Duquesnoy was blijkbaar als kerkelijk
beeld niet voldoende gewild en werd niet op de lijst
opgevoerd.
Van een groot aantal van de op deze prijslijst te
koop aangeboden verkleinde bronzen replica's, meest
naar antieke beelden, zijn nog exemplaren bekend. Enkele populaire onderwerpen bleven in meer versies bewaard, zoals bijvoorbeeld de verkleinde kopie van de
Laocoon. 25 Lang niet aile werkstukken van Righetti
zijn echter door hem gesigneerd en vele ervan zullen
wellicht als werk van andere kunstenaars of als oudere,
al dan niet anonieme kunstwerken bekend staan. 26
Maar ook van Righetti's gesigneerde replica's van antieke beelden komen nog incidentecl onbekende exemplaren te voorschijn, zoals onlangs de ook in de prijslijst genoemde Leda met de zwaan. 27 Deze bronzen
replica, gesigneerd en gedateerd 1787, werd door Righetti gemaakt naar het origineel op het Capitool. Van
andere werkstukken die door Righetti werden gegoten
zijn verschillende kandelabers en kruizen te noemen,
bekend uit Italiaans kerkelijk bezit; ook eigentijds moRronze.rlatuetten, 1 J .-1 J'. Jahrbundert, Braunschweig 1967, 433,
436-437, 484. Tentnonstellingscatalogus Ci!Jiltti del )oo a Napoli

Algemcne litcratuur over Prancescn Righetti: E. W. Braun, 'Die
Ausstellung von Kleinbronzen im Kaizer Franz Joseph-Museum 2u Troppau', Ktmst und KunstbandJVerk, 10 (I 907), 535. Fr.
Haskell & 1'\. Penny, op. cit., pas.rim. H. Honour, op. cit., 1<)4-2oo.

'734-1799, Napcls 1979, 262-267.
5 Zie hieronder ad catalogusnr. r, /.,aocoiill.
26
H. Honour, op. cit., I

G. Hubert, !.a sculpture dans I' ltalie ,Vapole'onnienne, Parijs 1964,

98.
27 Veilingcatalogus Sotheby, London, veiling 'Cavalier', 10 clcc.

62, I I

5,

1

59,

202.

A. Riccohoni, Ro111a nell' urte, Rome I 942, 376.

ll. Thieme & P. Becker, Al eJJJeines Lexikon der bildmden Kiinst
ler, Bel. zH, Leipzig I934. 3 53· I!. R. Weihrauch, huropai.rche

2

198I, 71 (nr. lj6).
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numentaal beeldhouwwerk werd door Righetti gegoten, zoals het ruiterstandbeeld van Karel III in Napels.
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'... VAN KOPER,
c;IERLIJ K

LOOT OF HOlTT, OAT ME!'>:

DAN

KAN SC:HTLDLREK •.• '

Naast de afgietsels en de verkleinde kopieen van

antieke beelden, moeten ook die naar rccentere origi-

In het boekje Den 1Vederlandtsen H ovenier van J. van der

nelen worden genoemd, waarvan de replica's naar Ca-

Groen dat in r668 in Amsterdam verscheen, wordt

nova met bijvoorbeeld de verkleinde versie van diens

gesproken over Fonteynen ... oock we! seer kostelijck ge-

befaamde beeld van Napoleon, het belangrijkstc zijn.

29

maeckt ... z•an koper, loot of hout, dat men dan (ierlijk kan
schi/deren . ..32 • Het materiaal waaruit de beelden, in dit

geval voor fonteinen, werden vervaardigd, was van
uitsluitend technisch belang en volkomen onderge-

LODEN REPLICA'S

schikt aan het esthetische ideaal. Dit ideaalbeeld dat
Als gieter van getrouwe kopieen van antieke beelden

pas in de negentiende eeuw veranderdc, leidde ertoe

past Francesco Righetti in een traditie die vooral sinds

dat beeldhouwwerk veelal beschilderd, verguld, verzil-

het

de achttiendc eeuw gevestigd is. De

verd of verkoperd werd. V ooral van Ioden beelden is

commerciele produktie van al dan niet verkleinde re-

bekcnd dat deze dikwijls bont beschilderd waren en

begin van

plica's van beroemde beeldhouwwerken maakte buiten

eruit zagen als vergrote felgekleurde porceleinen beeld-

Italie vooral in Engeland opgang. Maar terwijl men

jes. De situatie in het achttiende-eeuwse Engcland met

zich in Rome voornamelijk toelegde op het vervaardi-

de rijke traditie en grote produktie van Ioden beelden,

gen van kopieen in marmer en brons, werden cr in

moet op dit gebied als toonaangevend worden be-

Engeland vee! pleisterafgietsels en replica's in lood

schouwd. Onder meer tal van beelden van de gieter

vervaardigd. 30 De pleisterafgietsels konden uiteraard

John Cheere (1709-1787) die in zijn tijd de grootste

aileen binnenshuis worden geplaatst. De Ioden kopieen

producent was van Ioden afgietsels die over heel West-

kregen hun

plaats zowel binnen als buiten de grate

Europa werden geexporteerd, waren rcalistisch naar de

landhuizen. De beelden in lood vonden een grate ver-

natuur beschildcrd. 3 :J Kopieen en imitaties van antieke

spreiding onder de matig gegoede klasse die zich de

beeldhouwwerken werden evenwel beschilderd in een

kostbare marmeren en bronzen kopieen niet kon per-

witte of gebroken witte toon, zoals nu nog te zien is bij

mitteren. In Engeland bleef men gedurende de gehele

de witgelakte Ioden Cleopatra van John Cheere in de

achttiende en ook nog

ver in de negentiende eeuw

grotto tc Stourhead (Wiltshire). 34 Ook de beelden bij

vasthouden aan de mode van kopieen naar antieke

Welgelegen waren oorspronkelijk wit geschilderd, zo-

beelden, terwijl men met name in Frankrijk daarnaast

als we hieronder nog zullen aantonen.

een sterke tendens bespeurt meer moderne beelden op

Zowel de originele classicistische beelden als de ko-

tc stellen. In het laatste kwart van de achttiende eeuw

pieen in marmer, gips en lood waren wat hun opper-

kwam de produktie op van kopieen in kunstmatigc

vlakte-behandeling betreft bewuste imitaties van antie-

steen, die geleidelijk de plaats in ging nemen van de

ke marmeren beelden, die in de loop der tijd kleurloos

Ioden

afgietsels als goedkopere vervanging voor de

kostbare bronzen replica's en de dure en

kwetsbare

marmeren kopieen. 31
z8 U. Thieme & F. Becker, op. tit., 153·
29 H. Honour. op. cit., 199·. c;. Hubert, op. oi., 159.
30 Fr. Haskell & ]'\;. Penny, op. tit., 79 e.\.
3 1 Ibidem, 96-97.
32 J. van dcr Groen, Den 11/ederlandtJen flovenier, Amsterdam 166S,
C z. (geraadpleegd exemplaar: Bihlintheek Rijksmuseum Amsterdam).
33 Zic voor John Cheere: R. Gunnis, Dicttonary of British Smlptors
I66o-IJJI, London 1953,99 e.v. Fr. Haskell & "1. Penny, op. rit.,
So, 86, z16, 341. M. Whinncv. Smlpture iH Britain J no-!3!''• llar-

