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NEDERLAND AMSTERDAM 
Tekst: René van Beek. conservator van de klassieke wereld en de 

collectie gipsen beelden in het Allard Pierson; foto's: Allard Pierson 

..,. Gipsen beelden in het Amsterdamse Allard Pierson 
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In het Allard Pierson 
worden meer dan 1000 
erfgoedcollecties van de 

Universiteit van Amsterdam 
bewaard en deels ten toon 
gesteld. Een daarvan is de 
gipsencollectie die bestaat 

uit 278 grote gipsen kopieën, 
vooral van beeldhouwkunst 

uit Griekenland en de 
Hellenistische wereld. 

De afgelopen tijd is hard 
gewerkt aan de inrichting 

van een langlopende 
tentoonstelling waarin een 
aantal van die collecties 

een plaats hebben en vanaf 
medio september j.l. is 

ook een nieuwe opstelling 
met een selectie van de 
belangrijkste gipsen 

beelden te zien. 



Het 'gips' museum 
Precies 100 jaar geleden, in 1920, opende het 
'Museum van Reproducties' in Den Haag zijn 
deuren. De eerste directeur en tevens initiatiefne 
mer was de bankier Constant Willem Lunsingh 
Scheurleer (1881-1941) die, naast een verza 
meling originele oudheden, ook gipsafgietsels 
van oude sculpturen bezat. Lunsingh Scheurleer 
kocht deze afgietsels meestal bij andere musea, 
onder andere van het Museum voor Toegepaste 
Kunsten in Düsseldorf. Gipsafgietsels waren in 
de 19° eeuw vaak de enige mogelijkheid om ken 
nis te maken met antieke sculptuur en er bestond 
een belangrijk uitwisselingssysteem van gipsaf 
gietsels tussen musea in Noordwest-Europa. De 
afgietselgalerij was gevestigd in de Koninklijke 
Academie in Den Haag en bood een overzicht 
van de ontwikkeling van de beeldhouwkunst, 
niet alleen van de oudheid maar ook van de 
Middeleeuwen en Renaissance. Daarnaast dien 
den de (gipsen) kopieën om kunstenaars te leren 
naar model te tekenen. 
In 1933 werd het Museum voor Reproducties 
vanwege financiële problemen onderdeel van de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag. Uit het jaarverslag van 1960 van 
de Haagse Academie blijkt dat het bestuur 
zich afvroeg of de collectie gips wel behouden 
moest blijven. De staf van de Academie had de 
ruimte in het gebouw nodig voor andere activi 
teiten en het bestuur van de Academie twijfelde 
over het belang van de collectie afgietsels voor 

• impressies van de 
nieuwe zaal in het 
Allard Pierson met de 
gipsengalerij. <FOTO'S: 
ISABEL NABUURS) 

(foto boven) De 
gipsen beelden in het 
museum voor repro· 
ducties in Den Haag 
in 1920. Veel van deze 
gipsen hebben uitein 
delijk een onderdak 
gevonden in het Allard 
Pierson. 

denzaal van de Maat 
schappij Felix Meritis. 
olieverfschilderij (100 
x 133 cm) van Adriaan 
de Lelie (1806 -1809) 
COLLECTIE RIJKSMUSEUM 
AMSTERDAM (INV SK-C-537) 

T Gipsengalerij Allard 
Pierson. Gips om van 
te genieten. 

het onderwijs aan de studenten. Uiteindelijk 
besloten ze de ruimtes waar de gipsen waren 
ondergebracht voor andere doeleinden te gebrui 
ken. Toen de gipsafgietsels van de academie in 
de jaren '70 in Den Haag werden afgestoten, 
kwam een aantal in het bezit van de Neder 
landse Omroeporganisatie in Hilversum, waar 
ze werden gebruikt als rekwisieten onder meer 
als decor bij programma's over popmuziek in de 
jaren '70, waarin afgietsels van farao Echnaton en 
de discuswerper werden gebruikt. 
Niet alle gipsen gingen naar Hilversum, de afgiet 
sels van de klassieke beelden werden op initiatief 
van toenmalige directeur Jaap Hemelrijk van het 
Allard Pierson Museum in 1975 naar Amsterdam 
gehaald waar in die periode de herinrichting van 
het Allard Pierson Museum een belangrijke rol 
speelde. Zij voegden zich daar bij de al bestaande 
kleine collectie gipsen die door Allard Pierson 
en Jan Six was verzameld en in het academisch 
onderwijs werden gebruikt. De gipsen kregen 
een plaats op de zolder van het Allard Pierson 
Museum en konden onder begeleiding worden 
bekeken. Vele groepen bezoekers - waaronder 
talloze schoolklassen en studenten - dwaalden 
tussen de witte beelden. 

