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1. het opstellen in een of andere kneedbare stof van een eerste
model;
2. het overbrengen van dit model in een andere meer stabiele stof,
die gewoonlijk gips is;
3. het overbrengen van dit tweede model in het definitief materiaal
hetzij marmer, steen, hout, ivoor, enz..

Als men nu bedenkt dat elk dezer bewerkingen de door de

boetseerder geschapen vormen kan beinvloeden, en wel in den

afwijkenden zin, dan wordt het begrijpelijk dat indien de kunstenaar

niet als vakman begon en gaandeweg  zijn kennis vermeerderde, hij

enerzijds tegenslagen hoeft te vrezen en anderzijds niet zal beschikken over al de 
middelen die hem zouden kunnen ten dienste staan bij het verwezenlijken van zijn 
ideaal.

Uit: Verbanck, G. De techniek in de beeldhouwkunst. Mededelingen van de koninklijke Vlaamse academie voor 
wetenschappen, letteren en schone kunsten in België. Klasse der schone kunsten, jaargang 11, nr.3. Brussel 
1949

Geo Verbanck, beeldhouwer, over de totstandkoming van beeldhouwwerk (1949): 













“De zaak is dat ten slotte elke siervorm een werk van de fantasie is, dat 
hij alleen kan  uitgevoerd worden door den artiest, uit wiens eigen 

verbeelding hij is opgekomen. De ontroering ook,  die de kunstenaar 
bezielt om vorm te geven aan wat in zijn eigen ziel is opgeweld, kan nooit 

iemand voelen die tracht na te maken wat een ander bedacht, wat het 
geestelijk eigendom is van een ander”.  

Bij een eenvoudiger ornament “is het niet het gebrek aan gevoel wat 
ontbreekt. Maar de fantasie, maar daar is het het geest doodende

imiteeren, het niet zelf bedenken van de vorm, die maakt, dat zulke 
eenvoudige dingen er altijd zoo treurig, zonder waarde uitzien”.   

Kritiek op de Dom van Keulen: “opeenstapeling in het oneindige van 
gotische motieven, uitgevoerd met een machinale nauwkeurigheid, maar 

allen adem van de bezieling geheel ontberend”, 

Jan Kalf, directeur Rijksbureau voor de Monumentenzorg
omstreeks 1918





“In het ambacht kan de schepper zich niet terugtrekken tijdens 

de productie. Hij is met lichaam en ziel bij elk product betrokken. 
Het idee dat hem voor ogen staat moet hij bij elk werkstuk op 
het materiaal bevechten. De vorm en de productie zijn niet te 

scheiden.” Gerrit Noordzij, kunstenaar, 1988











Het karakter van het nieuwe werk moet zoveel als mogelijk aansluiten bij het 
oude werk.  Omdat anders  “ondanks de heele Rijkscommissie voor de 

Monumentenzorg” naarmate de restauratie vordert het te restaureren object 
wordt “verminkt” tot een “zielloze verstarring van het eens zoo schoone

monument” 

Arend Odé, beeldhouwer en hoogleraar, lid van de Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg.1919



Want iets maken is fundamenteel voor wat het 
betekent om mens te zijn

Thomas Crombez, kunstfilosoof, 2019

• Vakmanschap heeft juist als voordeel dat het unieke oplossingen voor even unieke 
problemen kan bieden

• Ambachtelijk werk vraagt op elk moment om het oordeelsvermogen, de vaardigheid en de 
zorgzaamheid van de vakman

• De nieuwe technologie kan vruchtbaar worden gemaakt binnen het kader van eigentijds 
vakmanschap

• Vakmensen maken zich zorgen over het kwalitatieve doorgeven van het ambacht. Ze vragen 
zich af of de gevoeligheid en het onderscheidingsvermogen om handwerk te apprecieren niet 
worden weggedrukt door almaar verder oprukkende massaproductie.

Uit: Thomas Crombez, in De Steenhouwer en de robot, 2019