waren geworden en als zodanig werden bewonderd.
Het niet beschilderen van de classicistische marmeren
beelden heeft dan ook meer te maken met het imiteren
mondsworth r964, 123, z6z. Over het beschilderen van Ioden
beelden wordt verder nog gesproken door Van Sijpcsteijn, die
stclt dat dit in 1'\ederland nnodzakelijk is vanwegc hct klimaat,
en door L. \\haver, die hct hcschilderen sterk afkeurt ook a]
gebeurde het in het vcrledcn zccr dikwijls. C:. II. C. A. van
Sijpestcijn, Oud-mderlandsdJe 71tinkunst, Den llaag r9ro, 259-260.
L. Weaver, h'n. li.rh !Jadwork, it.r Art and 1/i.rtor)', London 1909,
r67, 183-184, 187, I90.
34 Fr. Haskell & N. Pennv, op. <'it., 8r, atb. 42.
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van de verveloze antieke beeldhouwwerken, dan met
een positieve waardering van het marmer als materiaal. 35 De goedkopere Ioden kopieen werden volgens
deze zelfde opvattingen dan ook wit geschilderd. Een
waardering voor het eigen karakter van het zilvergrijze
of donker geoxydeerde lood als materiaal voor bedden, kwam pas in de negentiende eeuw open is binnen
een classicistisch schoonheidsideaal niet denk baar.36

DE WITTE BESCHILDERI!\;G
VAN DE BEELDEN B!J WELGELEGEN

Het is zeker dat de Ioden beelden van Francesco Righetti voor Welgelegen oorspronkelijk waren beschilderd met loodwit. De beelden waren zo getrouwe kopieen van wit-marmeren voorbeelden, met ontkenning
van het materiaal waaruit de kopieen zelf waren vervaardigd. Parallel aan de algemene wijziging in materiaalwaardering die in de eerste helft van de negentiende eeuw begon, was in Haarlem de overtuiging gegroeid dat de Ioden beelden van Henry Hope oorspronkelijk niet beschilderd zouden zijn geweest. Zo
kon na de Tweede Wereldoorlog het verhaal ontstaan
Voor de veranderingen in de materiaalwaardering verwijs ik
naar de uitstekende uiteenzetting van Gunter Bandmann, die
beschrijft hoe dit proces zich vooral in de negentiende eeuw
voltrok. Het specifieke aspect van de materiaalwaardering hij
kopieen naar antieke sculptuur wordt door Band mann be han.
deld op de pagina's I 39, I4I, I46-147, I49 en I 54· Tijdens hct
schrijven van dit artikel maaktc E. van de Wetering tc Amsterdam mij opnieuw attent op dit opstel van Band mann. G. Bandmann, 'Der Wandel der Materialbewertung in der Kunsttheorie
des I9. Jahrhunderts', H. Koopmann & ]. A. Schnoll gen. Eisenwerth, Beitrage zur Theorie der Kiimte im 19. jahrhundert, Band
I, Frankfurt a.M. I97I, 129-157.
36 Behalve in het bovcngenoemde werk van L. Weaver komt dcze
veranderde houding t.o.v. beschilderde Ioden beelden duidelijk
naar voren in de artikelenreeks van Richard Davey in Country
Life. L. Weaver zegt bijvoorbeeld over enkele gcvcrfdc hcelden:
.... and one may hope that some day thi.r unpleasant shroud may be
altoxether removed . .. R. Davey, 'Of Garden Ornament, the use of
leadwork in gardens', Country Life, I 899 I 5 juli, 40 e. v. R. Davey, '()f G;rden ()rnament: Leadwork as garden decoration',
Country life, 19oo 14 april, 439 e.v.; z8 april, 537 e.v.
37 Het schoonmaken van de beelden met uitzondering van de Laocobn, wcrd uitgevoerd onder supervisie van her Centraal Laboratorium voor ( )nderzoek van Voorwerpen van Kunst en \Xl etenschap te Amsterdam. In de jaren I975-76 werden de beelden
opnieuw toevertrouwd aan de zorg van het Centraal Laboratorium en we! omdat de ijzeren wapcning in de heelden door
opgetreden oxydatic niet voldoende sterk mccr was om de zwarc
35
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dat de zeven Ioden beelden van Righetti in de eerste
oorlogsjaren werden geschilderd om ze te beschermen
tegen inbeslagname door de Duitse bezetters omwille
van het metaal. Afgaande op dit verhaal en uitgaande
van de foutieve tot communis opinio geworden mening dat d.ergelijke Ioden beclden als grauwe onbeschilderde figuren waren bedoeld, werd in de jaren
zestig bcsloten de loodwitbeschildering van de beelden
te verwijderen. Het advies hiertoc werd uitgebracht
door het Centraal Laboratorium te Amsterdam. De
hiervoor geschetste communis opinio was echter bij
dit advies eerder een bijkomstige rechtvaardiging dan
aanleiding voor de ontmantcling van de Ioden beelden.
De technische noodzaak crtoe was dat het bindmiddcl
van de loodwitverf, lijnolie, door verwering gedecltclijk ontleed was tot azijnzuur, dat hct lood sterk had
aangetast. 37 Vergelijking met andere achttiende-eeuwse Ioden kopieen van antieke beclden en onderzoek
naar de geschiedenis van de Ioden bcelden te Haarlem
wijst echter uit dat de beschildering met loodwit oorspronkelijk was. In de eerste plaats is de grotc Laocoi)ngroep voor Welgelegen al sinds 1789 herhaaldelijk afgebeeld als een helder wit bccldhouwwerk, afstckend tegen het buitenhuis op de achtergrond. Wanneer
Ioden beelden te dragcn. Dczc achtcruitgang is aldus te vcrk laren: de Ioden bccldcn in kwestie bcvattcn ccn ijzcrcn skelct,
opgcvuld met Brusselse aardc waaromhecn het Ioden omhulsel
zit. Zodra de aardc vnchtig wordt, b.v. door scheurtjcs in hct
Ioden on1hulsel, ontstaat er galvanocorrosi<: tusscn hct ijzcr en
het lood. Hct hierdoor gcproducccrdc roest vcroorzaakt hct uitzetten van de Brussclsc aarde en maakt de zo ontstanc scheurtjl':s
in het Ioden omhulsel wijdcr, waardoor \Veer mccr \'ncht naar
hinnen kan dringen en het al beschrcvcn proccs des te hcvigcr
voortgaat. Bij de restauratic van de heelden \Verd de ijzcrcn
wapening vcrnieuwd en werden de heclden hedckt met cen
transparante, tegen atmosfcrische vcrwcring bcstcndigc lak, zodat ccn watcrdicht oppervlak wcrd verkrcgcn zondcr dar hct
'cerlijke' metalen uiterlijk van de Ioden becldcn wcrd aangetast.
De l .aocoiingroep die niet door hct C:cntraal l .ahoratorium wcrd
behandcld, ondcrging in opdracht van hct Provinciehuis nn
Noord-Holland helaas toch kort gclcdcn nog dezelfdc bchandcling: de volledige vcrwijdcring van de origincle bcschildering en
de afdekking met de modernc transparantc lak. Dit geschieddc
niettegenstaandc hct teit dat reeds hij de twccdc behandcling en
de toen noodzakclijkc vcrregaande restauratic van de hcdden op
hct Ccntraal Lahoratorium, duidclijk was gewordcn dat de loodwitbeschildering van de bcelden originccl was en bm-cndien esscnticel voor zowcl het bchoud als hct oorspronkelijke karakter
van de heeldenrceks. Een betcre oplossing na de noodzakclijkc
verwijdering van de originde, maar vcrwecrdc loodwitbcschildcring zou zijn gewccst de hcelden tnt:t een wittc of gchrokcn
wittc lak laag te ovcrdekkcn.

