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Drie tekeningen en een 

terracotta armpje uit de 

collectie van Museum Flehite 

leiden naar de Amersfoortse 

Theodorus de Wilde en zijn 

broers, afkomstig uit een  

18e-eeuwse beeldhouwers-

familie.
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4 B. de Wilde, zonder jaartal, studie naar Pietro Tacca, 
rood krijt tekening.
Collectie Museum Flehite.



van Logteren vertonen overeenkomsten met die van 
B. de Wilde. 

Op zoek naar de verwervingshistorie van de 
tekeningen, duikt in de kelder van Museum Flehite 
een vooroorlogs schriftje op. Het blijkt dat er ooit 
veel meer werken van deze kunstenaars in de 
collectie zijn geweest. Flehite bezat maar liefst elf 
tekeningen van B. de Wilde, acht (jeugd)tekeningen 
in rood krijt door Jan van Logteren uit de jaren 1724 
tot en met 1726 en één tekening door T. de Wilde. 
Deze grote collectie tekeningen is bijzonder en zou 
rechtstreeks afkomstig kunnen zijn van (nazaten 

van) de gebroeders De Wilde. Vooralsnog zijn er 
geen verwervingsgegevens gevonden.

Het grootste deel van deze tekeningencollectie 
is lang geleden door het museum afgestoten; in 1976 
zijn ze geveild bij Veilinghuis Sotheby Mak van 
Waay.9 De relatie met de stad Amersfoort was bij 
het museum duidelijk nog niet bekend. Over de 
huidige verblijfplaats van deze geveilde tekeningen 
later meer.

9 Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay, Catalogus 262, 25 
mei 1976.   
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In de collectie van Museum Flehite werden onlangs 
drie tekeningen en een terracotta kinderarmpje 
gevonden. De signaturen leidden naar vergeten 
Amersfoortse broers die in de 18e eeuw in de 
Gouden Bocht van Amsterdam als beeldhouwer 
werkzaam waren.2 Twee broers waren bij kenners 
enigszins bekend. Maar dat er mogelijk een derde 
beeldhouwende broer is en dat zij uit Amersfoort 
kwamen, wordt in dit artikel voor het eerst 
aangetoond. Wie waren de gebroeders De Wilde, 
welke werken zijn van hen bekend en wat vertellen 
deze werken ons? Een eerste verkenning.

Het overlijden van de vooraanstaande 
Amsterdamse beeldhouwer Jan van Logteren (1709-
1745) betekent een einde aan de beeldhouwcarrière 
van de Amersfoortse gebroeders De Wilde. Twee 
maal beitelden zij hun signatuur ‘B. en T. de Wilde’ 
in het kostbare marmer voordat zij terugkeerden 
naar de Keistad. Er is weinig over hen bekend. 
Volgens Gerard de Lairesse (1641-1711) was dit het lot 
van de Nederlandse beeldhouwer; alleen in Italië 
worden zij ‘by den Grooten aangehaald, en in 
achtinghe gehouden’.3

In publicaties over Ignatius en Jan van Logteren 
worden ze kort genoemd. Zij zouden niet alleen 
leerlingen, maar ook de meest naaste figuren van Jan 
en zijn vader Ignatius van Logteren (1685-1732) zijn 
geweest.4 Als vooraanstaande Amsterdamse 
beeldhouwers mochten de Van Logterens volgens 
de gilderegels werken in de hoofdstad, maar ook op 
buitenplaatsen van opdrachtgevers die uit 
Amsterdam afkomstig waren.5 De gebroeders  
De Wilde hebben mogelijk op vele plaatsen in 
Nederland werken voor het atelier Van Logteren 
uitgevoerd.

Tekeningen 
In 2017 werden er in de tekeningencollectie van 
Museum Flehite drie tekeningen aangetroffen. Twee 
tekeningen gesigneerd met ‘B. de Wilde’, en een 
derde tekening bleek gesigneerd door Jan van 
Logteren. Waarschijnlijk zijn de drie gevonden 
tekeningen al ruim een eeuw in de museumcollectie, 
gezien de lage oude nummering: Sb21, Sb25 en 
Sb159. Ze geven een inkijk in de opleiding van de 18e 
eeuwse beeldhouwer. Eén tekening is een studie van 
een mannelijk naakt in rood krijt, sierlijk gesigneerd 
met ‘B. de Wilde’. Deze tekening is zo goed als zeker 
gemaakt naar een studiemodel van een beroemd 
beeld; een slaaf op het Ferdinando I de Medici-
monument (‘met de vier moren’) dat staat in 
Livorno, Italië. Deze sculptuur uit 1626 is gemaakt 
door de beeldhouwer Pietro Tacca (1577-1640).6 

De tweede tekening is in inkt, gesigneerd door 
‘B. de Wilde’. Het is een allegorische voorstelling van 
de vrouwelijke personificatie van de goddelijke 
deugd Hoop of Spes. Vermoedelijk is het een 
onderdeel van de allegorie met drie goddelijke 
deugden: Geloof (Fides), Hoop (Spes) en Liefde 
(Caritas). Haar pose zien we straks weer terug in een 
reliëf van Venus. De voor Flehite onbekende B. de 
Wilde wordt genoemd in het 19e eeuwse 
kunstenaars lexicon van Christiaan Kramm: ‘WILDE, 
(B. de) een bekwaam beeldhouwer, te Amersfoort, 
waar hij op het einde der 18e eeuw overleden is’.7 

