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Nederlandse samenvatting  
 
 
De Oudheid in gips. Produktie, receptie en vernietiging van kopieën in gips, van de Atheense 
Agora tot Felix Meritis in Amsterdam 

 
Het hoofdbestanddeel van het onderzoek richt zich op de betekenis van gipsafgietsels als verschijnsel in 
de Europese kunst en cultuur. Het accent ligt hierbij op gipsafgietsels genomen van beroemde sculpturen 
uit de klassieke oudheid. Nader geformuleerd: het afgietsel als vertegenwoordiger van een idee, niet alleen 
van eeuwige klassieke schoonheid, dat hielp een kunstopvatting te verbreiden (vooral in de 18de- en 19de-
eeuw), maar ook de verbreiding van de klassieke cultuur als beschavingsparadigma. Het onderzoek wil 
aan de hand van specifieke voorbeelden een chronologisch overzicht bieden vanaf de oudheid tot heden. 
Een deelonderzoek, dat binnen het geheel is geïncorporeerd, bestaat uit een case-study over de 
gipsverzameling van het achttiende eeuws genootschap Felix Meritis in Amsterdam. 
 De westerse cultuur is geworteld in de Grieks- Romeinse oudheid, maar de receptie van de 
klassieken varieert per historische periode. In dit proces neemt de beeldende kunst, als drager van 
esthetische, morele en religieuze waarden, een belangrijke plaats in. Soms is er sprake van een acceptatie 
en adoptie van klassieke elementen, soms van een duidelijk uitgesproken afkeer er van. Desalniettemin 
bleef de klassieke cultuur door de eeuwen heen invloed uitoefenen, zowel in positieve als in negatieve zin. 
Bij het nachleben van de klassieke oudheid neemt vooral de beeldhouwkunst een belangrijke plaats in, 
vooral doordat middels afgietseltechnieken exacte replica’s van klassieke beeldhouwwerken konden 
worden vervaardigd. Dit laatste werd vooral belangrijk tijdens de Renaissance, toen de klassieke oudheid 
nadrukkelijk werd nagevolgd. In deze periode ontstonden grote beeldencollecties, zowel bestaand uit 
originele (opgegraven) antieke marmeren beelden als gebeeldhouwde of afgegoten kopieën in gips. Maar 
ook in latere stijlperiodes bleef de klassieke oudheid haar invloed doen gelden.  
 
 
1. Mallen, afgietsels en productiemethoden in de klassieke oudheid 
 
In de antieke wereld was het gebruik van mallen en kennis van de gipsafgietsel-technieken ten 
behoeve van de reproductie van beeldhouwkunst wijd verbreid. Ook de Egyptenaren ten tijde van de 
farao’s waren er al mee bekend. Sterker nog, archeologische vondsten hebben aangetoond dat de 
kennis van de specifieke eigenschappen van gips al in de prehistorie voor handen was. In de klassieke 
oudheid werden  afgietsels in brons, lood en gips op allerlei manieren gebruikt door verschillende 
ambachtslieden. Hierbij valt te denken aan metaalbewerkers, edelsmeden, pottenbakkers, coroplasten 
(modelleurs van kleine beeldjes in was, terracotta en metaal) en stukadoors. Beeldhouwers gebruikte 
het gipsafgietsel bij het kopiëren van beelden en andere sculpturale onderdelen. Voor de Romeinen was 
het gipsafgietsel het ideale hulpmiddel bij het vervaardigen van exacte kopieën van marmeren en bronzen 
beelden. De term kopie kan aanleiding tot misverstanden geven, wetenschappelijke onderzoekers 
gebruiken het begrip soms als synoniem voor een exacte replica, maar meestal is het de aanduiding 
voor een vrije interpretatie (ook in schaal) van een bestaand beeldhouwwerk. De mallen die nodig zijn 
voor het vervaardigen van de gipsafgietsels werden gemaakt van verschillende materialen: de harde 
mallen van terracotta of gips, de plastische mallen van bitumen of was. Gegevens gevonden in werken 
van schrijvers uit de klassieke oudheid wijzen op een wijdverbreide gewoonte om gipsen beelden te 
gebruiken als interieur decoratie, met name borstbeelden van dichters of filosofen in privé 
bibliotheken. In sommige gevallen werden gipsafgietsels gebruikt als substituut voor ontbrekende 
stukken in een beeldencollectie van een verzamelaar. Daarnaast ook efemeer gebruik van 
gipsafgietsels, bijvoorbeeld als decoratie tijdens festivals of bij de wagenrennen. Gipsafgietsels 
werden ook toegepast als onderdeel van decoratieprogramma's van gebouwen en tuinen. Ondanks dat 
gipsafgietsels tot ver in de oudheid zijn te traceren, waren het de Romeinen die deze kopieer techniek 
tot perfectie brachten. 
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2. Hellenisme en de bewondering van de Romeinen voor Griekse kunst: een verandering van  
kunstopvatting 
 