Tekenen naar model 
Al in de 16' eeuw werden in Italië kunstenaars 
aangespoord om gipsen kopieën van beelden 
uit de klassieke oudheid als model te gebrui 
ken. Toen de beroemde Italiaanse beeldhouwer 
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Bernin i in 1665 Parijs bezocht, moedigde hij 
studenten aan om gebruik te maken van gips 
modellen om de tekentechni eken te leren. 1n 
het Rijksmuseum in Am sterdam hangt een 
beroemd schilderij van Michael Sweerts uit 
1650. Zoals veel kunstenaars ondernam ook 
Sweerts een studiereis naar Rome. Daar maakte 
hij dit schilderij van een atelier, waarin alle fasen 
van een kunstopleiding te zien zijn. We zien een 
schildersatelier waar links een jonge kunstenaar 
een grote anatomische figuur bestudeert, ter 
wijl rechts fragmenten van antieke beelden zijn 
opgestapeld. Het illustreert hoe leerling-schilders 
moesten leren, eerst door tekeningen en pren 
ten te kopiëren, vervolgens door anatomische 
modellen te kopiëren en tenslotte door gipsaf 
gietsels te kopiëren ( eerst de reliëfs en vervolgens 
de driedimensionale beelden). 
Eeuwenlang trainden studenten in kunstacade 
mies op deze mani er hun vaardigheden en tot 
in de 19' eeuw waren gipsafgietsels hiervoor 
onmi sbaar . Imm ers, de antieke beelden bezaten 
een perfecte harmonie en proportie! Een bekend 
voorbeeld in Nederland is de Am sterdamse aca 
demie van Felix Meri tis, waar in de beeldenzaal 
van Felix Meri tis tegen lichtblauwe wanden gip 
sen afgietsels werden tentoongesteld van beelden 
uit Romeinse musea en het Musée Napoléon in 
Parijs. Toen in de 19' eeuw op het eiland Melos, 
dat toen Italiaans gebied was en Milo werd 
genoemd, een Venusbeeld werd ontdekt, kwa 
men al snel gipsen afgietsels van deze 'Venus van 
Milo' in omloop. Het werd één van de populairste 
beelden op academies. 

Archeologische betekenis 
De directeur van het in 1822 opgerichte Leidse 
kabinet van pleisterbeelden, Humbert de 
Superville, schreef: 'Het (gips) levert het meest 
naïeve en getrouwe beeld van zijn origineel dat 
noch door marmer noch door het brons wordt 
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.À. Gipsen kopie van 
fragment Pergamon 
altaar uit ca 180 v.Chr .. 
origineel in Berlijn. 
FOTO: TONY JONGES 

..,. Gipsen kopie van 
een Romeins reliëf 
met voorstelling van 
Orpheus naar een 
Grieks origineel uit 
eind van de 5e eeuw 
v. Chr. in het archeolo 
gisch museum Napels. 
COLLECTIE ALLARD PIER· 
SON. FOTO TONY JONG ES 

'f' Een schildersatelier 
waarin twee jongens 
zitten te tekenen naar 
een gipsmodel. op de 
voorgrond ligt een 
stapel met meer gips 
modellen naar antieke 
beelden. Olieverf 
schilderij van Michael 
Sweerts (ca 1646-1650) 
COLLECTIE RIJKSMUSEUM 
AMSTERDAM (SK·A-1957). 

geleverd .. .' 1n een museum hebben gipsen 
afgietsels van beroemde beelden ook betekenis 
omdat ze een aanvulling zijn op archeologische, 
historische en kunsthistorische verhaallijnen. Zo 
vertellen zij over de ontdekking en waardering 
van archeologisch erfgoed. 1n het begin van de 
19' eeuw groeide de belangstelling voor archeolo 
gie. Voorwerpen en dus ook beelden uit de oud 
heid kregen meer aandacht waarbij de herkomst 
en betekenis van beelden belangrijk werden. 
In 1816 werden in het Brits museum de beel- 
den opgesteld die afkomstig waren van het 
Parthenon. Een van de belangrijke afgietsels in 
het Allard Pierson is een fragment van het west 
fries van het Parthenon met een ruiter en een 
paard. 1n het originele fragment van het fries in 
Athene mist het hoofd van de ruiter, maar Lord 
Elgin liet ook mallen van sculptuur die hij niet 
aankocht maken en afgietsels daarvan zijn ook 
bewaard. Daardoor hebben wij het hoofd wel en 



_... Gipsen kopie van de 
stervende koning Lao 
medon uit het oostpe 
diment van de Aphaia 
tempel op Aegina. 
Origineel in München. 
ca 510 v. Chr. COLLECTIE 
ALLARD PIERSON. FOTO 
TONY JONGES 

Gipsen kopie van 
een fragment van het 
westfries van het 
Parthenon. Origineel in 
Athene. Het hoofd van 
de ruiter ontbreekt op 
het orginele reliëf! 
COLLECTIE ALLARD 
PIERSON 

T Gipsen kopie van 
Romeins beeld van 
bikkelend meisje naar 
een Grieks origineel uit 
de derde eeuw v. Chr. 
COLLECTIE ALLARD 
PIERSON. FOTO TONY 
JONGES 

daarmee het volledige fragment van het fries in 
gips. Het Amsterdamse gipsen reliëf is dus com 
pleter dan het originele fragment in Athene! 

