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Tussen Kunst en Kopie 
 
Rekken gevuld met gipsen handen, voeten en 
hoofden met hier en daar een bekend gezicht. 
Planken met stukken van gebouwen, dieren, 
bloemen en bladeren, ook allemaal van gips. 
Maastricht Institute of Arts presenteert in 
het Bonnefanten een aanzienlijk deel van haar 
collectie gipsen afgietsels. De collectie is 
met de oprichting van de Stadsteekenschool 
in 1823 ontstaan en telt nu ongeveer 500 
stukken.  
 De gipsen voorwerpen zijn geen 
originele kunstwerken, maar kopieën van 
bijvoorbeeld beelden uit de Griekse oudheid, 
van ornamenten uit Nederlandse gotische 
kerken of van werkstukken van 20e-eeuwse 
academiestudenten. De stukken werden 
door de docenten uitgekozen, omdat ze 
‘mooi’ of belangrijk gevonden werden om zo 
de leerlingen te onderwijzen in de ‘perfecte’ 
proporties. Door de beelden na te tekenen 
met houtskool op papier, zouden de studenten 
opsteken hoe ‘goede kunst’ er uit moest zien. 

Cellebroedersstraat, Maastricht, 1968.  
Fotograaf onbekend. © Zuyd Hogeschool



Het kunstonderwijs ziet er nu anders 
uit, gipsen beelden worden vrijwel niet 
meer nagetekend. Een uitzondering zijn 
de lessen anatomie van mens en dier die 
worden gegeven aan de Master Scientific 
Illustration van Maastricht Institute of 
Arts.

Er is tekenmateriaal op zaal en ruimte aan 
tafels of ezels om zelf aan de slag te gaan. 
Pak een potlood en papier, kies een beeld 
uit en ervaar zelf hoe het tekenen naar een 
gipsen beeld gaat.

“Alle beelden bestaan al.  
We maken ze steeds maar weer 
opnieuw om ze zelf ook steeds maar 
weer opnieuw te begrijpen.” 
 
Niek Hendrix, gastcurator 

Tijdlijn door de jaren heen 
 
1823–1866 De Stadsteekenschool in Maastricht

1866–1898 Tekenonderwijs aan de 
  Burgeravondschool te Maastricht

1898–1926 Het Stadsteekeninstituut  
  te Maastricht

1926–1959 De Middelbare 
  Kunstnijverheidsschool te Maastricht

1959–1990 Stadsacademie voor Toegepaste 
  Kunsten te Maastricht

1990–2002 Academie voor Beeldende Kunsten 
  van de Rijkshogeschool te Maastricht

2002–2021 Academie Beeldende Kunsten Maastricht 
  van Zuyd Hogeschool

2021–heden Maastricht Institute of Arts  
  van Zuyd Hogeschool





Het tekenen ‘naar gips’
De Franse schilder Charles Bargue (1826-1883) is vooral bekend 
geworden van de tekencursus die hij eind 19e eeuw uitgaf. Het 
is een goed voorbeeld van hoe het academische tekenonderwijs 
er toen uit zag. De cursus bestond uit 197 posters met daarop 
uitleg hoe leerlingen gipsen voorbeelden en tekeningen van 
beroemde meesters op ware grootte konden natekenen.

Pas nadat dat onder de knie was, zou de jonge kunstenaar 
kunnen werken naar levend model. Bekende kunstenaars zoals 
Picasso (1881-1973) en Van Gogh (1853-1890) werkten ook met 
deze posters. Sommige beelden uit de Bargue methode zijn ook 
in de Maastrichtse collectie terug te vinden.

De eerste verzamelaar van ‘gips’
Nog voor de oprichting van de kunstacademie geeft Pierre 
Lipkens (1773 - 1826) vanuit zijn huis tekenles aan de 
hand van zijn eigen verzameling gipsen beelden. Hij wordt 
gevraagd als directeur en leraar zodra de Maastrichtse 
Teekenschool (1823) wordt opgericht. Het doel is de 
jonge kinderen, soms al vanaf 8 jaar, te onderwijzen in de 
‘schoone’ en ‘nuttige’ kunsten. De leerlingen met de beste 
tekeningen winnen aan het eind van het jaar een koninklijke 
zilveren medaille. 