Ontwikkelingen in de filosofie, met name op het gebied van de esthetica, tijdens het Hellenisme (330 vóór 
Christus tot 31 na Christus), resulteerde in een nieuwe perceptie van de schilder- en beeldhouwkunst 
(bijvoorbeeld door Cicero). Dit proces had ingrijpende gevolgen voor de sociale status van de 
vervaardigers, aangezien zij nu niet langer als hand- en ambachtslieden werden gezien, maar beschouwd 
werden als kunstenaars. Hiermee stegen zij tot hetzelfde niveau als dat van de dichters, die geacht werden 
met goddelijke inspiratie begenadigd te zijn. Met deze ontwikkeling traden nieuwe vormen van 
beeldhouwkunst op de voorgrond, zoals het heldenstandbeeld en realistische portretsculptuur. Een indirect 
gevolg van dit alles was dat ook het gipsafgietsel een hogere status kreeg toebedeeld. Dit blijkt onder 
andere uit het feit dat afgietsels als kunstobjecten werden verzameld. 
 
 
3. Klassieke kunst in middeleeuwse collecties: Damnatio en Interpretato christiana 
 
De receptie van de klassieke oudheid gedurende de Middeleeuwen werd gekenmerkt door zowel 
symbiose als controverse. Ondanks de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de klassieke cultuur die als 
heidens werd beschouwd, en de dogma’s van het christendom, bestond er in de praktijk een situatie van 
wederzijdse afhankelijkheid en overlap. Dit gold zeker voor wat betreft de receptie van de klassieke 
vormentaal, illustratief hiervoor zijn de antieke gesneden stenen of gemmen. Ze werden fanatiek 
verzameld en geïncorporeerd in niet alleen liturgische objecten en reliekhouders, maar ook in seculiere 
voorwerpen en hergebruikt als bijvoorbeeld zegelring. Deze symbiose werd niet als problematisch gezien 
zolang de gemmen, of andere voorwerpen uit de oudheid zoals grafvondsten maar ritueel gereinigd waren. 
Een andere vorm van symbiose was het aanbrengen van kleine veranderingen of aanvullingen op 
bijvoorbeeld cameeën, alles in overeenstemming met de Interpretatio christiana. Daarnaast werden 
antieke voorstellingen gekopieerd en in een nieuwe christelijke context gebruikt, dit was bijvoorbeeld het 
geval met de zegels naar antieke voorbeelden uit de tijd van Karel de Grote. In de architectuur werden 
onderdelen van gebouwen, zoals zuilen van klassieke tempels, hergebruikt als spolia en geïncorporeerd in 
kerkgebouwen. Terwijl antieke kapitelen een nieuwe functie kregen als bijvoorbeeld wijwaterbekken. 
Grote vrijstaande cultusbeelden vormde echter een probleem en werden het onderwerp van een diepe 
controverse. Bijgeloof en de angst voor magie leidde meestal tot de destructie van antieke beelden. Veel 
werd ook opzettelijk vernield in het kader van kerkpropaganda. Gipsafgietsels uit deze periode werden tot 
op heden zelden aangetroffen. Stucgips (gips met kalk) werd wel toegepast voor de decoratie van 
gewelven in middeleeuwse kerken. Ook bestaan er enkele zeldzame voorbeelden waarbij gips gebruikt als 
materiaal voor vrijstaande (kerk) sculptuur. 
 