Kleur op beelden 
In 1811 werden de gevelsculpturen van de tempel 
van Aphaia op het Griekse eiland Aegina ontdekt. 
Direct werd melding gemaakt van de resten van 
kleur die zich op de beelden bevonden! Dat riep 
controverse op want tot dan dacht men dat de 
Griekse beelden wit waren. Delen van de Aphaia 
tempel werden naar München vervoerd waar zij 
tot op de dag van vandaag een belangrijke rol spe 
len in het onderzoek naar kleur op antieke sculp 
tuur, en inmiddels zijn van verschillende beelden 
de oorspronkelijke kleuren gereconstrueerd. 
Twee van deze beroemde gevelsculpturen van de 
tempel staan in gips in Amsterdam en lenen zich 
goed voor een kleurreconstructie door projectie. 
Het is goed om je te realiseren dat beelden die nu 
wit en groen (imitatie van geoxideerd brons) zijn, 
in de oudheid bont van kleur waren! 

Gips om van te genieten 
Gipsen erfgoed kent een zeer wisselende waar 
deringsgeschiedenis. Omdat in Nederland 
collecties van originele, grote antieke sculptuur 
ontbreken, hebben deze levensgrote en soms 
levensechte beelden in gips een grote aantrek 
kingskracht. In de loop van de 20' eeuw zijn in 
Nederland veel collecties gipsen, onder andere 
die van het Amsterdamse Rijksmuseum, verloren 
gegaan vanwege een gebrek aan belangstelling. In 
het Allard Pierson is gelukkig een mooie collectie 
behouden gebleven, maar de beelden waren tot 
nu toe niet vrij toegankelijk. De collectie afgiet 
sels in het Allard Pierson bestaat voornamelijk 
uit kopieën van sculpturen uit de klassieke oud 
heid met als zwaartepunt de Griekse sculptuur 
uit de klassieke en hellenistische periode. In 
de beeldengalerij is sprake van versmelting van 

antiek en modern op verschillende niveaus. Het 
publiek kijkt naar gipsen beelden die meer dan 
100 jaar geleden zijn gemaakt en toen dienden 
om na te tekenen. Het gaat daarbij om kopieën 
van Griekse beelden, maar ook van Romeinse 
beelden die op hun beurt weer kopieën zijn van 
Griekse originelen. Daarnaast heeft de ontdek 
king van de antieke beelden in de 16' en 17' eeuw 
de West-Europese kunst zeer beïnvloed. De gip 
sen beelden vormen dan ook een smeltkroes van 
tijd en cultuur, die men op verschillende manier 
kan bekijken. Lunsingh Scheurleer kenmerkte 
zijn verzameling als: 'het is studiemateriaal en het 
is een collectie om heerlijk van te genieten'. 

Nieuwe opstelling 
De mogelijkheden om in een museale opstelling 
gebruik te maken van de collectie gipsen zijn 
groot. De afgelopen decennia zijn gipsafgiet- 
sels meer geïntegreerd in de semipermanente 
opstelling. Zij staan naast originele Griekse en 
Romeinse artefacten, om het verhaal te onder 
strepen dat het museum met zijn collectie wil ver 
tellen. Recent zijn twee grote gipsen ( de Augus 
tus van Prirnaporta en de wolvin met Romulus en 
Remus) aangekocht en zij nemen een belangrijke 
plaats in op de Romeinse afdeling. 
Voor de geheel nieuwe opstelling op de bovenste 
verdieping van het gebouw is nu een selectie 
gemaakt uit de collectie gipsen. Vanuit een 
prachtige introductieruimte met een glazen wand 
waardoor er veel licht naar binnen komt, loopt de 
bezoeker door vier zalen gevuld met iconen van 
de klassieke sculptuur. In één van de zalen is aan 
de hand van tekeningen en prenten, ook uit de 
Allard Person collectie, duidelijk te zien hoe kun 
stenaars zich lieten inspireren door de klassieke 
beeldhouwwerken. En tekenen naar gipsmodel is 
straks ook weer mogelijk! Een collectie om heer 
lijk van te genieten zoals Lunsingh Scheurleer een 
eeuw geleden al schreef .,. 
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