Regelmatig worden er nieuwe gipsen beelden aangekocht 
en de collectie groeit snel. De docenten die de stukken 
uitkiezen blijken een voorkeur te hebben voor Griekse en 
Renaissance beelden. Voor de toegepaste kunsten worden 
zogenaamde ‘bouwkundige sierraden’ aangekocht, dat zijn 
delen van historische gebouwen: ornamenten en details. 

Het toegankelijk maken van beelden of delen van 
fragmenten van gebouwen, is tot op heden belangrijk en 
kopieën kunnen daar een grote rol bij spelen. Op een hoge 
ladder klimmen om het Heimo-kapiteel goed te zien hoeft 
niet. De kopie is hier en op ooghoogte. Ook hoef je niet naar 
Griekenland te vliegen voor de Griekse beelden die hier 
staan.

Vorige pagina: Charles Bargue, tekening vrouwenhoofd. Open bron, 
fotograaf onbekend, onderdeel van de Bargue tekencursus.

Boven: Cellebroedersstraat, Maastricht, 1968.  
Fotograaf onbekend. © Zuyd Hogeschool.



Tekenen en kiezen
Vanaf de 17e eeuw ontstaan er kunstacademies. Jonge 
kunstenaars gaan niet meer in de leer bij een meester. 
Ze krijgen les in tekenen naar de waarneming, dit werd 
gezien als een essentieel onderdeel van de algemene 
opvoeding. Met name het tekenen met houtskool op 
papier naar een gipsen beeld speelde daarin een grote 
rol. De studenten moeten op het platte vlak de juiste 
verhoudingen, de anatomie en het contrast tussen licht 
en donker goed weergeven. 

De keuze voor specifieke gipsen beelden had te maken 
met de beschikbaarheid maar ook politieke belangen 
speelden een rol. Veel van de gipsen beelden werden 
verspreid met het idee om het volk in contact te brengen 
met de beste kunstwerken. De machthebbers bepaalden 
wat deze topstukken waren, zo ontstond er een keuze 
van beelden waarvan zij geloofden dat  iedereen ze zou 
moeten kennen. Dat waren aanvankelijk vooral Griekse, 
Romeinse en Renaissance stukken. Later kwamen daar 
meer nationale voorkeuren bij, zoals in Nederland de 
Gotiek.

Buste van Dionisius, 1823-1965.  
Foto: Jonathan Vos in opdracht 

van Zuyd Hogeschool.



Het bestuderen van gotische gipsen beelden kwam goed van 
pas bij de studie Bouwkunde. Studenten van deze opleiding 
werden opgeleid tot restaurateur van onder andere 
gotische kerken, die in die tijd veelal werden gerestaureerd 
in Nederland. Door middel van het nauwkeurig bestuderen 
van gipsen beelden in deze stijl, konden studenten 
makkelijker doorstromen naar de praktijk. 

Aan het einde van de 19e eeuw gaan de individuele 
voorkeuren van docenten een rol spelen. Niet alleen zijn 
er steeds meer verschillende gipsen beelden in omloop, 
ze gaan op zoek naar ‘mooie’ voorbeelden van anatomie 
of beelden die zich goed lenen voor het beoordelen van 
verhoudingen en ruimtelijkheid. Steeds meer wordt er 
geëxperimenteerd met de manier van lesgeven. Zo wordt  
er gespeeld met kunstverlichting, zodat er dramatische 
licht-donker effecten ontstaan op de beelden, die daarvoor 
onmogelijk waren. Ook worden er steeds meer verschillende 
materialen gebruikt om studies op basis van de gipsen 
beelden te maken, zoals verf, klei en grafiek. Uiteindelijk 
zien we tevens het ontstaan van ietwat eigenaardige 
lessen, zoals het leren tekenen met je linkerhand als je 
rechtshandig bent (en andersom), of de uitdaging om een 
goede kopie te tekenen zonder naar het papier te kijken, 
of het leren afbeelden van een gipsen beeld door enkel de 
achtergrond van het beeld weer te geven op je papier.

Cellebroedersstraat, Maastricht, 1968.  
Fotograaf onbekend. ©Zuyd Hogeschool.



Een kopie vertelt soms meer dan een origineel
Soms toont een kopie dingen die een origineel niet meer kan 
tonen. Soms is het origineel verloren gegaan, sterk veranderd, 
of kan een zeer kwetsbaar werk niet meer van dichtbij bekeken 
worden.

