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Voorwoord Voorwoord
Sindss mijn studietijd ben ik geïntrigeerd door de wereld van het recht en die van de kunst. Dit
proefschriftt over kunstreproductie in de negentiende eeuw komt uit deze belangstelling voort. Het
beginn was mijn doctoraalscriptie kunstgeschiedenis, die gewijd was aan reproducties naar het werk
vann Lourens Alma-Tadema (Vrije Universiteit Amsterdam 1996). Mijn fascinatie voor bewerkingen
vann kunstwerken was de belangrijkste drijfveer voor het promotieonderzoek dat in de jaren daarna
volgde.. Hoewel het schrijven van een proefschrift hoofdzakelijk een solitaire bezigheid is, had ik dit
niett kunnen doen zonder de hulp van anderen. Graag wil ik hen op deze plek noemen.
Allereerstt bedank ik mijn gewaardeerde promotor, professor Evert van Uitert, voor zijn
enthousiasmee over mijn onderzoek Daarnaast wil ik de leden van mijn begeleidingscommissie
noemen:: Richard Bionda, Ger Luijten, Ronald de Leeuw en Piet Verkruijsse.
Hett plezier in het dagelijkse werk tijdens mijn onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam
wass met name zo groot dankzij de aanwezigheid van mijn coUega-promovendi op het Kunsthistorisch
Instituut.. Ik wil hierbij vooral Margriet Schavemaker en Roel Hij ink bedanken voor onze vele
stimulerendee en vaak hilarische, wetenschappelijke beschouwingen. Daarnaast noem ik Marguerite
Tuijnn en Saskia van Bergen. In dit verband wil ik ook mijn dank uitspreken over de organisatie van het
Huizingaa Instituut, de onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis, alsmede mijn medepromovendi.
Voorr de vele informatieve suggesties, kritische kanttekeningen en inspirerende opmerkingen
will ik speciaal bedanken: Wim van den Berg, Carel Blotkamp, Richard Bionda, Saskia Asser, Hans
Roósenboom,, Dani Cuypers, Jeroen Boomgaard, Jan de Vries, Bert van de Roemer, Petra Brouwer,
Teioo Meedendorp, Lotte Jensen, Jan Hein Furnée, Peter Sonderen, Hans Buis, Dieuwertje Dekkers,
Leoo Ewals, Hildelies Balk,, Annette Ligtenstein, Jenny Reynaerts, Deborah Meijers, Pierre-Lin Renié,
Margaa Altena en René Klomp.
Dee afronding van mijn proefschrift combineerde ik met mijn werk bij de Directie Cultureel
Erfgoedd van het Ministerie van ÓC&W. Ik wil hierbij graag mijn collega's bedanken die mij in staat
steldenn om mijn proefschrift af te ronden. Hierbij wil ik speciaal Dieke Wesselingh noemen die me uit
eigenn ervaring kon steunen bij de voltooiing van dit werk.
Bijj de totstandkoming leverden twee vrouwen een belangrijke bijdrage. Anneke van
Huisselingg wil ik zeer bedanken voor haar kritische blik en onvolprezen redactionele vaardigheden bij
hett beoordelen van mijn verhaal. Daarnaast wil ik Meike Ziegler bedanken voor haar hulp bij een
anderr essentieel onderdeel van dit proefschrift: de reproducties. De afbeeldingen zijn vermenigvuldigd
mett behulp van moderne digitale reproductietechnieken, waarvan men in de negentiende eeuw nog
niett eens kon dromen.
Bcc had dit proefschrift niet kunnen schrijven zonder de steun van speciale mensen uit mijn
directee omgeving: mijn broers, zus en vrienden. Mijn vader bracht mij de liefde voor de wetenschap
bij,, waardoor ik met vertrouwen aan het proefschrift ben begonnen. Mijn moeder wil ik bedanken voor
haarr optimisme dat het goed zou aflopen. Ten slotte wil ik mijn geliefde, Esther, bedanken. Aan haar
draagg ik deze studie op.
Amsterdam,, september 2003.
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Inleiding Inleiding
Kunstreproductie Kunstreproductie
Inn 1973 was in het Metropolitan Museum of Art in New York een nog tamelijk onbekend schilderij te zien: A
CoignCoign of Vantage (1895), geschilderd door de Friese kunstenaar Lourens Alma-Tadema (1836-1912).[1] Het
zonnigee tafereel mét drie vrouwen bij een marmeren balustrade, hoog uitkijkend over de zee bij het eiland
Capri,, had de schilder in 1895 voltooid, waarna het al snel naar de Verenigde Staten werd gestuurd en in
bezitt kwam van een particuliere verzamelaar. Na enige omzwervingen kwam het terecht bij een groot
liefhebberr en verzamelaar van Alma-Tadema's werk: de Amerikaanse televisiemaker Allen Funt, beroemd
omm zijn programma Candid Camera. Hij leende het werk in 1973 uit aan het Metropolitan Museum of Art,
waarr het voor het eerst in het openbaar was te zien. Daarmee kwam een einde aan het verborgen bestaan van
ditt fraaie schilderij. In korte tijd werd de roem ervan verspreid via vele reproducties in allerlei soorten en
maten.. In 1996 was het schilderij te bewonderen in het Van Gogh Museum in Amsterdam op de
overzichtstentoonstellingg Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). De reproductie ervan prijkte op het
omslagg van de bijbehorende catalogus, was terug te vinden in de museumwinkel in de vorm van posters en
ansichtkaartenn en werd bovendien afgebeeld op het affiche voor de tentoonstelling. Het eens zo onbekende
werkk was nu zelfs te zien in vele hokjes bij bus- en tramhaltes. Dankzij de vele reproducties is het schilderij
AA Coign of Vantage (1895) tegenwoordig één van de bekendste werken van Alma-Tadema en wordt het
algemeenn beschouwd als een topstuk in zijn oeuvre.1
Kunstwerkenn worden al eeuwen gereproduceerd. De kunstreproductie kwam op gang in de late
Middeleeuwenn door de ontwikkeling van de boekdrukkunst. Vanaftoenwas niet alleen het woord, maar ook
hett beeld te vermenigvuldigen. De houtsnede en vooral de kopergravure stelden prentmakers in staat om de
voorstellingenn van kunstwerken te bewerken en te verveelvoudigen. Al rond 1500 waren er ambachtslieden
diee zich speciaal gingen toeleggen op het graveren van kunstwerken: de kunstrepröductie werd werk voor
specialisten.22 Detechnischemogelijkheden om schilderijen te vermenigvuldigen zorgden ervoor dat de
grafischee techniek al snel volledig werd geïdentificeerd met het verveelvoudigen van kunstwerken. Zo
beschouwdee Vasari de prentkunst nadrukkelijk in dienst van de schilderkunst. In zijn beroemde beschrijving
vann befaamde schilders en beeldhouwers nam hij slechts één prentmaker op: Marcantonio Raimondi. Dat
Vasarii juist voor deze graveur koos, is veelzeggend. Voor Vasari begon de prentkunst kennelijk niet bij de
vroegee grafische experimenten van Mantegna of Parmigianino, maar bij Raimondi's gravures naar werken
vann Rafael en Michelangelo.3 m het verlengde van Vasari zag ook Samuel van Hoogstraeten in zijn
InleydingInleyding tot de hooge schoole der schildérkonsi het belang van de prentkunst vooral in de
vermenigvuldigingg van geschilderde voorbeelden: 'de printen zijn booden en tolken, die ons den inhoud der
konstigee werken, die of ver van de hand, of nu al veroudert zijn, verkundigen/4 Vergelijkbaar schreef Gerard
dee Laraisse dat de graveerkunst de schilderkunst navolgt zoals de schilderkunst de natuur,5 Dankzij de
prentkunstt zagen vele kunstenaars hun geschilderde werken op ruime schaal vertaald in vele prenten. H.
Goltzius,, P.P. Rubens en J. Reynolds zijn slechts drie beroemde kunstenaars die respectievelijk in de
zestiende,, zeventiende en achttiende eeuw op grote schaal gebruikmaakten van de diensten van professionele
prentmakerss bij de vermenigvuldiging van hun werk.6
11

Tentcat, Sir Lawrence Alma-Tadema^ Amsterdam/Liverpool (Van Gogh Museum/Walker Art Gallery) 1996, p.256.
Landau Parchall 1994, p. 104.
33
Landau Parchall 1994, p. 103. Prenten die een reeds bestaande compositie geheel of gedeeltelijk weergaven werden tot ongeveer
15300 eerder beschouwd als variaties op en niet als reproducties van een ander kunstwerk. Een gravure van Raimondi naar Rafael
werdd hierdoor in feite gezien als een nieuw werk in plaats van een reproductie. Zie Landau 1994, p. 104. Genoemde auteurs plaatsen
dee eerste daadwerkelijke reproducties in de jaren '30 en '40 en in feite na het werk van Raimondi (1475-80—1527-34. Zie Landau
1994,, p 166-167.
44
Hoogstraeten 1678, p.196.
s
DeLairessee 1717, p.372. Zie hierover: Wuestman 1998, p.15.
66
Zie voor de prenten naar Goltzius: W. Mellion, 'Hendrick Goltzius's project of reproductive engraving', Art History 13 (1990) 4,
pp.458-487.. Naar Rubens I. Pohlen, Untersuckungen zur Reproduction graphic der Rubenswerhtatt, Munchen 1985; A. Griffiths,
22
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Inn de negentiende eeuw raakte de kunstreproductie in een stroomversnelling. Zo deden zich
ingrijpendee veranderingen voor op het terrein van de reproductietechniek. Door de uitvinding van de
lithografiee en de fotografie konden afbeeldingen steeds sneller worden vastgelegd en vermenigvuldigd.
Dankzijj de lithografie was de prentmaker verlost van het arbeidsintensieve graveerwerk en hoefde hij alleen
nogg maar te kunnen tekenen. Met behulp van fotografie hoefde zelfs dat niet meer. In hoog tempo werden
nieuwee methoden geïntroduceerd voor de vermenigvuldiging van kunstwerken. Ondertussen werden de
traditionelee handpersen vervangen door machinale drukpersen waarbij menskracht kon worden ingeruild
voorr de kracht van stoom en stroom. Detoepassingvan het papier sansfin, de papierbanen zonder einde,
zorgdee voor een eindeloze stroom van papier die essentieel was voor de vernieuwing van het grafische
reproductieproces.. De vernieuwingen waren spectaculair, maar het duurde vaak nog enige decennia voordat
zee tot volle wasdom kwamen. Ze stelden de traditionele reproductietechnieken zeker niet direct buiten
gebruik:: naast de vele litho's en foto's maakte men nog steeds traditionele lijngravures, mezzotints en etsen,
zijj het steeds meer met behulp van staal- dan met koperplaten. Het aanbod van reproductietechnieken dijde
daarmeee steeds verder uit Het reproduceren verliep steeds sneller, met hogere oplagen resulterend in een
groteree diversiteit aan grafische en fotografische afbeeldingen en lagere prijzen. De negentiende eeuw kende
daarmeee een ongekende productie van reproducties, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De prentexpert Ivins
steldee in zijn bekende werkPrints and Visual Communication (1953) dat er in de negentiende eeuw zelfs
meerr prenten zijn gemaakt dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar.7
Dee technische vernieuwing maakte nieuwe vormen van gebruik én misbruik mogelijk. In de
vijftiendee eeuw vormde de uitvinding van de boekdrukkunst tevens de aanzet tot de ontwikkeling van het
intellectuelee eigendomsrecht. Waar uitgevers en boekhandelaren investeerden in het nieuwe drukprocédé
ontstondd al snel behoefte om deze investeringen juridisch te beschermen. Een stelsel van privileges bood
uitgeverss (tijdelijk) het monopolie over hun uitgaven. Tegelijkertijd hadden de kerk en de staat, die deze
privilegess verleenden, een effectief middel voor censuur in handen. Het privilegestelsel bleek een effectief
systeem,, dat tot diep in de achttiende eeuw internationaal bleef bestaan. Nieuwe, 'Verlichte' ideeën over het
eigendomm en het makerschap zorgden er echter voor dat het primaat van de uitgever langzaam maar zeker
verschooff naar de individuele auteur. Het privilege van de uitgever maakte plaats voor het recht van de
auteur.. Als geestelijke vader hoorde hij de baas te zijn over zijn werk en over de bewerking ervan, of het nu
gingg om de vertaling van zijn roman of de reproductie van zijn schilderij. Eén van de kunstenaars die zich
voorr het auteursrecht inzette was William Hogarth, beroemd geworden door zijn geschilderde series A
Harlot'sHarlot's Progress (1732) en A Rake's Progress (1735) die zeer populair waren, niet in de laatste plaats door
dee vele reproducties ervan.8 De schilder zelf trok daarbij publiekelijk ten strijde tegen het onrechtmatig
nadrukkenn van zijn werk en zag zijn inzet beloond met de afkondiging van de Act of Parlement uit 1736,
beterr bekend als de 'Hogarth-Act\ Deze wet kan worden beschouwd als de eerste auteurswet op het terrein
vann de beeldende kunst en de eerste juridische erkenning van de zelfstandige (beeldend) kunstenaar.
Dee juridische transformatie van het traditionele privilegestelsel naar het moderne auteursrecht kreeg
voorall vorm in de negentiende eeuw. Het was een ingrijpende ontwikkeling die in de kunstwereld
nauwlettendd werd gevolgd. De bekende kunstenaar Horace Vernet noteerde zijn visie op het recht in zijn
essayy Du Droit des peintres et des sculpteurs sur leur ouvrages (1841) en de invloedrijke kunsthandelaar
Ernestt Gambart deed hetzelfde in zijn bijdrage On Piracy ofArtistic Copyright (1863). De opkomst van het
auteursrechtt getuigde van een nieuwe visie op de relatie van de kunstenaar met zijn werk en de reproductie
ervan,, die vervolgens werd gecodificeerd in talloze wetten en verdragen.
Kunstreproductiess werden beschikbaar in allerlei soorten en maten. Grote uitgevers als de
Remondinfss en Boydell hadden in de achttiende eeuw reeds een belangrijke bijdrage geleverd aan de
internationalee prentmarkt.9 In het verlengde hiervan bouwden negentiende-eeuwse firma's als Moon, Goupil,
'Printss after Reynolds and Gainsborough* in: T.Clifford, A. Griffiths, M.Royalton-Kisch, Gainsborough and Reynolds in the British
Museum,Museum, London (British Museum) 1978, p.29-59.
77
Ivins 1996, p.93. Zie ook: Alexander 1983, p.11.
88
Net als veel tijdgenoten was Hogarth afhankelijk van uitgevers voor de productie en verspreiding van prenten. De bekende series A
HarlotsHarlots Progress en A Rake's Progress maakten de schilderfinancieelonafhankelijk, Bindman 1997, p.29-30.
99
Boschloó 1998. Zie ook Haskell 1963, p.332-346.
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Gambartt en Buffa de prentmarkt verder uit als onderdeel van de zich snel ontwikkelende kunsthandel.10
Nationalee en internationale netwerken van prenthandels en uitgeverijen verbonden dorpen, steden, landen en
continentenn en zorgden voor een enorme verspreiding van kunstreproducties.11 Zo ontstond een omvangrijke
internationalee markt Reproducties doken op in allerlei nieuwe, rijk geïllustreerde publicatievormen, zoals
tijdschriftenn en catalogi van tentoonstellingen,, kunstverzamelingen en musea. Daarnaast werden er nog
steedss zelfstandige prenten gemaakt, zoals ze ooit in de vijftiende eeuw waren verschenen. Aldus ontstond
eenn aanbod van reproducties dat groter en rijker was dan ooit tevoren.
Dee publieke belangstelling voor kunst hield gelijke tred met de vlucht die de kunstreproductie nam.
Hett 'Verlichte' beschavingsoffensief, uitgevoerd door een bonte verzameling van genootschappen,
tijdschriften,, leesgezelschappen, tentoonstellingen en andere culturele instituties, had steeds meer mensen
mett de kunst in contact gebracht. Nieuwe mogelijkheden van communicatie en vervoer doorbraken fysieke
enn culturele grenzen. Economische vooruitgang zorgde er bovendien voor dat meer en meer mensen zich
enigee vorm van kunst konden veroorloven. Beeldende kunst, literatuur en muziek waren niet langer
gereserveerdd voor een kleine culturele elite, maar kwamen steeds meer onder bereik van de sociale
middenklassen.. Het lezen van proza en poëzie, het bespelen van een muziekinstrument en het verzamelen
vann kunstreproducties, brachten de kunsten letterlijk bij vele mensen thuis in dienst van het eigen
'BildungsideaaTT van de moderne burger.
Dee vraag is hoe het fenomeen van de kunstreproductie in de heersende kunstopvattingen werd ingepast. Op
basiss van romantische opvattingen over kunst en het kunstenaarschap was een ware cultus van het originele
kunstwerkk ontstaan, die onverenigbaar lijkt met de mogelijkheden om het 'unieke' kunstwerk te
vermenigvuldigenn tot vele 'identieke' reproducties. Bovendien was de kunstreproductie van oudsher
verbondenn met de 'aardse' functionaliteit van de techniek, de eisen van de markt en de regels van het recht,
allemaall zaken die op het eerste gezicht veraf lijken te staan van het romantische ideaal van het verheven,
vrijee kunstenaarschap. Tekenend voor de nieuwe opvatting is een uitspraak van Adam von Bartsch (17571821)) in zijn monumentale overzichtswerk LèPeintre Graveur, dat vanaf 1808 verscheen:
'L'estampee faite par un graveur d'après Ie dessin d'un peintre, peut être parfaitement comparée a un
ouvragee traduit dans une langue différente de celle de Tauteur, et comme une tradition ne peut être
exactee que quand Ie traducteur s'est pénétré des idees de 1'auteur, de même une estampe ne sera
jamaiss par&ite, si Ie graveur n'a Ie talent de saisir Tesprit de son original, et d'en rendre la valeur par
less traits de son burin.*12
Prenten,, ontworpen en uitgevoerd door dezelfde kunstenaar, bezaten voor Bartsch de ideale eenheid van
conceptt en uitvoering. Juist deze eenheid van concept en uitvoering moeten reproducties veelal ontberen. Het
wass voor Bartsch reden genoeg om de reproducties stelselmatig buiten beschouwing te laten en zich te
richtenn op originele grafiek, ontworpen en uitgevoerd door de kunstenaar zelf, de peintre-graveur.13
Bartschh inspireerde zich bij zijn concept van de peintre-graveur vooral op Oude Meesters als Segers,
Rembrandtt en Ruysdael. Het idee van de peintre-graveur inspireerde echter ook vele eigentijdse meesters.
Kunstenaarss als Delacroix, Gericault en Bonnington experimenteerden uitvoerig met grafische technieken ter
afwisselingg van hun schilderwerk. Ook de meesters van de School van Barbizon pakten regelmatig het
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penseell en de etsnaald op, waarin ze werden gevolgd door de Realisten en de Impressionisten. Vooral
modernee vernieuwers als Manet, Degas en Whistler inspireerden vele tijdgenoten om naast de schilderkunst
ookk de prentkunst te beoefenen. Met name de ets was een geliefd medium voor het uitvoeren van artistieke
grafischee experimenten. Om het originele karakter van de prentkunst te onderstrepen ontwikkelden critici als
Philippee Burty en Philip Gilbert Hamerton begrippen als Vestampe original en belle épreuve.15 Het was een
zoektochtt naar de unieke grafische afbeelding, waarbij men de mogelijkheid tot vermenigvuldiging intrinsiekk verbonden met ieder grafisch medium - in wezen probeerde te ontkennen. De vrije prentkunst
bloeidee op van een activiteit voor liefhebbers tot de kern van het kunstenaarschap van de moderne peintregraveur.. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is de oprichting van de Société des Peintre-Graveurs in
1889.16 6
Dee exclusieve, originele prenten stonden in schril contrast met de massaal verspreide gravures,
litho's,, en foto's van kunstwerken. Bartseh liet de reproducties dan wel buiten beschouwing, maar vele
collega-auteurss niet. De (kunsttijdschriften publiceerden uitvoerig over de nieuwste reproductietechnieken,
auteursrechtelijkee conflicten, prentmakers en uitgevers. Bovendien verschenen er regelmatig recensies van
dee nieuwste reproducties, waarin al of niet uitvoerig verslag werd gedaan van het onderwerp, de techniek en
dee kwaliteit van een individuele prent of foto. Aldus tekende zich in de negentiende eeuw een fascinerend
beeldd af: enerzijds bloeide de kunstrepröductie als nooit tevoren, anderzijds werd dezelfde periode meer dan
ooitt bepaald door ideeën over originaliteit en authenticiteit. Bartseh wees reeds op de spanning tussen de
kunstt en de reproductie ervan en werd daarin gevolgd door invloedrijke auteurs als Ruskin, Wilde, Gautier,
Baudelairee en Vosmaer. Juist in de negentiende eeuw lijkt het fenomeen kunstreproductie haaks te staan op
dee dominante kunstopvattingen. Deze ogenschijnlijk onoverbrugbare kloof tussen lamst en reproductie
maaktt de negentiende-eeuwse kunstreproductie even fascinerend als complex.
Hett beeld van de (negentiende-eeuwse) kunstreproductie is lange tijd bepaald door de ideeën van Walter
Benjamin.. In zijn Kleine Geschichie der Photographie uit 1931 besteedde hij uitvoerig aandacht aan het
nieuwee medium en de betekenis ervan als reproductietechniek.17 Hij werkte zijnn visie uit in Das Kunstwerk
imim Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeil uit 1936. Benjamins fascinatie voor kunst in het tijdperk
vann zijn technische reproduceerbaarheid sluit aan bij de kunst van zijn tijd: Futurisme, Constructivisme en
Dada.. Concepten als originaliteit en authenticiteit hadden inmiddels veel van hun geldingskracht verloren
doorr de fascinatie voor massaproductie en snelheid van een nieuw medium als film,18 Benjamins
belangstellingg voor reproductie past net zo in de culturele context van het Interbellum als Bartseh' keuze
voorr originele prenten in de context van de Romantiek. Benjamin analyseerde in Das Kunstwerk im Zeitalter
seinerseiner technischen Reproduzierbarkeil uitvoerig de conceptuele verandering van het kunstwerk onder
invloedd van de nieuwe mogelijkheden voor reproductie. Hijrichttezich daarbij vooral op de effecten van de
technischee reproductie op de betekenis van het 'unieke' kunstwerk. Door de technische reproductie wordt,
alduss Benjamin, het originele kunstwerk ontdaan van zijn uniciteit en authenticiteit, ofwel zijn 'aura'.
'Diee reproduktionstechnik, so Hese sich allgemein formulieren, lost das Reproduzierte aus dem
Bereichh der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervieifëltigt, setzt sie an die Stelle seines
einmaligenn Vorkommens sein massenweises. Und indem sie der Reproduktion erlaubt, dem
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Aufhehmendenn in seiner jeweilligen Situation entgegenzukommen, aktualisiert sie das
Reprodusierte.20 0

Dee reproductietechniek stelt de vluchtigheid en dé herhaalbaarheid van de reproductie als het ware in de
plaatss van unieke kunstwerk. Benjamin schreef in deze bijdrage nadrukkelijk over fotografie als techniek,
niett over fotografen of foto's. Daarmee verschilt dit essay van zijn eerdere Kleine Geschichte der
Photógraphie,Photógraphie, waarin hij wél oog had voor de bijzondere verhouding tussen de individuele fotograaf en z
techniek.. ' Li Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zijn deze belangrijke
nuancess echter verdwenen. Zo stelde hij: 'Von der photographischen Platte zum Beispiel 1st eine Vielheit
vonn Abzügen möglich; die Frage nach dem echten Abzug hat keinen Sinn.*22 De diversiteit aan fotografische
technieken,, de individualiteit van de fotograaf en de kwaliteit van de concrete afdruk zijn daarbij verdampt.
Zijnn 'aura-concept* bepaalde ook zijn beeld van de fotografie, of zoals Knizek opmerkte:
'Benjaminn has to devalue photography, namely deny its status of art because he would experience
difficultiess in grounding his main argument that reproduction, i.e., photography in this case, strips
workss of art of their aura and devalues them.'23

Alss gevolg hiervan is Benjamins visie op de fotografie als reproductietechniek sterk vereenvoudigd en zelfs
vervormd.. De Marxist Benjamin beschouwde fotografie nu vooral als een technisch procédé en 'het eerste
werkelijkk revolutionaire reproductiemiddel\ waarvan hij de opkomst niet los kon zien van het 'aanbreken*
vann het Socialisme, Vanuit deze visie op reproductietechnieken had hij weinig aandacht voor de bijzondere
kenmerkenn van de verschillende reproductietechnieken, de individualiteit van de maker en de kwaliteit van
dee individuele afbeelding binnen de historische context en tradities. Benjamin had weinig oog voor de 'aura'
vann een reproductie.
Benjaminn liet het onderzoeknaar kunstreproductie een complexe erfenis na. Zijn js-ote verdienste is
datt hij, meer dan wie ook, het fenomeen kmstreproductie binnen het bereik heeft gebracht van de
kunsttheoretischee reflectie. Zijn gedachten over kunst en reproductie zijn nooit meer verdwenen uit het
onderzoekk naar kunstreproductie. Geïnspireerd door Benjamins gedachtegoed is er ook binnen het
postmodernee denken grote belangstelling ontstaan voor kunstreproductie. Derrida benadrukte in zijn veel
aangehaaldee De la Grammaiology de betekenis van imitatie en reproductie zelfs als de essentie van kunst:
'Thee engraving, which copies the models of art, is nonetheless the model for art.*24 OokKrauss wees in haar
bekendee bijdrage The Originality of the Avant Garde: A Postmodernist Repetition op de 'discourse of the
copy'' onder diverse postmoderne theoretici.25 Benjamins invloed ontbreekt daarbij vrijwel nooit, of zoals
Hillell Schwartz in haar Culture of the Copy schreef: 4a theorist who for some readers must have been lurking
behindd each of these pages [.. .].* M Benjamins gedachtegoed reikte zelfs verder dan de beperkte kringen van
postmodernee theoretici en werd gepopulariseerd onder het grote publiek via de populaire BBC televisieserie
WaysWays ofSeeing, geschreven door de marxist John Berger. Deze serie uit het begin van de jaren 1970, gewijd
aann het kijken naar kunst, was sterk geïnspireerd op Benjamins ideeën.27 De enorme verspreiding van
Benjaminss visie op reproductie heeft echter ook haar keerzijde. De auteur zelf had in zijn essay Das
KunstwerkKunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit weinig belangstelling voor de 'aura' van
reproductie,, en zij die in zijn voetspoor traden evenmin. In dat opzicht vertoont Benjamins essay over
reproductiee dezelfde trekken als menige kunstreproductie zelf: op grote schaal verspreid, inclusief de
onduidelijkhedenn en bezwaren ervan. De kritiek op Benjamins gedachten over kunst en reproductie doet
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overigenss weinig af aan het belang van zijn bijdrage voor het denken over kunstreproductie. Ook de kritiek
eropp kan in zekere zin als een verdienste van zijn gedachtegoed worden beschouwd.