 
4. Antiquiteitenverzamelingen tijdens de Renaissance. Een nieuwe houding naar de materiële 
overblijfselen van de klassieke oudheid 
 
Aan het begin van de vijftiende eeuw speelde kunstwerken uit de klassieke oudheid een prominente rol bij 
de ontwikkeling van Renaissance kunst. Toen ontdekte kunstenaars de voorbeelden en inspiratie voor hun 
werk dat volgens de heersende stijlopvatting helemaal op de klassieke oudheid gericht was. Gipsafgietsels 
naar beroemde klassieke beelden werden dan ook door kunstenaars verzameld als studieobject. Een 
belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1471 te Rome, toen Paus Sixtus IV de antieke bronzen beelden die 
bij het Lateraans paleis waren opgesteld liet verplaatsen naar de kapitoleinse heuvel. Deze daad luidde een 
nieuwe houding ten opzichte van klassieke beeldhouwkunst in. Voorheen waren antieke beelden niets 
meer dan afgodsbeelden die vernietigd moesten worden of in het gunstigste geval gebruikt werden als 
propagandamiddel voor de zegevierende kerk. Ondanks de aversie van diverse pausen voor het heidense 
humanisme, die er bijna in resulteerde dat alle antieke beelden uit de collecties van het Vaticaan 
verwijderd werden, groeide de pauselijke beeldencollectie in de tuinen van het Bélvèdere. Hieruit blijkt 
niet alleen een nieuwe seculiere interesse voor geschiedenis, maar ook een veranderende opvatting over 
smaak en esthetica, die navolging zou vinden door geheel Europa. Het was ook een belangrijke stimulans 
voor verzamelaars om een collectie met antieke beeldhouwkunst op te zetten. Zij die geen originelen 
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konden bemachtigen namen genoegen met gipsafgietsels. Het opzetten van een beeldencollectie groeide 
uit tot een modeverschijnsel. Kunstliefhebbers, wetenschappers en aristocraten bezaten in veel gevallen 
een encyclopedische collectie opgesteld in een Kunst- of Wunderkammer, waarvan de vorm bepaald werd 
door humanistische ordeningsprincipes (Petrarca) en richtlijnen voor een verzameling die gevonden 
werden bij Plinius. Het verzamelen was aan het begin van de zestiende eeuw een integraal onderdeel van 
de Europese cultuur geworden. Beeldhouwkunst en andere resten van de klassieke oudheid maakte een 
substantieel, of zelfs het enige, onderdeel uit van de meeste collecties. Het gebruik van gips (of stucco 
zoals het in deze periode ook wel genoemd werd) als materiaal voor sculptuur van klein formaat naar 
klassieke voorbeelden, al dan niet gepatineerd of verguld, was meer verbreid dan vaak wordt 
verondersteld. Ze werden niet alleen gebruikt als aanvulling op een beeldencollecties, maar ook als 
binnenhuisdecoratie. De fascinatie door de eeuwen heen voor de klassieke oudheid was nooit helemaal 
verdwenen, nieuw echter was de seculiere context waarin de ontwikkeling van smaak zich evolueerde. 
 