Van de door Da Vinci (1452-1519) geschilderde La Gioconda 
(vooral bekend als ‘de Mona Lisa’), zijn er veel vroege kopieën, 
zoals het paneel dat sinds 1666 in Madrid te vinden is. In 2012 
blijkt uit onderzoek dat het werk gelijktijdig geschilderd is 
met de Mona Lisa die tegenwoordig in het Louvre in Parijs 
te bewonderen is. Dit omdat in beide werken dezelfde 
aanpassingen te vinden zijn. Eeuwenlang werd het als een 
nietsbetekenende kopie gezien en is het daardoor met rust 
gelaten. De originele Mona Lisa is meermaals gestolen, 
gerestaureerd en zit verborgen onder een dikke laag vergeelde 
vernis. Aan de Madrileense versie is te zien hoe de versie uit 
Parijs er waarschijnlijk ooit uit heeft gezien. Daaruit blijkt dat  
de wereldberoemde vrouw ooit wenkbrauwen had.

Zo kan een kopie soms meer inzichten geven over de intenties 
van de kunstenaar dan het originele stuk.

De meeste mensen zullen overigens 
denken dat het portret van de Mona Lisa 
het meest gereproduceerde kunstwerk 
is. Dit is echter niet het geval, het meest 
gereproduceerde beeld is dit gipsen reliëf 
dat door Arnold Machin gemaakt is van 
Koningin Elizabeth II. Het beeld staat op 
ruim 220.000.000.000 Britse postzegels.

Links: Leonardo da Vinci, La Gioconda. ca. 1503-1506, olieverf op paneel.  
Open bron, fotograaf onbekend.

Boven: Maker onbekend, La Gioconda. ca. 1503-1516, olieverf op paneel.  
Open bron, fotograaf onbekend.



Links: Discuswerper, 1823-1965. 
Foto: Jonathan Vos in opdracht van 
Zuyd Hogeschool.

Rechts: Mathieu Kessels, 
Discuswerper, 1828. Open bron, 
fotograaf onbekend. 

De ‘grootste’ vergeten beeldhouwer  
van Nederland
De discuswerper in de tuin van het Rijksmuseum in 
Amsterdam wordt door veel mensen gezien. Het is een 
werk van de in Maastricht geboren beeldhouwer Mathieu 
Kessels (1784-1836). Hij trok naar Parijs en Rome en werd 
wereldberoemd. In 1828 maakte hij zijn versie van het 
klassiek Griekse onderwerp de Discuswerper, waarvan in 
1920 een bronzen kopie is gemaakt voor het Rijksmuseum. 
Kessels probeerde de Griekse voorbeelden te overtreffen 
en zijn versie is dan ook vaker in collecties terug te vinden 
dan een afgietsel van het originele Griekse beeld. Zo ook in 
Maastricht. 

De gipsen versie van de kunstacademie is er slecht aan toe 
en bepaalde onderdelen raakten verloren, zoals op de foto 
te zien is. Daarom is het beeld niet in het museum te zien.



Eigenzinnige keuzes
De Academische Gipsotheek Maastricht is vergeleken met 
andere gipsverzamelingen in Nederland behoorlijk groot en 
divers. De meeste collecties bestaan vooral uit Griekse en 
Romeinse afgietsels. Voorbeelden van de Griekse stukken in 
Maastricht zijn fragmenten van de beroemde Laocoöngroep 
en het Parthenonfries. De verzameling kent weinig Romeinse 
beelden. Hoewel het ruimschoots verkrijgbaar was, bleek daar in 
Maastricht geen interesse voor.

Uniek is de grote hoeveelheid architectuurfragmenten en beelden 
uit de Nederlandse Gotiek. Ze zijn verworven als voorbeeld van 
eigen nationale kunst. Er zijn veel bladvormige versieringen, die 
bij de kunstgeschiedenislessen doorgaans ‘krulsla’ genoemd 
werden. Daarnaast is er een opvallende voorkeur voor werken 
van beeldhouwer Tilman Riemenschneider. Riemenschneider, 
van wie er vier beelden in de verzameling zitten, werkte in de tijd 
waarin de Gotiek overging in de Renaissance. Dat kun je zien aan 
de levensechte gezichten, plooien en vleugels van zijn engelen en 
heiligen.

In 1903 wordt er een inventarisatie gemaakt van de Maastrichtse 
verzameling. Hieruit blijkt dat er zeventwintig stukken ontbreken 
waaronder de koorbanken uit de Grote Kerk in Dordrecht. 
Klaarblijkelijk zijn ze van belang, want ze worden snel opnieuw 
besteld. Vijf van de zes bekende stukken zijn in de expositie 
opgenomen.