IO

de groep onbeschilderd geweest zou zijn, was dcze be-

wordt deze in korte tijd vernield en zakken de zachte

slist weergegeven als een donker silhouet tegen het

Ioden beelden onder de last van hun eigen gewicht in

witgepleisterde huis. Voorts tonen foto's van het voor-

elkaar. In het verleden was dit aan de gieters van der-

oorlogse Welgelegen dat behalve de Laocoon, ook de

gelijke beelden bekend. Zo

sinds

Engelse gieter John C:heere bi j de aflevering van een

I

8 8 I op het terras voor de bel-etage geplaatste

voegde de al genoemde

bee!den toen al wit beschilderd waren. 38 Het belang-

naturalistisch gepolychromeerd Ioden becld een bricfje

rijkste bewijs voor de originele beschildering van de

waarop stond dat het beeld in passende kleuren was

beelden Ievert de inventaris van Lodewijk Napoleons

beschilderd en dat het eens in de twee

Pavilion We ge!ei;en uit de :omer

moest worden schoongemaakt om daarna met lijnolie

I

8 ro. Deze inven-

jaar grondig

taris beschrijft de deels binnen en deels in de tuinen

te worden ingewreven. 40 Dele behandeling dicnde be-

opgestelde Ioden beelden uitdrukkelijk als wit geschil-

slist minder voor het behoud van de veelkleurige be-

derd: .. .peint en blanc ... (zie bijlage 1). En dat de

schildering dan voor de letterlijk van zijn ijzeren wape-

witgeverfde beelden inderdaad zeer suggestief als klas-

ning

siek beeldhouwwerk overkwamen, blijkt wei uit de

beeld.

atnankelijke materiele toestand van

het

Ioden

beschrijving van een vroeg-negentiende-eeuwse Duitse reiziger. Deze Th. von Haupt, die overigens niet in

DE SET.ECTIE BF.F.LDF.N VAl': HFNRY

het huis Welgelegen zelf werd toegelaten, schreef over

HOPE

GERECONSTR !lEER D

de aanblik van het fraaie gebouw en de tuinaanleg
eromheen. De Laocoon zag hij zelfs aan voor echt mar-

Om een beeld te geven van de volledige reeks van de

mcr: ... Ein marmorner Laokoon, auf der E.rplanade, tmd

dertien 'klassieke' beelden die Henry Hope sclecteerde

ein ge andere Statiien sind t!on hohem Kunstwerthe ....39

ter opluistering van zijn buitengoed Welgelegen, Iaten
we als slot van dit artikcl catalogusgewijs een beschrijving en afbeelding volgen van de afgietsels die Fran-

0:'-;DERHOUD

cesco

Righetti voor Hope vervaardigde. Van

de zes

beelden die niet in Haarlem bcwaard bleven wordt het
Na de grondige verwijdering van de beschildcring in

origineel afgebeeld. Voorts wordt bij elk beeld een

loodwit van cen aantal van de beelden bij Welgelegen,

korte samenvatting gegeven van de geschiedenis en de

bleek dat na verloop van ongeveer tien jaar de ijzeren

voorstelling. Bij de bcschrijvingen wordt, in zoverre

wapening in deze beelden volledig was gecorrodeerd

dit aan de orde is, verwezen naar de opdracht die Hen-

ten gevolge van het oxydatieproces dat was opgetreden

ry Hope in

door in het lood binnengedrongen regenwater. .\lu

gieten van twaalf beelden en naar de prijslijst van de

bleek dus dat ook op technische gronden de waterdich-

door Righetti leverbare replica's uit

te afdeklaag die de loodwitbeschildering (met lijnolie

zicht is 1n zoverre hypothetisch, dat van de dertien

als bindmiddel) van de beelden niet had kunnen vor-

beelden die Henry Hope bestelde voor Welgelegen,

men, een noqdzaak was. Wanneer regenwater in hct

aileen de nummers

poreuze lood doordringt tot

aantoonbaar voor hem vervaardigd :ijn.

38

de ijzeren wapening

Vooroorlogse foto's van Paviljoen \Xlelgelegen, waarbij vier van

de Ioden beelden op het terras aan de voorzijdc staan opgestcld,
werden gepublicecrd in: 'Het Paviljoen te iaarlem', Buitert, . eil
lu.rtreerd weekblad, 1 8 (I 924), I oo- 102, afb. p. I oo. J. A. G. van Jcr
Steur, Oude . ebouwen in Haarlem, Haarlem 1907, I JO-I 3 I (nr. 4 5 H)

+

afb.
39 Th. von Haupt, il;lalerische Reism durch Holland und Norddm!Jch
land, dl. II, Hamburg

40

I814, I99·
M. Whinney, op. cit., z6z, noot Iz 3: John Cheere leverJc een
.amekeeper JbootinR met een briefjc erbij waarop stond dat hct
beekl \Vas painted in.Ye proper (f)/our.r en dat once in /uHJ)"ear.r if Jho1t!d
be waJhed !Jer')' dean and oyled m;er JJ'it/; lA'nt.reed ovle.

41

I

78 I aan Francesco Righetti gaf tot het

1

I

794·41 Het over-

tot en met 6 en 9 tot en met

I2

Zie voor de opdracht van Hope aaRighetti noot 17 en voor de

prijslijst uit I 794 onze noot I 8. Een kortc beschrijving en identificatie van de reeks van zeven Ioden beelden die te Haarlem in de
tuin van \l(!elgelegcn staan opgestcld, werd gegeven in de volgende wcrken: Waar z.etelt enu'at dort flet Prorinciaa!Bestuur ran
Noord-Holland, Haarlem I966, I7-I8. K. Blauw, op. cit., I919,
76-78, 84-81 . .J. lloebcn, Zcl'ell eetJII'eJJ llaarlem If, lf/rstelijk ded
l'an de oudestad, flaarlem z.j. 114, II6-II<J, 121, afb. p. 107,117,
129, I :;o, I 3 z.de Roy van Zuydewijn, (Jp. tit., R), 89 .

Bulletin KNOB / jaar;l!,anJ!, 82

1

nummer

2

j jtmi 19/J}

II

Laocoiin 42 (afb. I, 2)