 
5. De voorbeeldfunctie van klassieke kunst voor de kunstvormen van het 17de-eeuws classicisme 
 
De opkomst van het 17de-eeuws classicisme had haar zwaartepunt in het Frankrijk van Lodewijk XIV. De 
ontwikkelingen die hier plaatsvonden waren van essentiële betekenis voor de verbreiding van een 
geformaliseerde beeldtaal van klassieke beeldhouwkunst door Europa en hieraan gekoppeld de 
verspreiding van kopieën en gipsafgietsels. De kunst van de klassieke oudheid werd het uitgangspunt voor 
leerlingen aan de  kunstacademie. Het Italiaanse concept van een kunstacademie werd overgenomen in 
Frankrijk, zij het met een meer rationele inslag. Dit laatste vanwege het nogal rigide systeem van tekenen 
en kopiëren van antieke beelden. Niet alleen gipsafgietsels, maar ook gravures en tekeningen, vormde een 
belangrijk onderdeel van het curriculum. De niet aflatende interesse in de beelden uit de klassieke oudheid 
werd door twee groepen verzamelaars in stand gehouden: aristocraten en vorsten enerzijds, en kunstenaars 
en handelaren anderzijds. Omdat de meeste antieke beelden onderdeel uitmaakten van gevestigde 
Italiaanse collecties en dus niet op de vrije markt te koop waren, moesten de meeste verzamelaars 
genoegen nemen met afgietsels en kopieën. De grote moeite die verzamelaars zich getroosten om mallen 
en afgietsels in hun bezit te krijgen, is een indicatie van de populariteit en roem die klassieke sculptuur in 
deze periode genoot. Er bestonden diverse motieven om antieke beeldhouwkunst, inclusief gipsafgietsels, 
te verzamelen. Status en prestige speelden een grote rol, maar ook esthetische en didactische 
overwegingen waren van invloed. Het is opvallend dat deze traditie opgang deed zowel in het protestantse 
noorden als in het katholieke zuiden, des te meer daar de religieuze verschillen van grote invloed waren 
op de kunststijlen in deze gebieden. Kunstenaar-verzamelaars namen een belangrijke plaats in omdat zij 
tevens als restoratoren en handelaren in antiquiteiten optraden. 
 
 
6. Neo-classicisme in de 18de-eeuw. Hoge verwachtingen en nieuwe opvattingen over de navolging 
van de antieken 
 
Tijdens de eerste helft van de 18de-eeuw vonden er grote archeologische opgravingen plaats van de antieke 
steden Herculaneum, Pompeii en Stabia in Italië. Behalve dat dit een nieuwe impuls gaf aan de 
belangstelling voor de klassieke oudheid, leidde deze aandacht ook tot een nieuwe fase in het 
archeologisch veldonderzoek. Deze ontwikkelingen spraken zeer tot de verbeelding van de 
geïnteresseerde amateur. Daarnaast droeg het fenomeen van de ‘Grand Tour’ ook het nodige bij aan een 
bredere belangstelling voor archeologie. 
 Zo werden er in deze periode verschillende (archeologische) genootschappen opgericht, niet 
alleen in Italië maar vooral ook in Engeland. Deze ontwikkelingen bevestigden de status van 
gipsafgietsels. Zowel kunstacademies als kunstenaars schaften gipsafgietsels van antieke sculptuur aan 
vanuit didactische motieven, daarnaast waren deze objecten ook zeer gezocht door privé verzamelaars. 
Eigentijds persoonsgebonden bronmateriaal zoals dagboeken tonen aan dat grote gipscollecties onder 
bezoekers gevoelens evoceerden van een haast religieus pathos. Grand Tour-reizigers namen afgietsels 
naar huis als souvenirs ter decoratie van hun landhuizen of om hun beeldenverzameling te completeren.  
In deze periode ontstond een omvangrijke kopieerindustrie met name in Italië. Bij het productieproces 
werden gipsafgietsels ook gebruikt om de kopieën te vervaardigen in marmer, brons of in lood. Zeer 
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gewilde verzamelaarobjecten waren de antieke gesneden stenen, hetgeen resulteerde in schitterende 
collecties van (gips) afdrukken geassembleerd in luxe cassettes, niet alleen voor decoratief gebruik maar 
ook voor didactische doeleinden bij het onderwijs op scholen. De 18de-eeuw weerspiegelde de nieuwe 
idealen van de Verlichting. Op kunsttheoretisch gebied werden geleidelijk aan nieuwe uitgangspunten 
geformuleerd, die gekenmerkt werden door de rede, de natuur en de moraal. Dit had tot gevolg dat de 
nogal frivole rococo stijl niet meer en vogue was en werd vervangen door het Neo-classicisme dat ook wel 
de ‘Ware stijl’ genoemd werd. Dit resulteerde in een revival van de klassieke oudheid, die consistenter 
was dan eerdere vormen van classicisme. Deze nieuwe uitgangspunten leidden echter niet tot een 
homogene kunststijl. Het Neo-classicime is een gecompliceerde vormentaal, omdat het rigide 
classicistische idealen combineerde met romantische tendensen. In de 18de-eeuw ontstonden ook de eerste 
openbaar toegankelijke musea als instrument van de moderne overheid. Dit paste goed bij het 
verlichtingsideaal dat enerzijds de educatieve missie van de kunstenaar propageerde en anderzijds de 
nadruk op intellectuele vorming legde. Kunstacademies hadden behoefte aan musea als leerschool voor 
hun studenten. De opzet van nieuwe archeologische musea werd bepaald door nieuwe museologische 
concepten. Ondanks de opkomst van het openbaar toegankelijke museum bleven de encyclopedische 
privécollecties populair. Archeologische objecten, met name antieke beeldhouwkunst, waren zeer gezocht 
door amateur-verzamelaars en Grand Tour-reizigers. 
 