De derde tekening is gemaakt in rood krijt. Dit is 
een naaktstudie van een vooroverbuigende man. De 
vervaardiger stond in de objectdatabase als ‘J.V. 
Luytmens’. Deze studie blijkt van de nog jonge 
beeldhouwer Jan van Logteren te zijn, gemaakt in 
1724.8 De sierlijke signatuur en tekenwijze van Jan 

1 De auteur bedankt de heren F. Scholten (Rijksmuseum), E. 
Munnig Schmidt, dP.F. Vlaardingerbroek   (Monumentenzorg 
Amsterdam), G. Raven (Museum Flehite), L. Lapikas, R. v. 
Wegen (Kasteel Sypesteyn), J. Schaeps (Prentenkabinet Rijks 
Universiteit Leiden), W. de Beaufort, mevrouw J. Hannon 
(Carnegie Museums Pittsburgh USA) en mevrouw M. Stijkel 
(Rijks Prenten Kabinet Amsterdam) voor hun waardevolle 
bijdragen.   2 De Gouden bocht is het meest prestigieuze deel 
van de Herengracht in Amsterdam.   3 G. de Lairesse, Groot 
Schilderboek (Haarlem, 1740) 232-233.   4 P.M. Fischer, Ignatius 
en Jan van Logteren. Beeldhouwers en stuckunstenaars in het 
Amsterdam van de 18e eeuw, bezorgd door E. Munnig Schmidt 
(Alphen aan den Rijn, 2005) 12.   5 J.B. de Haan, ‘Een Gelders 

en een Hollands werk van Ignatius van Logteren uit circa 
1720’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek (1987) 333-343. De gilden 
bepaalden dat ambachtslieden zich moesten beperken tot 
de stad waar zij ingeschreven stonden. Maar werken buiten 
de stad voor een opdrachtgever uit eigen stad was wel 
toegestaan. De Van Logterens werkten bijvoorbeeld op 
buitenplaatsen langs de Vecht, maar ook op Huize Groene-
veld in Baarn.   6 Met dank aan de heer Prof. Dr. F.T. Schol-
ten, Rijksmuseum Amsterdam.   7 C. Kramm, De levens en 
werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeld-
houwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op 
onzen tijd (Amsterdam, 1857) 1861.   8 Toeschrijving is geveri-
fieerd door Yvonne Bleyerveld, RKD.   
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B. de Wilde, zonder jaartal, studie naar Pietro Tacca, 
rood krijt tekening.
Collectie Museum Flehite.

B. de Wilde, zonder jaartal, Hoop/Spes, pentekening.
Collectie Museum Flehite.
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den.nl/poorter-van-amsterdam/   26 Stadsarchief Amster-
dam (SA), Poorterboeken 5033-1, 4-34, 21, boek 18, 1735-1740. 
- A26580000047.   27 UA, DTB_Archief Eemland_13 Amers-
foort, NH begraven Joriskerk 1716-1792, OLVK 1716-1747, inven-
tarisnummer 47c , pagina74, 08-07-1784.   28 Met dank aan 
Dhr. Prof. Dr. F.T. Scholten, Rijksmuseum Amsterdam.    
29 Ibidem.   30 D.T. Owlsley, Venus and Vulcan. A new Dutch 
marble relief sculpture at the Institute, Carnegie Magazine,  
no. 44, 1970, p. 76 en RKD Afbeeldingsnummer 0000082349.    

22 F. Scholten, ‘Beeldhouwerspraktijken’, Kunstschrift 3 
(1991) 27.   23 W. Leijdenroth, Voorloopige lijst der Nederland-
sche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel I. De pro-
vincie Utrecht (Utrecht, 1908) 11.   24 UA, 34-4. U072a006 
W.van Velpen.   25 Een poorterboek is een boek waarin 
verschillende Nederlandse steden nieuwe burgers regis-
treerden. Het poorterschap was een privilege waarvoor flink 
betaald moest worden. Poorters kregen vrijstelling van tol 
en mochten in een gilde werken. http://amsterdamsverle-

doelen.   16 P.M. Fischer, Ignatius en Jan van Logteren 371.    
17 M. den Leeuw, Pruijs, M., De Gouden Bocht van Amsterdam 
(Den Haag, 2006).   18 P.M. Fischer, Ignatius en Jan van Logte-
ren 8.   19 Theodorus de Wilde gedoopt op 09-02-1709, vader 
Egbert de Wilde, moeder Johanna van Everdinge, Theodorus 
de Wilde gedoopt 22-02-1710, Archief Eemland, Theodorus de 
Wilde, DTB Archief Eemland 13.34a Amersfoort OKN dopen 
Muurhuizen 1669-1773.   20 Wikipedia: Een beeldsnijder is 
iemand die beelden vervaardigt uit hout, ivoor, been en zacht 
gesteente met messen, beitels en gutsen. Beeldsnijders 
maakten traditioneel impressies/voorstellingen in drie 
dimensies van mensen, dieren, heiligen, goden en mythische 
voorstellingen. Deze beelden werden op verschillende onder-
delen van kerken, gebouwen en interieurs aangebracht en 
hadden vaak een religieuze en/of symbolische functie.    
21 AE, 0012-436-38 Index op transporten 24, 29-05-1769.    