Dee postmoderne-theoretische benaderingen van reproductie zijn ondertussen aangevuld met andere. Een
invloedrijkee studie is het eerder genoemde werk van William Ivins, Prints and Visual communication (1953).
Ivins,, destijds conservator van de prentafdeling van het Metropolitan Museum of Modem Art in New York,
wistt de geschiedenis van de prentkunst te herschrijven tot een handzaam verhaal van de vroegste houtsneden
tott de moderne fotografie. Waar bij Benjamin de fotografie het startpunt vormde van zijn visie op
reproductie,, vormde die bij Ivins het eindpunt van zijn betoog. Vanuit een brede sociaal-historische
benaderingg beschouwde hij de geschiedenis van het gedrukte beeld en schetste hij de belangrijkste grafische
enn fotografische veranderingen. Terecht constateerde de auteur dat de betekenis van prenten daarbij veel
verderr strekte dan de wereld van de kunst. Zoals hij stelde in zijn voorwoord:
'thee principle function of the printed picture in Western Europe and America has been obscured by
thee persistent habit of regarding prints as of interest and value only in so far as they can be regarded
ass works of art. Actually the various ways of making prints (including photography) are the only
methodss by which exactly repeatable pictorial statements can be made about anything. The
importancee of being able exactly to repeat pictorial statements is undoubtedly greater for science,
technologyy and general information than it is for art.'28

Ivins'' visie op prenten is daarmee als het ware spiegelbeeldig aan het uitgangspunt van Bartsch.
Concentreerdee deze laatste zich destijds op de originele kwaliteiten van grafiek, Ivins benadrukte vooral het
belangg van vermenigvuldiging van prenten: als 'repeatable pictorial statements'.29
Inn het verlengde van Ivins* sociaal-historische benadering van de prentkunst is gedurende de laatste
decenniaa van de twintigste eeuw veel onderzoek verricht naar (de geschiedenis van) de prentkunst;
bijvoorbeeldd door A.H. Mayor wiens Prints and People: a Social History ofPrinted Pictures (1971) is
gewijdd aan de sociale functie en betekenis van grafische afbeeldingen.30 Het historisch onderzoek naar de
prentkunstt heeft zich inmiddels steeds verder verbreed naar verwante onderwerpen als de prenthandel en de
uitgeverij.. Enkele voorbeelden hiervan zijn T. Riggs, Hieronymus Cock: Printmaker and Publisher; New
Yorkk 1977, A. Globe, Peter Stent, London Prinisèllèr (Vancouver 1985), N. Orenstein, Hendrick Hondius
andand the Business ofPrints in Seventeenth-Century Holland, (Rotterdam 1996), M. Sellink, Philips Gatte
(1537-1612):(1537-1612): Engraver and Print Publisher in Haarlem and Antwerp (3dln), (Amsterdam 1997), T. C
TheThe English Print, 1688-1802 (New Haven London 1997) en A.W.A. Boschloo, The Prints of the
RemondiniRemondini 's. An Attempt to Reconstruct an Eighteenth-Century World ofPictures^ (Amsterdam 199
Hierbijj kan eveneens worden gewezen op de groeiende aandacht voor het verzamelen van prenten.32
Binnenn deze algemene verbreding van het onderzoek naar prenten is tevens een toenemende
belangstellingg te zien voor (foto)grafische kunstreproductie. Er zijn speciale tentoonstellingen aan gewijd,
zoalss Bilder nach Bildern (1976), Painters and Engraving: the Reproductive PrintfromHogarth to WilHe
(1980)) en The Image Multiplied (1987), die vergezeld gingen van inmiddels veel gebruikte publicaties.33 In
hett voetspoor van deze algemene studies zijn diverse specifieke bijdragen verschenen over reproducties naar
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werkenn van bekende meesters als Brouwer, Berchem, Van Dijck, Poussin en Canova.34 Het onderzoek naar
dee grafische kunstreproductie wordt weliswaar gedomineerd door Oude Meesters, maar steeds meer
aangevuldd met de negentiende eeuw. Vooral in de Engelse context verschenen diverse studies, zoals
Alexander,, Painters and Engraving; the Reproduction Print from Hogarth to WilHe (1980), Dyson, Pictures
toto Print. The Nineteenth Century Engraving Trade (1984) en Engen, Pre-Raphaelite Prints. The Graphic Art
o/Millais,o/Millais, Holman Hunt, Rossetti and their Followers (1995).35 De laatste jaren is ook meer onderzoek
gedaann naar Franse kunstreproductie in de negentiende eeuw. Met name het Musée Goupil in Bordeaux - dat
eenn belangrijk deel van de nalatenschap van de beroemde kunsthandeluitgeverij Goupil beheert - is een
belangrijkee bron van publicaties over de Franse kunstreproductie.36 Een mooi voorbeeld is Gérome and
Goupil.Goupil. Art and Enterprise (2000) over de relatie van deze beroemde schilder met de befaamde kunsthandel
Daarnaastt kan worden gewezen op Stephen Bann, Parallel Lines. Printmakers, Painters and Photographers
inin Nineteenth-Century France (2001).37 Ook zijn publicaties verschenen over negentiende-eeuwse
kunstreproduetiee in Nederland, Duitsland en Spanje.38 Het onderzoek naar negentiende-eeuwse
kunstreproductiee is de laatste jaren in belangrijke mate aangevuld met het historisch onderzoek naar de
fotografiee waarbij eveneens meer aandacht bestaat voor kunstreproductie. Belangrijke publicaties op dit
terreinn zijn McCauley, Industrial Madness Commercial Photography in Paris 1848-1871 (1994)enHamber,
'MM Higher Branch of the Arts " Photographing the Fine Arts in England, 1839-1880 (1996).39 Het onderzoek
naarr grafische en fotografische kunstreproductie in de ruimste zin van het woord werd gebundeld in het
recentt verschenen Leids Kunsthistorisch Jaarboek: Beelden in veelvoud. De vermenigvuldiging van het beeld
inprenthtnstinprenthtnst en fotografie (2002).
Alduss is het onderzoek geleidelijk in diverserichtingenuitgebreid: van prentkunst naar fotografie, van
uitgeverijenn naar verzamelaars, van exclusieve Oude Meesters tot de massaal verspreide cartes de visite
foto's.. Het kunsthistorisch onderzoek, veelal gestart vanuit de afbeeldingen zelf, is daarbij steeds meer
verbreedd met de analyse van de culturele context waarbinnen deze objecten werden vervaardigd, verspreid en
verzameld.499 Omgekeerd is in het historisch onderzoek naar visuele cultuur ook meer oog ontstaan voor de
betekeniss van prenten en foto' s. Onder invloed van het cultuursoeiologisch onderzoek van Burke, Ginzburg
enn Bourdieu zijn gedurende de laatste decennia verschillende vormen van 'hoge' cultuur en vooral 'lage' of
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volkscultuurr bestudeerd. Vanuit dit brede cultuurhistorische perspectief stuitte men eveneens op
reproductiess als onderdeel van de algemene visuele cultuur. Een inspirerend voorbeeld is Peter Gay's serie
TheThe Bourgeois Experience Victoria to Freud, over de negentiende-eeuwse burgerij, waarin eveneens
aandachtt is voor de rol van reproducties in de negentiende-eeuwse leefwereld.
Opvallendd genoeg is de wetenschappelijke aandacht voor de kunstreproductie toch meestal
'indirect',, als eenn nog onbekend aspect van die beroemde kunstenaar, of van een befaamde uitgeverij, als
elementt in de ontwikkeling van de fotografie of als onderdeel van de visuele cultuur van de burgerij. De
aandachtt voor kunstreproductie is dan niet het doel van het onderzoek, maar eerder een gevolg ervan. Er is
weliswaarr toenemende aandacht voor kunstreproductie, maar het fenomeen als zodanig staat zelden centraal
inn het kunst- of cultuurhistorisch onderzoek. Hierdoor is de kennis daarvan weinig samenhangend en
versplinterdd over diverse gebieden van onderzoek. De kunstreproductie zelf is grotendeels nog onontgonnen
gebied.. Gezien de aandacht voor de Oude Meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw, geldt dit vooral
voorr de negentiende eeuw.
OpzetOpzet en methode: kunstreproductie in de negentiende eeuw
Inn de lange geschiedenis van de kunstreproductie vormt de negentiende eeuw een fascinerende episode. Er
voltrokkenn zich diverse ingrijpende veranderingen: de overgang van grafische naar fotografische
reproductietechnieken,, de opkomst van het auteursrecht, de verandering van de kunstmarkt en de enorme
toenamee van de publieke belangstelling voor (beeldende) kunst. Het resultaat was een productie en
verspreidingg van kunstreproductie öic in omvang en diversiteit groter was dan ooit tevoren; en dat in een tijd
diee meer dan ooit werd bepaald door romantische opvattingen over originaliteit en authenticiteit. In deze
studiee heb ik gepoogd om vanuit een brede cultuurhistorische benadering deze sociaal-culturele,
economischee en juridische processen in samenhang te beschouwen om het grillige fenomeen
kunstreproductiee te begrijpen. Dit uitgangspunt in combinatie met de huidige stand van het onderzoek was
bepalendd voor de vormgeving van dit onderzoek. Zo heb ik gekozen voor de 'lange' de negentiende eeuw,
strekkendd van het einde van de achttiende eeuw tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog. Juist deze lange
periodee maakt het mogelijk om de veranderingen in de tijd te plaatsen en zichtbaar te maken.
Dee negentiende-eeuwse kunstreproductie was een grensoverschrijdend fenomeen. Veel kunsthandels
enn uitgevers waren internationaal georiënteerd, net als de vele kunstenaars, prêntmakers en fotografen
waarmeee ze zaken deden. Ook het publiek was dankzij de nieuwe mogelijkheden van communicatie en
vervoerr steeds sneller op de hoogte van ontwikkelingen in de kunstwereld. In het onderzoek naar de
kunstreproductiee blijft deze internationale dimensie echter veelal op de achtergrond. Om het internationale
karakterr van de negentiende-eeuwse kunstwereld meer in beeld te brengen, heb ik ervoor gekozen het
onderzoekk 'in de breedte' uit te voeren, door naast de kunstreproductie in Nederland ook te kijken naar dit
fenomeenn in Engeland en Frankrijk. De culturele grootmachten Engeland en Frankrijk domineerden niet
alleenn de kunst in de negentiende eeuw, maar ook de reproductie ervan.42 Daar bevonden zich de
internationaall toonaangevende kunsthandels, uitgeverijen en kunstinstituties, daar werden de succesvolle
tentoonstellingenn gehouden en de nieuwste uitvindingen op het terrein van de kunstreproductie gedaan. Het
onderzoekk is gericht op Engeland, Frankrijk en Nederland, in het besef dat fascinerende ontwikkelingen in de
Duitsee staten, Italië of de Verenigde Staten grotendeels buiten mijn horizon zouden vallen.
Err werden op grote schaal kunstwerken gereproduceerd van zowel Oude als Levende Meesters.
Werkenn van Rembrandt, Rafael en Murillo werden na hun dood nog eeuwenlang gereproduceerd.43
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Negentiende-eeuwsee meesters als Turner, Géróme en Scheffer deden in populariteit en reproductie echter
niett veel onder voor deze Oude Meesters. Een van de intrigerende vraagstukken voor mij in het onderzoek
wass de vraag hoe kunstenaars zelf omgingen met de reproducties naar hun werk. Hoe keken ze ernaar, wat
verdiendenn ze eraan en wat was de betekenis van kunstreproductie voor hun werk? Hielden ze al bij de
vervaardigingg van hun schilderijen rekening met de 'reproduceerbaarheid' ervan? Vanuit deze vragen heb ik
hett onderzoek gericht op de reproductie van eigentijdse kunst in de negentiende eeuw, ofwel de
kunstreproductiee van 'Levende Meesters'.
Wee herkennen een reproductie meestal aan de marge van de afbeelding. Veelgebruikte termen als 'pinxit' en
'sculpsit'' geven daarbij respectievelijke de naam van oorspronkelijke ontwerper en de bewerker van deze
voorstellingg aan* ofwel van de schilder van het origineel en de graveur van de prent. Het zijn vaak de eerste
aanwijzingenn dat de afbeelding is gemaakt naar een reeds bestaand werk. Hoe dit reproductieproces is
verlopenn kunnen we echter niet aan de prent zelf ontdekken. Wat gebeurt er bij kunstreproductie? Wat is
eigenlijkk een reproductie? Gaat het om louter prenten of ook om foto's, en waarin verschilt dë reproductie
bijvoorbeeldd van een kopiee of een vervalsing? Een reproductie representeert het origineel in een andere
gedaante,, in een andere techniek, op een andere formaat en in een andere context, maar presenteert
tegelijkertijdd zichzelf als een zelfstandig werk met eigen kwaliteiten. Juist deze wisselwerking tussen
origineell en bewerking bezorgt reproducties een merkwaardig hybride maar fascinerend karakter. In het
eerstee hoofdstuk Pinxit et Sculpsit zal het fenomeen 'reproductie' systematisch worden beschouwd, om een
aantall centrale begrippen nader te definiëren. Ter verkenning van het (foto)grafische reproductieproces wordt
ingegaann op kenmerkende elementen van 'navolging' en 'vermenigvuldiging' en op de relaties van de
verschillendee betrokken partijen bij dit reproductiepróces, zoals de ontwerper van het origineel en de
bewerkerr ervan. Leidraad hierbij is de vraag naar de auteur van een reproductie. Dit hoofdstuk zal worden
afgerondd met enkele algemene kenmerken van reproducties in vergelijking met andere bewerkingen en
vervalsingen. .
Kunstreproductiee is onlosmakelijk verbonden met de stand van de techniek. Het tweede hoofdstuk
VanVan gravure tot fotografie beoogt in chronologische volgorde de belangrijkste veranderingen te schetsen op
hett terrein van de reproductietechniek in de negentiende eeuw, plus het historisch kader waarbinnen het
concretee reproductieproces zich voltrok, Door de Industriële Revolutie ontstonden talloze vernieuwingen in
dee reproductietechniek. De vernieuwing had al ingezet in de achttiende eeuw, maar zorgde vooral gedurende
dee negentiende eeuw voor een snelle aanwas van methoden en procédés. De traditionele grafische technieken
alss gravure, mezzotint en ets werden aangevuld met nieuwe technieken als lithografie en fotografie in talloze
varianten.. Soms beconcurreerden de technieken elkaar, maar andere keren hebben ze elkaar eerder versterkt.
Inn strikt technische zin zijn de vele technieken en methoden reeds bekend en afdoende beschreven. In plaats
vann een encyclopedisch overzicht te geven, beoogt dit hoofdstuk vanuit historisch perspectief de dynamiek te
schetsenn van de technische veranderingen. Bepalend hiervoor waren de overgeleverde traditionele
techniekenn uit het verleden, de grafische vernieuwing in de negentiende eeuw zelf en ten slotte de
confrontatiee tussen beide. Er bestond een permanente spanning tussen traditie en vernieuwing. Opwinding en
enthousiasmee over de grenzeloze technische vernieuwing op het terrein van de fotografie, leefden naast de
weemoedd over de dreigende ondergang van de gravuretechniek met haar eeuwenoude traditie.
Hoee kwam een reproductie in de negentiende eeuw tot stand? Het reproduceren van kunstwerken was een
complexx proces waarbij diverse partijen waren betrokken, zoals prentmaksers, fotografen, schilders, uitgevers
enn drukkers. Inspirerend voor de analyse van het reproductieproces was de benadering van Robert Darnton
vann de geschiedenis van het boek, gepresenteerd in zijn artikel What is the History ofBooks?4* Darntons
visiee op de productie en verspreiding van het boek en dan met name zijn benadering van 'the life of a book'
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biedtt mogelijkheden om het repróductieproces van prenten en foto's beter te begrijpen.45 In het derde
hoofdstukk Van origineel tot reproductie presenteer ik een verwant model voor reproducties. Uitgangspunt
daarbijj is de 'levensloop van de reproductie'. Vanuit deze benadering is het mogelijk om de bij
kunstreproductiee betrokken partijen en processen zoveel mogelijk in samenhang te bezien. Zo is de
levensloopp van de reproductie te verdelen in de volgende fasen. In de eerste plaats was er het initiatief tot de
reproductie.. Vervolgens was het noodzakelijk om dit proces de organiseren met de betrokken partijen en
diversee afspraken te maken over zaken als het auteursrecht, de beschikbaarheid van het origineel en de
vergoedingg voor de graveur. Op basis van deze afspraken kon vervolgens in de derde fase het feitelijke
reproductieprocess plaatsvinden. Dit proces van schetsen, graveren, fotograferen en corrigeren van de
proefdrukkenn resulteerde ten slotte in het afdrukken van de concrete reproducties die, al of niet gesigneerd en
genummerd,, klaar waren voor de verkoop. Aldus beoogt dit hoofdstuk de eerste drie fasen in de levensloop
vann een reproductie te laten zien, met als resultaat de concrete reproducties in verschillende soorten, maten
enn prijzen.
Ihh hoofdstuk vier, Voor kenners en liefhebbers, wordt de 'levensloop van de reproductie' gevolgd
doorr de verspreiding van de reproductie onder het publiek. Deze verspreiding kan worden beschouwd als de
vierdee fase in het leven van een reproductie. Allereerst moesten reclame en publiciteit het publiek op de
hoogtee brengen van de nieuwe reproductie. Vervolgens waren de distributienetwerken van prenthandel en
uitgeverijj nodig om de prent of foto op de plaats van bestemming te krijgen. In aanvulling hierop volgt een
intermezzoo over een belangrijke nieuwe publicatievorm van kunstreproducties: geïllustreerde
(kunsttijdschriften.. Reproducties, in zelfstandige vorm dan wel in geïllustreerde uitgaven, kwamen
vervolgenss onder ogen van het publiek. De confrontatie van het publiek met dé reproductie vormt de vijfde,
enn laatste, fase in de levensloop van de reproductie: de receptie van de reproductie.46 Hierbij spelen een
aantall elementen een rol: waar zag men reproducties, wie verzamelde en hoe? Als afsluiting van dit
hoofdstukk wil ik beschrijven hoe het negentiende-eeuws publiek reproducties waardeerde. Hoe keek het naar
reproducties?? Hoe beoordeelde het de bewerking van de voorstelling, de vertaling van kleur naar zwart-wit
enn de omzetting van het origineel in een ander medium?
AryAry Scheffer, Jozef Israels en Lourens Alma-Tadema
Hoee stonden kunstenaars zelf tegenover de kunstreproductie in de negentiende eeuw? Aangezien vele
negentiende-eeuwsee meesters hun werk gereproduceerd zagen in prenten en foto's, heb ik gezocht naar
enkelee representatieve vertegenwoordigers om erachter komen hoe kunstenaars in de praktijk omgingen met
dee mogelijkheden van reproductie. Zowel binnen de Victoriaanse als de Franse context waren er diverse
kunstenaarss aan te wijzen die hiervoor in aanmerking kwamen, variërend van Edwin Landseer (1802-1873),
Johnn Everett Millais (1829-1896) tot Jean-Léon Gérdme (1824-1904) en William-Adolphe Bouguereau
(1825-1905).. Bij de Nederlandse meesters kan gedacht worden aan David Bles (1821-1899), Henriëtte
Ronner-Knipp (1821-1909) en Anton Mauve (1838-1888), van wie veel reproducties in omloop zijn gebracht
Voorr de internationale dimensie van de kunstreproductie koos ik één kunstenaar uit Frankrijk, één uit
Engelandd en één uit Nederland; niet zozeer kunstenaars die volstrekt uniek zijn, en daarmee onvergelijkbaar,
maarr wel drie meesters die enigszins representatief zijn voor meerdere kunstenaars uit hun omgeving. Als
volgenss Ginzburgs microhistorische benadering zelfs één onbekende molenaar al representatief kan zijn voor
eenn gehele laag van volkscultuur, moeten drie beroemde kunstenaars zeker bruikbaar zijn voor een scherper
inzichtt in het historische fenomeen van de negentiende-eeuwse kunstreproductie.47
Dee keuze is gevallen op Ary ScherTér (1795-1858), Jozef Israels (1824-1911) en Lourens Alma
Tademaa (1836-1912)./J?,3,^/ Ze waren alledrie Nederlander van geboorte; Scheffer vond zijn nieuwe
vaderlandd in Frankrijk en Alma-Tadema in Engeland. Israels bleef vooral in zijn geboorteland actief, waar
hijj uitgroeide tot een van de meest gezaghebbende kunstenaars van zijn tijd. Ze waren alledrie buitengewoon
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succesvol,, toonaangevend in hun culturele omgeving. Hun werken zijn op grote schaal gereproduceerd in
gravures,, litho's, etsen en foto's in uiteenlopende uitgaven. Al in 1817 verschenen er prenten naar Scheffers
werken.. Daarna werkte hij vooral in de jaren 1830,1840 en 1850 samen met de belangrijkste prentmakers
vann zijn tijd en was hij nauw verbonden aan de Franse uitgeverij Goupil, toonaangevend in de productie en
verspreidingg van reproducties. Scheffer behoorde tot één van meest gereproduceerde kunstenaars van zijn
tijd.. Toen hij in 1858 overleed waren inmiddels ook de eerste gravures naar Israels' werk verschenen. Diens
samenwerkingg met de uitgevers Kruseman en Buffa resulteerde in vele prenten naar zijn werk, waardoor hij
inn Nederland gedurende meer dan een halve eeuw tot de meest gereproduceerde kunstenaars behoorde.
Ondertussenn maakte de jonge Friese kunstenaar Alma-Tadema in de jaren 1860 en 1870 naam in Engeland,
hii samenwerking met de invloedrijke kunsthandelaaruitgever Ernest Gambart groeide hij snel uit tot een van
dee bekendste Victoriaanse schilders in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Zijn schilderijen werden
opp ruime schaal gereproduceerd in gravures, etsen en foto's, die bleven verschijnen tot aan zijn dood in
1912.. Het tijdsverloop tussen de eerste prenten naar Scheffers werk en laatste foto's die Alma-Tadema heeft
gezienn beslaat vrijwel de gehele negentiende eeuw. Het zijn daarmee drie interessante meesters met een
gedeeldee achtergrond, die vervolgens in verschillende contexten terechtkwamen, verschillend in plaats en
tijd. .
Tegenn de achtergrond van de voorgaande vier hoofdstukken over de negentiende-eeuwse kunstreproductie in
hett algemeen, zijn de hoofdstukken vijf, zes en zeven over respectievelijk Scheffer, Israels en Alma-Tadema,
bedoeldd om per kunstenaar te analyseren hoe deze in zijn 'concrete' historische praktijk stond tegenover de
reproductiee van zijn werk. Hoe werkten ieder van hen samen met de prentmakers en fotografen? Wat wisten
zee van het auteursrecht? Hoe beoordeelden ze de reproducties van hun eigen werk? Wat was de betekenis
vann reproductie voor hun werk? De schrijvercriticus Stendhal klaagde ooit dat eigentijdse schilders steeds
meerr gingen schilderen met het oog op lithografische reproductie van hun werk.48 Was dat zo? Maakten ze
'kunstt voor reproductie*? Met de analyse van enkele individuele kunstenaars is het niet alleen mogelijk om
hett beeld van de voorgaande hoofdstukken nader te differentiëren, maar ook te compenseren. Het algemene
overzichtt van de 'levensloop van de reproductie* in de negentiende eeuw schetst de grote lijnen van dit
fenomeen.. Tegelijkertijd schuilt daarin ook een beperking. Het gevaar is dat de individuele schilders,
graveurs,, fotografen en uitgevers, en de concrete schilderijen, prenten en foto's, ondergeschikt worden
gemaaktt aan algemene culturele processen waarbij weinig oog is voor de specifieke culturele eigenschappen
vann de uitingen zelf. Specifiek onderzoek naar deze kunstenaars laat zien in hoeverre ze passen in de
algemenee patronen, maar vooral ook hoe ze zich hieraan hebben onttrokken. Deze studie wordt afgesloten
mett conclusies over de betekenis van kunstreproductie in de negentiende eeuw in het algemeen en bij deze
driee meesters in het bijzonder. Tot slot volgt nog een samenvatting in het Engels.
Zowell Scheffer, Israels als Alma-Tadema hadden aan status, prestige en inkomsten geen gebrek.
Hunn werken werd vele malen bekroond op tentoonstellingen, haalden recordprijzen op veilingen en werden
gekochtt door de belangrijkste verzamelaars van hun tijd. Ze waren tijdens hun leven beroemder dan na hun
dood.. Na hun overlijden daalde hun ster snel. De sentimentele werken van Scheffer en Alma-Tadema konden
dee strenge toets der modernistische kritiek nauwelijks doorstaan. Inmiddels is ook daar alweer verandering in
gekomen.. Het werk van Scheffer, Israels en Alma-Tadema is inmiddels beter bekend geworden dankzij het
onderzoekk van respectievelijk Leo Ewals, Dieuwertje Dekkers en Vern Swanson, waarvan ik dankbaar
gebruikk heb gemaakt bij mijn onderzoek. De drie kunstenaars zijn bovendien recentelijk geëerd met fraaie
overzichtstentoonstellingen.. Scheffer kreeg een expositie in zijn geboortestad Dordrecht en Israels in zijn
geboortestadd Groningen. Alma-Tadema werd zelfs geëerd in het Van Gogh Museum, de 'tempel' voor de
beroemdstee kunstenaar ter wereld.49 Het publiek kwam massaal toegestroomd om een glimp op te vangen
vann hun werken. Inmiddels zijn de prijzen van hun werken op de veilingen enorm gestegen. Voor een
eenvoudigee liefhebber is een schilderij van Scheffer, Israels of Alma-Tadema daarmee weer even
48
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onbetaalbaarr als tijdens hun leven. Voor het onbereikbare origineel, zoals Alma-Tadema*s A Coing óf
Vantage,Vantage, is eenfraaiereproductie voor vele liefhebbers opnieuw een aantrekkelijk alternatief.