Origineel: Rome, Musei Vaticani.
marmer; h. 242 em; laat-Hellenistisch, tweede helft
van de eerste eeuw na Chr.
Kopie van Fr. Righetti: Haarlem, Paviljoen Welgelegen.
lood met ijzeren wapening; tot ± I979 beschilderd
met loodwit; h. ± 245 em; niet gesigneerd en gedateerd. In 1789 werd het beeld voor Welgelegen geplaatst.
De beeldengroep stelt Laocoon voor die met zijn twee
zonen gedood wordt door twee reusachtige zeeslangen. Dit was de wraak van de godin Athene, omdat de
Trojaanse priester Laocoon na het veronderstelde vertrek van de Grieken het door hen achtergelaten houten paard had willen verbranden.
De Laocoongroep werd op I4 januari I 506 in Rome
opgegraven. Paus Julius II kocht de groep kort na de
vondst en op I juli 1 5 o6 werd de Laocoon a!opgesteld
in een nis aan de binnenplaats van het Belvedere. Van
februari I 798 tot 18 I 5 bevond de groep zich op bevel
van Napoleon in Parijs.
De Laocoon verwierf onmiddellijk na de ontdekking ervan een grote populariteit en werd reeds in de
zestiende eeuw herhaaldelijk gekopieerd. Naast kopieen op ware grootte in brons of marmer waren vooral verkleinde replica's van de groep geliefd, meestal in
brons of terracotta.
Hoewel het Ioden afgietsel van Francesco Righetti
te Haarlem niet gesigneerd is, blijkt uit de samenhang
met de andere Ioden kopieen die Righetti aan Henry
Hope leverde, dat deze groep eveneens van zijn hand
is. Ook in de franstalige prijslijst van Righetti uitI 794
wordt de populaire Laocoon als verkleinde kopie in
brons te koop aangeboden: Lacon de Be!t edere .. 6o se
quins Romains. Twee verkleinde kopieen van de Laocoon
zijn bekend van Fr. Righetti.43 De eerste voluit gesigneerd en gedateerd FRANCESCO RIGHETTI 1792
ROMAE; h. 3 3 em; in I969 in de Londense kunsthandel
Julian. De andere werd in samenwerking met zijn zoon
42 Pr. Haskell & 1\i. Penny, op. cit., 243-247 (nr. 52) en afb. 125. ll.
\X-r. van Hclsdingen) 'LaocoOn in the seventeenth century', SitJJio
/u,-, to (1978-79), 127-141. M. Winner, 'Zum Nachleben des Laokoon in der Renaissance',Jahrbuch der Berliner 111useen, 16 (1974),
8 3-1 z I.

Ajb.

2. De f.aocoiingroep op het plein vonr Welgelegen. Fr. Righetti, voor I 789; Ioden afgietsel; toestand na de vcrwijdering \'an de
witte beschildering (foto auteur/ Arch. lnst. Utrecht).

Luigi Righetti gegoten en zal dus na r8oo zijn vervaardigd. Deze
replica 1s gcsigneerd FRANC.
RIGHETTLET.ALOIS.FIT,ROMA.FUNDE.GAM.
FEC.; h. 38 em; Besanc:;on, museum.
2

f/enus de A1edici 44 (afb. 3)

Originecl: Florence, Uffizi.
marmer; h. I53 em; kopie die mogelijk te Athene in
de eerste eeuw voor Chr. werd vervaardigd naar een
verloren bronzen origineel van dirccte navolgers
van Praxiteles uit de vierde eeuw voor Chr.
Kopie van Fr. Righetti: verloren of onbekende verblijfplaats; vroeger: Haarlcm, Paviljoen Welgelegen.
43 'The Laoco6n, by Francesco Righetti', Burlin, lan _Jlt e,azine, 1 1 r
(1969), pl. 52 van het Supplement tusscn p. 410 en 41 3· lm·enluirt
J!/ne'ral des RicbeJJes d' .4rt de Ia Franct, Pr01•ina, AfomttJJenf.l Citil.r,
5, Parijs 1R9t, ZZJ (nr. 5).
44 Fr. Haskell & N. Penny, op. cit., 325-FK (nr. HH) en atl1. I7J.

I 2

nc lodw

betldw

!'till

Frai!Ct.f(() R !!,IH!!I

. ljb. ;. Vcnm de Medici. Florence, Uffizi (foto auteur/ :\rch. lnst.
Ltrccbt).

/100/'

W'e(!!,ti(!!,CII le flaarlfl!!

·ljb. 1· ;\pollino. Haarlcm, hinnemuin ProvinciehuisjPaviljocn Welgclcgen. Fr. Righetti, 1781; Ioden afgiet cl; toestand v61lr dt: vcrwijdcring van de witte beschildcring (fntn C:entraal Laboratorium, Amsterdam).

lood met ijzeren wapemng; beschilderd met load-

lood met ijzeren wapening; tot

wit; nadere gegevens niet

inventaris van I 810, staand in de tuinen bij Wclgele-

met loodwit; h. -L 147 em; gesigneerd en gedateerd
op de voet .FRANClSC:US.RIGHFTTl.Ff·:C:IT.

gen op een stenen piedestal.45

178r.ROMlE.

bekend. Vermeld in de

r

I96

5 beschilderd

De Venus de Medici stond in I638 opgesteld in de

De jeugdige Apollino is waarschijnlij k identiek aan de

Villa Medici te Rome, waar het beeld vermoedelijk al

Medici-Apollo die in

in

598 was. Een verdere herkomst is onbekend. In

meld. In 1704 bevond de Apollino zich in de Villa

I677 werd het beeld overgebracht naar Florence en in

"'1edici te Rome en in 1769- I 770 werd het beeld over-

I

I688 werd het in de Uffizi opgesteld.

I

684 voor hct eerst wordt vcr-

gebracht naar Florence, waar het in

De Medici-Venus werd in de zeventiende eeuw zeer
gewaardeerd en ook in de achttiende eeuw beschouwde men het als een van de fraaiste bewaard gebleven

werd opgesteld. Van

I

8oo tot

1 So

r

771 in de U ffizi

3 was het becld

In

Palermo, buiten bereik van de Fransen.
V ooral in de achttiende eeu w was het beeld van

klassieke beelden. In de negentiende eeuw wordt de

Apollino populair en tegen het einde van die eeuw beet

waardering door kenners beduidend minder, maar ko-

het zelfs een van de meest gekopieerde antieke beelden

pieen van het beeld worden de hele eeuw door nog

te zijn. In de prijslijst van

veelvuldig gemaakt. In de achttiende eeuw was dit

ver- kleinde bronzen replica van

I

794 biedt
de

Righetti de

Apollino aan:

beeld waarschijnlijk het meest populaire van aile Ioden

Petit Apollon de il1edicis . . 1J siquiJIS Romain.r. De grote

kopieen die voor de Engelse tuinen werden vervaar-

popu- lariteit van

digd. Dikwijls werd de Venus de Medici

Righetti het aan

opgesteld

het

beeld blijkt uit

het slot

van

deze

het

lijst

feit

dat

noemt als

naast Apollino, waarvan het origineel zich eveneens in

voorbeeld voor de mogelijkheid die

de Medici-collectie bevond. Henry Hope had ook van

kopieen op

beide beelden door Righetti een afgietsel laten maken

cl{randettr & proportion de I' Apol

en wellicht wilde ook hij de beelden als pendanten te

/on de Medicis ou de Florence . .. 4?0 (sequins Romains).

Haarlem opstellen. 46 In de reeks beelden waarvan Hope in

I

78 I bij Righetti afgietsels bestelde, komt dit

beeld voor als Vene ·e dei Medici. Uiteraard hield Rig-

Het

ware

hij biedt

om

grootte tc leveren: Statue.r de Ia

afgietsel van

de Apollino voor Welgelegen

werd in I 78 I door Henry Hope bij Righetti bestcld:
Apollino dei Medici.

hetti de geliefde Medici-Venus in zijn collectie uit
4 Hro.r met boo,/{ 48 (afb. 5)

voorraad leverbare kopieen op klein formaat. De lijst
vanI 794 vermeldt het beeld als: Venu.r i farine de Afedi
cis .. r J siqttins Ron;ains.

Origineel: Rome, Musei Capitolini.•
marmer; h.

3

Apollino

47

(afb. 4)

I 23

em; Romeinse kopie naar ecn Gricks,

vermocdclijk bronzen voorbeeld uit het einde van de
vierde eeuw voor Chr., waarschijnlijk \'an Lvssippos.

Origineel: Florence, Cffizi.