Rechtsboven: Tilman Riemanschneider, Gotische engel, 1823-1965.  
Foto: Jonathan Vos in opdracht van Zuyd Hogeschool.

Beneden: Tilman Riemanschneider, St. Sebastiaan, 1823-1965.  
Foto: Jonathan Vos in opdracht van Zuyd Hogeschool





Victor de Stuers
Over het leven van Victor de Stuers (1843-1916) kun je een 
dik boek schrijven. De in Maastricht geboren en getogen De 
Stuers pleitte energiek voor het behoud van het nationale 
culturele erfgoed. Voor hem was kunst een middel om het 
volk mee op te voeden. Hij richtte daarom een school voor 
tekenonderwijzers op en zorgde ervoor dat het tekenen 
naar gipsen een grote plek innam in het tekenonderwijs. Hij 
maakte de gipsen voorbeelden toegankelijker door ze gratis 
aan kunstacademies te geven.

Tussen 1830-1839 splitste België zich af van Nederland. 
Tot dan toe vormden de Belgische steden het culturele 
centrum van de Nederlanden. Er werd haastig gezocht 
naar een Hollandse vervanging van de Belgische topkunst 
en architectuur. Zo werd de Gotiek het voorbeeld van een 
echte Nederlandse stijl, ter vervanging van de Belgische 
Barok. De herwaardering leidde, dankzij bemoeienis van De 
Stuers, tot het promoten en restaureren van de Gotische 
kerken. Door deze restauraties ontstond de mogelijkheid 
om gipsen afgietsels te maken.

Op de relatief arme academie in Maastricht kwamen 
er zo grote hoeveelheden gipsen beelden binnen. De 
Maastrichtse gipscollectie heeft zijn pronkstukken dan 
ook te danken aan deze bijzondere ‘zoon’ van de stad. Zijn 
geboortehuis aan de Brusselsestraat is als legaat aan het 
Stadsteekeninstituut gegeven.

Vorige pagina: Hond, 1823-1965. Foto: Jonathan Vos in opdracht van  
Zuyd Hogeschool.

Boven: Fragment van het timpaan van het Parthenon, 1823-1965.  
Foto: Jonathan Vos



Onvoltooide stukken
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog maakt de kunst een 
enorme ontwikkeling door. Er wordt onder meer afgerekend 
met figuratieve kunst en nieuwe ruimte voor zelfexpressie 
gezocht. Het natekenen van gipsen beelden hoort daar 
niet bij. De ‘oude’ en ‘saaie’ beelden worden bij veel 
kunstacademies de deur uit gedaan. Niet zelden werd dit op 
een hardhandige manier gedaan en belandden de beelden in 
brokstukken in containers. 

In Maastricht is er wel nog interesse in de gipsen beelden, 
juist vanwege de kerkelijke restauraties van na de Tweede 
Wereldoorlog. Een flink deel van de verzameling van de 
academie uit Den Haag belandt in het Zuiden. De aanwas is 
zo groot dat sommige beelden, die in delen waren gegoten 
en aangevoerd, nooit in elkaar worden gezet. De Griekse 
god Silenus met de kleine Dionysos in zijn armen, die is 
opgesteld in de zaal, is daar een voorbeeld van.

Delen van Silenus die Dionysos draagt naar Lyssippe de Sycione, 1823-1965.  
Foto: Jonathan Vos in opdracht van Zuyd Hogeschool.



Kunst of kopie in de maatschappij
In het voorjaar van 1955 werd de kunstgemeenschap van 
Maastricht uitgenodigd om een artistieke bijdrage te 
leveren aan de Heiligdomsvaart van dat jaar. Studenten van 
de Middelbare Kunstnijverheidsschool maakten speciaal 
voor de gelegenheid een gigantisch gipsen beeld van Sint 
Lambertus te paard, op basis van een kleiner beeld. Gips is 
hier gebruikt als materiaal om iets nieuws te maken. 

Hoewel het toen vanzelfsprekend gevonden werd dat 
kunstenaars een bijdrage leverden aan dit soort religieuze 
festiviteiten, komt dit tegenwoordig nauwelijks nog voor. 