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PinxitPinxit et sculpsit
HoofdstukHoofdstuk 1
CultureCulture of the copy
Inn 1759 stelde de schrijver Edward Young (1683-1765) in zijn Conjectures on Original Composition:
'Thee mind of a man of Genius is a fertile and pleasantfield,pleasant as Elysium, and fertile as
Temple;; it enjoys a perpetual Spring. Of that Spring, Originals are the fairest Flowers:
Imitationss are of quicker growth, but fainter bloom. Imitations are of two kinds; one of nature,
onee of Authors: the first we call Originals, and confine the term Imitation to the second/1
Sommigee kunstwerken laten in de loop van de tijd lange sporen na van uiteenlopende kopieën. De
Grieksee bronzen beelden werden door de Romeinen geïmiteerd in marmer. Afbeeldingen werden
nagetekend,, nageschilderd en na de uitvinding van de boekdrukkunst ook met behulp van grafische
techniekenn gekopieerd. Het resultaat was een verzameling van kopieën in alle vormen en maten.
Dee negentiende eeuw kendee een buitengewoon rijke culture of the copy.2 Kunstwerken werden
opp grote schaal gekopieerd in nieuwe schilderijen, tekeningen, prenten en foto's door de kunstenaar
zelf,, zijn leerlingen en door gespecialiseerde prentmakers en fotografen. De kunsthistorica Mainardi
weess op vijf soorten kopieën in deze periode.3 Allereerst waren er kopieën gemaakt door de schepper
vann het oorspronkelijke werk. Menig schilder maakte van een bepaalde compositie één of meer
nauwverwantee versies die in het Frans wel werden aangeduid als een 'repetition'. Bovendien
schilderdee kunstenaars soms een kopie op een verkleind formaat, bekend als een 'reduction'.
Daarnaastt werd een werk soms onder de ogen van de kunstenaar door leerlingen of assistenten
gekopieerdd in de vorm van een ' replica'. Vervolgens wij st Mainairdi op kopieën gemaakt buiten de
invloedfeerr van de kunstenaar en na zijn dood, destijds aangeduid als 'copie'. Ten slotte bestond er
nogg een laatste categorie van kopieën, waarbij het origineel werd gekopieerd in een ander (grafisch)
medium,, zoals een gravure of litho, In tegenstelling tot de eerder genoemde kopieën bestond bij de
laatstee groep van 'grafische kopieën* de mogelijkheid tot vermenigvuldiging. In aantal was deze groep
verrewegg het grootst. Dankzij grafische en fotografischetechniekenwerden vele kunstwerken vertaald
inn talloze prenten en foto's. Deze laatste categorie van prenten en foto's naar werken van beeldende
kunstt staat in deze studie centraal.
Tegenwoordigg worden deze naar kunstwerken gemaakte prenten veelal omschreven als
'reproductiegrafiek'.. Verschillende auteurs hebben een poging gedaan om de historische wortels van
dee term 'reproductiegrafiek' bloot te leggen.4 De kunsthistorica Gerdien Wuestman omschreef in haar
studiee De Hollandse schilderschool in prent. Studies naar reproductiegrafiek in de tweede helft van de
zeventiendezeventiende eeuw het veel gebruikte begrip 'reproductiegrafiek' terecht als een 'ongelukkig
anachronisme'.55 De alternatieven 'gravures d'interprétation' of 'interpretatiegrafiek' hebben ook geen
eindee kunnen maken aan de begripsverwarring. Voor de negentiende eeuw biedt het begrip
'reproductiegrafiek'' eveneens weinig houvast. Soms komen we het begrip tegen, maar een
vastomlijndee betekenis had de term in deze periode zeker niet. Integendeel, bij beschouwing van het
prentaanbodd op tentoonstellingen en in fondslijsten blijkt het overgrote deel van gravures, litho's en
etsenn te bestaan uit prenten die gemaakt zijn naar reeds bestaande werken, zonder de aanduiding
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'reproductiegrafiek:'.. De term 'reproductiegrafïek' heeft nog een ander nadeel. Het begrip lijkt
vanzelfsprekendd te verwijzen naar grafische, handmatige technieken, zoals de gravure, de ets en de
lithografie.. Fotografische technieken dreigen daarbij buiten beeld te blijven. Kunstreproductie werd
echterr in de negentiende eeuw juist bepaald door grafische én fotografische technieken, al of niet
gecombineerd.66 De omschrijving 'reproductiegrafiek' is daarmee problematisch: ze dekt niet het brede
verschijnsell van de negentiende-eeuwse kunstreproductie.
Lii 1879 schreef de Winkler Prins Encyclopedie: 'Eindelijk geeft men den naam van
reproductiee aan de verveelvuldiging van eene teekening enz. langs mechanische weg, bijv. door
middell van steen- of houtgravures, photographie enz.'7 Het begrip 'reproductie' kent van oudsher een
meervoudigee betekenis.* Afkomstig van het Latijnse 'reproductio* heeft het van oorsprong een
juridischee inhoud, in de zin van het opnieuw ten tonele voeren van getuigen en / of bewijsstukken in
eenn rechtszaak. Daarnaast wordt het begrip gebruikt met een biologische enfysiologischebetekenis.
Maarr de term 'reproductie' biedt ook perspectief voor de kunstreproductie in de negentiende eeuw. In
dezee context betekent het begrip het nabootsen of het vermenigvuldigen en verveelvoudigen van
werkenn van beeldende kunst, zowel in de vorm van prenten als foto's. Vanuit deze achtergrond
verdientt de term 'reproductie' de voorkeur boven het begrip 'reproductiegrafiek'. De term
'reproductie'' verwijst daarmee enerzijds naar de handeling, het reproduceren, ook wel omschreven als;
'hett geheel van behandelingen, die leiden tot de correcte weergave, in gelijken, verkleinden of
vergrootenn maatstaf, van schilderijen,teekeningen,foto's, kaarten etc*.9 Anderzijds kan de term
reproductiee verwijzen naar het resultaat van deze handeling: de concrete prent of foto zelf.
Reproductiess zijn op het eerste gezicht vaak te herkennen aan termen in de marge. Begrippen
alss inven(it),pinx(it), delin(eavit) en composuit verwijzen daarbij naar de ontwerper van het
oorspronkelijkee werk. Daarnaast duiden de begrippen sculp(sit)> caêlavit, incidit enfec(it) op de maker
vann de reproductie. In aanvulling hierop wordt de drukker en/of uitgever eventueel aangeduid met
exc(udit)exc(udit)tt divulgavit offormis.iC'De termen geven een indicatie dat we te maken hebben met een
reproductie,, maar meer niet. Wat is er gebeurd bij het reproduceren van het kunstwerk? Hiervoor wil
ikk allereerst het reproductieproces systematisch bezien en enkele centrale begrippen nader defiwëren.11
Vervolgenss zal ik ingaan op de verhouding van de ontwerper en de uitvoerder tot dit proces. Leidraad
hiervoorr is de vraag naar de auteur van de reproductie. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele
Opmerkingenn over de resultaten van het reproductieproces: de reproducties zelf. Het doel van deze
systematischee verkenning van de reproductie is een instrumentarium te bieden met het oog op de
kunstreproductiee in de historische context van de negentiende eeuw zoals die in de rest van deze studie
centraall staat.
Pinxii Pinxii
Iederee reproductie veronderstelt een origineel, een voorbeeld. De veelgebruikte term 'pinxït' geeft een
indicatiee van dit voorbeeld. Strikt genomen verwijst de term naar de oorspronkelijke ontwerper, niet
naarr het origineel zelf.. Het enige dat we weten is dat het bij 'pinxit' om een geschilderd werk moet
gaan,, zoals de term delin(eavit) verwijst naar een getekend voorbeeld. Toch schuilt hierin al een
belangrijkee eigenschap van een origineel: een door mensenhanden gemaakt werk. Om
begripsverwarringg te voorkomen is het van belang om bij de term 'origineer uit te gaan van een
concreett door mensenhanden vormgegeven object, of zoals Young schreef: 'Imitations are of two
kinds;; one of nature, one of Authors: thefirstwe call Originals, and confine the term Imitation to the
second.'122 Immers, als de natuur het origineel is, dan is de weergave ervan in bijvoorbeeld een
schilderijj al een vorm van reproduceren. Zou dat schilderij nadien in prent worden gebracht, dan wordt
dee reproductie hoogstens herhaald. Juist om reproduceren van produceren te onderscheiden, is het
66
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zaakk het 'origineel' op te vatten als een door de mens gemaakt werk. Interessant is de vraag of het
origineell ook kan bestaan uit een concept of een theorie. In de loop van de (kunstgeschiedenis zijn
velee uiteenlopende visies geformuleerd over de verhouding tussen het concept en het werk in zijn
concretee materiële vorm, ofwel de verhouding tussen het corpus mysticumen corpus mechanicum.12
Voorall in de conceptuele kunst is het werk in de meest radicale vorm gereduceerd tot het concept
waarbijj de concrete vormgeving ogenschijnlijk geen rol meer speelt. Toch geldt ook hier dat wanneer
hett concept 'het origineel' is, de uitvoering ervan een vorm van reproduceren kan worden, waarbij
producerenn en reproduceren nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn. Een reproductie
verondersteltt derhalve een origineel dat meer is dan de natuur zelf of een idee, maar letterlijk vorm
heeftt gekregen in een concreet object. Een reproductie kan in dit verband letterlijk worden opgevat als
eenn re-productie, als het opnieuw vervaardigen van een eerder gemaakt werk.
Mett de constatering dat een origineel noodzakelijkerwijs is vormgegeven, moet worden
opgemerktt dat iedere vormgeving mogelijk is. Als we ons beperken tot de beeldende kunst, kan
uiteraardd ieder schilderij, tekening, prent, foto, of beeldhouwwerk de gedaante aannemen van een
origineell voor reproductie. Het hoeft hierbij zelfs niet noodzakelijkerwijze te gaan om een Aw/wrwerk.
Elkk 'product', van een historiestuk tot een centsprent, leent zich voor reproductie, ongeacht of het gaat
omm voorbeelden van 'hoge' of 'lage' cultuur. Een origineel hoeft ook geen voltooid werk te
impliceren.. Een schets kan uiteraard eveneens een voorbeeld voor reproductie zijn. Zeker gezien de
grootschaligee reproductie van tekeningen en schetsen in de achttiende en negentiende eeuw, is het van
belangg deze groep van werken niet uit te sluiten.14 In het verlengde hiervan hoeft een origineel als
zodanigg ook geen zelfstandig werkte zijn. Zo bestond er in de negentiende eeuw een wijdverbreid
gebruikk om slechts enkele veelzeggende details van een kunstwerk te reproduceren.15
Hétt origineel is het voorbeeld bij reproductie. De term 'origineel' refereert daarbij niet zozeer
aann 'beter' of'hoger' in kwalitatieve zin maar aan 'eerste'. Het origineel gaat ten principale vooraf aan
dee reproductie. De negentiende-eeuwse kunstwereld kende echter, zoals eerder opgemerkt, een
complexee verzameling van nauw verwante werken in de vorm van repetitions, replica's, reductions of
anderee kopieën. Deze diversiteit aan kopieën resulteerde in een even grote diversiteit aan vergelijkbare
'origmelen',, die niet alleen na maar vooral ook naast elkaar waren vervaardigd. Bovendien maakte
menn bij het reproduceren vaak gebruik van aanvullend beeldmateriaal zoals tekeningen, aquarellen of
foto'ss van het origineel.16 Zo werden fotografische reproducties van schilderijen in de praktijk vaak
gemaaktt naar prenten van het bewuste schilderij.17 Als gevolg hiervan is het vaak onduidelijk welk
werkk als 'het' origineel heeft gediend voor de reproductie. Soms blijkt het origineel eerder een
verzamelingg van verschillende voorbeelden te zijn geweest. De eenduidigheid van 'het' origineel blijkt
inn de historische praktijk vaak ver te zoeken. In dit verband lijkt het zinvoller om onderscheid te
makenn tussen het 'formele' en het 'materiële' origineel. Het formele origineel is dan het beoogde te
reproducerenn werk, terwijl het materiële origineel verwijst naar het feitelijk gebruikte voorbeeld.
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Hoewell in theorie het origineel voorafgaat aan de reproductie, blijkt het in de praktijk vaak lastig te
aehterhalenn welk origineel werd beoogd en welk werd gebruikt voor reproductie.18
Hett origineel is een vormgegeven object, hoewel vaak onduidelijk is om welk voorwerp het
gaat.. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat het reproductieproces doorgaans niet gericht was op
dee reproductie van het object, maar slechts op een deel ervan. De reproductie van een schilderij is de
reproductiee van de voorstelling van het schilderij, niet van het werk zelf. Zo schreef de fotograaf
Holmess in 1859 over de fotografie:
'Everyy conceivable object of Nature and Art will soon scale off its surface for us. Men will
huntt all curious, beautiful, grand objects, as they hunt the cattle in South America, for their
skins,skins, and leave the carcasses as of little worth.*19
Evenzoo is de reproductie van kunstwerken vooral gericht op de 'huid' van het werk. Ook al
functioneertt een kunstwerk als origineel, het blijft van belang om het origineel niet te identificeren met
hett kunstwerk zelf. Doorgaans dient alleen de voorstelling van het kunstwerk als origineel. Een
bijzonderee uitzondering is de reproductie van Holman Hunts schilderij The Finding of the Saviour in
thethe Temple, De voorstelling werd in prent gebracht maar ook de oorspronkelijke lijst functioneerde als
origineell voor een namaakhjst in een poging het gehele materiële object te vermenigvuldigen.20
Sculpsit Sculpsit
Opp 23 Augustus 1799 schreef de kunstenaar William Blake (1757-1827):
'II have no objection to Engraving after another Artist. Engraving is the profession I was
apprenticedd to & Should never have attempted to live by any thing else If orders had not come
inn for my Designs & Paintings which I have the pleasure to tell you are Increasing Every Day.
Thuss If I am a Painter it is not to be attributed to Seeking after. But I am contented whether I
livee by Painting or Engraving/21
Blakee graveerde zijn eigen composities, maar maakte ook zonder bezwaar prenten naar andermans
werk.. Daarmee is Blake een opmerkelijk kunstenaar in een prentwereld waarin juist een scherpe
scheidingg bestond tussen schilders die composities maakten en professionele prentmakers die deze in
prentt brachten.22 Deze splitsing tussen het ontwerp en de uitvoering van prenten kent een lange traditie
inn de geschiedenis van de prentkunst. Aanvankelijk werden de eerste grafische experimenten
uitgevoerdd door schilders, maar al rond 1500 was het maken van prenten een aparte discipline
beoefendd door gespecialiseerde ambachtslieden. Schilders die ook prenten maakten, de peintregraveurs,, vormden al snel een minderheid. Het werk van Rafael werd vooral in prent gebracht door de
graveurr Marcantonio Raimondi.23 Maar Rubens en Reynolds werkten met tientallen prentmakers
samenn voor de reproductie van hun werk. Deze scheiding tussen het ontwerp en de uitvoering van de
188
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prent,, tussen 'pinxit' en 'sculpsit', bleef vrijwel onaangetast tot in de negentiende eeuw.24 Het
producerenn van kunstwerken was een taak voor specialisten, het reproduceren ervan ook. Ook de
ontwikkelingg van de fotografie heeft daar weinig aan veranderd.
Dezee diepgewortelde scheiding tussen de ontwerper en de uitvoerder lijkt daarmee een
kenmerkk voor kunstreproductie in het algemeen. Dit in tegenstelling tot de 'originele' grafiek, die
ontworpenn én uitgevoerd is door dezelfde persoon. Toch kan deze benadering tot verwarring leiden.
Zee suggereert immers dat het reproduceren van kunstwerken niet alleen in de historische praktijk maar
ookk ten principale afhankelijk is van de persoon. Dat zou betekenen dat een kunstenaar in theorie nooit
zijnn eigen werk zou kunnen reproduceren. Blake maakte echter prenten naar andermans werk én zijn
eigenn composities. Er bestond uiteraard verschil, zoals hij schreef: T o engrave after another Painter is
infinitelyy more laborious than to En^ave ones own Inventions.'25 Maar dit verschil is niet principieel.
Inn samenhang met het eerder aangehaalde begrip 'reproductie' is het bepalend hoe het werk is
gemaakt,, niet zozeer door wie. De scheiding tussen ontwerper en uitvoerder in de historische
repröductiepraktijkk is daarbij eerder een gevolg van professionalisering en specialisering in de
prentwereldd dan een theoretisch vereiste voor een reproductie als zodanig. Het is van belang om deze
praktijkk niet met de theorie te verwarren.
Mett de vaststelling dat niet de persoon maar de handeling beslissend is bij reproductie, is de
volgendee vraag hoe deze activiteit of bewerking moet worden beschouwd. Hierboven werd het
reproductieprocess omschreven als 'het geheel van behandelingen, die leiden tot de correcte weergave,
inn gelijken, verkleinden of vergrooten maatstaf, van schilderijen, teekeningen, foto's, kaarten etc.' Het
iss van belang om zich te realiseren dat reproductie niet is omschreven als 'het graveren* lithograferen,
etsenn en fotograferen van schilderijen en tekeningen'. In plaats daarvan heeft men gekozen voor een
'open'' formulering. Het voordeel is uiteraard dan men verlost is van een limitatieve opsomming van
methodenn en technieken. Uitgangspunt is niet een bepaalde techniek of methode van reproductie maar
eenn geheel van handelingen dat, in samenhang met het resultaat ervan, kan worden opgevat als
reproductie.. Het criterium schuilt daarmee niet in de techniek maar in de wijze waarop deze is
toegepast.. Gray formuleerde het in 1937 al scherp in zijn werk The English Print:
'Wee have assumed that the 'artistic' processes, etching, engraving, mezzotint, aquatint, woodengravingg and lithography, are radically different from me 'reproductive * processes,
collotypye,, photogravure, half-tone, thé linee block and offset lithography. Yet all the 'artistic'
processess have been used for reproductive purposes; why should the 'reproductive' processes
nott be used for original design? Thefinaldistinction is not the process but the way in which
andand the purposefor which it is used [curs. RV].'26
Vanuitt dit perspectief moeten we voor de negentiende-eeuwse reproductiepraktijk letten op zowel
grafischee als fotografische methoden en procédés, zonder dat daarvan uiteraard een uitputtende
opsommingg is te geven.
Mett deze benadering van reproductie stuiten we op een merkwaardige paradox. Enerzijds
vormtt 'de handeling' het uitgangspunt voor reproductie. Anderzijds kan de handeling zodanig variëren
datt een limitatieve opsomming zinloos zou zijn. Om het reproductieproces enigszins inhoudelijk te
kwalificerenn kan dit worden verdeeld in twee fasen. In de eerste fase wordt het origineel door
navolgingg vastgelegd in de drukvorm. In de tweede fase wordt de afbeelding dankzij de drukvorm
vermenigvuldigd.. In beide fasen kunnen de activiteiten vervolgens nog worden verdeeld in
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'voorbereidingshandelingen'' en * uitvoeringshandelingen*.27 Het voordeel van dit onderscheid is dat
ookk in systematische zin meer recht wordt gedaan aan de complexiteit van het reproductieproces. Het
process is systematisch weergegeven in Schema L
NavolgingNavolging van de voorstelling
Voordatt de afbeelding werd vastgelegd in de drukvorm, waren in de negentiende eeuw de nodige
voorbereidingenn vereist. Op grond van het auteursrecht moest men allereerst toestemming hebben om
dee reproductie te mogen maken: het reproductierecht.28 Daarnaast moest men afspraken maken over de
beschikbaarheidd van het te reproduceren werk dan wel alternatief beeldmateriaal.29 Maar er kan ook
gewezenn worden op de te gebruiken techniek, de duur en de vergoeding van de reproductie.30
Dergelijkee voorbereidingen boden de formele, praktische en technische voorwaarden waarbinnen de
feitelijkee vastlegging van de afbeelding plaatsvond. Ze waren bepalend voor de voortgang en het
uiteindelijkee resultaat van het reproductieproces.
Vervolgenss werd de afbeelding feitelijk vastgelegd in de drukvorm. De aard van deze
werkzaamhedenn was uiteraard sterk afhankelijk van de gekozen reproductietechniek. De graveur
moestt op een zware ambachtelijke wijze de voorstelling in de plaat krassen, en dat gedurende
maandenn tot jaren. De etser hoefde daarentegen slechts de weerstand van een laagje was te
overwinnen,, waarna de chemie in het zuurbad de rest deed. Ook de aan het begin van de negentiende
eeuww uitgevonden lithografie stelde de prentmaker in staat 'al tekenend' de voorstelling op de steen
overr te brengen. Toch komen de technieken in één belangrijk opzicht met elkaar overeen: de
voorstellingg werd op een handmatige ambachtelijke wijze op de plaat overgebracht. Dit handmatig
reproducerenn was eeuwenlang de enige methode voor het reproduceren van kunstwerken. Ook
gedurendee de negentiende eeuw bleef deze werkwijze in gebruik, al was deze door de ontwikkeling
vann de fotografie niet langer vanzelfsprekend.
Kenmerkendd voor de fotografie is dat de afbeelding niet handmatig wordt vastgelegd, maar
doorr belichting van een lichtgevoelige plaat. De fotopionier W.H. Fox Talbot (1800-1877) benadrukte
inn zijn Pencil of Nature: 'The plates shown in this work have been produced solely by the action of
light,, without any helpfromthe artist's hand.'31 Niet de hand van de meester, maar door het licht zelf
werdd de voorstelling als het ware vastgelegd op de drukvorm: het negatief. Na de uitvindingen van
J.N.. Niepce (1765-1833), L.JJVÏ. Daguerre (1787-1851) en W.H. Fox Talbot (1800-1877), raakte de
ontwikkelingg van de fotografie al snel in een stroomversnelling. Het resultaat was een grote diversiteit
aann fotografische methoden: aibümmedrukken, kooldruk, lichtdrukken, fotogravures, fótólitho's,
autotypieënn et cetera. In het volgende hoofdstuk zal deze ontwikkeling in grote lijnen worden
geschetst.. Hier beperk ik mij tot de constatering dat de vele fotografische technieken sterk uiteenliepen
Ditt onderscheid is geïnspireerd op de handelingsleet zoals die in het modern strafrecht wordt gebezigd. Hoewel met een
heell ander doel, namelijk bet vaststellen van eventueel strafbaar gesteld gedragingen, speelt binnen dit rechtsgebied de
handelingg als zodanig een belangrijke rol. Meer specifiek speelt dit probleem vooral in relatie tot de poging tot een misdrijf.
Cruciaall hierbij is de vraag of er sprake is van een voorbereidingshandeling dan we) om uitvoeringshandeling met betrekking
tott hét bewuste delict. Het eerste is niet strafbaar, het tweede wel. Bij deze kwalificatie van handelingen zijn in de juridische
literatuurr uiterstee benaderingen te herkennen waarbij de ene de nadruk legt op de feitelijke omstandigheden zoals die door
derdenn zijn vast te stellen, terwijl anderzijds de intentie van de dader doorslaggevend wordt geacht, zie uitvoerig hierover:
Enschedéé 1990, p.147-149.
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Zie bijvoorbeeld de onderhandelingen over het reproductierecht van Wilkie's Village Politicians, Raimbach 1843, p. 112.
Ziee over de betekenis van copyrights in de Victoriaanse kunstwereld: Maas 1975, p-30. In hoofdstuk 3 ga ik uitvoerig in op
dee betekenis van het auteursrecht in de kunstwereld.
299
Een andere praktische voorwaarde was (toestemming tot) het verplaatsen van het origineel met het oog op de belichting bij
fotografischee reproductie. Als gevolg van de problematische belichting deden fotografen in musea vaak het verzoek om
werkenn te mogen verplaatsen. Zie bijvoorbeeld over de situatie in bet Louvre: McCauley 1994, p. 284-286 en voor het
Rijksmuseum:: Asser en Verhoogt 2002.
3030
Bergeon wijst op twee contracten van de graveur Mercuri met de uitgever Goupil uit het begin van de jaren '30. Het eerste
contractt dateert uit 1832 en werd gesloten voor de reproductie van het schilderij SteAmélüe Reine de Hongrie/Offrande a la
ViergeVierge van Paul Délaroche. Er werd overeengekomen dat het werk in tien maanden moest zijn voltooid voor het bedrag van
20000 FF (uitbetaald in 150 FF per maand). Daarnaast ontving de graveur 12 prenten ('épreuves avant la lettre') en alle
proefdrukkenn terug van de uitgever. In een herziening van het contract werd vervolgens een kleinerformaatafgesproken.
Daarbijj werd afgesproken dat de proefdrukken zouden worden vernietigd. Het overeengekomen aantal afdrukken ('épreuves
avantt la lettre') werd door de uitgever van een merk van de firma voorzien, zie: Bergeon 1994, p.43-44. Zie meer over
contractenn fn hoofdstuk 3.
31
Frizötl998,p.62. .
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watt betreft lichtgevoeligheid, kleurgevoeligheid, beeldstabiliteit, oplagen, prijs en waardering.
Vanwegee ditrijkeaanbod is het spreken over 'de fotografie' in de negentiende eeuw problematisch.
Zekerr onder fotografen was het aanbod van technieken zo groot dat *de fotografie' niet lijkt te hebben
bestaan.. De term 'fotografie' is eerder een verzamelbegrip voor vele technieken gebaseerd op het
fotografischh principe. Zoals eerder opgemerkt is de wisselwerking tussen grafische en fotografische
techniekenn kenmerkend voor de negentiende-eeuwse kunstreproductie. Het cruciale verschil tussen
grafischee en fotografische technieken schuilt in de wijze waarop de voorstelling wordt vastgelegd in
dee drukvorm.
Hett geschilderde of getekende origineel wordt als het ware 'vertaald' in een ander grafisch
medium.. Toch is een dergelijke verandering van het medium niet beslissend voor een reproductie. Ih
dee eerste plaats zijn er voorbeelden van schilderijen en tekeningen gemaakt naar prenten of foto's.
Hoewell in dergelijke gevallen wel een omzetting van het medium optreedt, is er geen sprake van
reproductie.. In de tweede plaats zijn er in de negentiende eeuw op ruime schaal prenten en foto's
gereproduceerd.. Zo zijn er veel Paguerreotypieën gefotografeerd of anderszins in prent gebracht. De
techniekk van Daguerre bood weliswaar zeer scherpe maar geen reproduceerbare afbeeldingen.32
Bovendienn werden bestaande gravures soms opnieuw gegraveerd.33 In deze gevallen trad er dus geen
veranderingg van medium op, terwijl er wel sprake was van reproductie. De verandering van medium
wass wel gebruikelijk, maar zeker niet vereist voor reproductie.
Hett vastleggen van het origineel in de drukvorm werd doorgaans verricht door één persoon: de
prentmakerr of fotograaf. Maar het kwam ook voor dat er meerdere prentmakers samenwerkten.