 
7. Een onderzoek naar de gipsverzameling van het genootschap Felix Meritis in Amsterdam (1777-
1889) 
 
Uit het onderzoek naar de gipsverzameling van Felix Meritis blijkt het prestige die deze collectie voor 
haar tijd had. Een aspect dat van groot belang is voor het juiste begrip van de ontstaansgeschiedenis is dat 
Koning Lodewijk Napoleon niet één maar twee gipscollecties vanuit het Musée Napoléon te Parijs naar 
Nederland liet komen. De koning gaf in 1807 opdracht tot de aanschaf van een omvangrijke collectie 
pleisterbeelden, afgegoten naar beroemde klassieke beelden uit het  Musée Napoléon (de meesten waren 
daar als oorlogsbuit). Ze waren bedoeld als studiecollectie voor een op te richten Koninklijke 
Kunstacademie. Deze feiten zijn eerder onderzocht en gepubliceerd. Onjuist echter is de suggestie van 
sommigen, dat de collectie werd opgeslagen in het Koninklijk Paleis te Amsterdam en later werd verdeeld 
tussen Felix Meritis en de Stads Tekenacademie te Leiden. Uit brononderzoek bleek dat één jaar nadat de 
eerste gipscollectie in Amsterdam was aangekomen, Lodewijk opdracht gaf voor een tweede bestelling in 
Parijs identiek aan de eerste. Deze tweede collectie was expliciet bestemd voor het tekendepartement van 
Felix Meritis. Dat de koning grote waardering had voor dit geleerde genootschap, blijkt uit de officiële 
bezoeken die hij aan het genootschap aflegde en het feit dat hij beschermheer en erelid was. In meer 
algemene zin consolideert de schenking van de gipscollectie de voortzetting van de academische doctrine 
waar kunstacademies en tekenscholen gedurende de 19de-eeuw in hun curriculum aan vasthielden. 
Daarnaast bevestigt het de suprematie van het Franse model van academisch tekenonderwijs. Veel 
informatie over de oorsprong van de gipscollectie van Felix werd teruggevonden in de uitgebreide 
archieven van het genootschap die bewaard zijn gebleven. Zo blijkt uit het kasboek van 1791 dat kosten 
noch moeite werden gespaard om een aanzienlijke collectie pleisterbeelden, vervaardigd door de Franse 
academie in Rome, te verwerven. Een ooggetuigeverslag van Cornelis Roos uit 1800 maakt het mogelijk 
de wijze waarop de gipsafgietsels in het gebouw aan de Keizersgracht tentoongesteld waren te 
reconstrueren. Een aanvulling hierop is het schilderij vervaardigd door Adriaan de Lelie, hetgeen een 
beeld geeft van de collectie zoals zij bestond anno 1809. 
 Uiteindelijk werd de gipscollectie na de opheffing van het genootschap in 1889, overgedragen aan 
de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Bijna de gehele gipscollectie werd aan dit 
instituut geschonken. Onderzoek naar wat er nog van de oude Felix collectie over was gebleven, bleek 
interessant maar ook teleurstellend. Het besef van de historische betekenis van  gipsafgietsels in het 
algemeen en die van Felix Meritis in het bijzonder heeft pas zeer recent ingang gevonden. Verwaarlozing 
en desinteresse bepaalde het lot van de gipsen van Felix en slechts enkele stukken doorstonden de tijd 
ongeschonden. In veel gipscollecties leidde de kwetsbaarheid van gipsafgietsels tot veel schade waardoor 
vele gipsbeelden gedurende de laatste decennia van de 20ste-eeuw in de afvalcontainer belandden. De 
verwaarlozing werd in de hand gewerkt door de liberalisering van het kunstonderwijs in de jaren zestig en 
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zeventig, waarbij studenten rebelleerde tegen de gevestigde academische doctrine en gipsafgietsels het 
symbool werden van een onderwijssysteem dat zijn langste tijd had gehad. 
 