Kopic van Fr. Righetti: Haarlem, Paviljoen Welge-

marmer; h. I4I em; Romeinse kopie naar een Grieks

legen.

voorbeeld uit de vierde eeuw voor Chr., mogelijk
van Praxiteles.

lood met ijzeren wapening; tot I1965 hcschilderd
met loodwit; h.
131 em; gesigneerd en gedatecrd
op de voet .FRAl'\CISCUS.RlGHETTI.FECIT.

- Kopie van Fr. Righetti: Haarlem, Paviljoen Welgelegen.

+

I

78 I.

De jonge gevleugelde Eros is voorgestcld tcrwiil hij
4\

46

Zic bijlagc I.
Ook Thomas Hope, achtcrneef van Henry Hope, hczat ondermeer kopieen van de Venus de Medici en de i\pollino. In zijn
huis te Londen, Duchessstrcct, stondcn dcze als pcndanten opgcsteld in de Sculpture Gallery. Later worden de bcelden opnieuw hij elkaar opgesteld in zijn buitcn Deepdcncc, SurrcL Fr.

Haskell & K. Penny, op. cit., 147· D. Watkin, T/Jo!IJrl.>! !op1· 1 7!>9·
lrf]t and !IJe tVeo-C'Irusitczlldea. London 1968, IOI-102, 171.
47 Fr. Haskell & N. Penny, op. cil., q6-qH (nr. 7) en atl1. 76.
4R H. Stuart Jones, .A C'ata!oppe r/ ancien! xorlptnn:J preJtr!'td in the
lllllllicipal m//eaion.r rl RoJJJe. F/)c .rurlptnrt.r / tht AfHJUJ C'apitolino,
Oxford 1912, H7-BH (nr. j) en : tl1. r H.

J J\lfermriiiS 49 (afb. 6, 7)

Origineel: Florence, Musco Nazionale.
brons; h. 180 em; vervaarcligd in '5 So door Giovanni Bologna.
- Kopie van Fr. Righetti: Haarlem, paviljoen Welgelegen.
loocl met ijzeren wapening; tot

+

1965 beschilclerd

met looclwit; h. 1 180 em; niet gesignecrd of geclateerd.
1\;a verschillende k!eine versies te hebben vervaardigd
van de Mercuri us goot Giovanni Bologna in

1

5 8o

het

levensgrotc exemplaar voor kardinaal Ferdinand de
Medici in Rome. Tot q8o stond dezc Mercurius op
een fonteinschaal voor de loggia van de Villa Medici;
clan wordt hct beeld overgebracht naar Plorence om
daar in de Medici-collectie eerst in hct Palazzo MediciRiccardi, vervolgens in de Uffi7i en tenslotte in het
Musco Nazionale, her Bargello, te worden opgesteld.
Evenals de andere Mercuriusbeelden van

Giovanni

Bologna werd ook het Florentijnse exemplaar sincls de
zestiencle eeuw clikwij!s nagegoten en verk!eind gekopicerd.
Francesco Righetti maaktc zijn loden afgietsel voor
Hope volgens de opdracht die hij in

I781

van hem

kreeg voor een kopic van de L'!;fercurio del Giamho!oJ;na.
Ook hct verklcinde model dar Righetti uit vnorraacl
kon Ievcren, was naar het beeld tc Florence gemodclleercl. De prijslijst van 1794 noemr het aldus: iV!ermre
Afb. f· Eros met boog. Haarlem, binnentuin ProvincichuisjPaviljoen Wclgelegen. Fr. Righetti, 17Hr; Ioden afgietscl: tocstand vr)<'>r
de vcrwijdcring van de witte hcschildcring (foto Centraal I.ahorato-

/io/dnt de Afedici.r

tll'et

.ron Piedestal, mrichi de.r ornemente en

bronze dore .. JO se{ptins Romai11.r.

rium, Amsterdam).

een boog spant; tegen de boomstronk aan zijn voeten
hangt de pijlkoker. Het bceld dat als origineel dicnde

Origineel: Newby Hall, Yorkshire.
marmer; h. 122 em.

vnor het afgietsel van Henry Hope was de Eros van

Kopie van Fr. Righetti: Haarlem, Paviljoen Welge-

het C:apitool, een van de vele kopieen die al in de Oucl-

legen.

heid werden gemaakt naar een verloren Grieks origi-

lood; tot± 1965 beschilclerd met looclwit; h.± 137

necl. Het exemp!aar van het C:apitoo] bevoncl zich tot

em; gesigneercl en gcclateercl op het voetstuk
.FRAr\ClSC:US. RIGHETTI.FECIT.ROM i£.

I

7 53 in de Villa d'Este, waar het door paus Benedictus

XIV were! gekocht. In 1781 beste!dc Henry Hope bij
Righetti cen kopie van de Amarino che spezza f area (del
Campidoy,lio). Verklcinde
door Francesco Righetti in

replica's in brons were!en
I

794 te koop aangeboden

in de genoemde prijslijst: Petit /l.mottr till Capitole .. 1If
.riqHin.r Romaitzs.

49 E. Dhanens, .Jean BotdoRne Cim:anni Hai W"' Fian;min, o, Douat
'ff9 Normce 16oS, Brussel'916, 125-135 (nr. 15) en afh. J2·4J·
5o M. de Cia rae, L fme·e de smlpture anliqm e! moderne, Til, Parijs I85 o,
254 (nr. woz). A. Michaelis, /lncient A!arhle.c in Great Britain,
Cambridge t 88 2, 5 27 (nr. 1 8). S. Rcinach, Repertoire de Ia .rla!uaire
J!.. recqur ct romaine, l, Parijs 1906, z(lz.
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Afb. 6. Mercurius. Haarlem, binnentuin Provinciehuis/Paviljoen
Welgelegen. Fr. Righetti, c:::: I 790; laden afgietsel; toestand na de
vcrwijdering van de witte beschildering (foro Centraal Laboratorium, Amsterdam).

fltltJltmr 2 /jtmi r98J

Ij

Ajb. 1· Mercurius. Haarlem, binnentuin Provinciehuis/Paviljoen
Welgelegen. Toestand vcicir de verwijdering van de witte beschildering (foto Centraal Laboratorium, Amsterdam).

De lodm bee/den l'Clfl France.rco R [J,betti IJOOr J,FTe [J,eft;[J,en !e Haarlem

.·1j/Jb. .utcrpc. Haarlcm, binncntuin ProvinciehuisjPaviljoen Wclgclcgcn. Fr. Righetti, I ;R 1; Ioden afgictscl; tocstand v<l6r de verwijdering van de wittc beschildering (foto Ccntraal Laboratorium, Amsterdam).

De zittende muze wordt gekarakteriseerd als Euterpe
door haar attribuut, de tluit, die zein haar rechterhand
hccft. ( )f de zittende vrouwcfiguur oorspronkelijk wei
een muze voorstelt is niet duidelijk. Bartolommeo C:avaccppi, de belangrijkste restaurator in het achttiendeeeuwse Rome, knapte het beeld ingrijpend np: ondermeer de rechter onderarm, de fluit, de linker arm en·

Afh. 9. Euterpe. Haarlem, binnentuin Provinciehuis/Paviljoen Welgclcgen. Fr. Righetti, 178 I; Ioden afgietsel; toestand na de vcrwijdering van de wittc hcschildering (foto auteur/Arch. lnst. l:trecht).

de verkleinde bronzen knpie van dit becld: Afuse a.r.rise
m /11 1!,/eterre ..