Hoewell we hier nog weinig van weten, lijkt er ook onder graveurs, net als bij schilders, een
atelierpraktijkk te hebben bestaan, met leerlingen en assistenten. Illustratief zijn Blake's opmerkingen
overr de beroemde reproductiegraveurs Robert Strange and William Woollett: 'Wooletts best works
weree Etchd by Jack Brown. Woolet Etchd very bad himself en 'Stranges Prints were when I knew
himm all done by Aliamet & hisfrenchjourneymen whose names I forget'. Befaamde
reproductiegraveurss als Strange en Woolett hadden, vergelijkbaar met schilders* ateliers waarbij
verschillendee assistenten en leerlingen een deel van het werk voor hun rekening namen, of zoals de
kunsthistoricuss Morris Eaves opmerkte: 'Grinding is for grinders, preliminary etching for preliminary
etchers,, andfinishingengraving forfinishingengravers.'34 In het verlengde van deze atelierpraktijk
wass er ook onder fotografen vaak sprake van samenwerking. Foto's met de naam Braun suggereren op
hett eerste gezicht de beroemde fotograaf Adolphe Braun, maar ze werden in de praktijk vaak gemaakt
doorr een medewerker van zijn firma Braun.
VermenigvuldigingVermenigvuldiging van de voorstelling
Waarr fotografische en grafische technieken sterk van elkaar verschillen in de vastlegging van het
beeld,, zijn de beide methoden meer met elkaar verwant bij de vermenigvuldiging van de afbeelding.
Eenn belangrijke schakel in dit proces is de -unieke' (foto)grafische drukvorm. De graveur bewerkte
eenn metalen plaat, de lithograaf soms een zware lithosteen en de fotograaf een negatief. Maar in alle
gevallenn was deze drukvorm het scharnierpunt tussen de vastlegging en de vermenigvuldiging van de
afbeelding.. Op basis van de bekende drukprincipes hoogdruk, diepdruk en vlakdruk werden de
afbeeldingenn van houtgravure, staalgravure, mezzotint, ets, of litho afgedrukt met inkt.35 Bij
fotografischee technieken werden de afbeeldingen veelal op chemische wijze vermenigvuldigd. Een
bijzonderee groep technieken vormen de zogenaamde fotomechanische technieken. Het zijn
Ookk de fotograaf Fox Talbot benadrukte in Photogenic Drawing (1839) het belang van de fotografie voor het reproduceren
vann prenten: 'The invention may be employed with great facility or obtaining copies of drawings or engravings, or facsimiles
off MSS', geciteerd in: Harrison Wood Gaiger 1998, p.254.
333
Een voorbeeld is een uitgave met negentiende-eeuwse reproductiegravures naar enkele 15e eeuwse kopergravures: J-W.
Kaiser,, Curiositês du Musée d'Amsterdam, Facsimilé d'estampes de maitres inconnus du 15* siècle, Utrecht Leipzig Parijs
1865. .
344
Eaves 1982, p. 165-167. In dit verband kan ook gewezen worden op het gebruik bij geïllustreerde tijdschriften waarbij
meerderee graveurs aan één afbeelding werkten. Ieder graveerde zijn eigen detail van de voorstelling waarna de losse
houtblokkenn vervolgens tot één geheel werden gelegd. Zo kende de Illustrated London News een 'visual manager* die
verantwoordelijkk was voor het geheel der delen bij reproductie, zie: Anoniem, 'De Geïllustreerde pers', De Kunstkronijk
(1875),p.68-69. .
55
Hét vierde drukprincipe, de doordruk, speelt voor de kunstreproductie nauwelijks een rol en blijft hier verder buiten
beschouwing,, Van der Linden 1990, p.209.
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combinatiess van fotografische met grafische technieken, zoals de fotogravure en fotolithografie.
Hierbijj wordt de afbeelding fotografisch vastgelegd in een drukvorm, die vervolgens met inkt wordt
afgedruktt volgens principes van diep -, vlak - en hoogdruk.
Doorr het afdrukken (of ontwikkelen) van de drukvorm konden meerdere afbeeldingen worden
verkregen.. Hierin onderscheidt de reproductie zich van de hierboven genoemde repetition, replica,
reductionn en copie. Hoewel déze kopieën in meer of mindere mate zijn gemaakt naar reeds bestaande
composities,, zijn de werken als zodanig uniek. De prentdeskundige William Ivins typeerde prenten,
zoalss opgemerkt, als 'exactly repeatable pictorial statements'.36 Dit betekent uiteraard niet dat een
reproductiee alleen in meervoud kan bestaan. Omdat reproducties vooral het beeld oproepen van grote
aantallenn identieke exemplaren, lijkt het mogelijke bestaan van een enkele reproductie een fictief
hypothetischh probleem. Toch is het zinvol om hier even bij stil te staan. In theorie lijkt het mogelijk
datt er van een reproductie slechts één exemplaar wordt gedrukt. In dat geval zou, paradoxaal genoeg,
gesprokenn kunnen worden van een 'unieke' reproductie. Cruciaal voor een reproductie is niet zozeer
hett feitelijke bestaan van meerdere identieke exemplaren, maar de technische mogelijkheid om dit te
realiseren.. De mogelijkheid van een enkelvoudige reproductie wint, wat de negentiende eeuw betreft,
aann relevantie omdat toen veel kunstenaars zich lieten inspireren door het idee van de / 'estampe
originate.originate. Vooral in de jaren 1860 werd er door veel kunstenaars geëxperimenteerd met prenten in
zeerr kleine oplagen. In deze zoektocht naar de 'unieke prent' deed men verwoede pogingen de
mogelijkheidd van vermenigvuldiging zoveel mogelijk te 'ontkennen'. Dit speelde vooral op het vlak
vann 'originele* grafiek en minder bij kunstreproductie. Met name de negentiende-eeuwse peintregraveurs,, zoals Manet en Redon, lieten zich inspireren door het concept van / 'estampe originate. Maar
juistt bij deze kunstenaars is de scheiding tussen 'originele grafiek' en (door hen zelf vervaardigde)
reproductiess vaak diffuus. De kom daar nog op terug. Zodoende bestaat bij kunstreproductie weliswaar
dee technische mogelijkheid tot het vermenigvuldigen van afbeeldingen, maar de daadwerkelijke
oplagee van de reproducties kon vervolgens uiteenlopen van enorme oplagen tot slechts één exclusieve
afdruk. .
Ditt vermenigvuldigen van de afbeelding vergde eveneens de nodige voorbereidingen, Zo
verondersteldee het drukproces allereerst de keuze van het drukmedium: de inkt of bepaalde
chemicaliënn in het geval van fotografie. Daarnaast was de keuze van het drukvlak van belang. Prenten
werdenn in de regel gedrukt op papier, maar daarbij bestond een ruime keuze aan verschillende soorten,
zoalss de Hollandse of de kostbare Japanse of Chinese papiersoorten. De aard van het papier was sterk
bepalendd voor de absorptie van de inkt en daarmee voor de afdruk van de prent. De keuze van het
drukmediumm en de papiersoort bepaalde in belangrijke mate de aard van de uiteindelijke reproductie enkelee proefdrukken, hoge oplagen of juist een paar exclusieve afdrukken.
Hoewell bij (foto)grafische reproductie de mogelijkheid bestaat om afbeeldingen te vermenigvuldigen
inn meerdere exemplaren, zijn de afbeeldingen in de praktijk vaak niet identiek. Men maakte vaak al
diversee afdrukken voordat de drukvorm definitief was voltooid. Vooral bij de traditionele manuele
techniekenn als gravure, ets en litho werden regelmatig zogenaamde 'proefdrukken* gemaakt. Dankzij
dezee afdrukken was het mogelijk omtijdigcorrecties op de plaat aan te brengen. Aldus verschenen
somss meerdere proefdrukken, gedrukt van de plaat in verschillende fasen van voltooiing. In het
verlengdee hiervan drukte men enkele 'staten' van de prent. Was de afbeelding voltooid, dan
verschenenn er verschillende staten van de marge. Prenten 'voor de letter' waren afdrukken zonder het
opschriftt in de marge van de prent Vervolgens kwamen er staten met de verwijzingen als pinxit en
sculpsit,, met respectievelijk de namen van de ontwerper (schilder) en de uitvoerder (prentmaker) van
dee prent. Nadien werden prenten gedrukt met detitel,eventueel met de naam van de uitgever, een
vignett met de naam van de eigenaar van het originele schilderij, of de persoon aan wie de prent was
opgedragen.377 Dit gebruik van staten kent een lange traditie, die onverkort is voortgezet in de
negentiendee eeuw. Vooral toen werd het begrip 'staat' ruim opgevat voor de diverse varianten die er
Ivinss 1996, p.3. Er bestaan een paar grafische en fotografische uitzonderingen op deze regel. Eerder werd al gewezen op de
'unieke'' Daguerreorypie die zich niet liet vermenigvuldigen, maar er ook worden gewezen op de moderne Polaroid foto.
Beidee methoden maken geen gebruik van een negatief. Inmiddels heeft het principe van het negatief waarschijnlijk zijn
langstee tijd gehad. De moderne digitale fotografie heeft aangetoond dat afbeeldingen tegenwoordig kunnen worden gemaakt
enn vermenigvuldigd zonder negatief.
377
Hind 1967, p.15-16.
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vann een prent in omloop waren: proefdrukken, 'voor de letter', 'met de letter', op verschillende
soortenn papier etc. Zo merkte de (reproductie)etser Phillip Zilcken op: 'epreuves d'artiste, een woord
waarvann te veel misbruik gemaakt is door kunsthandelspeculaties.'38 De differentiatie van
verschillendee staten werd in de negentiende eeuw tot grote hoogte opgevoerd. Prestigieuze gravures
mett een uitvoerige bewerking van afbeelding en marges gaven regelmatig aanleiding tot diverse
tussentijdsee afdrukken van de prent. Van litho's verschenen in de regel minder staten. Bij
fotografischee reproducties speelden van staten slechts een beperkte rol. Hoewel men soms het negatief
retoucheerde,, liet de fotografische drukvorm zich nu eenmaal minder eenvoudig corrigeren. Wel
verschenenn er fotomechanische reproducties met en zonder belettering in de marge, waardoor ook hier
sprakee lijkt van verschillende staten. Daarmee is niet altijd duidelijk wat er onder het begrip 'staat'
moett worden verstaan, zeker niet als de term zo ruim wordt opgevat dat hij zijn inhoud dreigt te
verliezen-- De prentexpert AM. Hind hanteert in zijn bekende overzichtswerk, A History ofEngraving
&& Etchingfromthe 15th Century to the Year 1914 een engere definitie van de term 'staat'. Hij
reserveertt de term voor een of meerdere afdrukken gemaakt na bewerking van de plaat. Een 'staat' is
daarmeee altijd gerelateerd aan de drukvorm, niet aan de gemaakte afdruk. Vanuit deze invalshoek ziet
hijj verschillende prenten, gemaakt door variërend inktgebruik, niet als aparte staten maar als
'afdrukken'.. In aanvulling hierop duidt hij de overige versies van een prent aan als 'varianten'. Het
gaatt hierbij om een of meer verwante afdrukken binnen een bepaalde staat, zoals afdrukken 'voor de
letter'' gemaakt op Hollands, Chinees of Japans papier. Het zijn verschillende varianten, maar gemaakt
vann een plaat in dezelfde staat. Om enige greep te houden op de bonte diversiteit van staten, varianten
enn afdrukken in de negentiende eeuw, hanteer ik Hinds omschrijving van deze begrippen.39
Dee variatie aan staten en varianten doet niet af aan het feit dat binnen één staat en één variant
vaakk meerdere (en soms vele) bijna identieke afdrukken werden gemaakt. Toch waren de
mogelijkhedenn niet onbegrensd. Door het drukproces was de drukvorm onderhevig aan slijtage. De
uiteenlopendee reproductietechnieken kenden evenzoveel verschillen in oplage. Terwijl van de
kwetsbaree etsen meestal tientallen tot ongeveer honderd exemplaren waren te maken, haalden
kopergravuress oplagen van enkele honderden. Als antwoord hierop ontwikkelde men methoden met
eenn hardere drukvorm, zoals de staalgravure of het 'verstalen' van de koperplaat, waarmee de oplage
konn worden vertienvoudigd. Daarnaast gebruikte men methoden om de drukvorm zelf te
vermenigvuldigenn tot meerdere identieke drukvormen. Van lithostenen was het mogelijk om
tienduizendenn afdrukken te maken met een gering verlies aan kwaliteit. Van foto's was het aantal
afdrukkenn zelfs bijna onbeperkt. De belangrijkste technische ontwikkelingen op dit gebied komen
hieronderr aan bod. Hier beperk ik mij tot de opmerking dat de mogelijkheden tot reproductie niet
onuitputtelijkk waren. Behalve technische factoren speelden daarbij zeker ook commerciële
overwegingenn een rol. Zo was er voor uitgevers van exclusieve reproducties veel aan gelegen dat de
mogelijkheidd tot vermenigvuldiging werd beperkt. Het kwam regelmatig voor dat uitgevers en
kunstenaarss opzettelijk de drukvormen lieten vernietigen om te voorkomen dat ze later nog eens (door
dee concurrent) zouden worden afgedrukt. Vanuit commercieel oogpunt was het nu eenmaal soms van
belangg om de technische mogelijkheid tot vermenigvuldiging - inherent aan reproductie - juist te
beperkenn of zelfs onmogelijk te maken.40
Hett proces van vermenigvuldiging werd soms verricht door de prentrnaker of fotograaf zelf, maar
meestall in samenwerking met een uitgever en een drukker. Door professionalisering en specialisering
vann de reproductiepraktijk was het uitgeven van prenten steeds meer het terrein van professionele
prentuitgevers.. In de traditie van de Hieronymus Cock en de Remondini's opereerden gedurende de
negentiendee eeuw diverse firma's met internationale allure, zoals Colnaghi, Goupil, Gambart en
Agnew.. Ze groeiden in korte tijd uit tot grote ondernemingen en zouden decennialang de
388

Zilcken 1928, p.59.
Hind,, p. 15-16. Na het maximaal aantal afdrukken werd de plaat regelmatig 'opgewerkt* voor hergebruik. Het is daarbij de
vraagg of bij de afdrukken van een opgewerkte plaat moet worden gesproken van een nieuwe staat, aangezien het gaat om
afbeeldingenn van een gewijzigde drukvorm. Strict genomen is er iets voor te zeggen dat de we met een nieuwe staat te maken
hebben. .
400
Zie over de publiekelijke vernietiging van platen door uitgevers, zoals Gambart: Anoniem, 'Destruction of engraved
plates',, The Art Journal (1855), p.314-315 en Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1856), p.32. Daarnaast maakten ook
kunstenaarss zelf hun platen onbruikbaar, zoals de prentmaker Seymour Haden, zie: Melöt 1996, p.40, 88.
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internationalee prenthandel domineren.41 De rol van de negentiende-eeuwse uitgever is echter niet altijd
evenn eenduidig.42 Vaak hadden uitgevers diverse nevenactiviteiten, al of niet verwant aan de
uitgeverij.. Afgezien van de begeleiding van de productie en distributie van prenten, hielden ze zich
vaakk bezig met de handel en verkoop van prenten en boeken.43 Bovendien begaven uitgevers zich vaak
opp het terrein van de kunsthandel. Soms ging dit niet verder dan een vriendendienst voor kunstenaars,
off handelde men op bescheiden schaal in schil dersartikel en. In andere gevallen groeide de handel in
schilderijenn uit tot een omvangrijke internationale activiteit die de oorspronkelijke werkzaamheden als
uitgeverr in de schaduw stelden. Bekende firma's als Agnew, Goupil maar ook de Nederlandse
ondernemingg Buffa opereerden als uitgever van prenten en foto's en als handelaar in kunstwerken. Ze
hieldenn zich dus regelmatig bezig met reproducties én de originele werken. In samenhang hiermee
opendenn veel uitgevers een kunstzaal voor tentoonstellingen of veilingen. Los van deze (soms
grootschalige)) uitgeverij van reproducties waren er echter ook nog steeds graveurs die zelf hun prenten
uitgavenn en verkochten. Af en toe werkten verschillende prentmakers samen met als doel de productie,
verspreidingg en inkomsten van hun prenten zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. Een enkele
keerr was een kunstenaar zélf uitgever van reproducties naar zijn eigen werk. Soms nam zelfs de
geportretteerdee de taak van uitgever op zich bijvoorbeeld bij portretprenten voor privé-gebrüik.44
Mett de concrete reproductie was het reproductieproces voltooid. De prent of foto kon nu ook
zelff dienstdoen als origineel. Hetzij als een zelfstandig werk om te reproduceren, hetzij als een
alternatieff origineel bij de reproductie van een ander werk. Zo maakte men voor het fotograferen van
schilderijenn regelmatig gebruik van reproductiegravures. Andersom stelden kunstenaars soms foto's
terr beschüdöng aan de graveur voor een indruk van het schilderij. Daarmee kon het reproductieproces
opnieuww beginnen. De reproductie werd door de graveur nagevolgd en vastgelegd in een nieuwe
drukvorm.. Na de nodige voorbereidings- en uitvoeringshandelingen was de drukvorm gereed en die
boodd vervolgens weer de mogelijkheid om meerdere identieke reproducties te maken. Een
mogelijkheidd die afhankelijk van de betrokken partijen en de gehanteerde techniek verschillend kon
wordenn benut of beperkt. Het resultaat was een nieuwe reproductie, die vervolgens... et cetera, et
cetera... .
DeDe auteur van een reproductie
Hett reproductieproces speelde zich af tussen het origineel en de reproductie. De schilder leverde met
zijnn werk doorgaans het origineel, terwijl de prentmaker of fotograaf de reproductie feitelijk maakte.
Zowell de schilder als de prentmaker/fotograaf leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan het
reproductieproces.. Hoe moeten we hun bijdragen nu kwalificeren? Wie is de auteur van een
reproductie?.. De ontwerper (de schilder) kan volhouden dat zijn voorbeeld de basis bood, zonder welke
err waarschijnlijk geen reproductie zou zijn. Daartegenover kan de uitvoerder stellen dat hij de prent
feitelijkk heeft gemaakt. Aangezien in het modernistisch gedachtegoed de aandacht veelal gericht was
opp de verheven originele kunstwerken en hun makers, is deze vraag weinig gesteld. Vervolgens is in
hett postmodernistisch gedachtegoed deze vraag in meerdere opzichten overbodig geworden. Niet
alleenn is de auteur'doodverklaard' door de paradoxaal veel geciteerde filosoof Roland Barthes in zijn
bekendee essay The Death ofthe Author uit 1968. Ook het concept 'representatie' heeft reproducties als
eenn zelfstandige categorie van werken overbodig gemaakt binnen de context van de visual culture in
hett algemeen.45 Kortom: waar er in het Modernisme weinig aanleiding was om de vraag naar de auteur
411

Zie over deze prenthandelaren: Maas 1975, p.28.
Zie over de positie van de negentiende-eeuwse uitgever in het algemeen: Dongelmans 1992, p.14.
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In dit opzicht zijn de begrippen uitgever en prentkandelaar niet synoniem. Kenmerkend voor het begrip uitgeven, en dus
ookk voor de uitgever, is de betrokkenheid bij de productie èn verspreiding van het drukwerk, terwijl de prenthandelaar zich
veelall beperkte tot koop en verkoop van reeds voltooide prenten.
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Waxl990,p.63-66. .
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Zie: R. Barthes, "The Death of the Author," (1968) in: R3arthes, Image, Music. Text, London 1977. Zie ondermeer voor
hett postmoderne gedachtegoed en de 'Visual culture': tentcat. High and Low Modern art Popular Culture, New York
(Museumm of Modem Art) 1990, R.E Krauss, The Originality of the Avant-Gqrde and Other Modernist Myths, Cambridge
(Mass)/Londonn 1993, K. Moxey, The Practice ofTheory* Possiructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca London
1994,, M.Bryson, M. Ann Holly, K-Moxey, Visual Theory. Painting and Interpretation, Cambridge 1991, J.A. Walker, S.
Chaplin,, Visual Culture. An introduction, Manchester New York 1997. De veranderende visie op kunstreproductie in de
twintigstee eeuw valt buiten de strekking van dit onderzoek en wil ik in een volgend artikel nader uitwerken.
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vann een reproductie te stellen, was er in het Postmodernisme even weinig aanleiding om hem nog te
beantwoorden.. Dat neemt niet weg dat de vraag instructiefis voor een eerste verkenning van het
fenomeenn reproductie. In hoeverre veronderstelt makerschap daadwerkelijk het feitelijk makerschap,
off persoonlijk makerschap, bijvoorbeeld in relatie tot het gebruik van mechanische hulpmiddelen als
fotografie?? Om deze vragen te beantwoorden zal ik achtereenvolgens ingaan op de ontwerper en de
uitvoerderr als auteur van een reproductie, waarna ik kort wil stilstaan bij de situatie waarin de
ontwerperr en de uitvoerder van een reproductie samenvallen in één persoon.
OntwerperOntwerper als auteur
Dee maker van het oorspronkelijk ontwerp leverde het origineel, maar maakte doorgaans niet zelfde
reproductie.. Als we onder 'auteur' de feitelijke maker verstaan, dan lijkt de oorspronkelijke kunstenaar
bijj voorbaat buitenspel te staan voor het auteurschap van de reproductie. Het is echter de vraag of we
hett begrip auteur zo beperkt moeten opvatten. In zijn bekende essay What Is an Author? benadrukte
Foucaultt dat 'de auteur' geen algemene autonome constante is, maar eerder moet worden gezien als
eenn sociaal-culturele constructie, bepaald door culturele en juridische factoren.46 Juist daarom is het
vann belang om kort stil te staan bij de ontwikkeling van dit begrip auteur.
Roselindd Krauss heeft de overgang van een anonieme maker naar een kenbaar individu die
zelff verantwoordelijk is voor zijn creaties helder en beknopt verwoord:
'Authorshipp - one such derivation of the notion origin - is dear to art history> for within the
valuee system of our discipline authorship brings with it a host of privileges. It promotes the
work'ss emergence from the anonymity of shop or craft practice, securing its relation to the
actionss of an individual. It underwrites the hermeneutic activity with regard to the work, since
thee individual is seen as the source of an intention toward meaning. Investing the workk with
markett considerations of scarcity, it also uncovers all those traces through which the author
registerss his individuality, a set of marks that only the original object can bear. If
poststructuralismm works against this interest in authorship, it does so by positing the "death of
thee author," reducing him or her to something referred to as an effect- as in author-function,
author-effectt - of other structures, and by exchanging the idea of the work (created by the
author)) for the concept of text (which generates the author-effect).'47
Traditioneell werd in verschillende kunstdisciplines de 'artistieke arbeid' veelal beschouwd als een
ambacht,, bepaald door de traditionele regels van het vak, al of niet gestuurd door de goddelijke
inspiratie.. De betrokkenheid van de anonieme ambachtsman tot zijn werk werd in veel gevallen niet
dieperr geschat dan het feitehjk makerschap. Het Verlichte individualisme in combinatie met de
opkomstt van het genie in de Romantiek brachten echter een nieuwe visie op het auteurschap.48 Op het
terreinn van de literatuur kan deze ontwikkeling worden aangeduid als de overgang van 'schrijver' naar
** auteur'.
Mett het concept 'auteur' drong steeds sterker het besef door dat de individuele maker de eerste
enn enige was die verantwoordelijk was voor zijn creatie. Anders dan wie dan ook had de auteur een
bijzonderee band met zijn werk. Kort gezegd was in de traditionele visie op het (ambachtelijk)
makerschapp de schrijver alleen verantwoordelijk voor zijn manuscript, het boek was vann de uitgever.
Inn de nieuwe visie was het boek van de auteur. Niet alleen zijn manuscript maar ook de mogelijkheden
tott vermenigvuldiging of vertaling behoorden aan de auteur. Met de erkenning van deze bijzondere
relatiee tussen de auteur en diens werk kwam ook de behoefte om deze betrokkenheid juridisch te
beschermen.. Niet de belangen van de uitgever, de staat of de kerk, maar het belang van de auteur stond
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hierbijj centraal. De nieuwe opvattingen omtrent makerschap brachten daarmee een belangrijke
veranderingg op het juridische terrein van het intellectueel eigendom. Het traditionele privilegestelsel
werdd meer en meer vervangen door het moderne auteursrecht.49 Op deze belangrijke juridische
veranderingg zal ik in hoofdstuk 3 uitvoeriger ingaan. Hier beperk ik mij tot de constatering dat er
sprakee is van een 'juridische emancipatie* van de auteur, die behalve voor schrijvers ook voor
schilders,, graveurs en fotografen belangrijke implicaties had. Als gevolg van deze, deels juridische,
ontwikkelingg ontstond in de negentiende eeuw een andere visie op de maker.
Inn de nieuwe visie op het makerschap had de auteur een bijzondere relatie met zijn werk. In
essentiee ging het daarbij om een geestelijke band. Kenmerkend voor de niéuwe notie van auteur was
datt het auteurschap meer behelsde dan het feitelijk makerschap: niet alleen het manuscript, maar ook
hett boek, ja zelfs de eventuele vermenigvuldiging en vertaling ervan. De 'opkomst van de auteur* was
daarmeee bovenal een conceptuele uitbreiding van de invloedssfeer van de auteur, ruimer dan diens
feitelijkee werk. De cruciale verandering in de geschetste ontwikkeling is dat de traditionele feitelijke
benaderingg werd vervangen door een meer normatieve benadering van de maker. Minder dan wie de
feitelijkee maker is, ging het om degene óie de auteur hoort te zijn van het werk. Het begrip auteur
heeftt daarmee ontegenzeggelijk een normatieve, morele component, een element dat rechtstreeks
voortkomtt uit het idealistische, normatieve gedachtegoed van de Verlichting ten aanzien van dé mens,
zijnn bezit en de samenleving.50 In dit verband is het niet toevallig dat de opkomst van het concept
auteurr in dezelfde tijd speelt als de formulering van de rechten van de mens door John Locke en Jean
Jacquess Rousseau en Adam Smiths nieuwe visie op het eigendom.51
Dee opkomst van de auteur voltrok zich met een variërende inhoud en snelheid in Europa.