 
8. Gipscollecties trotseren het Modernisme 
 
De voortzetting van de klassieke kunstvormen gedurende de 19de-eeuw vond haar neerslag in het Neo-
classicisme, ofschoon er veel overlap en wederzijdse beïnvloeding bestond met twee andere 
kunststijlen die in deze periode eveneens opkwamen: de Romantiek en het Realisme. Hoewel zowel de 
Romantiek als het Neo-classicisme zich afzetten tegen nieuwe, revolutionaire kunstvormen als het 
Impressionisme, ontstonden er nieuwe stijlopvattingen die het oude paradigma van de klassieke kunst 
en cultuur van haar voetstuk stootte. Dit nam niet weg dat de klassieke idealen op verschillende 
manieren werden voortgezet. Zo kregen studenten aan kunstacademies nog steeds een formele 
opleiding en het tekenen naar gipsafgietsels van beroemde beelden uit de klassieke oudheid was 
belangrijker dan ooit tevoren. Aan veelbelovende studenten werd traditiegetrouw een studiebeurs voor 
een reis naar Rome toegekend, die hen in staat stelde om de klassieke oudheden en de hoogtepunten 
uit de Renaissance schilderkunst te bestuderen. Ook dit was één van de manieren waarop de klassieke 
oudheid haar invloed bleef doen gelden. Het voortleven van klassieke idealen, zij het op een kleinere 
schaal dan voorheen, coëxisteerde dus met moderne kunstuitingen. De academische doctrine, 
beïnvloed door Platonische idealen, propageerde het geloof in absolute en perfecte schoonheid. Dit 
was uiteraard een abstractie, maar deze kon worden geconcretiseerd in de kunst. Het criterium voor 
perfecte schoonheid werd gaandeweg steeds meer  bepaald door een afgeleide, namelijk klassieke 
beeldhouwkunst. Dit verklaart het geloof tijdens de 18de- en 19de-eeuw in de didactische waarde van 
het tekenen naar gipsafgietsels van beroemde voorbeelden uit de klassieke beeldhouwkunst op 
kunstacademies en tekenscholen. De pleisterbeelden werden meestal op een esthetische wijze 
tentoongesteld.  In kunstacademies en universiteiten werden voor dit doel grote expositieruimten 
gebouwd of ingericht welke als museum fungeerden. 

De 19de-eeuw wordt wel de Museum-eeuw genoemd. Dit hangt samen met de opkomst van het 
nationalisme in diverse Europese landen, gekenmerkt door een groeiend zelfbewustzijn en besef van 
identiteit. Dit  uitte zich in de oprichting van nationale musea die als studiecentrum van nationale 
cultuur fungeerden. Door heel Europa werden nieuwe musea gesticht. De classicistische vormgeving 
van de strenge gevels verwezen naar het klassieke beschavingsideaal. Ondanks de nostalgie voor de 
klassieke cultuur zijn er ook andere tendensen waar te nemen. In Duitsland en Frankrijk werden op 
academisch niveau discussies gevoerd  over wat de doelstelling en de functie van een museum zouden 
moeten zijn. Sommigen waren van mening dat het museum zich zuiver en alleen op beeldende kunst 
moest richten, namelijk de beroemde kunstwerken uit de oudheid en die uit de grote Europese 
schilderscholen. Weer anderen propageerden het universele karakter van het museum, dat in hun ogen 
de cultuurgeschiedenis van de mensheid door de tijden heen moest representeren.  