10 Het Utrechts Archief (verder UA), Archief 711.86 Utrecht 
CIV Trouwen, pagina 340,    registratiedatum 28-04-1703.    
11 Archief Eemland (verder AE) 0039.3 - Inschrijving Date-
ring: 1756-1765, boeknummer 3, personen: Egbertus de 
Wilde, J. van Eversdingen, Toegangsnummer: 0039 Weeska-
mer te Amersfoort, 1519-1818.   12 De gehele stamboom is 
online gezet door de heer L. Lapikas en te zien op <https://
www.nikhef.nl/ > als ‘varia generatie 28’.   13 AE, 0001.01 
Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810 Inventarisnummer: 
1847. Een antieksnijder is een maker van houten of stenen 
beelden naar voorbeelden uit de oudheid.   14 AE, 0012 
Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, 0012-436-39 Index op 
transporten 12-02-1776.   15 AE, 0012-436-34 Index op trans-
porten Belendingen 1: ten oosten aan de Langestraat Elbert 
de Wilde, beeldsnijder, Belendingen 2: ten westen de Var-
kensmarkt, Belendingen 3: ten noorden de brouwer Ouden-

moment van zijn overlijden in 1784 woonde hij aan 
de ‘Cingel bij de Kamperbinnenpoort’.27 Dat 
Kramm in zijn kunstenaars lexicon schrijft dat B. de 
Wilde op het einde van de 18e eeuw overleden is, 
zou een aanwijzing kunnen zijn in de richting van 
Bartholomeus de Wilde. 

theodorus de wilde 1710-1788
Theodorus de Wilde werd geboren en stierf in 
Amersfoort. Tijdens de renovatie van Museum 
Flehite in 2018, werd een terracotta armpje 
gevonden tussen een collectie haardstenen. Het 
armpje is een zogenaamd ‘modello’, of 
beeldhouwermodel. Het is aan de onderzijde 
gesigneerd met ‘T. de Wilde 1734’ en is 17 centimeter 
lang. Het terracotta is mogelijk beschilderd 
geweest. In de het terracotta armpje is een gaatje 
gemaakt zodat het model aan een touwtje 
opgehangen kon worden in het atelier. Terracotta 
modellen zijn vrij zeldzaam. Helaas is de 
verwervingsgeschiedenis van het armpje verloren 
gegaan. 

De wijze van signeren komt overeen met 
andere bekende werken van B. en T. de Wilde en is 
gezien de datum met zekerheid toe te schrijven aan 
Theodorus de Wilde. Dat Theodorus dit 
kinderarmpje in klei maakte, signeerde en dateerde, 
maakt het zeer bijzonder.28 De molligheid van het 
armpje zou de invloed van modellen naar het werk 
van de 17e eeuwse beeldhouwer François Du 
Quesnoy (1597-1643) kunnen verraden.29 Zijn werk 
werd op grote schaal nagevolgd en als 
inspiratiebron gebruikt. In de tekeningencollectie 
van P.D. Rezelman, verblijfplaats onbekend, bevindt 
zich een tekening door B. de Wilde van een 
liggende Putto, naar een werk van François Du 
Quesnoy.30 Op de veiling van de nalatenschap van 
Jan van Logteren was ook ‘een Party Boetseersels 

wel door elkaar gebruikt. Veel beeldhouwers sneden 
beelden in hout of ivoor en hakten daarnaast in 
steen. Vanaf de 16e eeuw noemden gespecialiseer de 
beeldsnijders van interieurbetimmeringen en 
meubilair zich antieksnijder, hiermee gaven ze aan 
dat de renaissanceornamentiek tot hun repertoire 
behoorde.22 Van Egbert de Wilde is bekend dat hij in 
1718 voor het Sint-Pietersgasthuis het snijwerk van 
twee kostkoper borden op zijn naam heeft staan.23 
Ook de vader van Egbert, Bernard(us) (Ber(e)nt) de 
Wilt(h) (Wilders, Willers) uit Utrecht, was 
‘anthycksnyder’.24 Zou het gaan om twee 
beeldhouwende broers, of zijn het er zelfs drie?

bartholomeus de wilde 1706-1784
Bartholomeus is de tweede zoon van Egbert. Van 
geen van de broers De Wilde is bekend wanneer zij 
naar Amsterdam vertrokken. Dat Bartholomeus 
beeldhouwer was in de hoofdstad, blijkt uit het 
zogenaamde poorterboek van de stad.25 Op 8 
oktober 1737 betaalt Bartholomeus de Wilden [sic], 
beeldhouwer uit Amersfoort, de heren thesauriers 
om poorter te worden van Amsterdam.26 De reden 
dat Bartholomeus poorter werd kan gevonden 
worden in de voordelen die het poorterschap hem 
gaf: zonder het poorterschap kon hij geen lid 
worden van een Amsterdams gilde, en was het 
onmogelijk om zelfstandig beeldhouwwerken uit te 
voeren in deze stad. Dit betekent waarschijnlijk dat 
Bartholomeus geen gezel meer was. Een leerling 
beeldhouwer hoefde geen poorter te zijn om in 
Amsterdam te werken. 

Bartholomeus is op dat moment 27 jaar, het is 
een jaar voor het huwelijk van zijn broer Bernardus, 
en Jan van Logteren heeft nog veel werk, terwijl zijn 
gezondheid al achteruit dreigt te gaan. 
Bartholomeus keert na het overlijden van Jan van 
Logteren in 1745 terug naar Amersfoort. Op het 

sterfdatum van Theodorus de Wilde die Fischer geeft 
zijn exact gelijk aan de levensdata van de 
Amersfoortse Theodorus de Wilde.19 Deze auteur 
heeft mogelijk al informatie ingewonnen in het 
Amersfoortse archief, maar de stad wordt in zijn 
standaardwerk niet als plaats van herkomst genoemd. 