J!j

.rlquin.r Romains. \\iaarschijnlijk had

Righetti het beeld bij Cavaceppi af kunnen gieten naclat deze hct gerestaureerd had, of Cavaceppi nam zelf
een mal van het beeld voorclat het naar Engeland werd
verkocht. Het is te veronderstellen clat de Euterpe
door Cavaceppi zelf werd

verhandeld: De pauselijke

gedeelten van de kleding werden door Cavaceppi aan-

restaurateur handelde intensief en verkocht zeer vee!

gevuld. Toen Henry Hope een kopie van dit beeld hij

aan Engelsen.

Francesco Righetti bestelde in

1 7R 1,

bevond het zich

kennelijk al in Engeland: mza i'vlma .redmte ( esistmte in
il lf.!Ji!ttrm). ( )ok de lijst van Righetti uit 1794 vermeldt
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7 Venus en Amor51 (afb. Io)
Origineel: Rome, Musei Capitolini.
marmer; h. z I4 em; Romeinse groep uit de tweede
helft van de tweede etuW na Chr.
- Kopie van Fr. Righetti: verloren of onbekende verblijfplaats; vroeger: Haarlem, Paviljoen Welgelegen.
lood met ijzeren wapening; beschilderd met loadwit; nadere gegevens niet bekend. Misschien werd
met de tweede Venus die in de inventaris van I 8I o is
genoemd, dit beeld bedoeld. 52
De beeldengroep stelt Venus en Amor voor, de liefdesgodin met haar zoontje Amor of Cupido. AI in de
zestiende eeuw bevond dit beeld zich in de pauselijke
collecties. In de zestiende en zeventiende eeuw werd
het beeld hoog gewaardeerd, maar dan vervalt de belangstelling tot een minimum. Onder Napoleon wilde
men dit beeld niet opnemen in het MusrJe Central des
Arts in Parijs. Des te opmerkelijker is het dat Henry
Hope in q8 I wei een kopie wenste voor Welgelegen
van de J!.ruppo di Venere e Amore del March.Rondanini.
Enige belangstelling bleef er kennelijk toch voor de
groep bestaan, want Righetti biedt in I 794 ook de verkleinde replica in brons aan van de Venus avec un Cupi
don de Rondanini .. 6o sequim Romains.

I

nummer 2 I ;uni

198]

graven. Aanvankelijk maakte het dee! uit van de verzameling van kardinaal Albani en later kwam het in het
museum van het Capitool. Van I798 tot 18 I i
bevond het beeld 'zich in Parijs en keerdc daarna
weer naar Rome terug. AI meteen na de vondst van de
Antinous

8 Antinous53 (afb. II)
- Origineel: Rome, Musei Capitolini.
marmer; h. I 8o em; Romeinse kopie uit de tijd van
Hadrianus naar een Hermesbeeld uit het begin van
de vierde eeuw voor Chr.
- Kopie van Fr. Righetti: verloren of onbekende verblijfplaats; vroeger: Haarlem, Paviljoen Welgelegen.
lood met ijzeren wapening; beschilderd met loodwit; nadere gegevens niet bekend.
Het beeld van Antinous wordt algemeen uitgelegd als
de afbeelding van de jongeling die om zijn schoonheid
de lieveling van keizer Hadrianus was, in de gedaante
van Hermes (Mercurius). Het beeld van Antinous
werd omstreeks 1720 bij de villa van Hadrianus opgeFr. Haskell & ]';.Penny, op. cit., J2J-325 (nr. 87) en afb. 172.
Zie bijlage I.
l3 Fr. Haskell & !'-:.Penny, op. cit., I4J-I44 (nr. 5) en afb. 74·
51
52

Ajb. I . Venus enAmor. Rome, Musei Capitolini (foto auteur/ Arch.
lnst. Utrecht).

I

8

De Ioden bee/den 11an France.rco R(i!,betti 1100r W/e l!,elt;l!,en te f-laarlem

in de achttiende eeuw genoot het bccld grnte populariteit en werd het veelvuldig gekopieerd. Aan het eind
van die ceuw werd het zowel door Francesco Righetti
als door diens concurrent Giovanni Zoffoli als vcrkleinde kopie vervaardigd. In de lijst van Righetti van
794 staat het omschreven als de Antinoii.r dtt Capitole . .

I

18 .requin.r Romaim. In q8 I bestelde Henry Hope de Ioden replica van de Antinoo del Campidox,lio bij Righetti
voor zijn buitenhuis \velgelegen te Haarlcm.
9 Canymede.r met de ade!aaJ..f>4 (afb.

12, 1

3)

Origineel: Rome, Musei Vaticani.
marmer; h.

I40

em; Romeinse kopie uit de tijd van

Hadrianus naar een laat-klassiekjvrocg-hellenistisch
voorbeeld uit de vierde eeuw voor Chr.
- Kopie Fr. Righetti: Haarlem, Paviljoen Welgelegen.
lood met ijzeren wapening; tot-- 1965 bcschilderd
met loodwit; h.
I34 em; gesigneerd en gedateerd
op
het
MDLCCCII.

voetstuk

.RIGHETTI.F.ROM lE.

Ganymedes geeft Zeus in de gedaante van een adelaar
te drinken voordat hij door hem geschaakt zal worden
om

np de Olympos als wijnschenker re dienen. De

voorstelling is een plausibcle interpretatie van de rcstaurator die onder meer de rechter arm met de drinkschaal aanvulde. Dit gebeurde kort na de vnndst van
hct becld in
dellijk

I

780

te Rome. Het beeld werd nnmid-

verworven voor de pauselijke collectie en ge-

noot al vlug grote populariteit. Henrv Hope bestcldc
bij Righetti in 178

I

de kopie in lood van de Gam>mde

del il1u.reo Piano a! 1/aticmzo, dus vrijwcl metecn na de
ontdekking van het beeld. Later bicdt Righetti in zijn
lijst van

794 een verkleinde bronzen kopic aan: Cani

I

mede du il:fttJe!II1J drt T /atican .. 40 .requin.r Romain.r.

54 W. Amelung, Die Sku!pturen rle.r I /atikm:i.rchen }duH•um.r, /, Tajeln,
Berlijn 1903, (I 'aticrm Catal 1, LHuJeo ChiaratllQilti) atb. 75- B.
Andreae c. a., l)ie PCipst/it'hu; Sammluny,en im [ 'atikcm 1111d Latt:rtm,
Tubingen 1963, ( cc W. Helbig, Fiihrtr rl11rrh die o[jentlir/ien .l'tml!lt
lun. en klanic/Jer /1/tertiil!ler in Rolli, 1, 210 (nr. l23)-

Afh. 11. Antinous. Rome, Musei C:apitolini (foto auteur/Arch. Inst.
Utrecht).
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Ajb.

12. Ganymedes met de adelaar. Haarlem, binnentuin ProvinciehuisJPaviljoen Welgelegen. Fr. Righetti, 18oz; Ioden afgietsel; toestand v<ior de verwijdering van de witte beschildering (foto Centraal
Laboratorium, Amsterdam).

10

De beiliJ!,e Susanna·55 (afb. 14)

Ajb. IJ. Ganymedes met de adclaar. Haarlem, binnentuin Provincichuis/Paviljoen Welgelegen. Fr. Righetti, 1802; Ioden afgietsel; toestand na de verwijdering van de witte beschildering (foto auteur/
Arch. Inst. Utrecht).