In de 19de-eeuw werden nieuwe reproductietechnieken ontwikkeld, met name de fotografie. 
Geen enkel artistiek medium was zo controversieel, en wekte tegelijk zoveel bewondering en 
minachting op. Gaandeweg werd het duidelijk dat fotografie de documentaire taak had overgenomen 
die eerder het domein was van de grafische kunst, terwijl dit laatste meer en meer de status van 
artistiek medium kreeg toebedeeld. Vóór de uitvinding van de fotografie schafte iedereen die een 
goede reproductie zocht een ets of gravure bij een handelaar in grafiek aan. Maar na ca.1850 begonnen 
musea overzichtsboeken samen te stellen met fotografische reproducties van de stukken uit hun 
collectie. In dit opzicht leverde de fotografie een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van 
kunstgeschiedenis als wetenschappelijke discipline.  

De eerste helft van de 19de-eeuw was een gunstige periode voor verzamelaars en amateurs, die 
ook wel dilettanten genoemd werden. Zij die smaak en een scherp verzamelaarsoog hadden, grepen 
hun kans om een aanzienlijke verzameling op te zetten voor relatief weinig geld. De obsessieve passie 
van de late 18de-eeuw om alles wat maar zweemde naar de oudheid te verzamelen, ook wel 
anticomanie genoemd, bleef populair tot ver in de 19de-eeuw. Een andere manier waardoor de oudheid 
haar invloed bleef doen gelden, was de continuering van de Grand Tour-traditie. Steeds meer mensen 
reisden naar Italië met Rome als einddoel. De eeuwige stad bleef tot de verbeelding spreken! Rond het 
midden van de eeuw was er een  spoorwegnetwerk door vrijwel geheel Noord-Europa aangelegd. Dit 
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maakte reizen als vrijetijdsbesteding ook mogelijk voor mensen met een kleine beurs. Wat eerst een 
elitair genoegen van de connoisseur was, werd nu bereikbaar voor de grote massa.  