Bernard de Wilde zou volgens Fischer geleefd 
hebben van 1706 tot 1789. Dit komt niet overeen. 
Bernardus, de zoon van Egbert, wordt geboren in 1713. 
Hij sterft jong, op vijfenveertig jarige leeftijd in 1758. 
Zijn broer Bartholomeus zit dichter bij; deze wordt 
geboren in 1706 en sterft in 1784. Fischer zat dus 
gedeeltelijk goed, maar mogelijk waren er drie 
beeldhouwende broers in plaats van twee.

Het beeldhouwen zit blijkbaar in de genen. Een 
transportindex uit 1751 noemt Egbertus de Wilde een 
‘antieksnijder’. In de Blaffert van 1755 wordt Egbertus 
‘beeldsnijder’ genoemd.20 Na zijn overlijden wordt hij 
‘beeldhouwer’ genoemd.21 Deze begrippen werden 

De familie De Wilde
In de Salestraat (Zadelstraat) in Utrecht, met zicht 
op de Dom, woonde de vader van de gebroeders De 
Wilde. In 1703 trouwt deze Egbartus,10 later ook 
genoemd als Egbert, Egbertus, Egtbertus, Elbert of 
Egberti de Wilde (Wilt) (1678- 1756) met (Joh)Anna 
van Everdingen (?-1765)11 afkomstig van het Vreeburg 
in Utrecht.12 Op 15 mei 1704 krijgt Egbartus de Wilde 
het Amersfoorts burgerrecht.13 In verschillende 
Amersfoortse akten komt Egbert de Wilde voor als 
buurman; hij zou gewoond hebben in een ‘zekere 
huizinge, staande aan de Langestraat bij de 
Varkensmerkt, naast de Sprengel’.14 Egbert woonde 
ook in Amersfoort met zicht op de toren. 

De oudste zoon Joannes wordt meester-
timmerman in Utrecht. Andere kinderen zijn 
Bartholomeus (1706-1784), Theodorus (1710-1788), 
Bernardus (1713-1758), Nicolaus, die ook vertrok naar 
Utrecht (1719-1748) en Ida de Wilde (1722-1803).15 De 
gebroeders De Wilde zijn allen gedoopt in de 
oudkatholieke Clerezij, maar als Nederlands-
hervormd begraven in de Sint-Joriskerk.

De voornamen van de broers zorgen in de 
literatuur voor verwarring. ‘B. de Wilde’ wordt door 
Fischer af en toe Bernardus genoemd, maar soms 
ook Bartholomeus. Veel auteurs hebben de naam 
Bernardus of Bernard vervolgens overgenomen.  
‘T. de Wilde’ zou Thijs of Theodorus heten.16 Zelfs de 
variant ‘Bernard en Frans de Wilde’ komt in de 
literatuur voor.17 Thijs (T.) de Wilde zou volgens 
Fischer geleefd hebben van 1610 tot 1788.18 De zes 
moet uiteraard een zeven zijn. De geboorte- en 

J. van Logteren, 1724, figuurstudie, roodkrijt tekening.
Collectie Museum Flehite.
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Amsterdamse Courant, 19 februari 1746.   34 AE, 0001.01-
1480 Huisgeld 1755-1805.   35 <http://archief.amsterdam/
archief/10097/010097001156> Kalverstraat 69 71 Hotel  
De Keizerskroon, Kalverstraat 71. 1886.   

31 Oprechte Haarlemse Courant, 19-02-1746.   32 AE, 0012-
436-38 Index op transporten, 24, 29-05-1769; aan de ene 
zijde: de kinderen van Egbertus de Wilde, beeldhouwer.    
33 P.M. Fischer, Ignatius en Jan van Logteren 8, 99 en 

de Krommestraat (nu Dille & Kamille), een lening 
(hypotheek) van 1000 gulden met als onderpand 
‘De Keyserskroon’ met stal en poort daarachter, 
uitkomende op de Krommestraat en door hem 
bewoond. In 1755 geeft hij ‘herbergier’ op als beroep 
wanneer hij huisgeld moet betalen voor het pand op 
de Hof, genaamd ‘Het Huis De Keijser’s Kroon’.34 

De naam Keizerskroon is in dit geval intrigerend. 
Enerzijds is de keizerskroon het symbool uit het 
stadswapen van Amsterdam, anderzijds maakte 
Ignatius van Logteren in 1725 de bekroning voor 
herberg De Keizerskroon (het ‘voormalige 
Burgerweeshuis) in de Kalverstraat, waarop twee 
gebeeldhouwde weesjongens aan weerszijden van 
een cartouche te zien zijn.35 Zou de toen 
zestienjarige Jan van Logteren hiervoor model 
hebben gestaan? En een bijna even oude leerling 
voor het andere model?

Op het blad van een Amelander klaptafel uit de 
collectie van Museum Flehite is de 18e eeuwse Hof te 
zien, met links herberg De Keizerskroon. Wanneer je 
goed kijkt zie je op het bord boven de deur 

van Quinoy’ aanwezig, de 18e eeuwse naamvariant 
van François Du Quesnoy.31

Theodorus maakte dit armpje op vierentwintig 
jarige leeftijd, en is dus in ieder geval productief 
geweest tussen 1734 en 1745, toen hij samen met zijn 
broer B. de overmantel voor Herengracht 609 
maakte, waarover later meer. Bij het overlijden van 
zijn vader woonden Theodorus en zijn zus Ida 
waarschijnlijk bij hem in.32

bernardus de wilde 1713-1758
Wanneer Jan van Logteren in 1745 sterft zou het 
Bernard de Wilde zijn geweest die zorgt voor het 
afhandelen van een laatste veiling en de sluiting van 
zijn atelier.33 Fischer schrijft dat er na 1746 niets meer 
van Bernard de Wilde vernomen wordt. Dit valt te 
verklaren uit het feit dat hij in 1746 in de 
Amersfoortse archieven voorkomt, wanneer hij op  
7 juli ‘huis en herberg’ aan de Hof of Korenmarkt 
genaamd ‘De Keijserskroon koopt, waarin hij 
waarschijnlijk al woonde. In het zelfde jaar vraagt hij 
bij Jacobus Oudendoelen van Brouwerij De Kroon in 

> T. de Wilde, 1734, terracotta armpje.
Collectie Museum Flehite.