Terwijll Goethe en Schiller opkwamen voor hun literaire werken, deden de schilders Hogarth en Vernet
ditt voor de rechten van hun schilderijen, zij het met wisselend succes.52 In Engeland en op het
Continentt ontstonden verschillende auteursrechtelijke tradities. Feather schreef in zijn historische
overzichtt van het Engels auteursrecht: 'the author was a comparative latecomer into the development
off copyright in England, rather than being its starting point as was the case in France.*53 hi Nederland
blevenn de beeldend kunstenaars, in tegenstelling tot schrijvers, zelfs helemaal verstoken van het
auteursrechtt op hun werk.54 De feitelijke invulling van het auteursrecht liep daarmee in de praktijk
sterkk uiteen, afhankelijk van maatschappelijke, politieke en juridische ontwikkelingen zoals hieronder
naderr worden belicht. Toch werd over het algemeen het geestelijk belang van de auteur niet langer
meerr ontkend. Illustratief voor de groeiende internationale consensus over het auteursrecht is de
ontwikkelingg van het internationaal auteursrecht uitmondend in het verdrag van Bern van 1886.55 Men
erkendee niet alleen dat dit rechtsgebied grensoverschrijdend was, maar ook dat het internationaal
volgenss dezelfde ideeën moest worden vormgegeven. Het ijkpunt in dit systeem was het belang van de
auteur.. Toch was deze normatieve notie van auteur niet vanzelfsprekend. Na de Russische Revolutie
werdd het auteursrecht door sommigen om principiële redenen bekritiseerd. Het individuele belang van
dee auteur stond immers op gespannen voet met het collectivistisch welzijn.56 Li wezen werd door veel
marxistenn de individuele auteur daarmee 'doodverklaard*, veel eerder dan Barthes deed in zijn
bekendee essay uit 1968. Dat doet niet af aan het feit dat het normatieve begrip auteur tot op de dag van
vandaagg de kern vormt van het huidige nationaal en internationaal auteursrecht. Het is een politiekjuridischh uitgangspunt dat door de auteur van dit onderzoek met overtuiging wordt onderschreven.57
Opgemerktt wordt dat het begrip 'auteur' niet synoniem is met 'kunstenaar', net zo min als het
werkk van de auteur altijd een 'kunstwerk' is. Kenmerkend voor het begrip auteur is de conceptuele
relatiee tussen de maker en zijn werk, ongeacht de aard of kwaliteit van dat werk. De 'opkomst van de
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auteur'' is een algemene culturele ontwikkeling die zich voltrok dwars door diverse cultuuruitingen,
zowell op het terrein van de fictie als de non-fictie. Toch moet de 'opkomst van de auteur* niet volledig
loss worden gezien van de professionalisering en de maatschappelijke verzelfstandiging van de
kunstenaar.. Beide processen zijn bepaald door hetzelfde gedachtegoed van de Verlichting. Bovendien
iss het goed denkbaar dat beide ontwikkelingen elkaar onderling hebben versterkt. Maar de opkomst
vann de auteur dekt een bredere lading dan de emancipatie van de kunstenaar, zoals het moderne
auteursrechtt meer beschermt dan kunstenaars en hun werk.
Dankzijj de opkomst van de auteur ontstond het besef dat de auteur 'meer' is dan de feitelijke
makerr van een werk. De ontwerper van de voorstelling is daarmee niet langer uitgesloten als auteur
vann de reproductie. Kunstenaars hadden oog voor het auteursrecht op hun werk en toonden zich
bewustt van het feit dat een schilderij 'meer1 was dan een doek met verf. Het werk was een
geesteskind,, onzichtbaar, maar toch onlosmakelijk, verbonden met de geestelijke vader. Deze
bijzonderee band van de auteur met zijn werk straalde vervolgens ook uit op de bewerkingen ervan,
zoalss reproducties. Het was een systeem dat vervolgens zo goed mogelijk werd beschermd door het
auteursrecht.. Vanuit deze benadering kan de oorspronkelijke kunstenaar van het origineel steeds meer
inn aanmerking komen voor het auteurschap van de reproductie. Ook al was de schilder dan meestal
niett de feitelijk maker van de reproductie, het besef groeide dat er sprake was van een bijzondere band
tussenn de kunstenaar, diens geesteskinderen en de reproducties ervan.
BewerkerBewerker als auteur
Dee oorspronkelijke kunstenaar kan als auteur worden aangemerkt op basis van zijn geestelijke band
mett zijn ontwerp, los van het feitelijk makersehap. Voor de bewerker was dit ontwerp veelal een
gegeven.588 De prentmaker óf fotograaf bracht het origineel vervolgens opnieuw in beeld in een
drukvorm,, klaar voor vermenigvuldiging. De prentmaker of fotograaf was daarmee in de regel juist
well de feitelijke maker van de reproductie. Met dit feitelijk makerschap lijkt ook zijn auteurschap van
dee reproductie een gegeven. Toch schuilt achter dit feitelijk makerschap een ander probleem. Juist in
dee negentiende eeuw ontstond een grootschalige mechanisatie van de productie, ook op het terrein van
kunstreproductie.. In het spoor van de Industriële Revolutie veranderde de kunstreproductie van
grafischee naar fotografische reproductie. Hoe verhoudt hei auteurschap van de bewerker zich nu tot
eenn reproductiepraktijk waarbij de persoonlijke maker steeds meer werd bijgestaan of zelfs vervangen
doorr onpersoonlijke fotomachines1? Kortom» in hoeverre veronderstelt auteurschap eenpersoonlijke
interpretatiee in een context van grootschalige mechanische reproductie? Terwijl hierboven is geschetst
hoee de auteur van een reproductie zich verhoudt tot het feitelijk makerschap» wil ik hier ingaan op de
vraagg in hoeverre de auteur van een reproductie persoonlijk makerschap veronderstelt.
Voorr de bewerker was het origineel meestal een gegeven dat hij naar eigen inzicht trachtte na te
volgen.. Zeker waar hij gebruikmaakte van handmatige grafische technieken was deze navolging
ontegenzeggelijkk een eigen persoonlijke interpretatie van het origineel. Tekenend hiervoor is een
schrijvenn van de Duitse Romantische kunstenaar Philip Otto Runge (1777-1810) uit 1806 aan Goethe
(1749-1832).. Om de grote schrijver een indruk te geven van zijn ideeën en werk, stuurde de schilder
eenn aantal gravures van zijn werk. In een bijgaande brief wees hij er echter op dat de gravures niet van
zijnn hand waren, maar van enkele graveurs en dat, hoe exact de prenten ook waren, het daarmee
uiteraardd slechts ging om interpretaties van zijn werk. Met het oog daarop beloofde Runge binnenkort
ookk de originele tekeningen te sturen.59 Volgens Runge waren er door de interpretaties van de graveurs
Opgemerktt moet worden dat in de historische praktijk prentmakers regelmatig actief betrokken waren bij de keuze van het
origineell en soms zelfe nadrukkelijk het initiatief namen tot de reproductie. Zie hiervoor hoofdstuk 3.
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elementenn van zijn werk verloren gegaan. Daartegenover kan worden gesteld dat er vanuit het
perspectieff van de bewerker juist een interpretatie aan was toegevoegd. Door een subtiel spel van
lijnenn en stippels gaf de prentraaker een eigen visie op het origineel.
Tallozee prentmakers maakten naam met hun eigen interpretatie van kunstwerken.
Exemplarischh voor deze persoonlijke interpretatie van kunstwerken is de mode van de reproductie-ets
sindss de jaren 1860. Met de hernieuwde populariteit van de etstechniek was deze techniek dankzij
etserss als Jacquemart (1837-1880), Bracquemond (1833-1914) en Unger (1837-1932) ook populair
voorr kunstreproductie.60 Max Liebermann (1847-1935), geen voorstander van fotografische
reproductie,, omschreef de reproductie-ets als 'the most artistic means of reproduction.*61 Oscar Wilde
(1854-1900)) formuleerde het treffend in The Critic as Artist.
'Thee etcher of a picture robs the painting of its fair colours, but shows us by the use of a new
materiall its true colour-quality, its tones and values, and the relations of its masses, and so is,
inn his way, a critic of it, for the critic is he who exhibits to us a work of art in a form difTerent
fromfrom that of the work itself, and the employment of a new material is a critical as well as a
creativee element.*62
Doorr de persoonlijke bewerking van de prentmaker ontstond als het ware een 'nieuw' werk, zoals ook
Vincentt van Gogh schreef aan zijn broer Theo:
'Alss het voorgestelde object en de wijze van voorstellen met elkaar overeenstemmen, dan
heeftt het stijl én kwaliteit. Zo wórdt de dienster in de grote muurschildering van Leys,
wanneerr die door Bracquemont wordt geetst, ook een nieuw kunstwerk - of de kleine lezer van
Meissonier,, wanneer Jacquemart er een gravure van maakt, want de wijze van graveren vormt
eenn geheel met het onderwerp dat wordt uitgebeeld.'63
Alduss maakten diverse individuele graveurs, etsers en lithografen naam met hun eigen interpretatie
vann andermans composities. In deze lijn is er ook bij prentmakers sprake van een bijzondere relatie
tussenn de individuele prentmaker en zijn eigen interpretatie van een kunstwerk. Het origineel was dan
well een gegeven, maar stond een eigen interpretatie door de prentmaker niet in de weg. Ook ten
aanzienn van prentmakers is zo een 'opkomst van de auteur' te ontdekken. Net als de schilders konden
ookk de prentmakers steeds meer rekenen op juridische erkenning via het auteursrecht. Vooral in
Engelandd en Nederland kregen prentmakers, zelfs meer dan de schilders zelf, de erkenning als auteur
vann een reproductie.
Dee handmatige reproductietechnieken zoals de gravure, litho of ets impliceren door hun aard
eenn persoonlijke interpretatie door de prentmaker. Voor de fotografische technieken is dat minder
vanzelfsprekend.. In plaats van de persoonlijke hand van de prentmaker, legde een ingenieus
belichtingsprocédéé de voorstelling vast in de drukvorm. Wat aan exactheid werd gewonnen, ging aan
menselijkee interpretatie verloren. Zo plaatste critici de fotografische reproductie vaak tegenover de
persoonlijke,, vrije interpretatie door de prentmaker. John Ruskin (1819-1900) stelde eens:
'Believee me, photography can do against line engraving just what Madame Tussaud's wax
workss can do against sculpture. That, and no more. I tell you a square inch of man's engraving
iss worth all the photographs that ever been dipped in acid.'[..] 'It must be man's engraving, not
machine'ss engraving.'64
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Ruskinss visie op de fotografie past daarmee in zijn bekende ambachtelijke visie op kunst in het
algemeen.. Hij stond zeker niet alleen in zijn kritiek op het mechanische karakter van de fotografie,
waarbijj weinig ruimte was voor de hand van de meester. Ook de Franse criticus Philippe Burty
benadruktee het mechanische, onpersoonlijke karakter van het nieuwste medium. De fotografie
interpreteerdee niet, aldus Burty, en daarin lag zowel haar zwakte als haar kracht. Juist daar waar de
fotografiee niet idealiseerde begon de rol van de talentvolle graveur en lithograaf.66
Zowell Ruskin als Burty formuleerden hun visie op de fotografie in vergelijking met
traditionelee handmatige grafische technieken. Dé verschillen binnen de fotografie bleven hierbij veelal
buitenn beschouwing. Van Gogh formuleerde het genuanceerder toen hij zijn broer Theo op 21
decemberr 1882 schreef:
*Ikk vrees dat het nieuwe procédé [fotografie] een van die dingen is, dat niet ten volle iemand
voldoenn kan en dat eigenlijk wat te zoet is. De bedoel een gewone ets, een gewone houtgravure
off een gewone lithografie heeft een charme van oorspronkelijkheid, die door niets machinaals
tee remplaceren is. Zo ook wat gravure aangaat. De reproductie met fotogravure van de
Naaischooll van Israels b.v. of het schilderij van Blommers of Artz is superbe- zoals ze door
Goupüü & Cie zijn uitgegeven. Maar als dit procédé geheel de eigenlijke gravure zou
vervangen,, zou ik menen, men de gewone gravures toch missen zou op den duur, met
bezwarenn en imperfecties en al.'67
Enerzijdss sluit Van Goghs visie aan bij Ruskins eerder aangehaalde opvatting. Beiden hechtten groot
belangg aan de 'persoonlijke hand' van de prentmaker, 'die door niets machinaals' te vervangen is.
Anderzijdss wees de schilder ook op de diversiteit binnen de fotografie, met zijn bewondering voor de
fotogravuress van defirmaGoupü. Waar de fotografie een (misschien zelfs wel 'mechanische')
eenvormigheidd toont in vergelijking met de traditionele handmatige grafische technieken, biedt
diezelfdee fotografie een andere beeld als we de verschillende foto's naast elkaar bezien. De grote
variatiee aan fotografische technieken met hun eigen kwaliteiten relativeert de 'mechanische' weergave
vann kunstwerken al snel.68
Dee negenuende-eeuwse fotografie bood een grote variatie in beeldstabiliteit,
kleurgevoeligheid,, oplagen, formaat en prijs. Strikt genomen gebeurde alleen het vastleggen van de
afbeeldingg fotografisch, de rest was nog steeds mensenwerk. Fotografie was een ingewikkeld
'mechanisch** proces dat velen fascineerde, maar slechts door weinigen goed werd begrepen. Critici als
Ruskinn omschreven de fotografie dan wel denigrerend als een mechanisch procédé, tegelijkertijd is ér
nauwelijkss één negenuende-eeuwse schilder of prentmaker te vinden die (zijn eigen) kunstwerken
overtuigendd wist te fotograferen. Alleen al de belichting was een terugkerend probleem. Het was
natuurlijkk spectaculair om met behulp van licht een afbeelding vast te kunnen leggen. Maar omdat de
mogelijkheidd van kunstmatig flitslicht langetijduitbleef, was men afhankelijk van de zon. De
belichting,, een essentieel onderdeel van het fotografisch proces, was daarmee lange tijd even grillig als
hett weer zelf. Het beste was helder en droog weer om de schilderijen, als het kon en mocht, in de
buitenluchtt te fotograferen. Zo zal menig Amsterdamse fotograaf met jaloezie hebben gekeken naar de
beroemdee fotografen Braun en Hanfstaengl, die wél toestemming kregen om de Nachtwacht in de tuin
vann het Rijksmuseum te fotograferen.69 Was de foto eenmaal genomen, dan was het aan de fotograaf
omm de mooiste afdrukken te maken volgens een vaak zorgvuldig geheim gehouden procédé, bang als
menn was dat een andere fotograaf'de kunst zou afkijken'. Door de specifieke voorbereidingen, het
gebruiktee materiaal en de afdruktechniek was de fotografie (ook) een subjectieve vorm van
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reproductie,, waarbij nadrukkelijk ruimte bestond voor de individuele fotograaf. Kodaks befaamde
reclameslogan:: 'you push the button, we do the rest' dateert pas uit het einde van de negentiende
eeuw,, maar zelfs toen was het nog een illusie om een geslaagde fotografische kunstreproductie te
kunnenn maken met een eenvoudige druk op de knop.70
Hoewell de fotograaf minder ruimte had voor een eigen interpretatie dan bijvoorbeeld een
reproductie-etser,, was deze mogelijkheid nooit afwezig. Het was juist deze specifieke interpretatie van
hett origineel waarmee de fotografen Braun en Hanfstaengl beroemd werden, of waarom Van Gogh
waarderingg had voor de fotogravures van Goupil.71 Betekent dit nu dat de individuele fotograaf ook
konn worden aangemerkt als een auteur met een bijzondere band tot zijn werk? Schilders, prentmakers
enn uitgevers vonden vaak van niet. De fotografen zelf dachten daar vanzelfsprekend anders over en
kregenn uiteindelijk het gelijk aan hun kant. In navolging van de schilders en prentmakers gingen ook
fotografenn zich meer en meer ontplooien als auteur. Vanwege hun bijzondere band met hun foto's
zettenn fotografen zich al snel in voor de bescherming van hun geestelijk eigendom.72 De fotograaf
kreegg daarmee in toenemende mate erkenning als auteur van de reproductie.
Inn hun hoedanigheid als auteur stonden fotografen in een vergelijkbare positie ten opzichte van
hunn werk als schilders en prentmakers. Maar de aard van het fotografisch medium zorgde ook voor
eenn belangrijk verschil. Zoals opgemerkt bestond de fotografie in de negentiende eeuw uit een grote
variatiee aan verschillende methoden en technieken, die nog volop in ontwikkeling waren. Alvorens één
fotoo te maken, investeerden fotografen vaak veeltijden energie in experimenteren en het
perfectionerenn van hun technieken en materialen. Vooral de professionele fotografen probeerden met
technischee innovatie de concurrentie voor te blijven. Fotografen waren derhalve in de praktijk vaak
ookk 'uitvinder' van een bijzondere reproductietechniek. Voor een rendabel ondernemerschap was het
belangrijkk om deze vernieuwingen te beschermen via het patentrecht (of octrooirecht). Werd de
nieuwee uitvinding inderdaad als zodanig erkend, dan kreeg de uitvinder van de staat voor een bepaalde
periodee een beschermd monopolie voor de toepassing van deze techniek. Het verkregen patent kon
vervolgenss (eventueel gedeeltelijk) worden verkocht, of via licenties worden benut, afhankelijk van
hett soort uitvinding, de markt en de ondernemer zelf. Dit systeem van het industrieel eigendom kent
eenn eeuwenlange traditie, en het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle innovatie
vann technieken. Hoewel nog nauwelijks onderzocht, kan dit terrein interessante nieuwe inzichten
verschaffenn in de uitvinding en verspreiding van techniek in het algemeen. Ook fotografen maakten bij
dee ontwikkeling van nieuwe technieken dankbaar gebruik van het patentrecht. Al na een eerste indruk
lijktt het belang van het patentrecht voor de ontwikkeling van de fotografie moeilijk te overschatten.
Eenn uitvoerig onderzoek naar de betekenis van dit rechtssysteem voor de geschiedenis van de
fotografiee valt echter buiten het bestek van deze studie. Hier beperk ik mij tot de constatering dat de
fotograaff afgezien van 'auteur' ook vaak de positie van 'uitvinder* innam. Fotografen opereerden
hierdoorr vaak in een interessant schemergebied van artistieke en technische inventiviteit, tussen auteur
enn uitvinder.73 Illustratief is de omschrijving van de fotograaf Stieglitz van zijn collega Joseph Albert
(1825-1886)) als 'a scientific mind combined with a goodly portion of natural artistic feeling'.74

Vanaff nu kon weliswaar iedereen fotograferen, maar het ontwikkelen van foto's bleef werk voor specialisten. De Kodakcameraa kwam tegemoet aan dit probleem Na het volschieten van defilmkon de camera naar de firma worden gebracht om
dee afbeeldingen te ontwikkelen volgens de bekende slogan: 'You press the button, we do the rest.', Frizot 1998, p.238. Zie
voorr de affiches van Kodak, Henisch Henisch 1993, p.79.
711
Illustratief voor de verschillen in fotografische technieken is de vervaardiging van verschillende foto's naar hetzelfde
origineel.. Zie bijvoorbeeld de verschillende fotografische reproducties van de werken uit het Rijksmuseum, zie: Asser
Verhoogtt 2002.
722
Vooral in de jaren 1850 en 1860 was in diverse rechtzaken discussie over de vraag of een fotograaf als auteur moest
wordenn beschouwd. In de zaak Mayer et Pierson versus Thiehaiüt, Betbeder en Schwabbé (28 november 1862) werd
auteursrechtelijkee bescherming van de fotograaf erkend in het Franse recht. Zie over de juridische beseheming van fotografie:
McCaulyy 1994, p.30-34 en Hamber 1996, p. 11 -13. Zie ook hieronder hoofdstuk 3.
733
Hier beperk ik mij tot de algemene notie dat het auteursrecht altijd gerelateerd is aan een concreet werk met het persoonlijk
stempell van de auteur. Het octrooirecht is daarentegen veelal bedoeld voor de bescherming van een specifieke uitvinding: een
techniekk of een product. Het auteursrecht beschermt in wezen de persoonlijke geestelijke band van de auteur met zijn werk,
hett octrooirecht de uitvinder omdat die 'de eerste* was. Hoewel beiden terreinen worden gerekend tot het intellectuele
eigendomsrechtt staan fotografen aldus in een andere verhouding tot hun werk dan andere auteurs. Waar het auteursrecht en
hett octrooirecht met elkaar verwant zijn hebben beide terreinen elkaar ook beïnvloed. Zo is in Nederland aan het einde van de
negentiendee eeuw het auteursrecht lang bestreden uit angst voor een verkapt octrooirecht, zie Kabel 1991, p. 67-73. Zie over
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OntwerperOntwerper als bewerker
Inn de negentiende eeuw maakten diverse kunstenaars prenten en schilderijen die bij nadere
beschouwingg grote overeenkomsten blijken te bezitten. Zo maakte Edvard Munch zijn prent The Sick
ChildChild naar een eigenhandig schilderij met dezelfde compositie.75 Met de zelfgemaakte prenten naar
zijnn eigen schilderijen behoort Munch tot de zogenaamde 'peintre-graveurs'. Onder invloed van
Bartschh vonden veel kunstenaars inspiratie in het concept van de schilder die ook prenten maakt. Ze
zorgdenn voor een complexe artistieke productie, bestaande uit werken in diverse media: schilderijen,
tekeningen,, etsen en litho's, allemaal van dezelfde hand. Exemplarisch is de kunstenaar Manet, die
zijnn Les Petits Cavaliers schilderde naar een bestaand werk, destijds toegeschreven aan Vélazquez./5/
Vervolgenss maakte hij naar zijn schilderij een ets waarover Melot zich in The Impressionist Print
terechtt afvroeg:
"Thee painted reproduction of Velazquez is a veryfreereproduction, not a copy, and it is
thereforee difficult to decide whether, in his etching, Manet is interpreting Velazquez or
copyingg his own work; is it a reproductive print of his own painting or an original etching?'76
Err kan gewezen worden op vergelijkbare voorbeelden in het werk van Whistler, Degas en Redon.77
Hett resultaat is een verzameling van nauw verwante werken gemaakt in de verschillende media. Het is
hierr met de plaats om dit verschijnsel uitvoerig per kunstenaar te bespreken. Veeleer wil ik stilstaan bij
ditt verschijnsel in relatie tot reproductie. De kunstenaars waren verantwoordelijk voor het ontwerp en
dee bewerking van de reproductie. Maar hebben we wel te maken met een reproductie? Of gaat het
eerderr om een nieuw 'origineel' werk?
Uitgangspuntt is de benadering van het begrip reproductie zoals eerder toegelicht. Een
reproductiee impliceert daarbij een (foto)grajische bewerking van een origineel. Tekeningen, aquarellen
off schilderijen gemaakt naar andere werken vallen dus af voor deze kwalificatie. Voor dergelijke
werkenn is het zinvoller aansluiting te zoeken bij de eerder aangegeven soorten kopieën, 'repetitions' of
'reductions'.. Wat resteert zijn (foto)grafische werken ontworpen en uitgevoerd door de kunstenaar
zelf.. Zoals opgemerkt maakten kunstenaars nauwelijks foto's naar hun eigen werk. Uiteraard
hanteerdenn schilders als Breitner en Degas behalve het penseel ook het fototoestel, maar in de regel
maaktee men werken naar foto's, zelden andersom. Vanuit deze achtergrond concentreer ik me op door
schilderss gemaakte etsen en litho's.
Iederee reproductie vereist een origineel. Essentieel is dat dit origineel al wel een concrete materiële
vormm heeft gekregen; een concept of onderwerp als zodanig is niet voldoende. Eerder is al gewezen op
dee complexe reconstructie van 'het' origineel. Waar de traditionele atelierpraktijk met verschillende
personenn een complex geheel voortbrachtt van nauw verwante werken, was de peintre-graveur in staat
omm alleen al de nodige verwarring te zaaien over de aard en volgorde van zijn werken. Soms maakte
dee kunstenaar een ets naar een schilderij, soms een schilderij naar een ets. In het eerste geval kan het
dann gaan om een reproductie, in het tweede geval niet. Het is zaak om allereerst enig zicht te hebben
opp de volgorde van werken. Een origineel is in beginsel eerder dan, of hoogstens tegelijk met, de
reproductiee gemaakt. Stel dat een kunstenaar inderdaad een ets na een vergelijkbaar schilderij heeft
gemaakt,, dan doet zich vaak het volgend probleem voor. De ets lijkt wel op het schilderij, maar
verschiltt er ook van. De kunstenaar heeft de ets weliswaar na het schilderij gemaakt; maar heeft hij de
prentt ook naar het schilderij gemaakt?
hett auteursrecht en het octrooirecht in het algemeen: Spoor Verkade 1993, p.11-13. Deze spanning tussen 'auteur* en '
uitvinder** speelt sinds enkele decennia vooral op het terrein van computerprogramma's, zie Spoor Verkade 1993, p.98-100.
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Stieglitz geciteerd in: Whelan 2000, p.203. Deze bijdrage was eerder verschenen als 'The New Color Photography- A bit
off History*, Camera Work 20 (October 1907),p.20-25. Zie uitvoerig over de fotograaf Joseph Albert: W. Ranke, Joseph
AlbertAlbert -Ho/photograph der Bayerische Konige, Munchen 1977.
755
Zie in deze zin de criticus Meier-Graefe: 'it is strange that in the painting with the same subject... the artist achieved
exactlyy the same effect with entirely different means*, geciteerd in: Clarke 2000, p.54.
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Melot 1996, p.53.
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Zie uitvoerig over de 'peintre-graveur* in de negentiende eeuwse kunst: M.Melot, The Impressionist Print, New Haven
Londonn 1996. Zie over Whistler, K.A. Lochman, 'The Gentle Art of Marketing Whistler Prints', Print Quarterly XIV (1997)
1,, p.3-15 en M. Tedeschi, 'Whistler and the English Print Market', Print Quarterly XIV (1997) 1, p. 15-41.
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Toenn Whistler eens een prent maakte naar een eigen schilderij om te publiceren in de Gazette
desdes Beaux-Arts, schreef hij: *One cannot produce the same masterpiece twice over!! I had no
inspirationn - and not working at a new thingfromnature, I found it impossible to copy myself™ Voor
Whistlerr was ieder werk per definitie origineel. Hij beschouwde zijn litho's veelzeggend als
tekeningen.tekeningen.7979 In dit cultiveren van originaliteit was de excentrieke Whistier geen uitzondering. Veel
peintre-graveurss beschouwden vrijwel ieder werk als origineel en vanuit het concept van / 'estampe
originateoriginate was zelfs iedere afdruk uniek. Binnen de context van de negeritiende-eeuwse kunst hoeven
wee niet lang te zoeken naar kunstenaars die de intentie hadden tot het maken van een origineel (werk).