De meest gekuste vrouw
De ‘Onbekende Vrouw uit de Seine’ is mogelijk de meest 
gekuste vrouw ter wereld. Waarschijnlijk is ze in 1880 
gevonden in rivier de Seine, vlakbij museum het Louvre in 
Parijs. Niemand wist wie ze was. Zelfs na haar overlijden 
werd haar schoonheid zo gewaardeerd dat er een 
doodsmasker van haar gezicht gemaakt werd, dat snel in 
gips vermenigvuldigd werd. 

In 1950 zou dit gipsen beeld gebruikt worden voor de 
oefenpoppen voor mond-op-mond beademing. Daarmee 
zou de ‘Onbekende Vrouw uit de Seine’ uiteindelijk de meest 
gekuste vrouw worden. Ondertussen heeft ze zo miljoenen 
mensen het leven gered. Het elders zo populaire beeld is 
helaas niet opgenomen in de Academische Gipsotheek 
Maastricht.

Ruimtelijk beeld ter ere 
van heiligdomsvaart in 
Maastricht. Fotograaf 
onbekend. ©Zuyd Hogeschool 

Reanimatiepop. Open bron, fotograaf onbekend.



“Weg goeije kin altied nog”
In Maastricht werd de collectie bewaard omdat, in de 
woorden van directeur Lou Duijsends “weggooien altijd 
nog kan”. In de jaren ‘80 worden stukken voor de lessen 
anatomie-tekenen van de zolder gehaald. Sommige beelden 
zijn er slecht aan toe. Ze zijn dermate vies geworden dat 
ze niet meer bruikbaar zijn voor het onderwijs. Om te 
voorkomen dat ze weggegooid worden, besluiten docent 
Jacques Spee en de gepensioneerde plastisch chirurg 
Gerard Jongejan de beelden te restaureren door ze 

weer wit te schilderen. Het vraagstuk van wanneer kunst 
gerestaureerd dient te worden, en op welke wijze, wordt door 
de tijd steeds anders beantwoord. Waar Jongejan en Spee de 
gipsen restaureerden naar de originele staat door ze terug 
wit te verven, hechten we tegenwoordig juist waarde aan de 
sporen van de tijd. De zogenoemde ‘patina’ wordt niet meer 
weggepoetst. Zo vertelt ieder beeld zijn eigen unieke verhaal. 

19e en 20e eeuw
Uit de 19e en 20e eeuw zijn er vooral afgietsels van 
portretten. Het zijn werkstukken van studenten die 
voorbeeldig werden gevonden. Afgegoten in gips zijn ze 
langer te bewaren.

Tussen de onbekende gezichten vinden we ook portretten van 
directeuren van de academie. Zo is de grote donkerbruine 
buste een portret van Théodore Schaepkens (1810-1883). 
Direct daarnaast staat het bronskleurige reliëf met Jos 
Postmes (1896-1934) erop. 

Uiterst rechts staat Jef Scheffers (1906-2009), het portret 
in het midden is vermoedelijk Rob Graafland (1875-1940).

De spierenman, 1823-1965.  
Foto: Jonathan Vos 
in opdracht van Zuyd 
Hogeschool

Buste van Theodore 
Schaepkens, Portret van 
J. Postmes, directeur van 
de MKS, buste van een 
onbekende man, buste van 
A.J.J.Scheffers, directeur 
van de MK, 1823-1965.  
Foto: Niek Hendrix in 
opdracht van Zuyd 
Hogeschool

 



Heimo-kapiteel, 1823-1965. Foto: Jonathan Vos  
in opdracht van Zuyd Hogeschool.

Volgende pagina: Cellebroedersstraat, Maastricht, 1968. 
Fotograaf onbekend. © Zuyd Hogeschool

De Academische Gipsotheek Maastricht nu
Veel stukken van de collectie hebben een vaste plek in het 
gebouw gekregen. Een aantal gipsen wordt gebruikt voor de 
anatomielessen bij de Master Scientific Illustration. Voor 
deze studie zijn er zelfs nieuwe stukken aangekocht, zoals 
de spierbeelden van mens en dier die hier te zien zijn. 

In kader van het 200-jarig jubileum van de kunstacademie 
in 2023 wordt een groot deel van de collectie getoond in 
het Bonnefanten. De kopie van het Heimo-kapiteel uit 
de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek, wordt in de publiekelijk 
toegankelijke ruimte van de Stichting Restauratie Atelier 
Limburg gerestaureerd.

De Doornuittrekker, 1823-1965. Foto: Jonathan Vos  
in opdracht van Zuyd Hogeschool.
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