> T. de Wilde, 1734, terracotta armpje,  
verso.
Collectie Museum Flehite.

Anoniem, 1750-1800,  
De Hof in Amersfoort, 
Amelander klaptafel, 
detail ‘De Keizerskroon’.
Collectie Museum Flehite.



Van de gebroeders De Wilde is niet veel 
gezamenlijk werk bekend. Er zijn slechts twee 
gesigneerde beeldhouwwerken bewaard gebleven, 
beide gesigneerd door twee broers: B. en T. de 
Wilde.

Werk van B. en T. de Wilde: 
Herengracht 446

In de Gouden Bocht van Amsterdam, daar waar de 
rijkste opdrachtgevers van de stad woonden, 
werkten de gebroeders De Wilde. De productiviteit 
van Jan van Logteren liep rond 1740 terug.36 Uit deze 
periode stammen de twee bekende gesigneerde 
werken van de gebroeders De Wilde. In het 
monumentale pand Herengracht 446, “Het Huis van 
de Graeff”, in 1669 door de Amsterdamse burge-
meester Andries de Graeff (1611-1678) gebouwd, 
bevinden zich restanten van een uitbundig interieur. 
Bij de verbouwing in 1739/40 kreeg de linker 
achterkamer een schouw in rood marmer met een 
witmarmeren opzetstuk, gesigneerd ‘B. en T. de 
Wilde 1740’. 

De 27-jarige steenrijke opdrachtgeefster Alida 
Johanna de Graeff (1713-1757) gaf het werk van B. en 
T. de Wilde een prominente plek, recht tegenover de 
entree van de kamer.37 In een grote schelpvorm met 
aan weerszijden voluten, zijn fruit en bloemen 

geschikt, in de destijds moderne vroege rococo stijl.38 
De verwelkende pioenpapaver in het midden is 
prachtig uitgevoerd. Een paar van haar verslappende 
bloemblaadjes zijn tussen de kelk van de bloem 
ernaast blijven kleven. Het vakmanschap van de 
gebroeders De Wilde is hier mooi te zien. 

De grote schelpvorm doet denken aan een 
bovendeurstuk dat Jan Baptist Xavery (1697-1742) in 
1736 voor het oude stadhuis in Den Haag vervaardigde, 
in vroege rococostijl. Het model voor de schelp werd al 
in 1734 gemaakt in was, dat door de kneed- en 
plooibaarheid geschikt was voor modelleren van 
weelderige vormen.39 Franse ornamentprenten hebben 
Xavery waarschijnlijk geïnspireerd.40 De 
vooraanstaande positie die Jan van Logteren had in 
Amsterdam, had Xavery in Den Haag. Zij hadden elk 
hun eigen werkgebied en waren dus geen 
concurrenten. De broers De Wilde lijken de 
moderniteit van Xavery goed te hebben bestudeerd en 
de plooibaarheid van was optimaal benut te hebben.

De grillige vormen van de rococo, waarbij 
asymmetrische vormen en een suggestie van de natuur 
werden samengevoegd, raakten snel uit de mode.41 Het 
was zelfs gebruikelijk om niet geliefde interieur-
onderdelen uit grachtenpanden te laten veilen. Veel 
elementen zijn in de loop der eeuwen verdwenen of 
even verderop aan de gracht weer teruggeplaatst, zoals 
we bij het volgende werk zullen zien. 

Werk van B. en T. de Wilde: 
Herengracht 609

Het andere gezamenlijke werk van de gebroeders  
De Wilde is een prachtige marmeren overmantel, 
aangebracht op de schouw, gesigneerd ‘B. en T. de 
Wilde, 1745’, voorstellende Venus in de smidse van 
Vulcanus, met Amor tussen hen in (Aeneis 8:370-
385).42 Het is afkomstig uit het pand Herengracht 609, 
destijds eigendom van Gerrit Hooft (1687-1767), onder 
andere schepen, bewindhebber van de West-Indische 
Compagnie 1709-1716, later zeven maal burgemeester 
in de periode 1752-1767 en de oom van Alida Johanna de 
Graeff, eigenaresse van het vorige pand.43 De broers 

36 P.M. Fischer, Ignatius en Jan van Logteren 99.   37 Ibidem 
390 en 391.   38 https://www.onderdekeizerskroon.nl/
database/grachtenboek_objecten.php?id=1683    
39 R. Baarsen, Rococo in Nederland (Zwolle, 2001) 26.    

40 R. Baarsen, Furniture History, Vol. 43 (2007) 101-113.    
41 R. Baarsen, Rococo in Nederland , 179.   42 D.T. Owlsey, 
Venus and Vulcan, 73-76.   
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inderdaad een kroon, identiek aan de bekroning op 
het wapen van Amsterdam. Herberg De 
Keizerskroon is bij veel Amersfoorters bekend. Het 
heeft lang, in verschillende gedaanten, op de Hof 
gestaan; de herkomst van de naam is nu verklaar-
baar.