Zoo verzuchtte Vincent van Gogh tegen zijn broer Theo dat van kunstenaars altijd maar werd verwacht
datt ze 'originelen' afleverden:
'Vann ons schilders wordt altijd verwacht dat wij zelf componeren en alleen maar componisten
zijn.. Goed, maar in de muziek gaat het zo niet, en als iemand Beelhoven speelt, voegt hij er
zijnn persoonlijke interpretatie aan toe; in de muziek en vooral ook in de zang is de interpretatie
vann een componist iets, en het hoeft helemaal niet zo te zijn dat alleen de componist zijn eigen
compositiess speelt. Goed, vooral nu ik ziek ben, probeer ik iets te maken om me te troosten,
ietss voor mijn eigen genoegen: ik zet de zwart wit afbeelding van of naar Delacroix of Millet
alss motief voor me neer. En dan improviseer ik daarop met kleur.[...] Mijn penseel beweegt
dann ook tussen mijn vingers als een strijkstok over een viool en helemaal voor mijn
genoegen.*80 0
Mett enige jaloezie keek Van Gogh naar de musicus. Terwijl van schilders werd verwacht dat ze
telkenss 'nieuwe' composities afleverden, kon de musicus zich concentreren op de uitvoering van een
reedss eerder gemaakte compositie. Van Gogh wilde hier echter een reeds bestaande compositie
bewerken.811 Overigens betrof het een door Van Gogh geschilderde kopie naar een reproductie van een
Millet. .

Beslissendd voor een reproductie is de wijze van totstandkoming. Is de prent gemaakt naar een bestaand
origineel?? Is er sprake van navolging of van een variatie op een vertrouwde compositie? In dat laatste
gevall is eerder sprake van een originele prent dan van een reproductie. Er zijn echter ook voorbeelden
waarbijj eerder sprake lijkt van reproductie. Zo bracht de schilder Hogarth zelf enkele schilderijen in
prent.822 Met hetzelfde doel maakte Turner prenten naar enkele composities voor zijn prentuitgave
LiberLiber Sïudiorum en maakte zijn tijdgenoot John Martin mezzotints naar zijn apocalyptische
schilderijen.. Van Gogh wilde eveneens soms zijn eigen werken reproduceren, zoals zijn
Aardappeleters.Aardappeleters. Toen bleek dat het fotograferen te duur zou worden, besloot hij vervolgens zelf ma
eenn litho te maken van zijn meesterwerk, in de hoop dat Theo de afbeelding ervan zou verspreiden in
dee Parij se kunstwereld.83
Bijj een reproductie door de kunstenaar draait het om de vraag of we te maken hebben met een
originelee prent of een reproductie. In de praktijk zijn de grenzen tussen een origineel en een
788

Brief van Whistier aan D.Croal Thompson, 20 agustus 1894, geciteerd in: Tedeschi 1997, p.23.
Tedeschil997,p.39. .
800
Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 19 september 1889, opgenomen in: Van Crimpen Berends-AIbert 1990, nr.806.
811
Waar kopieren nauw verbonden was met de opleiding aan de Academie, namen diverse kunstenaars afstand van deze
traditionelee vorming. Met zijn kopieën naar Millet behoort Van Gogh tot de kunstenaars die de kopie opnieuw aan het
artistiekee oeuvre de avant-garde hebben toegevoegd, zie hierover: Homburg 1996, p. 17-34.
822
The Act 8 Geo.2, cl3, beter bekend als 'Hogarth's Act', ts één van de eerste wetten op het terrein Van het auteursrecht, zie:
Phillipss 1863, p.205-206.
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Zo schreef Van Gogh aan Theo over de bij Goupil & Cie gebruikte variant van de fotogravure: 'Toen ge hier waart, vroeg
ikk u naar de kosten van reproductie met 't procédé G & Cie. Ge zeidet toen meen ikfrs.100. Welnu, het oude, nu zo weinig in
tell zijnde gewone Hthografische procédé is toch - vooral te Eindhoven misschien - heel wat goedkoper.' Brief van Vincent
vann Gogh aan Theo van Gogh, ca. 13 april 1885, opgenomen in: Van Crimpen Berends-AIbert 1990, nr.496. Voorde
reproductiee van het belangrijkste werk waar hij toen in Nuenen mee bezig was, De Aardappeleters, viel hij terug op de
lithografie.. Hij maakte een litho naar een schets van De Aardappeleters, als aankondinging van zijn meesterwerk. Bij een
kenniss in Eindhoven, Dimmen Gestel, liet hij de prent drukken en stuurde hij Theo vervolgens diverse exemplaren met de
vraagg kunsthandelaar Portier ter introductie zoveel prenten te sturen als hij maar wilde. Naast verschillende kennissen zond
hijj ook afdrukken aan kunsthandelaar Van Wisselingh in Den Haag. Hoewel er (veel?) meer prenten in omloop moeten zijn
geweest,, zijn ér thans slechts 18 afdrukken bekend, zie: Van TÜborg 1993, p. 100.
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reproductiee vaak moeilijk te trekken, zoals het vaak ook onduidelijk is of we met een origineel
schilderijj of een repliek te maken hebben. Het zou veronderstellen dat kunstenaars nadrukkelijk
verschill maakten tussen 'originelen', replieken, reducties en reproducties en zich daar bovendien bij de
vervaardigingg van hun werk strikt aan hielden. Hoewel de diverse vormen zijn te onderscheiden, lijken
dee verschillen in de praktijk eerder gradueel dan absoluut. Het is daarmee niet uitgesloten dat de
kunstenaarr een reproductie maakte naar een eigen werk. Het zijn echter uitzonderingen binnen de
negentiende-eeuwsee kunstenreproductie.
Opp de vraag naar de auteur van de reproductie zijn meerdere antwoorden mogelijk. Zeker binnen de
contextt van de negentiende-eeuwse kunstreproductie is het zaak om niet bij voorbaat partijen daarvoor
uitt te sluiten. Afhankelijk van het concrete geval kan zowel de ontwerper als de bewerker op basis van
zijnn eigen specifieke bijdrage als auteur worden aangemerkt van de reproductie. Deze specifieke
geestelijkee band van de ene auteur tot zijn ontwerp, doet niet af aan de specifieke relatie van de
bewerkerr met zijnn eigen interpretatie. Gezien hun eigen bijdragen aan het reproduetieproces kan dit
resulterenn in een vorm van 'gecombineerd auteurschap' van de oorspronkelijke kunstenaar en de
bewerker.. In de hoofdstukken over de reproducties van het werk van Scheffer, Alma Tadema en
Israelss kom ik hierop terug. Vanuit deze invalshoek kan het zo zijn dat bij een bepaalde reproductie
meerderee auteurs zijn aan té wijzen: de schilder vanwege het ontwerp en de prentmaker vanwege zijn
specifiekee bewerking ervan. Het aantal auteurs zou zelfs nog verder kunnen oplopen. Zonder hier
dieperr op te willen ingaan, lijkt het me gezien deze negentiende-eeuwse praktijk niet ver gezocht om
dee vraag te stellen in hoeverre een bedrijf als auteur moet worden aangemerkt. Zeker als we zien dat
ookk firma's als Goupil medailles kregen uitgereikt voor hun eigen specifieke bijdrage aan de
prentkunst.. Hier wil ik echter volstaan met de constatering dat de vraag naar de auteur van een
reproductiee in de negentiende eeuw niet eenduidig valt te beantwoorden.
Reproducties,Reproducties, vertalingen, tableaux vivants en vervalsingen
Eenn reproductie is per definitie nooit identiek aan het origineel. De wisselwerking tussen het origineel
enn de bewerking ervan geeft de prent of foto van een kunstwerk een eigen interne structuur.84 Dit
dualistischee karakter maakt reproducties tot één merkwaardig soort werken. Niet dat ze zeldzaam zijn.
Integendeel,, vanwege hun aard en functie gaat het in de praktijk vaak om een buitengewoon
grootschaligee productie en verspreiding van duizenden tot soms tienduizenden exemplaren. Daar staat
tegenoverr dat van reproducties vaak eveneens bijzondere staten en varianten bestonden, al of niet
gedruktt op speciaal papier, die buitengewoon zeldzaam waren. Reproducties zijn ook niet bijzonder
omdatt ze bij uitstek bijzonder mooi zijn. Juist in de negentiende eeuw bestond een vorm van
massaproductiee die niet eerder was vertoond, waarbij prijs en oplage vaak belangrijker waren dan
esthetischh of technisch raffinement Reproducties, van de massaal geproduceerde carte-de-visite foto's
tott de exclusieve gravures, komen we in uiteenlopende varianten tegen, als voorbeelden van 'hoge' en
'lage'' cultuur. Dit maakt reproducties tot een bijzondere groep historische artefacten, veelal massaal
verspreidd maar soms uiterst zeldzaam.*5
Reproductiess bezitten een karakteristieke structuur binnen het terrein van de beeldende kunst.
Tochh vertonen ze enige verwantschap met andere bewerkingen van cultuuruitingen. Bartsch wees al
opp de overeenkomsten tussen het reproduceren van kunstwerken en het vertalen van literatuur:
'L'estampee faite par un graveur d'après Ie dessin d'un peintre, peut être parfaitement comparée a un
ouvragee traduit dans une langue différente de celle de Tauteur'86 Ook de schilder Turner wees hierop:
844

Zo schreef de historicus H. Tietze: 'Every copy, whether made by an artist or by mechanical means, has two kinds of
values,, one documentary and one creative. Even the freest transcription, a copy by Rubens after Titian or by Cezanne after a
bookk illustration, has a certain documentary value with regard to its original. This value, however, is trifling in comparison
withh that of the copyist's creative power. On the other hand, even a mechanical photographic reproduction is a kind of
interpretationn of its model, just as every restoration is.', geciteerd in Sniff 1989, p. 172.
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Benadrukt wordt dat de constatering dat reproducties bijzondere werken zijn, geen verdekte poging is om dergelijke
werkenn alsnog *op te waarderen' tot kunstwerken. Krauss merkte terecht op dat onder de aandacht voor kopieën (en
reproducties)) soms nog een bedekte modernistische benadering schuil gaat: 'under the pressures of a modernist definition of
artt as an act of originality, even copying the work of another is seen as the origination of something new, becoming, that is,
ann arrestingly distinct interpretive moment', zie Krauss 1989,p.7.
866
Bartsch 1854, p.III.
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'Engravingg is or ought to be a translation of a picture, for the nature of each art varies so much in the
meanss of expressing the same objects, that lines become the language of colours.'87 Daarnaast kan
wordenn gewezen op muzikale bewerkingen zoals de -in de negentiende eeuw zeer populairepianotranscriptiess van symfonieën. Een van de componisten die veel van dergelijke muzikale
bewerkingenn maakte was de componistpianist Frans Liszt, die hierover schreef:
'Dee relatie tussen de piano en het orkest is dezelfde als óit tussen schilderij en gravure: de
pianoo verveelvuldigt de compositie, stelt haar voor iedereen ter beschikking, en al geeft hij ons
dann niet de kleuren weer, hij laat ons tenminste de lichte en donkere tinten zien/88
Qokk hier doet zich een vergelijkbare wisselwerking voor tussen de originele compositie en de
transcriptie.. Met de muziek bevinden we ons inmiddels op het terrein van de uitvoerende kunsten. Het
bewerkenn gaat daarbij vloeiend over in het uitvoeren van kunstwerken. Het spelen van een muzikale
compositiee of toneelstuk veronderstelt een bewerking van het origineel. De partituur of het script
wordtt als het ware tot leven gewekt door de persoonlijke interpretatie van de muzikant of de acteur.
Zoalss opgemerkt keek Van Gogh met enige jaloezie naar de muzikant, die zich kon concentreren op de
bewerkingg van een reeds bestaand kunstwerk. Van schilders werd verwacht dat ze 'componeerden'.
Hett bewerken van bestaande kunstwerken was voor hen niet weggelegd. Of toch? Ter afwisseling van
hett voortdurend verzinnen van nieuwe, originele composities, bood de bekende kunstenaarsvereniging
Pulchrii in Den Haag schilders de gelegenheid om reeds bestaande kunstwerken uit te voeren, of liever
gezegdd op te voeren. Dit genootschap organiseerde regelmatig opvoeringen van schilderijen in de
vormm van tableau vivants. Opp 4 en 5 mei 1865 werden een schilderij van Rembrandt en een van de
eigentijdsee kunstenaar Paul Delaroche opgevoerd. Vol enthousiasme schreef de schilder Bosboom aan
zijnn collega-schilder J.D. Kruseman:
'Hett waren avonden van genot. Nooit hebben mijne oogen iets aanschouwd, zoo bekoorlijk,
aangijpend-- als enkele van die tableaux: de Anatomische les van Rembrandt, de terugkeer van
Golgothaa van Paul de la Roche saisissant!*89
Dee destijds zeer populaire tableau vivant is een eigenaardige bewerking, die de schilderkunst
transformeerdee tot een vorm van uitvoerende kunst.
Tott slot kan gewezen worden op een bijzondere bewerking op het terrein van de beeldende
kunst:: de vervalsing.90 Gezien derijkevariatie aan nauw verwante 'copies', 'repetitions', 'reductions',
'replications** en reproducties, is het van belang om in dit kader oog te houden voor vervalsingen. De
negentiende-eeuwsee kunstwereld kende eenrijkecultuur van illegale namaak.91 Kenmerkend voor de
vervalsingg is dat er door kunstgrepen, en dus opzettelijk, een valse voorstelling wordt gegeven van de
auteurr van het werk. Soms werd het originele werk nauwgezet nageschilderd met de intentie om de
kopiee valselijk voor te stellen als het origineel. Effectiever dan het exact imiteren van een bepaald
werk,, was het maken van een schilderij *in de stijl van' de bewonderde meester, dat een
karakteristiekee verwantschap vertoonde met zijn 'overige' werk. In plaats van een bekend werk te
benaderen,, is het voor een vervalser aantrekkelijker een *nog onbekend' werk aan het oeuvre van een
beroemdee meester toe te voegen. De meester/vervalser Van Meegeren probeerde dit met zijn
EmmaüsgangersEmmaüsgangers van Vermeer. Het vervalsen van kunstwerken geschiedt in de praktijk echter veel
vakerr door het veranderen, verwijderen of toevoegen van een signatuur om opzettelijk een valse
voorstellingg te geven van de auteur van het werk.
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Godfrey 1978, p.83.
Brief van Frans Liszt aan Adolphe Pictet, september 1837, opgenomen in: Opbof 1994, p.94.
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Brief van J. Bosboom aan J.D. Kruseman, 6/7 mei 1865, opgenomen in: Jeltes 1910, p.12.
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Zie over vervalsingen op het terrein van de beeldende kunst: N.Goodman, languages of Art. An approach to a theory of
symbols,symbols, London 1969,p.99-123, J. Elkins, 'From original to copy and back: again \ British Journal ofAesthetics, 33 (1993),
2,2, p. 113-120, M. Jones, Fake? The art ofdeception, Londonl990,1. Haywood, Faking it. Art and the Politics ofForgery,
Brightonn 1987.
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Zie voor enkele voorbeelden uit de negentiende-eeuwse praktijk; anoniem, 'Kunstvervalsingen' De Kunstkroniek n.s.jrg. 6
(I886),p.l0-13. .
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Kunstvervalsingg hangt nauw samen met de (complexe) betekenis van de auteur. Het is niet
toevalligg dat met de ontwikkeling van het auteursrecht de auteur ook het recht kreeg om op te treden
tegenn vervalsing van zijn werk.92 Kenmerkend voor vervalsing is de opzet van de pleger om een valse
voorstellingg van zaken te geven. Dit uitgangspunt is essentieel bij de beoordeling van vervalsingen, en
zekerr gezien de complexe (atelier)praktijk in de negentiende eeuw. Sinds eeuwen was het maken en
signerenn van kunstwerken vaak een ingewikkeld samenspel tussen de meester, zijn assistenten en
eventuelee leerlingen. Zo is het bekend dat Delacroix diverse werken, gemaakt door leerlingen, heeft
voorzienn van zijn eigen signatuur.93 Hebben we nu te maken met een valse Delacroix? Dat lijkt niet het
geval,, want het zou betekenen dat de kunstenaar zelf zijn eigen werk vervalst, hetgeen moeilijk
voorstelbaarr is. Waar de meester naar eigen oordeel heeft kunnen vaststellen dat het kwalitatief
voldoett om zijn naam te dragen is er in beginsel geen sprake van een vervalsing.94 Eerder lijkt de
signerendee Delacroix een vervalser in het opzettelijk ontkennen van de bijdrage van diens onbekend
geblevenn leerling. Daarnaast werd het werk van Delacroix tot ver buiten zijn atelier gekopieerd door
tallozee kunstenaars, zoals Van Gogh en andere bewonderaars. Een kopie is uiteraard niet meteen een
vervalsing.. Dat is wel het geval als deze kopie wordt gemaakt met het oogmerk om deze, bijvoorbeeld
bijj verkoop, te presenteren als een 'originele' Delacroix. De opzet is essentieel bij vervalsing en vormt
tevenss de grens ervan. Stel nu dat een liefhebber voor zijn eigen oefening of huiskamer een kopie
maaktt van een werk van Delacroix. Na verloop van tijd overlijdt de liefhebber, en de inboedel,
inclusieff de kopie, wordt geveild. Het werk wordt gekocht door een verzamelaar, die het later weer
verkoopt.. Dan komt het terecht bij een handelaar die weet dat het een kopie van Delacroix is, maar die
hett werk verkoopt als een echte 'Delacroix* aan een nietsvermoedende verzamelaar. Is de handelaar nu
eenn vervalser? Nee, maar wel een bedrieger. Zonder nader in te gaan op de verhouding tussen
vervalsingg en bedrog, wil ik hier het begrip 'vervalsing' beperken tot werken die opzettelijk zijn
gemaakt,, dan wel zijn aangepast, met het oog op een valse voorstelling van de auteur. Dat laat onverlet
datt ook werken die geen vervalsing zijn, nadien op diverse manieren onderwerp kunnen zijn bedrog of
minderr kwalijke misverstanden.
Ookk op het terrein van de kunstreproductie is het spook der vervalsing soms opgedoken. Het is
niett waarschijnlijk dat graveurs serieus overwogen om met hun prent het originele schilderij te
vervalsen.. Daarvoor was het verschil tussen de beide media eenvoudig te groot. Dit lag anders bij de
reproductiee van prenten en tekeningen. Zo kan een ongeoefende beschouwer een reproductie in
crayonmanierr heel goed verwarren met de originele tekening.95 Hetzelfde geldt voor de nauwkeurige
reproductiee van aquarellen met behulp van de geraffineerde kleurenlithografie. Ook bij
fotomechanischee technieken als fotolithografie en de fotogravure ligt de verwarring met handmatige
prentenn op de loer en is vervalsing niet uit te sluiten. De vervalsing van reproducties speelde in de
negentiendee eeuw echter vooral op het niveau van de verschillende staten en varianten, al of niet
gesigneerd.. Dergelijke versies liepen in prijs vaak sterk uiteen. Het is geen verrassing dat er met deze
versiess regelmatig is gefraudeerd.96 Zo klaagde de etser Philip Zilcken uitvoerig over de valse
handtekeningenn die de kunsthandelaar Buffa onder zijn etsen naar Mauve en Maris had gezet.97 Met de
kwadee opzet onderscheidde de vervalsing zich van de overige reproducties en andere werken, maar
verderr maakte ze integraal deel uit van de kunstwereld. Sterker nog, daar was het vervalsers nu juist
omm te doen. Een vervalsing laat zich vaak lastig herkennen. Van Meegerens Emmaüsgangers heeft
Ziee voor het strafbaar stellen van het vervalsen van signaturen in Engelse wet 25 &26 Vict. C. 68 (29 july 1862), VII,
Phillipss 1863, p.Ixxxiii. Zie ook over de (strafrechtelijke) handhaving van het auteursrecht in de Nederlandse Auteurswet (28
junii 1881, Stb. 124): art. 18-art23. Onduidelijk is of schilders al eerder konden optreden tegen vervalsing, bijvoorbeeld via
algemenee acties van bedrog.
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Mainardi 2000, p.66.
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Het zelfs de vraag in hoeverre een authentieke signatuur vereist is. Hoewel ik geen expliciete voorbeelden ken is het
denkbaarr dat een kunstenaar het signeren delegeert aan een van zijn vertrouwde assistenten om een werk in naam van zijn
meesterr te ondertekenen. In een hypothetisch lijkt het dan mogelijk dat een werk dat niet door de meester is gemaakt en niet
doorr hem is gesigneerd, toch geen vervalsing hoeft te zijn.
Zoo belandde de geestelijke vader vann de stippelgravure Ryland in de gevangenis op beschuldiging van vervalsing van
tekeningen,, zie Van der Linden 1990, p.119.
Ziee over het in omloop brengen van valse prenten: 'Mock proof engravings, i.e. spurious proofs, printed without lettering,
afterr the prints have been taken off, and selling them as genuine proofs, whilst they are not worth the cost of the paper they
aree printed on', zie: Anoniem, The Art Journal (1855), p.218 en Anoniem, 'Correspondence. Fraudulent "proofs" from worn
plates',, The Art Journal (1855), p.241 -242.
"Zilckenl928,p.l08. .
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aangetoondd dat dit zeker niet alleen geldt voor de 'ongeoefende' beschouwer. Goodman merkte in
LanguagesLanguages of Art terecht op dat bij beschouwing van een origineel werk en een vervalsing: *no one
cann ever ascertain by merely looking at the pictures that no one ever has been or will be able to tell
themm apart by merely looking at them1.98
Off er sprake is van een reproductie, en zo ja, wie als auteur moet worden aangemerkt, is door
louterr kijken niet te zien. Termen als Pinxit en Sculpsit geven weliswaar een indicatie maar niet meer
dann dat. Juist daarom poogt deze studie de originelen, reproducties en auteurs in een bredere culturele
contextt te begrijpen." Waar reproducties worden gekenmerkt door hun eigen wijze van
totstandkoming,, is het van belang om dergelijke werken in historisch perspectief nader te bestuderen.
Benjaminn stelde in zijn bekende essay dat de reproductietechniek het gereproduceerde losmaakt uit hét
bereikk van de traditie.100 In de onderstaande historische reconstructie wil ik reproducties juist bezien
binnenn hun eigen traditie en in samenhang met de originele werken, de repetitions, reductions en
copiess in de negentiende-eeuwse kunstwereld, of zoals Arnheim omschreef:
Artt is a world of pervasive similarities and dependencies, imitations, remembrances,
approximations,, and reinterpretations- a collective effort to give shape to the common human
experience.. In such a world copies, reproductions, borrowings, and forgeries are to be
consideredd not only, not even primarily, by what distinguishes themfromtheir models or
prototypes,, but by how much of a given aesthetic substance they share.1101
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Goodman 1969, p.101-102.
Ziee in dit verband ook K. Vamedoe en A. Gopnik hun inleiding in de catalogus High and Low Modern art Popular
Culture:Culture: 'In general, (such) theoretical writing about modem popular culture has shown a sublime lack of curiosity about the
particularss of its subjects. Bland assertions about the "corruptingwor "hegemonic" social role of jazz, or the movies, or
comics,, abound, unaccompanied by any sense of the variety within these categories, or investigation of the diverse
individualss and histories that have shaped them *, tentcat New York 1990, p. 18.
1000
Benjamin 1976, pl4-16.
""Arnheimm 1986, p.283.
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VanVan gravure totfotografie
HoofdstukHoofdstuk 2
Mechanics Mechanics
Zee werden door schilders 'Mechanics' genoemd: graveurs die prenten maakten naar andermans
composities.. De aanleiding voor deze naam was een rechtszaak tussen de schilder Copley (1738-1815)
enn de graveur J.M. Delatre (1746-1840). Dé graveur had een prent gemaakt naar een schilderij van
Copley.. De schilder was echter zo ontevreden over het resultaat dat hij weigerde om de prentmaker te
betalenn voor zijn werk. Hoewel het eigenlijk om eenfinancieelgeschil ging, schuilde achter deze
rechtszaakk een artistieke prestigeslag tussen prentmakers en schilders. Lange tijd bestond onder
schilderss de opvatting dat het graveren dan wel een langdurig en arbeidsintensief proces was, maar dat
hett resultaat daarmee nog geen kunst was. Reproduceren was, volgens hen, in hoge mate een slaafs,
mechanischh proces - dit in tegenstelling tot de scheppende kracht van de kunstenaar. En zo stonden in
dee rechtszaal niet slechts de schilder Copley en de graveur Delatre tegenover elkaar: in wezen was het
eenn conirontatie tussen twee culturele tradities, de schilderkunst versus de prentkunst.
Dee denigrerende aanduiding van graveurs als de 'Mechanics' was misschien niet terecht maar
well begrijpelijk, gezien de traditie van de prentkunst. De prentkunst werd van oorsprong tot de
ambachtelijkee 'mechanische kunsten' gerekend, overigens net als aanvankelijk de schilderkunst. De
schilderkunstt ontwikkelde zich echter in de loop van de Renaissance tot een 'vrije kunst', terwijl de
prentkunstt als 'ambacht' achterbleef.2 Zo beschreef Vasari in de eerste editie van zijn Vite (1550) het
levenn en werk van beroemde schilders, maar besteedde hij nauwelijks aandacht aan graveurs. In de
tweedee editie van 1568 voegde hij echter een hoofdstuk toe over de graveur Marcantonio Raimondi.
Dee keuze voor juist deze graveur was niet toevallig: voor Vasari lag de waarde van de prentkunst
hoofdzakelijkk in het reproduceren van bestaande kunstwerken. Originele prenten, ontworpen en
uitgevoerdd door de maker, bleven buiten beschouwing. Niet de originele prenten van Mantegna of
Parmigianinoo maar Raimondi's reproductiegravures naar Rafael, Michelangelo en Dürer vormden
voorr hem de kern van de prentkunst een grafische discipline in dienst van de schilderkunst.Ytf/ Deze
benaderingg van grafiek klonk nog lang na in zestiende en zeventiende eeuw.4
Eenn vroeg signaal voor de veranderende status van de grafische discipline dateert uit 1660, toen
Lodewijkk XIV bij decreet bepaalde dat de prentkunst tot de vrije kunsten moest worden gerekend en
alss zodanig zou worden gestimuleerd door de Franse staat.5 Vervolgens vervaagden in de loop van de
achttiendee eeuw eveneens de grenzen tussen de traditionele vrije kunsten en de meer ambachtelijk
getintee kunstnijverheid.6 Zo hanteerde de in 1748 opgerichte École Royale des Elèves Protégés een
meerr ambachtelijke benadering van de kunsten, dit tot grote ergernis van de leden van de traditionele
Academiee in Parijs.7 Aan Academies elders werd echter eveneens steeds meer plaats ingeruimd voor
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Gage 1989, p.124-125. Zie uitgebreid over de strijd om erkenning van Engelse prentmakers aan het begin van de
negentiendee eeuw: C.Fox, 'The Engravers' Battle for Professional Recognition in Early Nineteenth Century London', The
LondonLondon Journal 2 (1976) l,p.3-31.