Fran<;ois Duquesnoy vervaardigcle het Susannabeelcl
in opclracht van het bakkersgilcle van Rome voor haar

- Origineel: Rome, S. Maria di Loreto al Fore Traia-

kerk op het Forum Trajanum. Op 12 mei I633 levercle

no.
marmer; door Fran<;ois Duquesnoy voor juni 1627

hij het beelcl af. Het Susannabeeld is sterk klassiek

ontworpen en tussen I 6 3 I en I 6 3 3 uitgevoerd.

aan Duquesnoy elementen ontleencl zou kunnen heh-

Kopie van Fr. Righetti: verloren of onbekende ver-

ben.

gei"nspireercl en er is een reeks beelclen te noemen waarDe clirecte inspiratiebron van Duquesnoy was

blijfplaats; vroeger: Haarlem, Paviljoen Welgele-

waarschijnlijk een beeld van de muze Urania, dat in de

gen.

zestiende eeuw in het Vaticaan werd bewaard en later

load; beschildering met loodwit; geen nadere gegevens bekend.

werd overgebracht naar het Capitool. Al in de zeventiencle eeuw werd er een verkleinde kopie in brons van
de Susanna gegoten, mogelijk in de

55 1\'l. Fransolet, Franroi.r du Quesnoy, sm!pteur d' l irbain V 11I r J97r64J, Brussel 1942, 99-109 en atb. 1R-19.

werkplaats van

Fran<;ois Duquesnoy zelf. ln de achttiende eeuw were!
het beelcl evenals in de zeventiende zeer gewaarcleercl

20

ne /odell becldw !'ell/

FranceJco Rz[!,hetti Poor LFeff!,t!eReJI te f-Iaar/w;

en ontstonden er tal van kopiecn, zowel op ware grootte als verkleind. Ook Henry Hope wenste aan het einde
van de achttiende eeuw nog een kopie van dit kerkelijke beeld; in I 78 Igaf hij Righetti de opdracht voor een
kopie van de Santa S!iJamta del Fiam!lletiJ!,O (nella chiesa

della 1tfadonna dei Fornari). Righetti goot het beeld
spoedig na de opdracht want in oktober q8z stond het
gereed in zijn atelier te Rome:' 6
II

Bacchtts 57 (afb.

5)

I

Origineel: Florence, Musco Archeologico.
brons; h.

I

50 em; Grieks origineel uit de school van

Polycletus, vierde eeuw voor Chr., of Romeinse kop!e.
- Kopie van Pr. Righetti: verloren of onbekende verblijfplaats; vroeger: Haarlem, Paviljoen Wclgelegen.
lood met ijzeren wapening; beschilderd met loodwit; geen nadere gegevens bekend.
Het bronzen beeld werd in oktober I 5 30 gevonden
te Pesaro en

werd onmiddellijk

een Bacchus. Deze

geidentificeerd als

duiding werd versterkt door een

kroon van wijnranken en een wingerdtak, die ofwel
bij het beeld werden gevonden, ofwel spoedig na de
vondst ervoor werden gemaakt. In het begin van de
achttien- de eeuw ontstonden er evenwel twijfels en de
mogelijk
?:estiende-eeuwse Bacchusattributen
beeld

werden van

verwijderd. Momenteel wordt het

beeld

het
om-

schreven als een 'idolino', een klein afgodsbeeld.
Kort na de vondst kwam her beeld in be;o:it van de
familie Della Rovere en via vererving werd het in de
ze\·entiende eeuw

opgenomen in de collectie van de

Medici. ln r646-r647 wordt de Bacchus opgesteld in
de Uffizi en sinds I897 staat

het beeld

in het :Vfuseo

Archeologico. lloewel al in de loop van de achttiende
eeuw de identificatie van het beeld als een Bacchus in
twijfel werd gctrokken, kan Henry Hope in I 78 I met
zijn opdracht aan Righetti voor een kopie van de Bacco

dei lV!edici aileen dit beeld bedoeld hebben. Righetti
goot de kopie voor Hope in de zomer van
op
,·1jb. f..J. Santa Susanna. Rome, S. \'faria di Lorclo. Fr. Duquc5noy,
,.,;,)r r6n (toto auteur/ Arch. lnst. Utrecht).

6

I

I

78z, want

z oktober van dat jaar wordt in het Diario Ordina-

Cracas,

up.

tit., 6-7. Zic noot J 9·

17 Fr. llaskell & N. Pennv, op. cd.,

240-241

(nr. 1o) en afb. '"·

21

Ajb.

IJ. Bacchus. Florence, Museo Archeologico (foto auteur; Arch.
Inst. Utrecht).

Ajb. r6. Bacchus en Amphelos. Haarlem, binncntuin Provincichuis/
Paviljoen Welgelegen. Fr. Righetti,
1790; Ioden afgietsel; toe·
stand vci<">r de verwijdering van de witte beschildering (foto C:cntraal I.aboratorium, Amsterdam).

+

12

rio, een Romeins tijdschrift, beschrcvcn dat deze Bac-

Racc!mJ

fll

A111phe/o.r 50 (atlJ. 1 6,

1 7)

58

chus klaar staat in het atelier van de gieter. Francesco
Righetti maakte ook een verkleinde replica van dit
beeld, die hij in 1794 in zijn folder te koop aanbiedt:

Origineel: Florence, Cffizi.

Bacchus de 1\ledicis .. IIi sequins Romain.r.

Bacchus is ccn Romeinsc kopic naar ccn llclknis-

marmer; h. van de antickc torso 8 5 em; de torso van
tisch originccl uit de twccdc ccuw; de bccldcngmcp

8 Cracas, op. cit. 6-7. Zie noot I
9·
l9 G. A. Mansuelli, Galleria degli Uffizi, le sculpture, 1, Rome I9j8,
147-148 (nr. I 17) en afb. I32 a, b, c.
j

werd rond dczc torso gcmaakt door G. B. C:accini

(t

16rz).

22

De lodm hee!den

Nm

Francesco Ri,ghetti tJoor We el en !e Haar/m;

- Kopie van Fr. Righetti: Haarlem, Paviljoen Welgelcgen.
lood met ijzeren wapening; beschilderd met loodwit
tot

t I965; h. :...

190

em; gesigneerd op her voet-

stuk
( .. ) R.PRANCISCUS.RlGHETTI.FECIT.
RO""l. iE. ( .. ); bet gededte van het voetstuk waar
vermoedelijk de datering heeft gestaan, is hij een
oude restauratie beschadigd.
De groep van de Bacchus en Amphelos was waarschijnlijk reeds tegen het einde van de zestiende eeuw
in bezit van de Medici. De beelden werden door G. B.
Caccini vervaardigd. Deze beeldhouwer restaureerde
vooral antieke sculpturen, maar werkte ook zelf wel in
deze trant. Het uitgangspunt voor de groep van Bacchus met de satyr was een Romeinse torso waaromheen hij de levensgrote beeldengroep ontwierp. In de
groep is dan ook veeleer de zestiende-eeuwse smaak te
hcrkennen dan het klassieke schoonheidsideaal. Het Ioden afgietscl van Righetti werd door Henry Hope in
q8 I bestcld: Bacco & zm Fatmo di Firmze. In

794

I

wordt door Righetti van deze groep een verkleinde
kopic te koop aangeboden uit voorraad: Bacchu.r & un
Fmme de Florence .. JJ .riquins Rumaim.
IJ

Papirius fl! zijn IJIOtder60 (afb.

I

X)

- Origineel: Rome, Musco Nazionalc Romano (Musco delle Terme).
marmer; h.