Bernardus had een groot gezin in Amersfoort 
dat onderhouden moest worden; hij trouwde in 1738 
in Amersfoort met Cornelia Wels en kreeg in de 
periode tot 1746 in de keistad vier kinderen. Zijn 
verandering van beroep kan, naast het overlijden van 
zijn opdrachtgever, zijn bepaald door de 
beeldhouwersziekte ‘steenlong’ of silicose. Fischer 
stelt dat veel beeldhouwers rond hun veertigste 
levensjaar stierven door de longziekte, die wordt 

> B. en T. de Wilde, 1740, marmeren opzetstuk, 
Herengracht 446, Amsterdam.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, foto: Kris Roderburg 
2003.

 
> B. en T. de Wilde, 1740, detail opzetstuk Herengracht 
446 met signatuur B. en T. de Wilde 1740.

B. en T. de Wilde, 1740, detail opzetstuk Herengracht 
446, verstrengelde bloemen.

veroorzaakt door fijne kwartsstof uit marmer en 
kalksteen. Ignatius en Jan van Logteren zijn zeer 
waarschijnlijk beide jong overleden aan deze ziekte. 
Bernardus sterft als hij vijfenveertig is en zijn 
echtgenote Cornelia Wels hertrouwt. Zijn broers 
Bartholomeus en Theodorus worden ouder, beiden  
78 jaar. 
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(1706-1789) [sic], Hoofd van Proserpina, naar Bernini, Gian 
Lorenzo (1598-1680) PK-T-AW-1336 , Chr. Kramm, Utrecht; F. 
van Hall; sale Amsterdam (Bom), 30 November 1937; Dr. A. 
Welcker, Amsterdam, Rijks Prentenkabinet Leiden.’ in: 
objectregistratie Rijks Prentenkabinet Leiden.   53 ‘Inventa-
risnr. 8659, Staand kinderfiguurtje met een lammetje in de 
armen. Op het voetstuk gesigneerd: B. de Wilde F. 1737. 
Materiaal: Terracotta. Hoogte 31 cm, breedte 10cm. Verwer-
ving: niet genoteerd. Toestand: Resten van beschildering, 
mogelijk om het op brons te laten lijken. Voetje beschadigd, 
Neus lammetjegebroken.’ In: objectregistratie Kasteel 
Sypesteyn.   

47 Zie Adamo Scultori, zittend naakt, collectie Rijksmu-
seum RP-P-OB-37.305.   48 P.M. Fischer, Ignatius en Jan van 
Logteren 410.   49 O. Klooster en M. Bakker, ’t Costelijk 
Ambacht. Monumenten als spiegels van vakmanschap 
(Amsterdam, 1998) 30.   50 C. Kramm (1797-1885) schilder, 
architect, tekeningenverzamelaar, prentenverzamelaar, 
miniatuurschilder, kunstenaarsbiograaf, etser, lithograaf, 
bouwkundig tekenaar.   51 ‘Bernard de Wilde (1706-1789) 
[sic], Leeuwenkoppen, afkomstig Chr. Kramm, Utrecht; F. van 
Hall; sale Amsterdam (Bom), 30 November 1937; Dr. A. 
Welcker, Amsterdam. PK-T-AW-5589, Rijks Prentenkabinet 
Leiden’ en B. Picart, Recueil de lions, 1729.’ In: objectregistra-
tie Rijks Prentenkabinet Leiden.   52 ‘Bernard de Wilde 

de l’art de sculpture par le fameux sculpteur Francis van 
Bossuit executé en yvoire ou ebauché en terre = Beeld-snijders 
kunst-kabinet door den vermaarden beeldsnijder Francis van 
Bossuit in yvoor gesneeden en geboetseert (Amsterdam, 
1727).   

43 Alida’s moeder Johanna Hooft (1672/73-1738) was de zus 
van Gerrit Hooft (1649-1717). <https://nl.wikipedia.org/
wiki/Johan_de_Graeff>, <https://www.geni.com/people/
Joanna-Hooft/  6000000013629383733 >   44 D.T. Owlsey, 
Venus and Vulcan, 75.   45 Ibidem, 75, 76.   46 M. Pool, Cabinet 

(Faune croyant se coucher aupres d’Omphale se 
trouve avec Hercule, qui le Sette rudement a terre), zie 
prent RP-P-1907-4106 in de collectie van het 
Rijksmuseum. Van Bossuit baseerde zijn figuur op 
een mannelijk naakt dat Michelangelo schilderde op 
het plafond van de Sixtijnse kapel. Deze figuren 
werden via prenten verspreid over Europa.47 

De staande Venus met de hand op haar hart lijkt 
gebaseerd op een gespiegelde Galatea uit het 
prentenboek van Bossuit. Deze Galatea toont 
verwantschap met de zogenaamde ‘Capitolijnse 
Venus’ en beroemd Hellenistisch beeld dat veel 
navolging kende. De gebroeders De Wilde konden 
hun inspiratie ook dichter bij huis vinden: op een 
tuinvaas van Jan van Logteren, gemaakt in 1737 en 
onderdeel van de collectie van het Rijksmuseum 
staat de voorstelling ‘Jupiter huwelijkt Venus uit aan 
Vulcanus’; de Venus en Vulcanus vertonen veel 
overeenkomsten met het koppel op de 
overmantel.48

Vader en zoon Van Logteren maakten 
gevelornamenten, tuinbeelden, fonteinen en ander 
beeldhouwwerk. Ook decoreerden ze veel huizen 
met geornamenteerd stucwerk. Veel Nederlandse 
stukadoors waren afkomstig uit beeldhouwfamilies; 
het is niet ondenkbaar dat de gebroeders De Wilde 
tevens stucwerk hebben gemaakt.49 Door hen 
gesigneerd stucwerk is helaas onbekend.