22
Zie uitvoerig over deze ontwikkeling: Kristeller P.O., 'The Modern System of the Arts II*, Journal of the History ofIdeas
13(1952),p.l7-46. .
33
Landau Parchall 1994, p. 103.
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Naar Italiaans voorbeeld werd in 1648 in Parijs de Academie Royale de Peinture et de Sculpture opgericht met als een van
dee eerste docenten de beroemde graveur Abraham Bosse die zijn artistieke opvatting vastlegde in zijn bekende bijdrage
SentimentsSentiments sur la distinction des diverses manieres de peinture, dessein et graveure uit 1649, zie Goldstein, p. 186-202. Het
onderwijss was vooral gericht op de theoretische basis en het tekenonderwijs. De praktijk van het schilderen, beeldhouwen en
graverenn bleef op de Academie buiten beschouwing. Deze praktische vorming vond van oudsher plaats in de traditionele
atelierpraktijk. .
55
De prentkunst (ets en gravure)* which depend upon the imagination of their authors and cannot be subject to any laws other
thann those oftheir genius; this art has nothing in common with the crafts and manufactures.', Robinson 1981,p.xxvii. Zie
ook:: MacGregor 1999, p.401.
66
Vooral in de Duitse regio's werden opleidingen opgericht waar tegelijkertijd plaats was voor de 'vrije kunsten' en de
'lagere',, meer ambachtelijke disciplines, zie: Pevsner 1940, p.159-161.
7
Böimel971,p.5. .
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opleidingenn in de graveerkunst, vooral in relatie tot de toegepaste kunsten.8 Prentkunst en
schilderkunstt groeiden langzaam maar zeker naar elkaar toe binnen de Academische instituties.
Inn Engeland werd de Royal Academy pas opgericht in 1768, veel later dan de Academies in
Italiëë en Frankrijk. Het doel was de bevordering van de vrije kunsten, maar het grafisch metier bleef
buitenn beschouwing. Terwijl elders in Europa inmiddels de deuren voor de prentkunst voorzichtig
werdenn opengezet, hield men in Engeland vast aan de traditionele vrije kunsten, waarin geen plaats
wass voor de grafische discipline. Als oorzaak hiervoor is geopperd dat de schilderkunst in Engeland
relatieff laat als vrije kunst werd erkend, waardoor ook de erkenning van de prentkunst langer uitbleef.9
Kunstenaarsopleidingenn en meer praktische lomstnijverheidsopleidingen lagen hier verder uiteen dan
opp het Continent.10 Ook na de oprichting van de Royal Academy hadden graveurs nog decennialang
eenn lagere status dan schilders. De graveur Delatre won zijn rechtszaak tegen de schilder Copley,
waarmeee een belangrijke stap werd gezet op weg naar de officiële erkenning van graveurs. Hierbij kan
eveneenss gewezen worden op de graveur John Landseer en zijn inzet voor de prentkunst aan het begin
vann de negentiende eeuw.11 Voor Landseer waren prentkunst en schilderkunst gelijkwaardig, zoals zijn
beidee zoons: Thomas Landseer (1795-1880) was graveur en Edwin Landseer (1802-1873) schilder.
Hett moet Landseer sr. goed hebben gedaan om te zien dat zijn beide zoons jarenlang letterlijk
gebroederlijkk samenwerkten: Edwin maakte schilderijen en Thomas de reproducties ervan./7/ Als een
fell pleitbezorger voor de prentkunst bood Landseer sr. in 1812 een petitie aan bij de Royal Academy
voorr de gelijke behandeling van de prentkunst en de schilderkunst:
*aa profession, which perhaps of all the Fine Arts stands most in need of your Royal Favor &
protection,, and whose memorandum if acted upon, would have the further power of raising the
Artt of Engraving in England to the rank of which it holds in all the principle Royal Academies
off the Continent.'12
Inn hetzelfde jaar kwam de Royal Academy echter met een duidelijk weerwoord. Het ontbrak de
prentkunstt aan;
'Thosee intellectual qualities of invention and composition which painting, sculpture and
architecturee so eminently possess [...] it's greatest praise consisting in translating with as little
losss as possible the original arts of design."3
Vann een gelijkwaardige behandeling van prentmakers en schilders kon dan ook geen sprake zijn.14
Dee oude Landseer wees in zijn pleidooi voor een volwaardige status van de prentkunst naar de
beteree positie van graveurs aan de Academies op het Continent, zoals in Frankrijk, waar de Revolutie
eenn einde had gemaakt aan de traditionele Academie. Na verschillende reorganisaties kreeg de nieuwe
Academiee de Peinture et Sculpture vanaf 1816 een vastere vorm, gedragen door schilders*
beeldhouwers,, componisten en prentmakers.15 Geïnspireerd door de Franse Academie werd bij de
oprichtingg van de Koninklijke Academie in Amsterdam in 1817 eveneens plaats ingeruimd voor de
prentkunst.166 Het instituut had tot doel de Nederlandse kunst nieuw leven in te blazen, inclusief de
88

Illustratief is de uitbreiding van de graveeropleiding op de Akademie in Wenen, zie: Kuijpers 1989, p.379.
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Ter verdediging van de reproduetiegrafiek sprak Landseer in 1807: 'Engraving is no more an act of copying painting, the
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in:: Lambert 1987, p.61.
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Zie óver de moeizame verhouding tussen graveurs en de Royal Academy: Wax 1990, p.59-61.
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graveerkunst.. Terwijl de Engelse Royal Academy de prentkunst nog angstvallig buiten de deur hield,
werdenn aan de Franse en Nederlandse academies schilderkunst en prentkunst gezamenlijk
gestimuleerdd als twee gelijkwaardige artistieke disciplines.
Hett theoretische debat omtrent de positie van de prentkunst en de schilderkunst was in hoge
matee een academische discussie, die zich - letterlijk - voornamelijk afspeelde binnen de muren van de
Academie.. Daarbuiten trokken prentmakers en schilders vaak samen op. In een gemeenschappelijke
ateliercultuurr leerden zowel aspirant-schilders als graveurs het vak in de werkplaats van een meester.17
Dezee atelierpraktijk kent een lange traditie, die teruggaat naar tijden toen de beide disciplines nog als
mechanischee kunsten werden beschouwd. Ook de oprichting van Academies heeft deze traditionele
ateliercultuurr nooit volledig vervangen. Tot diep in de negentiende eeuw leerden jonge prentmakers
hett vak ondertoezichtvan een leermeester, eventueel ondersteund door de lessen aan een Academie of
tekeninstellingen.tekeninstellingen.1818 Soms werkten jonge graveurs daarbij letterlijk zij aan zij met hun schilderen
collega's.. Zo kreeg de later beroemde graveur Louis-Pierre Henriquel-Dupont (1797-1892) zijn eerste
onderrichtt op het atelier van de schilder Pierre Guérin (1774-1833) samen met de jonge schilders
Gericault,, Delacroix en Scheffer. Om zich verder te specialiseren in de prentkunst verruilde Dupont na
enigee tijd deze schilderswerkplaats voor het atelier van de befaamde graveur C.C. Bervic (17561822).199 Niet lang daarna groeide de jonge graveur uit tot een befaamde prentmaker dankzij zijn
reproductiess van werk van zijn beroemde tijdgenoten.
Nadatt op het Continent de academische grenzen tussen schilderkunst en prentkunst waren
vervaagd,, bereikte deze ontwikkeling ook Engeland. In 1855 werd Samuel Cousins (1801-1887) als
eerstee graveur toegelaten tot dé prestigieuze Royal Academy.20 Vanaf toen kreeg de prentkunst ook
daarr een volwaardige plaats. Maar was het niet te laat? De officiële toelating van de graveurs viel
immerss samen met de doorbraak van de fotografische kunstreproductie. Toen men de graveur George
Thomass Doo (1800-1886) vroeg of de steun van de Royal Academy voor de prentkunst nog wel zinvol
wass in het licht van de recente fotografische ontwikkelingen, wees de graveur zelfverzekerd op het
belangg van de prentkunst boven de 'onpersoonlijke' en 'kritiekloze' fotografie. Een graveur kon nu
eenmaall een eigen persoonlijke visie geven op het origineel, dit in tegenstelling tot de fotografie:
'incapablee of correcting the faults of a bad picture, bad drawing, want of keeping, etc., but copies all
thee vicious with the good', aldus de prentmaker.21 Fotografische reproductie was voor de graveur Doo
inn wezen een slaafse, mechanische weergave van kunstwerken. Het is een opmerkelijk verwijt van een
graveurr die nog niet zo lang geleden door schilders werd beschouwd als een 'Mechanic'.
Inn de negentiende eeuw voltrok zich de ingrijpende verandering van grafische naar fotografische
kunstreproductie.. Werden de vele Engelse graveurs rond 1800 nog denigrerend beschouwd als
'Mechanics',, een halve eeuw later kregen ze als 'kunstenaars' toegang tot de Royal Academy. Weer
vijftigg later, rond 1900, waren ze echter vrijwel allemaal verdwenen. Deze verandering verliep
uiteraardd niet zonder slag of stoot. De negentiende-eeuwse kunstreproductie kende een voortdurende
spanningg tussen het verdwijnen van grafische tradities en een grootschalige technische vernieuwing.22
Wijzigingenn in het (foto)grafisch landschap konden een bepaalde reproductietechniek in betrekkelijk
kortee tijd van karakter doen veranderen.23
Omm dergelijke veranderingen te begrijpen, heb ik ervoor gekozen om de grafische en
fotografischee technieken meer in een historisch perspectief te plaatsen dan ze in een strikt technisch
periodee uitsluitend bescheiden tekenacademies. Van de zes docenten die werden aangesteld voor het onderwijs waren er twee
voorr geschiedenis, een voor tekenen en schilderen, een voor beeldhouwkunst, een voor bouwkunst en tot slot een voor het
graverenn van plaatwerk. Zie uitvoerig over kunstonderwijs: Reynaerts 2001.
' 77 Anoniem, 'Etat du travail dans les différent ateliers', L'Artiste (1840) VI, p.251-252.
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dee negentiende-eeuw: T.Fawcett, 'Graphic versus photographic in the nineteenth-century reproduction', Art History .9 (1986)
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perspectieff te beoordelen. Een overweging hierbij was dat de technische en chemische aard van
grafischee en fotografische methoden reeds uitvoerig is beschreven in diverse handboeken, waar ook
voorr dit onderzoek dankbaar gebruik van is gemaakt.24 De verschuivingen op grafisch en fotografisch
terreinn waren echter niet alleen van technische aard. Een reproductiegravure uit 1890 was in technisch
opzichtt dan nog wel vergelijkbaar met een reproductiegravure uit 1810, maar zag er totaal anders uit in
eenn wereld die inmiddels werd bepaald door foto's.
Eenn historische benadering van reproductietechnieken is niet zonder problemen. De
geschiedeniss van reproductiemethoden is complex en grenzeloos en die van de negentiende eeuw
misschienn nog wel in het bijzonder. Halverwege de eeuw telde W.J. Starmard 156 grafische en
fotografischee reproductietechnieken.25 Nooit eerder in het verleden was de diversiteit van technieken
zoo groot geweest en na de negentiende eeuw slonk het aanbod weer snel. Terwijl de fotografie zich
perfectioneerde,, verdwenen binnen enkele decennia de traditionele reproductiegravure, mezzotinten
reproductielithoo definitief van hét toneel van de kunstreproductie. De negentiende eeuw biedt dan ook
eenn unieke variatie aan grafische en fotografische methoden voor het vermenigvuldigen van
kunstwerken.. In plaats van een encyclopedisch overzicht te geven van negentiende-eeuwse
reproductietechnieken,, beoogt dit hoofdstuk globaal de belangrijkste veranderingen op grafisch en
fotografischh gebied in beeld te brengen.
Tweee typen veranderingen spelen een belangrijke rol. In de eerste plaats is er een 'interne'
ontwikkelingg van veelgebruikte technieken. Zo verliep er uiteraard de nodige tijdd tussen de strikt
technischee uitvinding en de (succesvolle) commerciële toepassing ervan. In zowel de lithografie als de
fotografiee moest men jarenlang experimentéren om te komen tot een effectief massamedium, waarna
menn zich al snel ging toeleggen op de bijzonderetechnischevarianten voor de reproductie van
kleuren.. Bovendien waren er methoden die nauwelijks het experimentele stadium zijn ontstegen en na
enigee tijd weer geruisloos verdwenen.26 Dergelijke processen van innovatie en professionalisering
voltrokkenn zich gedurende de gehele negentiende eeuw. Soms verliepen ze geleidelijk maar vaak ook
schoksgewijs,, naar tijd en plaats. Naast deze 'interne* ontwikkeling van technieken kan een 'externe'
ontwikkelingg van reproductietechnieken worden onderscheiden. Het betreft hier meer de
wisselwerkingg tussen de gravure, de lithografie én de fotografie. Om deze historische veranderingen te
schetsenn beoogt dit hoofdstuk, denkend aan Benjamin, als het ware een 'Kleine geschiedenis van de
reproductietechniek** in de negentiende eeuw te geven.
GrafischeGrafische kunstreproductie: 1800-1835
HetHet traditionele medium: de gravure
'Unee idéé de génie...graphique\ zo omschreef men het plan van de graveur Pierre Laurent (17391809)) om alle schilderijen en beelden uit de Franse Koninklijke collectie in prent te reproduceren en
alduss de Franse prentkunst nieuw leven inn te blazen.27 Hij kreeg in 1791 de vereiste toestemming,
maarr de politieke instabiliteit zorgde ervoor dat de eerste prenten pas in 1803 verschenen onder de titel
MuséeMusée Francais recueil complet des tableaux, statues et bas reliefs qui composent la collection
nationale.nationale. Het plan was mooi, maar niet nieuw. Het lijkt rechtstreekss geïnspireerd op vergelijkbare
initiatievenn onder LodewijkXIV, de glorietijd van Franse prentkunst. Befaamde graveurs als Gérard
Audran,, Edelinck en Peine maakten hun prenten naar werken van Rafael en Veronese, maar ook naar
Fransee meesters als Poussin, Vouet en Lebrun.28 Een belangrijk initiatief uitt deze periode was de
oprichtingg van het 'Cabinet du Roi', bestaande uit prenten naar monumenten, tuinen, paleizen en
kunstwerken.. Het project werd nooit voltooid, maar het idee werd nieuw leven ingeblazen door
Laurentt met zijn Muséê Francais. Tientallen graveurs leverden een bijdrage aan de uitgave, die
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Gewezen wordt op Hind 1967, Van der Linden, Wax 1990, Frizót 1998 en Henisch 1993.
Stannard 1859 aangehaald in: Hamber 1996, p.37.
Eenn voorbeeld is de fotosculptuur, een methode om beeldhouwwerken driedimensionaal te reproduceren, zie: M. Bogart,
*Photosculpture\\ Art History 4 (1985) 1, p.54-65.
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H.de Cheimevières, 'La gravure du siècle', Gazette Gazette des Beaux Arts (1889), p.480.
Fransee graveurs als Claude Mellan en Michael Lasne hadden de basis gelegd voor een omvangrijke Franse school van
graveurs.. Jean Morin en Robert Nanteuil maakten naam met portretprenten, zie hierover: Hind 1967, p. 142-144.
®® Anoniem, 'De la gravure', VArtiste (1837) XIV, p.287. Zie ook: Hayter 1968,p.I8Z
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verscheenn tussen 1803 en 1811. Het werk werd voortgezet door zijn zoon Pierre Louis Henri Laurent
(1779-1844)) onder de titel Musée Royal, verschenen tussen 1816-1822.30
Inn Frankrijk gold aan het begin van de negentiende eeuw de periode van Lodewijk XIV als
ijkpuntt voor dé graveerkunst, net als overigens voor veel andere cultuuruitingen. Laurent poogde met
zijnn uitgaven de eigentijdse prentkunst rond 1800 aan te doen sluiten bij de beroemde Franse
prenttraditiee van de zeventiende eeuw. De bewondering voor de prentkunst uit deze periode hing nauw
samenn met de negentiende-eeuwse afkeer van de prentkunst uit de achttiende eeuw.31 Ook toen werden
kunstwerkenn op grote schaal gereproduceerd, zoals het werk van Rigaud, Chardin en Watteau,
aangevuldd met prenten naar Boucher, Greuze en Fragonard.32 Hoewel de prentkunst floreerde tijdens
hett tijdperk van de galante estampe, gold voor graveurs aan het begin van de negentiende eeuw, zoals
Bervic,, de zeventiende-eeuwse prentkunst als het grote voorbéeld.[8] Toen in 1810 Bervics prent naar
EnlevementEnlevement de Déjanire werd uitgeroepen tot de beste Franse gravure uit het eerste decennium van de
eeuw,, zag men een prent die zich voor het eerst in lange tijd weer kon meten met de gravuretraditie
vann de oude meesters uit de zeventiende eeuw.33
Dee faam van de Franse prentkunst was nauw verbonden met de in het koper gegraveerde
lijngravure.lijngravure. De gravure was traditioneel de eerst aangewezen techniek voor de reproductie van
kunstwerken,, maar aan het begin van de negentiende eeuw sprak dit niet langer vanzelf.34 Door de
nieuwee technieken kwam de traditionele gravure op de tocht te staan. De gravure had niet langer het
monopoliee voor kunstreproductie, aldus een anonieme recensent van het cultureletijdschriftLe Globe
inn 1828:
'Less gravures au burin deviennent presque aussi rares que Ie traductions en vers. On aime si
fort,, de nos jours Texpeditif et le bon marché, que la lithographie, Taquatinta, la maniere
noire,, se substituent tous les jours a ce pauvre burin, si lent et si couteux, lui arrachent
quelquess fleurons de sa couronne et s'arrogant le monopole de reproduire de tóutes les
creationss de la peinture moderne.'35
Inn 1834 schreef L 'Artiste naar aanleiding van de Salontentoonstelling somber: 'La grande gravure
penehee toujours vers sa ruine'.36 In hetzelfde jaar berichtte men vol bewondering over de Engelse
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De uitgave Musée Francais verscheen in 4 albums op folioformaat met in totaal 344 afbeeldingen. De publicatie Musée
RoyalRoyal bestond uit 2 albums op folioformaat met 161 prenten. Zie ook over dit album: Anoniem, 'De Ia gravure', L 'Artiste
(1837)) XIV, p.288, Delaborde 1882, p.269 en Beraldi 1885-1892, p,63-64. De genoemde albums moeten niet verward
wordenn met de uitgave van Musée des Monument Francais van Alexandre Lenoir.
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In 1837 schreef L 'Artiste: 'Cependant le dix-huinème siècle a vu décroftre Tart de la gravure, soit que les encouragemens
luii aient fait défaut, soit que les hommes de genie et d'intelligence lui aient manque. Cet art est tombe sous I'influence du
mauvaiss gout qui régné pendant un démie-siècle sur la France. \ Anoniem, 'De la gravure', L 'Artiste (1837) XIV, p.288.
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Schroder 1997, p.78-80. Zie ook G.S. Hell man, 'Eighteenth Century French Engravings',, The Printcollectors quarterly
vol,, 3 (1913), pp.3-8. Bekende graveurs waren Drevets, Daulléen Wille. Zie over de beroemde graveur Jean-Georges Wille
(1715-1808):: L.R. Metcalfe, 'The Memiors and Journal of Jean-Georges Wille (1715-1808)', The Printcollector quarterly, 4
(1914),, p.I31-165, Schroder 1997, p.72-76 en Hyatt Mayor 1971, ill.578. Naast de reproductie van Franse kunst werden
uiteraardd ook vele Oude meesters in prent gebracht. Zo graveerden R. Morghen, Boucher-Desnoyers en Forster werken van
Rafaell en Leonardo, zie bijvoorbeeld Boucher-Desnoyers' La Belle Jardiniere naar Rafael Vierge aux rockers naar
Leonardo,, zie Delaborde 1882 p.259.
333
Delaborde 1882, p.262. Vooral zijn prent naar L 'Education d 'Achille van Regnauït had minstens zo veel succes als het
origineell ais pendant bij deze prent vervaardigde hij Enlevement de Déjanire. Hoewel hij uitzonderlijk traag werkte en tijdens
zijnn leven niet meer dan 15 prenten realiseerde was zijn werk van hoge kwaliteit, zie: Hind 1967, p.203.
344
In vergelijking met de andere reproductietechnieken bleef bij de kopergravure de oplage immer aan de lage kant. Hoewel
dee ramingen sterk uiteenlopen in ligt de oplagen van een kopergravure tussen de 500 en 2000 afdrukken, zie: G. Laviron, *M.
Philippee de Rouen.Application de la galvanoplasitque a la reproduction des planches gravées a Feau-fortes et au burin',
LL 'Artiste (1846) Vil, p.210.
355
Anonieme recensie van de gravure van M. Migneret naar het werk Pierre le Grand van M. Steuben in: Le Globe 6 (1828),
p.461. .
Anoniem,, 'Gravure et lithographie', L'Artiste, VII (1834), p. 158. Men putte enige hoop uit de inzendingen voor de Prix de
Romee van datzelfde jaar van de graveurs Henriquel-Dupont en Prévost. 'Les succes inespérés qu'ont obtenus les planches de
Dupontt et de Prévost montrent bien que la gravure a encore un avenir en France, et que Ie moment n'est pas éloigné óu elle
auraa repris son ascendant sur la lithographie.', anoniem, 'Concours de gravure pour le Prix de Rome', L 'Artistet VUI (1834),
p.64.. Z.Pre vost (1797-1861) was een goede tweede achter Henriquel Dupont en behoorde tot de beroemdste prentmakers
rondd 1835 maakte lijngravures en aquatints naar onder andere werk van Decamps en Robert, Délaroche en Scheffer. Zie:
Beraldii 1885-1892, p.44-47 en anoniem, 'Salon de 1835. Gravure et Lithographies', L'Artiste, (1835), IX, p.193.
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prentkunst:: 'dans eette art, Londres a long-temps possède sur Paris une incontestable superiorité.'37 De
omvangrijkee verspreiding van kwalitatief goede prenten uit Engeland in Frankrijk zorgde voor
bescheidenheidd ten aanzien van de eigen graveerkunst.38
Dee Engelse prentkunst werd aan het begin van de negentiende eeuw nog bepaald door de grote
bloeiperiodee aan het einde van de achttiende eeuw. Wat de lijngravure voor de Franse prentkunst was,
wass de mezzotint voor de Engelse prentkunst. Deze techniek was, in tegenstelling tot de traditionele
gravure,, speciaal ontwikkeld met het oog op het reproduceren van schilderijen. Hoewel de methode
haarr oorsprong had in de Lage Landen, werd ze geperfectioneerd in Engeland en stond ze al snel
bekendd als de 'maniera anglais',39 De stippelslructuur van de mezzotint maakte het - meer dan de
stuggee lijnstructuur van de lijngravure - mogelijk om subtiele nuances tussen licht en donker weer te
geven.. De mezzotint leende zich dan ook bij uitstek voor de reproductie van de stofuitdrukking en het
elair-obscurr van schilderijen. Bovendien was deze techniek veel sneller uit te voeren: zes keer sneller
dann een gravure. Een belangrijk nadeel was wel de kwetsbare plaat, waarmee lang niet de oplagen van
dee traditionele gravures konden worden gehaald.40 Tegenover tientallen mezzotints stonden honderden
tott zelfs een paar duizend gravures.41 Dat neemt niet weg dat de mezzotint een buitengewoon
succesvollee reproductietechniek was, die op grote schaal is toegepast tijdens de gouden tijd van de
Engelsee prentkunst aan het einde van de achttiende eeuw. Beroemde mezzotmters als James
MacArdelll (1728/29-65), Valentine Green (1739-1813) en John Raphael Smith (1752-1812) maakten
Sirr Joshua Reynolds tot een van de meest gereproduceerde kunstenaars van zijn tijd.42 Terwijl de
Fransee prentmakers aan het begin van de negentiende eeuw op zoek waren naar de traditie van de
zeventiende-eeuwsee lijngraveurs, werkten de Engelse mezzotinters nog steeds in The great Age of
Mezzotint.Mezzotint. Graveurs als Charles Turner en William Ward zetten aan het begin van de nieuwe eeuw de
typischh Engelse mezzotinttraditie voort. Ze gebruikten de mezzotint, maar combineerden de techniek
nadrukkelijkerr met de ets in hun zoektocht naar nieuwe grafische effecten. De belangrijkste
prentmakerr uit deze periode was misschien wel S.W. Reynolds (1794-1835).43/9/ Hij maakte vele
prentenn naar werken van beroemde schilders als Joshua Reynolds (geen familie) maar ook naar
eigentijdsee Franse meesters als Gericault, Délaroche, Prud'hon en Scheffer.44 Na zijn overlijden in
1S355 noemde L 'Artiste hem *un graveur de génie*.45 Reynolds werkte in de typisch Engelse
mezzotinttraditiee maar maakte internationaal naam.
Opp de vlucht voor zijn schuldeisers kwam de Engelse graveur Charles Howard Hodges (1764-1837)
aann in de Bataafse Republiek en vestigde hij zich in 1792 in Den Haag.46 Hodges had het vak geleerd
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De aanleiding was de gravure van Prévost naar Le Bon Dévot van Charlet, zie: Anoniem, 'Gravure et lithographie',
L'Artiste,L'Artiste, VII (1834), p.158. Men wees vooral op de belangrijke rol van de Engelse prenthandel in de productie en
verspreidingg van prenten voor het grote publiek.
'Toutt le monde connait les nombreux prodiges que produisent les graveurs anglais, la force et larichessede colons qu'ils
ontt su donner a Ia gravure et done on n'avait point d'idée avant eux. Comparez maintenant a ces ouvrages admires le système
sutvii pas la gravure francaise telle qu'elle est representee a ce concours.'[.„] Quelle sécheresse, quelle pauvreté de ton dans
cessfigures!',Anoniem, 'Concours de gravure pour le Prix de Rome', L 'Artiste, VIII (1834), p.64.
w
Wuestmanl998,p.l25. .
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Lambert 1987, p.76.
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Hind 1967, p.15.
All tijdens zijn leven verschenen er honderden mezzotints naar zijn werk, vooral van zijn portretten. Andere kunstenaars
waarvann vele prenten verschenen waren Thomas Gainsborough, George Romney, Allan Ramsay en Joseph Wright of Derby.