192

em; in de eerste ecuw na C:hr. ver-

vaardigd naar Griekse grafkunst uit de vierde eeuw
voor Chr.
Kopie van Fr. Righetti: verloren of onhekende vcrhlijfplaats; vroeger: Haarlem, Paviljoen Wclgelegen.
lood met ijzeren wapening; beschilderd met loodwit; nadere gegevens zijn niet hekend.
De beeldengroep van de vrouw en de kleinere man die
elkaar lijken te begroeten, is voornamelijk bekend onder de titcl 'Papirius en zijn moedcr'. 1\Iaar deze identificatie is al lang in discussie, ook al wordt de groep
sinds het begin van de achttiende eeuw algemecn zo
genoemd. Ook Henry Hope bestelt onder deze titel in
78 I bij Francesco Righetti een kopie van de groep:

I

Afb. '7· Bacchus en Amphelos. Haarlcm, binnentuin Provinciehuis/Paviljoen Welgelegen. Rood de nog witte beeldengroep is cen
tijdelijk bouwsel opgericht, waarondcr zorgvuldig de oorspronkelijkc loodwitbcschildcring van hct Ioden afgietsel wordt verwijderd
(foto Centraal Laboratorium, i\msterdam).

Papirio e .r11a madre di T-il/a LudotJi.ri. Het verhaal waar-

op dcze uitlcg is gcbaseerd, werd door Aulus Gellius
6o Fr. llaskell & N. Penny, op. cil., 2 8-291 (nr. ;r) en atb. r;z.
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verteld in zijn JVoctes Atticae uit de tweede eeuw. De

bouwd. Sindsdien heeft de grocp zich in de collectie

jonge

van de familie Ludovisi te Rome hevonden, totdat in

Papirius, bijgenaamd Praetextus, had als zoon

bij te wonen. Toen zijn mocder wilde weten wat crop

1901 de Italiaanse regering haar verwierfvoor het :Vfuseo Nazionale.

een van die vcrgaderingen was besproken, beschermde

In de zeventiendc, achttiende en het grootste dee!

Papirius zich tegen haar nieuwsgierigheid door te ver-

van de negentiende eeuw was de beeldengroep zecr

tellen dat het allerbelangrijkste onderwerp van die zit-

gewaardeerd, zoals uit de vele reisbeschrijvingen blijkt

ting was geweest of het beter zou zijn voor de Staat

waarin de groep wordt beschreven. Ook uit de ver-

wanneer een man twee vrouwen had of een vrouw

klcinde kopieen die werden vervaardigd van de heel-

twee mannen.

den blijkt de grote populariteit. Tot in bet begin van

van een senator het recht om besloten senaatszittingen

De beeldengroep werd vcrmoedelijk kort voor r623

de negentiende eeuw waren echte afgietsels van de

opgegravcn op de plaats waar de tuinen van Sallustius

groep zeer zeldzaam omdat de familie J ,udovisi in prin-

waren geweest, tocn daar de Villa Ludovisi werd ge-

cipc niet toestond dat er mallen werdcn gemaakt van
bcclden in haar bezit. Francesco Righetti moest in 1782
grotc moeite doen om toestemming te krijgen voor bet
afgicten van de Papiriusgrocp, wat ongetwijfeld tc rnaken hceft met de opdracht voor de Ioden

kopie op

ware grootte die hij van Henry Hope in r 78 r had ontvangen. Later maakt Righetti, volgens zijn prijslijst uit
1794, ook vcrkleindc bronzen replica's van l"11citt.r Pa

piritts dit Praetextat de Ia Villa Lud01•isi . . J 5 sequim Ro
mams.

HIJLAGE I

Cittrekscl uit de invcntarislijst van Paviljoen Wclgelcgen, opgemaakt na de troonsafstand van Lodcwijk Napoleon.
Parijs, Archives ="lationales, nr. o 2 1094, lm'entaire du
pm 1il!on Weli(elezen a Haarlem ( 29 Jui!lfl 1!/uJ ).
K.B. in werkelijkheid werd de inventaris opgcmaakt
van r6 juli tot 29 augustus r8ro.
lnventaire 1Vo. 1 Du il1obilier du Pa11illon de !laar!eJI!.

[p.

r

J

[p. 9]

Ve.rtibule:

troi.r Stal!leJ ott /<i(llre.r e11 plo!llb,

peint en blanc, piedestal en pierre ..

f

Vestibule donnanl .rur le pare:-

C,roupes en

2

6oo,-

plom/J peint en blanc .wr lmr Piede.rtal til pierre

.. f.jOO,
[p. 391 jardim: -

I sta!tte en plomb, peinte e11 /J!a11t,
representan! Ia 'em/S de 1l1edici.r piede.rtal en

pierre ..

f 1;o,·

-Idem .. ,rep'. tme muse, idem ..f 2oo,
_

Afb.

J. Papiri us Praetextus en zijn moeder. Rome, Musen delle
Termc (foto auteur/Arch. Inst. Utrecht).
1

I

C,rottpe, Idem rep'. !e /,aocon ..f

- I tocgevocgd:1

I

Jf!O,-

.l'!a/tte en Plom/J, Ia

r "emiS

De Ioden bee/den van Francesco RiJ;hetti voor We<fi,el ;en te flaar!em

de kfedicis, dam !e;ardin de fa maison dtt Petit
Hottf1Vf.cfi,, / ... / ..f I 5o,PmJi!!on D' Haar!em.
Procis-J;erba! D' estimation Du Jtfobilier et Des effets et
prot;isiom fai.ratzt partie Dtt pavilion D' haarlem et Di
pendances (1810, 28 aug.).
[p. 1]

[p. 3]

[p.

j

1

among other things more than three hundred paintings.
To add lustre to his country residence and as a complement to his collection of paintings and antiques
Henry Hope, in I 78

I,

ordered a series of twelve casts

of famous sculptures from Francesco Righetti. Of two
casts not preserved at Haarlem it is known that in 1782

[ als experts voor de inventaris werden ge-

they were ready for shipment in Righetti's studio in

raadpleegd:]

Rome. Six casts of the series are still at We(fi,ele,gen, and

De fel!a!ttation de.r statues en plomb et en pierre,
!ant dam le pavilion que Dan.r !e.r ;ardins !e .1''.
Keun.

we know that in I 810 there were two more. Righetti's
Laocoon group. This large replica is not mentioned in

[ tussen de ondertekenaars ter goedkeuring

Hope's order of 1781 and it may have been made by

greatest statue at Haarlem in the life-size copy of the

van de lijsten:]

Righetti before he got the order for the other twelve

Pieter Kmn.

casts. The Laocoon cast was put up in the open space

[kladoverzicht van de rota len:1

in front of We!;;ele,f',etl in 1789.

Statues- 27 ;o florim.

intended partly for

Originally, all statues,

the interior and

partly for

the

garden, were painted white as copies of antique marble
statues. Unfortunately, the original painting in white:i C \I MARY

lead was recently removed. The mistake of removing
the paint from the statues can be explained by the change

Near the Pavilion We< ;e!t:gen at Haarlem, Netherlands,

in appreciation for

in the garden, there are seven lead statues cast between

century. Yet lead as the material for casts was chosen

I 78 I and 1802 by the Roman caster Francesco Righet-

by Righetti and Hope not for the sake of the special

ti. The neo-classical country house We< ;e!e,fi,en was built

characteristics inherent to lead, but because at the time

by order of the banker Henry Hope, probably to the

it was the cheapest possibility of making copies. An-

materials during the

nineteenth

design of the architect Leendert Viervant. Henry Hope

tique marble statues without paint were the ideal and

meant his country house to be both a residence and,

so casts were painted white in order to come near their

especially, a repository for his art collection, including

models as closely as possible.