 Individueel werk van B. de Wilde
Het individuele werk van Theodorus de Wilde is 
hierboven besproken. Van zijn broer B. de Wilde zijn 
gesigneerde tekeningen gevonden en een terracotta 
sculptuur. Er zijn helaas geen doorslaggevende 
aanwijzingen om deze aan Bernardus dan wel 

Vulcanus vraagt een wapenuitrusting te smeden 
voor haar zoon Aeneas. Een wapenuitrusting is 
rechts onder te zien. Tussen hen in vliegt Amor met 
zijn boog, op de achtergrond zijn twee helpers van 
Vulcanus zichtbaar. De modellering van de figuren 
kan gebaseerd zijn op het in 1727 uitgegeven 
prentenboek naar werk van de ivoorsnijder Francis 
van Bossuit (1635?-1692). Deze afbeeldingen van 
prentmaker Matthijs Pool, naar tekeningen van 
Barend Graat en naar sculpturen van Francis van 
Bossuit, waren erg populair bij kunstenaars, die de 
prenten natekenden en verwerkten in hun eigen 
ontwerpen.46 De zittende Vulcanus met prominente 
schouderpartij en een gespierde arm die voor de 
romp langs gaat, vertoont overeenkomsten met de 
Hercules in het Bas-reliëf met Hercules en Omphale 

De Wilde hadden blijkbaar een goede naam 
opgebouwd.

Het marmeren reliëf, met vurig thema, werd in 
1745 geplaatst boven de haard in de salon, in een 
omlijsting in rococostijl, van wit en goud geschil-
derd houtsnijwerk.44 Deze omlijsting zou ook door 
de gebroeders De Wilde gemaakt kunnen zijn.45 
Delen van het interieur werden in 1928 door Frederik 
Muller & Co geveild en Venus en Vulcanus werden 
overgebracht naar Herengracht 458, het huis van 
Jacques Goudstikker. Na de dood van Goudstikker is 
het reliëf nog een aantal keer geveild en in 1968 werd 
het verworven door The Carnegie Museum of Art in 
Pittsburgh, USA. 

De voorstelling uit de Romeinse mythologie 
toont links een staande Venus die haar zittende man 

> Detail met signatuur van B. en T. de Wilde 
op het reliëf van Venus en Vulcanus.

< B. en T. de Wilde, 1745, Venus en Vulcanus, 
Herengracht 609, Amsterdam.
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Amerika.

B. de Wilde, Leeuwenkoppen, afkomstig uit  
collectie Chr. Kramm.
Rijks Prentenkabinet Leiden. 

Bartholomeus toe te schrijven. Wel zijn er twee 
soorten signatuur gevonden. 

De onvindbare Collectie P.D. Rezelman zou een 
groot aantal werken van B. de Wilde bevatten. 
Afbeeldingen in het boek van Fischer geven daar een 
indruk van. Het zijn onder andere tekeningen naar 
tuinsculpturen van Jan van Logteren en de 
beeldhouwer Michiel Shee (ca. 1695-1739). De 
tekeningen zijn allen gesigneerd in het sierlijke 
handschrift dat we kennen van de tekeningen uit de 
collectie van Museum Flehite. 

In het prentenkabinet van de Rijks Universiteit 
Leiden, bevinden zich twee tekeningen getekend 
door B. de Wilde uit de collectie van Christiaan 
Kramm.50 De ene tekening toont leeuwenkoppen, 
sierlijk ondertekend in het bekende handschrift.51 
De andere tekening is een mooie studie in rood krijt 
naar een model van de Proserpina van de Italiaanse 
beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini (1598-1680).52 
Dit werk is gesigneerd in een ander, hoekiger 
handschrift: B . D E  WI LD E . FECI T. 

Naast alle tekeningen is er van B. de Wilde één 
terracotta beeldje gevonden, in de collectie van 
Kasteel Sypesteyn.53 Het is gesigneerd met  



mannen en koppen, allen getekend en ca. 1725’.  
Na een anoniem verblijf bij een eigenaar werd deze 
groep opnieuw als ‘Ignatius van Logteren’ geveild bij 
Veiling Glerum in Den Haag, lotnummer 107 op 13 
november 1995, catalogus nummer 208. Deze kleine 
groep is thans onderdeel van de collectie Munnig 
Schmidt. De studiekoppen Sb 28 en Sb 29 van  
Jan van Logteren zijn naar prenten van Rubens:  
La Felicité de la Regence uit 1704 en een sater. 

De tekeningen van B. de Wilde zijn op de zelfde 
dag geveild, volgens de veilingcatalogus ging het om 
het onmogelijke aantal van twee krijttekeningen 
met figuren, acht krijtstudies met koppen en figuren, 
acht studies met figuren en 28 [sic!] diverse studies 
met voornamelijk figuren en dieren.55 Flehite 
stuurde in totaal acht portefeuilles met tekeningen 
naar het veilinghuis. 56 De tekeningen van B. de 
Wilde zijn niet in een collectie terug gevonden. Wat 
er met de tekening van T. de Wilde is gebeurd, is 
helaas onbekend. Waarschijnlijk is deze niet geveild.