Gedurende de eerste helft van de 19de-eeuw werden pleisterbeelden collecties een 
internationaal fenomeen, in alle grote Europese steden waren ze te vinden. Zulke verzamelingen 
werden niet alleen opgezet door kunstacademies of universiteiten maar ook in musea als vast 
onderdeel van de collecties. ‘Het [gips] levert het meest ongekunstelde en natuurgetrouwe beeld dat 
noch door het marmer noch door het brons wordt geleverd’, schreef Humbert de Superville in 1818. 
Het witte gipsafgietsel maakte een transparante indruk en bood, zo werd gedacht, directe toegang tot 
de essentie van een kunstwerk. Hier spelen opvattingen van Winckelmann en Goethe in door, welke 
pasten bij de eigentijdse ideeën over de creatie en beschouwing van kunst. Volgens de classicistische 
kunstopvatting werd het ideale of algemene het beste uitgedrukt door de nabootsing van de natuur. Het 
is duidelijk dat het concept van imitatie of mimesis niet werd gezien als iets om op neer te kijken, 
maar juist als nastrevenswaardig. Wat in hoge mate bijdroeg tot de populariteit van pleisterbeelden, 
vooral afgietsels van antieke beelden, was het feit dat scholen (gymnasia) ze opnamen in hun 
curriculum. Gipsafgietsels waren makkelijk verkrijgbaar, want speciale gipswerkplaatsen 
produceerden afgietsels op industriële schaal. Ze vonden niet alleen aftrek bij kunstacademies, 
kunstenaarsateliers en de privé verzamelingen van wetenschappers, maar vonden ook hun weg naar de 
interieurs van de woonhuizen van diegenen onder het brede publiek die interesse hadden voor de 
oudheid. Naast de esthetische waardering hadden de afgietsels dus ook een wetenschappelijke 
betekenis, want ze waren een onmisbaar hulpmiddel bij archeologisch onderzoek. Gipsafgietsels 
groeiden uit tot een didactisch instrument bij uitstek en kregen een centrale plaats toebedeeld in 
openbare kunstcollecties, het was zelfs volledig acceptabel om ze naast originele kunstwerken te 
exposeren. Al snel waren afgietsels niet alleen maar een selectie van voorbeelden van beroemde 
beelden uit de oudheid, maar stonden ze model voor een bredere kijk op cultuurgeschiedenis. Wat 
nooit kon worden gerealiseerd werd nu waarheid in een musée imaginaire van pleisterbeelden. Zulke 
verzamelingen genoten veel aanzien onder wetenschappers. Echter al snel na de eeuwwisseling 
werden kritische geluiden gehoord over het doel en de betekenis van gipscollecties. In het bijzonder 
archeologen die eerst gebrand waren op gipsafgietsels als hulpmiddel bij hun onderzoek, richtten zich 
nu steeds meer op de fotografie. Al snel werden de tekortkomingen van dit medium onder ogen 
gezien, vooral detailfoto’s bleken zeer subjectief te zijn.. Critici zagen in het witte gips slechts een saai 
voortbrengsel van mechanisch reproduceren. Dit hing samen met een werkelijkheidsideaal en criteria 
over wat originaliteit is of behoort te zijn. Tegen het eind van de 19de-eeuw was het kopiëren een 
mechanisch productieproces geworden, dit als gevolg van verbeterde punteer apparaten. Dit werk 
werd voorheen gedaan door kunstenaars en werd nu uitgevoerd door mechanische snijmachines. 
Gipsafgietsels werden daarom niet langer gezien als de reflectie van vorm en verloren het predicaat 
van de meest zuivere vorm van schoonheid. Tegen het midden van de 20ste-eeuw werden 
gipscollecties, vooral die op kunstacademies ontmanteld. Het modernisme had de 19de-eeuwse erfenis 
ingehaald met vernietigende consequenties voor pleisterbeeldencollecties. De meeste beelden werden 
in een depot opgeslagen, of zelfs doelbewust aan stukken gehakt of als oude rommel verkocht. Toch 
was er aan het eind van de 20ste-eeuw een ommekeer te bespeuren. Er groeide een hernieuwd besef 
over het belang van gipsafgietsels voor de archeologie, voor conserveringsvraagstukken van 
monumenten, en voor museums. Gipsafgietsels werden weer gewaardeerd niet alleen als een 
aanvullend medium bij wetenschappelijk onderzoek, maar ook om hun plastische kwaliteiten, 
namelijk het vermogen om een oppervlakdetails van sculptuur objectief weer te geven. Daarnaast 
erkende men het feit dat ze een onmisbaar hulpmiddel zijn bij analyseren van iconografische 
problemen en thema’s. Gipsafgietsels maken het mogelijk vragen te beantwoorden door middel van 
een directe visuele analyse. Het internet biedt ook nieuwe mogelijkheden, zoals in Duitsland, waar de 
Universiteit van Göttingen een virtueel museum van meer dan 1700 gipsafgietsels realiseerde, en waar 
bezoekers middels een rondleiding via een computeranimatie in staat worden gesteld de beelden drie 
dimensionaal te bekijken. Maar hoe aantrekkelijk deze afgietsels van beroemde antieke 
beeldhouwkunst ook zijn, ze zijn niet meer het summum van smaak en kwaliteit dat zij ooit waren. 
Gipsafgietsels zijn op zichzelf staande kunstobjecten geworden, als getuigenissen van een  periode die 
voorgoed voorbij is. 

Tot slot nog een persoonlijke observatie die zich moeilijk onder woorden laat brengen. Op het 
emotionele vlak lijkt er een evocerende kracht te bestaan wanneer men geconfronteerd wordt met een 
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pleisterbeelden die zijn afgegoten van antieke beeldhouwwerken. Deze sensatie is door de tijden heen 
meerdere malen gedocumenteerd in brieven, dagboeken en reisverslagen. Een saillant voorbeeld 
hiervan zijn de op schrift gestelde gedachten van de tekenaar, kunsttheoreticus en visionair Humbert 
de Superville (1770-1849). Ter voorbereiding van zijn project voor het oprichten van een gipsmuseum 
liet hij een manuscript na waarin hij zulke emoties onder woorden bracht. Geheel in lijn met de 
klassieke traditie schreef hij ervan overtuigd te zijn dat gipsafgietsels, net als de originelen, in staat 
waren iets immaterieels te communiceren, iets dat leek op een goddelijke adem. Hoe ongrijpbaar en 
subjectief zulke emoties ook zijn, ze hebben bestaansrecht en moeten worden verdisconteerd in de 
uiteindelijke analyse die recht doet aan de vraag naar de zin en betekenis van het pleisterbeeld. 
 

* * * 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