Tot slot
Bij toeval leidde de vondst van enkele tekeningen in de 
collectie van Museum Flehite naar een verhaal over 
drie Amersfoortse beeldhouwende broers uit de  
18e eeuw. Zij waren nauw verbonden aan het Amster-
damse beeldhouwatelier van vader en zoon Van 
Logteren. Hoewel er door gevonden signaturen altijd is 
aangenomen dat het om twee beeldhouwers zou gaan 
(B. en T. de Wilde) zijn er aanwijzingen dat er mogelijk 
drie broers in Amsterdam beeldhouwden. Gevonden 
tekeningen en sculpturen laten zien dat zij bekwame 
beeldhouwers waren die het werk van meesters als 
Gian Lorenzo Bernini, Pietro Tacca en François Du 
Quesnoy kenden. Amersfoort is drie interessante 
beeldhouwers rijker; de gebroeders De Wilde. 

Hoe de werken van B. en T. de Wilde in de  
collectie van Museum Flehite zijn terecht gekomen,  
is onderwerp van verder onderzoek.

54 A. Staring, De beeldhouwer Pieter Xavery, Oud 
Holland jg. 44, afl. 1. (Leiden, 1927) 10.   55 Kunstvei-
lingen Sotheby Mak van Waay, Catalogus 262,  
25 mei 1976, lot 464, 824 en 825.   56 AE, Stichting 
Museum Flehite te Amersfoort, 1880-2007 0839 
91-92.   
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‘ B .  D E WI LD E 1737’, in kapitalen.54 Het stelt 
Johannes de Doper voor, afgebeeld als kind, met een 
lammetje op zijn arm. Het beeld is mogelijk, net als 
het terracotta armpje van T. de Wilde, beschilderd 
geweest.

De geveilde tekeningen
De oorspronkelijke groep tekeningen geeft 
informatie die verder onderzoek naar de gebroeders 
De Wilde mogelijk maakt. De maten van deze 
tekeningen kunnen van dienst zijn bij het opsporen 
van de vervreemde werken. De in 1976 geveilde 
tekeningen van Museum Flehite worden van 
oorsprong als volgt omschreven:

Even werd gevreesd dat geveilde tekeningen zich 
nooit meer zouden openbaren. Maar in de studie 
over Ignatius en Jan van Logteren blijken enkele 
tekeningen te zijn opgenomen. Onder het kopje 
‘Zeven studietekeningen (1724-’26)’ beschrijft 
Fischer hoe een grote groep studietekeningen van 
Jan van Logteren, uit de verzameling van Hendrik 
Verdonk, op 30 september 1811 geveild werd in 
Rotterdam. Of het hier werkelijk dezelfde 
tekeningen betreft is onduidelijk. Een klein aantal 
van deze tekeningen wordt geveild bij Sotheby Mak 
van Waay op 25 mei 1976, in de catalogus (onjuist, 
zoals we nu weten) omschreven als: ‘Ignatius van 
Logteren (XVIIIE eeuw), zeven rood krijtstudies van 
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Object nummer Beschrijving Techniek Signatuur Afmetingen

Sb 19 Neptunus potloodtekening B. de Wilde 19 x 48

Sb 20 Naaktfiguur roodkrijt tekening B. de Wilde 31 x 52½

Sb 21 Naaktfiguur roodkrijt tekening B. de Wilde 31 x 51

Sb 22 Naaktfiguur roodkrijt tekening J.V.L. 45 x 39½

Sb 23 Naaktfiguur roodkrijt tekening J.V. Logteren 1724 52 x 36

Sb 24 Naaktfiguur roodkrijt tekening J.V. Logteren, juni 1726 49 x 36

Sb 25 Naaktfiguur roodkrijt tekening J.V. Logteren 1724 37½ x 51½

Sb 26 Naaktfiguur roodkrijt tekening J.V. Logteren 1725 50½ x 35½

Sb 27 Naaktfiguur roodkrijt tekening J.V. Logteren 1725 32½ x 54

Sb 28 Studiekop J.V. Logteren 1724 35½ x 55

Sb 29 Studiekop J.V. Logteren 1724 36 x 55½

Sb 154 Mannenfiguur gewassen sepia B. de Wilde 14½ – 26¾

Sb 155 Mannenfiguur pentekening B. de Wilde 14¼– 26¾

Sb156 Mannenfiguur gewassen sepia B. de Wilde 14 – 26½

Sb 157 Vrouwenfiguur [sic] pentekening B. de Wilde 14¼ -26¾

Sb 158 Vrouwenfiguur [sic] pentekening B. de Wilde 14-26½

Sb 159 Twee vrouwenfiguren pentekening B. de Wilde 15¾ -20

Sb 160 Vier vrouwenfiguren pentekening B. de Wilde 31-20

Sb 161 Naaktfiguur rood krijt B. de Wilde 38-16½

Sb 165 Vier kinderen aquarel T. de Wilde 25½-39

> B. de Wilde, 1737, Johannes de Doper, detail signatuur.
Collectie Kasteel Sypesteyn.

<  B. de Wilde, Hoofd van Proserpina naar Gian Lorenzo 
Bernini (1598-1680), afkomstig uit collectie Chr. Kramm.
Rijks Prentenkabinet Leiden.

Overzicht van tekeningen door B. de Wilde, T. de Wilde en Jan van Logteren uit de collectie van 
Museum Flehite. 
Bron: Objectregistratie tekeningencollectie (Sb), Schrift Sb, Museum Flehite voor 1975.