Inn de schaduw van de vele mezzotints werden er echter in Engeland ook lijngravures gemaakt. Hogarths bekende
moralistischee genre-series als A Harlot 's Progress en A Rake 's Progress werden destijds zelfs vooral in lijngravures
gereproduceerdd en nauwelijks in de typische Engelse mezzotint-techniek. Tekenend voor de verschillende prenttradities is
echterr dat hij daarvoor vooral samenwerkte met Franse graveurs, zie: Bindman 1997, p.31. Zie over de mezzotint in Engeland
inn de achttiende eeuw: Gray 1937, p.29-30.
All op de Salon van 1810 en 1812 waren er prenten van zijn hand te zien naar werken van Franse meesters als Délaroche en
Gericault,, die hij had gemaakt tijdens zijn verblijf te Parijs in 1809. Ook halverwege de jaren '20 verbleef hij enige tijd in
Parijs.. In totaal verbleef hij waarschijnlijk 5 a 6 jaar in de Franse hoofdstad, dit overigens op advies van Engelse uitgevers
mett vestigingen in Parijs, zie hierover: Wax 1990, p. 100.
Schefferr maakte een portret van de graveur dat zich bevind in het Dordrechts Museum. Ewals dateert dit werk in 1847, zie:
Ewalss 1987, p.427.
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Anoniem, 'Reynolds', L 'Artiste (1835) X, p.224-227. Zie ook het bericht van overlijden Anoniem, 'Variété', L 'Artiste
(1835)X,p.S4. .
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VanderFeltz 1982, p.8-9. Eind 1967, p.280-281.
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bijj de befaamde Engelse mezzotinter John Rafael Smith en behoorde tot de school van graveurs rond
dee schilder Joshua Reynolds. Wat trof Hödges hier aan? Hoe stond de Nederlandse prentkunst ervoor
aann het begin van de negentiende eeuw? Het is waarschijnlijk dat Hodges in contact kwam met de
bekendee graveurfamilie Vinkeles. Aan het hoofd stond Reinier Vinkeles (1741-1816). Hij was nog in
dee leer geweest bij de Franse meestergraveur J.Ph. LeBas en was vervolgens in Amsterdam gaan
werken,, samen met zijn broer Harmanus en zijn twee zoons Johannes en Abraham. Op het atelier van
Reinierr Vinkeles kreeg ook de graveur J.E. Marcus (1774-1826) zijn vorming tot graveur, waarna hij
gravuress maakte naar Hollandse Oude Meesters. Net als hun buitenlandse collega's combineerden de
Nederlandsee graveurs verschillende grafische technieken zoals de ets en de kopergravure.47 In dit
Nederlandsee gezelschap van graveurs bleef de Engelse Hodges niet afzijdig. In korte tijd integreerde
hijj volledig in de Nederlandse prentkunst en groeide hij uit tot een toonaangevend prentmaker en
portretschilderr en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kunst aan het begin van de
negentiendee eeuw.4B Zo was hij betrokken bij de oprichting van de Koninklijke Academie in
Amsterdam,, samen met de prentmakers Reinier Vinkeles en Marcus.49
Dee graveur Marcus was de eerste docent van graveerklasse van de Koninklijke Academie
maarr overleed plotseling in 1826. In de zoektocht naar een opvolger, week men uit naar Frankrijk.
Koningg Willem I liet de talentvolle jonge Franse graveur André Benoït Barrau Taurel (1794-1859)
overkomenn om als hoofd van de graveeropleiding de Nederlandse prentkunst te stimuleren.50 Taurel
hadd het vak geleerd op de ateliers van de schilder Guérin en de graveur Bervic, samen met onder meer
dee graveur Henriquel-Dupont. Taurel kan worden gerekend tot de befaamde generatie van Franse
graveurss die later wel is omschreven als 'Ie grand mouvement de 1830' rond de graveur HenriquelHenriquel-Dupont.511 Sterker nog, Taurel had zelfs eerder succes dan het talent Henriquel-Dupont toen
hijj - en niet Henriquel-Dupont - bekroond werd met een Prix de Rome. Wellicht was dit ook de reden
omm juist Taurel naar Nederland te halen om hier de prentkunst te stimuleren. Dankzij zijn Prix de
Romee verbleef hij tussen 1818-1823 in Rome, waar hij onder meer bevriend raakte met de Franse
schilderr Ingres.52 Teruggekeerd in Parijs nam Taurel de jonge Italiaanse graveur Luigi Calamatta
(1802-1869)) onder zijn hoede, die later zou uitgroeien tot een befaamde graveur.53 In de Franse
hoofdstadd kreeg Taurel een zoon: Charles Édouard Taurel. Hij zag zijn zoon echter opgroeien in
Amsterdam,, waar hij per 1 januari 1828 hoofd werd van de graveeropleiding van Akademie voor
Beeldendee Kunsten en hét tot 1855 zou blijven. Hoewel hij diverse prenten maakte naar portretten van
dee hand van Nicolaas Pieneman en J.A. Kruseman, leverde hij als docent van de Academie
477

Van der Feltz 1982, p. 12. Een ander voorbeeld is Dirk Sluijter (1790-1852) die kopergravures maakte naar portretten en
landschappenn van onder andere H.P. Oosterhuis. Sluijter legde de basis voor een belangrijke familie-traditie van prentmakers.
Zelff leerde hij het vak van prentmaker aan zijn zoon Dirk Jurriaan Sluyter (1811-1886) die ook een productief reproductiegraveurr zou worden. Deze zou op zijn beurt weer hét vak doorgeven aan zijn zoon Hendrik D. Jz Sluyter die in Nederland tot
dee laatste generatie reproductie-graveurs behoort.
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Hodges maakte vele prenten naar het werk (vooral portretten) van de hand van Reynolds, Romney en Gainsborough,
aangevuldd met portretten van de Nederlandse adel. Na 1800 legde hij zich nader toe op de vervaardiging van schilderijen en
pastels,, maar hij bleef tot aan zijn dood prenten maken van composities van eigen hand of vann oude meesters,, zie: Van der
Feltzz 1982, p.385-387.
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Zo had Hodgetts samen Marcus ook zitting in een commissie die in 1820 en 1822 een prijsvraag moest uitschrijven ter
bevorderingg van de prentkunst in Nederland J.EMareus (1774-1826) was een leerling van Renier Vinkeles en is vooral
bekendd gebleven dankzij zijn studiewerk (o.a.naar Van Troostwijk), meer dan zijn diverse reproducties naar schilderijen en
tekeningen,, zie hierover: Knoef 1943, p. 157-159. Vinkeles maakte samen met Apostool de eerste plannen voor de oprichting
vann de Academie waar ook Hodges al vroeg, in 1808, betrokken bij dit instituut, Marcus tater benoemd als directeur
graveerklassee op de Academie, zie Reynaerts 2001, p.35-44, 85. Naast de graveur Marcus was de prentmaker J.A. Daiwaille
inn 1820 aangesteld als mededirecteur maar deze vertrok reeds na enkele jaren om samen gaan te werken met de schilder
Koekoekk bij de reproductie van zijn werk, zie: Moulijn 1918, p.32-33.
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Reynaerts 2001,p.l06,132.
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'' A la même époque, M.Henriquel-Dupont, que nous aurions cité Ie premier, sans doute, si nous avions voulu procéder par
ordree de talent, achevait sa magniftque planche de Gustave Wasa, ouvrait une voie nouvelle, et se constituait Ie chef d'une
brillantee école.' Zie: Lecler, F, L. Noel, 'Revue des Editions illustrées, des Gravures et des Lithographies', L 'Artiste (1839),
I,, p.142. Blanc C, 'La Joconde de Leonard de Vinci. Gravée par Calamatta*, Gazette des Beaux-Arts 1 (1859), p.164.
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Hier raakte hij bevriend met de schilders Ingres en Charles Thévenin, wiens dochter hij huwde. De vriendschap met Ingres
resulteerdee m verschillende portretten die Ingres maakte van Taurel en zijn dochtertje. Ook tekende Ingres een fraai portret
vann mevrouw Taurel, dat overigens tater bezit werd van Jozef Israels en via zijn zoon Isaac Israels uiteindelijk in hét Haagse
Gemeentee Museum kwam, zie: H.E. van Gelder, 'Ingres en de familie Taurel', Maandblad voor Beeldende kunsten 26
(195Ö),pp.2-10. .
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Beraldi 1885-1892, p.83.
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waarschijnlijkk zijn belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse prentkunst tnet zijn opleiding van
diversee talentvolle graveurs, onder wie zijn zoon Édouard Taurel, J.W. Kaiser en H.W. Cóuwenberg.54
Dee invloed van de Engelse mezzotinter Hodges en de Franse lijngraveür Taurel in de
Nederlandsee prentwereld, is tekenend voor de situatie van de prentkunst hier te lande aan het begin
vann de negentiende eeuw. Van de befaamde prenttraditie van Lucas van Leyden en Hendrik Goltzius
wass weinig meer over. Hoewel er weinig bekend is over de Nederlandse prentkunst uit deze periode,
lijktt de buitenlandse prentkunst hier een belangrijke rol te hebben gespeeld. Illustratief is het conflict
inn 1836 tussen de gezaghebbende redacteur J.W. Yntema van de Vaderlandse Letteroefeningen en de
uitgeverr GJ.A. Beijerinck. De aanleiding was een aantal bij uitgever Beijerinck verschenen
publicaties.. De uitgaven waren geïllustreerd met gravures, gemaakt door buitenlandse graveurs.
Daaropp schreef de Vaderlandsche Letteroefeningen zeer kritisch:
** vooral bij den zeer verachterden, doch thans weder eenigszins voortuitgaanden staat der
vaderlandschee graveerkunst die nog gedurig zoozeer aanmoediging behoeft, voortbrengselen
derr graveerstift van buitenlanders langs allerlei wegen door de bekende Magazijnen en ook
doorr de bovenstaande werken onder ons wórden ingevoerd en verspreid, waaraan geen
vaderlandschee kunstenaar of werkman deel heeft, en waarvan niemand in ons land eenig
voordeell trekt, dan enkel hun gewin beoogende, uitgevers alleen.'55
Dee uitgever Beijerinck verweerde zich fel met een uitvoerige advertentie die een interessante indruk
geeftt van de Nederlandse graveerkunst in die periode:

'Dee algemeene bijval dezer kostbare ondernemingen heeft mij overtuigd hoe zeer het oordeel
vann het Nederlandsen Publiek in geenen deele instemt met den schrijver van de Vaderlandsche
Letteroefeningen,, die gemeend heeft deze en dergelijke ondernemingen te moeten afkeuren,
omdatt hij het nadeelig vóór ons Land keurde, dat de platen door buitenlandsche kunstenaars
gegraveerdd zijn. Doch de steller oordeelde daar zonder verstand van zaken, want het aantal
graveursgraveurs in Nederland is zoo gering (curs. RV), dat verdienstelijke kunstenaars in dit vak ten
onzentt altijd zulk een overvloed van werk hebben, dat zij met den beste wil meestal de
uitgeverr langer moeten laten wachten, dan door derzelver ondernemingen wenschelijk is,
zoodatt het hun onmogelijk zoude zijn in een kort tijdsbestek werken gelijk bovenstaande te
leveren,, doch al bestond die mogelijkheid dan zouden in een zoo klein Land als het onze, de
kostenn te hoog loopen voor staalgravures, gelijk die hier geleverden. Om alzoo in kostbaarheid
enen goedkoopheid met den Buitenlander te kunnen wedijveren, is men genoodzaakt zich
afdrukkenafdrukken van Engelsche gravures aan te schaffen (curs. RV) en ik geloof mijn vaderland du
werkelijkk met de góedkoope uitgaven dezer Prachtwerken een dienst te hebben gedaan, daar
menigg jong Kunstenaar in ons Land zal aanmoedigen om zich meer en meer in die schoone
kunstt te bekwamen, en te meer ook, dewijl de bearbeiding van den tekst aan mannen is
opgedragen,, op welke kunde en smaak zich Nederland te regt verheft.'56
Afgezienn van Beijerincks persoonlijke rancune, bevat zijn verweer interessante informatie over de
mogelijkhedenn - en vooral onmogelijkheden - binnen de Nederlandse graveerkunst in die dagen.
Zeker,, er waren hier graveurs actief, maar door de bescheidenheid van de Nederlandse markt konden
zee niet op tegen de veel goedkopere buitenlandse (vooral Engelse) gravures. Toen de Vaderlandsche
LetteroefeningenLetteroefeningen opnieuw reageerde met een scherp en persoonlijker verwijt, besloot uitgever
Beijerinkk tot zwaarder geschut. Zijn doel was nu om het gezag van de Vaderlandsche Letteroefeningen
structureell te ondermijnen met een nieuw 'echt Kritiesch' tijdschrift. In augustus 1836 verscheen de
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prospectuss van het nieuwe blad De Gids, met de subtiele ondertitel: Nieuwe Vaderlandsche
Letteroefeningen.Letteroefeningen. Het tijdschrift De Gids zou uitgroeien tot een van de meest gezaghebbende cul
tijdschriften.. Voor de afbeeldingen gaf uitgever Beijerink opdracht aan Nederlandse prentmakers,
zoalss LP. de Lange en J.W. Kaiser, en hij zette zich actief in voor de ontwikkeling van de vaderlandse
prentkunst.577 De oorsprong van dit beroemde blad houdt dus rechtstreeks verband met de (bescheiden)
Nederlandsee graveerkunst in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Terwijl men in Frankrijk op
zoekk ging naar de beroemde graveertraditie uit het verleden en in Engeland de prentmakers nog in de
eigenn mezzotinttraditie werkten, bouwde men in Nederland aan een nieuwe graveerschool met behulp
vann de Engelse mezzotinter Hodges en de Franse lijngraveur Taurel.
Afgezienn van de vele in metaal gegraveerde mezzotints en gravures werd er aan het begin van de
negentiendee eeuw op steeds ruimere schaal in hout gewerkt. Hoewel de traditionele houtsnede net zo
oudd is als de prentkunst zelf, is deze techniek relatief weinig gebruikt voor kunstreproductie. De
belangrijkstee oorzaak hiervan was waarschijnlijk het tamelijk ruwe karakter van de lijnstructuür van de
houtsnedee in vergelijking met de fijnmazige kopergravure of mezzotint. De ontwikkeling van de
houtgravurehoutgravure in Engeland aan het einde van de achttiende eeuw bracht echter nieuwe perspectieven. De
bewerkingg van de veel hardere kopse kant van het hout (vooral het harde palmhout), bood de graveur
dee mogelijkheid tot een fijnmazige lijnstructuür. Het was vooral de graveur Thomas Bewick (17531828)) die een belangrijke bijdrage leverde aan het gebruik van de houtgravure met zijn bekende
illustratiess van Britse fauna in The History of Brush Quadrupeds (1790) en The History ofBritish
BirdsBirds (1797-18O4)./70J Het gebruik van de houtgravure als illustratietechniek was niet toevallig. Het
grotee voordeel van deze methode boven de andere grafische technieken was de mogelijkheid om
woordd en beeld samen te af te drukken. De bloei van deze techniek is dan ook onlosmakelijk
verbondenn met de productie van geïllustreerde uitgaven van reisgidsen, wetenschappelijke
verhandelingen,, proza en poëzie.58 m de traditie van Bewick kwam de houtgravure vooral in de jaren
dertigg van de negentiende eeuw tot bloei dankzij de vele geïllustreerde tijdschriften als The Penny
MagazineMagazine (1832-1845), waarna de techniek ook veel gebruikt zou gaan worden voor de reproductie
vann kunstwerken.
Crayonmanier,Crayonmanier, stippelgravure en aquatint
Inn aanvulling op de traditionele Ujngravure en mezzotint werden in de laatste decennia van de
achttiendee eeuw in korte tijd enkele nieuwe reproductietechnieken uitgevonden: de crayonmanier, de
stippelgravurestippelgravure en de aquatint. Was de mezzotint destijds speciaal uitgevonden voor het
vermenigvuldigenn van schilderijen, de nieuwe methoden waren vooral bedoeld voor de reproductie
vann krijttekeningen en aquarellen en vormden eenbelangrijke uitbreiding op het grafisch palet van
prentmakers. .
Inn 1757 ontwikkelde de Franse prentmaker J.C. Francois (1717-1769) de crayonmanier, een
mett de etstechniek verwante methode.59 Anders dan bij de gravure of de ets maakt de prentmaker geen
krassenn in de plaat, maar brengt hij met graveerinstrumenten stippelpatronen aan in de etsgrond. In een
zuurbadd bijt het zuur alleen door de stippelstructuur in de plaat. Na het verwijderen van de grondering
enn het afdrukken van de plaat verschijnt het stippelpatroon op het papier. Het resultaat is een grafische
afbeeldingg met het uiterlijk van een Iqrijttekening. Dankzij deze methode werden vooral de populaire
pastelss van Watteau, Boucher en Fragonard fraai gereproduceerd//1] De techniek werd al snel in
Engelandd geïntroduceerd door William Wynne Ryland (1732/8-1783), waarna de crayonmanier ook
daarr snel populair werd.60 Een groot succes was zijn bijdrage aan de tweedelige publicatie van Charles
Rogerr met de titel A Collection of prints in imitation of drawings uit 1778.
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Ondertussenn had Ryland ook een eigen variant op de crayonmanier ontwikkeld: de
stippelgravure.stippelgravure.6161 Bij deze methode wordt met een burijn vele kleine puntjes in de drukvorm
aangebracht.. Door de dichtheid van het stippelpatroon te variëren kunnen na afdrukken fraaie
toonverschillenn worden bereikt. De stippelgravure is eigenlijk het spiegelbeeld van de mezzotint. Het
iss een relatief toegankelijke techniek, eenvoudiger te beoefenen dan de weerbarstige lijngravuré. Het
makenn van een punt is nu eenmaal minder veeleisend dan het trekken van een lijn, waardoor de
stippelgravuree ook door een minder geoefende hand vlot is uit te voeren. Net als de crayonmanier
maaktt het stippelachtige karakter van de stippelgravure de techniek zeer geschikt voor de reproductie
vann krijttekenïngen met hun kenmerkende korrelige structuur. Dankzij de stippelgravure kon men de
tekeningenn uiterst exact imiteren. De geestelijkee vader Ryland belandde er zelfs mee in de gevangenis
opp beschuldiging van kunstvervalsing.62 De bekendste graveur die naam maakte met de stippelgravure
iss Francesco Bartolozzi (1727-1815) met zijn prenten naar het werk van Reynolds, Romney (17341802),, Lawrence (1769-1830) en Kaufmann (1741-1807)./72/ Een voorbeeld is de uitgave Imitations
ofof Original Drawings by Hans Holbein in the Collection of His Majesty (1792-1800). De techniek
werdd vooral in Engeland toegepast en stak zelfs de mezzotint naar de kroon als de typisch Engelse
reproductietechniek.63 3
Dee Franse prentmaker Jean Baptiste Le Prince (1734-1781) was waarschijnlijk een van de
eerstenn die de aquatinttechniek publiek maakte met zijn voorbeelden uit 1768. Ook deze techniek is
nauwverwantt met de ets: nadat een tekening was aangebracht in de etsgrond, wordt de plaat opnieuw
bedektt met een aquatintgrondering. Als deze grondering is bewerkt, wordt de plaat opnieuw geëtst in
hett zuurbad. Het afdrukken van de plaat geeft vervolgens een ets met een tonaal karakter. De precieze
werkingg van de techniek was, zoals vaak bij nieuwe methodes, nog enige tijd duister. Door de
afschermingg van patenten moesten graveurs vaak gissen naar de nieuwe inzichten van collegagraveurs.. Meestal zat er niets anders op dan te experimenteren op basis van geruchten en goed geluk.
Opp 8 september 1775 liet de Engelse kunstenaar Paul Sandby (1725-1809) zijn goede vriend John
Clerkk echter weten: 'perceive you have been trying at Le Prince Secret. Know my goodfriendI got a
keyy to it and am perfect master of iV64[13] Paul Sandby en Thomas Rowlandson maakten de techniek
vervolgenss populair voor de reproductie vande aquarellen, onder meer door de publicatie van
ImitationsImitations ofModern Drawings.65 De aquatint bleek bij uitstek geschikt om het vluchtige, vloeibare
uiterlijkk van een aquarel te imiteren. Naast de Engelse en Franse prentmakers, experimenteerde in
Nederlandd Cornelis Ploosvan Amstel (1726-1798) met verwante technieken en gafhij tussen 1765 en
17855 46 tekeningen uit in de vorm van aquatints. De meeste voorbeelden verschenen echter na zijn
doodd in de uitgave van Christian Josi, Collection limitation de Dessins (Londen 1821), met honderd
prentenn vervaardigd in crayonmanier en aquatint.66
Dee crayonmanier, stippelgravure en aquatint werden drie veelgebruikte technieken voor het
reproducerenn van (zeer populaire) werken op papier: krijttekeningen, pastels en aquarellen. Meer dan
hett reproduceren van de oorspronkelijke compositie, boden ze de mogelijkheid om eveneens het
uiterlijkk van de oorspronkelijk techniek te benaderen. Zo kon met de stippelgravure de kenmerkende
korrelstructuurr van het krijt in prent worden gebracht en bood de aquatint de mogelijkheid om het
'vloeibare'' karakter van een aquarel weer te geven. De donkere mezzotinttechniek was dan weliswaar
uitgevondenn om het clair-obscur van olieverfschilderijen te imiteren, maar voor de lichte, luchtige
reproductiee van tekeningen was de 'zwarte-kunsttechniek' niet erg geschikt. De nieuwe methoden
maaktenn een nieuw soort reproducties mogelijk, die het origineel nauwkeurig konden benaderen:
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prentenn met het uiterlijk van tekeningen. Het waren uiteraard persoonlijke interpretaties van de
prentmaker,, maar de eigen inbreng van de prentmaker werd zoveel mogelijk gereduceerd in een
pogingg om de oorspronkelijke hand van de oorspronkelijke kunstenaar in prent te vangen. Rebel laat in
zijnn studie Faksimile und Mimesis. Studiën zur Deutschen Reproduktionsgrafik des ISJahrhunderts
(1981)) zien dat dit streven naar een zo exact mogelijke reproductie met behulp van crayonmanier,
stippelgravuree en aquatint samenhangt met de opkomst van het concept van de 'facsimile',
omschrevenn als een 'technische Reproduktion einer Bild- oder Schriftvorlage mit Ansprueh auf
gröstmöglichee Nachbildungstreue'.67 Met het streven naar de grootst mogelijke uiterlijke
verwantschapp met het origineel stelde het facsimileconcept nieuwe eisen aan natuurgetrouwheid. De
ultiemee facsimile is als het ware 'identiek' aan het origineel. Deze nieuwe visie bracht ook een andere
benaderingg van reproductietechnieken met zich mee, of zoals Ivins treffend omschreef:
'Upp to this time engravings had looked like engravings and nothing else, but now, thanks to
thee discovery of new techniques, the test of their success began to be the extent to which they
lookedd like something else.
Hett facsimüeconcept kan worden beschouwd als een motor achter grafische innovatie, gericht op een
zoo nauwkeurig mogelijke weergave van het origineel, of het nu een tekening was of een Middeleeuws
handschrift. .
Dee crayonmanier, de stippelgravure en de aquatint brachten nieuwe grafische mogelijkheden
voorr de prentmakers, die ze op ruime schaal aanwendden voor de reproductie van kunstwerken. Toch
warenn de diverse technieken niet inwisselbaar. Uiteraard verschilden de procédés van aard, methode
enn kosten, maar daarnaast speelden ook andere, meer esthetische overwegingen een rol. Zo werden
lineairee technieken, zoals de lijngravure, vanuit esthetisch oogpunt hoger aangeslagen dan de meer
tonalee methoden met een süppelstructuur als de mezzotint, aquatint en de stippelgravure. Rond 1800
bestondd er een hiërarchie van reproductietechnieken. Bovenaan stond de lijngravure, gevolgd door de
mezzotint,, gevolgd door de stippelgravure en onderaan de aquatint.69 Voor deze ordening bestonden
verschillendee argumenten. Zo stelde de lijngraveur Sir Robert Strange:
*II cannot help lamenting an innovation of late years has crept into the art of engraving and has
inn no small degree retarded its progress. Scarce had mis art Qm& engraving) been introduced
intoo this country on a respectable footing when a species of invention took place, best known
byy the name of stippling or dotting, and has insensibly made so rapid a progress in the course
off a few years that it has deluged the metropolis and the country at large with a superfluity of
inferiorr productions. Far be itfromme to depreciate this talent when it is confined to the hands
off ingenious artists; but what is much to be regretted is thatfromthe nature of the operation
andd the extreme facility with which it is executed it has got into the hands of every boy of
everyy print-seller in town, and of every manufacturer of prints, however ignorant and
unskilful.. *70
Hett praktische voordeel van een eenvoudige techniek gold bij de waardering ervan eerder als een
nadeel.. Ook in de Algemeene Konst en Letterbode van 1802 beschouwde men de stippelgravure als
inferieurr aan de traditionele lijngravure:
'Mett ongemeen genoegen vernemen wij, dat de dolle drift voor het graveren in de
gepuncteerdee manier, welke met opoffering van gezond verstand en goede smaak, zoo lang de
overhandd had, in verval begint te geraken, en de streepsgewijze gravure opnieuw boven begint
tee drijven.'71
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Daarnaastt werd de Kjngravure van oudsher ook meer in verband gebracht met de historieschilderkunst,
terwijll de mezzotint vooral veel werd gebruikt voor de lager aangeslagen portretkunst.72
Dezee hiërarchie van technieken lijkt in de loop van de negentiende eeuw te vervlakken. Toch
komenn we tot diep in de eeuw signalen tegen dat de technieken niet inwisselbaar waren. Zo schreef
LL 'Artiste niet toevallig over 'La grande gravure'.73 Ook in Engeland, het land van de mezzotint,
achttenn veel critici de lijngravure nog lange tijd superieur. Op tentoonstellingen werden de prenten
eveneenss niet alleen op techniek gehangen, maar ook in de genoemde normatieve volgorde besproken.
Zelfss de befaamde kunsthandeluitgeverij Goupil bleef in haar fondslijsten tot aan het begin van de
twintigstee eeuw trouw aan deze normatieve sortering van reproductietechnieken.
Reproductietechniekenn waren dan wel in veel opzichten vergelijkbaar, maar daarmee nog niet
gelijkwaardigg aan elkaar.
Opgemerktt moet worden dat deze normatieve grenzen in de reproductiepraktijk vaak
vervaagden.. In de zoektocht naar nieuwe grafische effecten werden de verschillende grafische
techniekenn soms op ingenieuze wijze met elkaar versmolten, zozeer zelfs dat ze met het blote oog
nauwelijkss meer uit elkaar waren te halen. Alleen al onder de termen crayonmanier, stippelgravure en
aquatintt gingen soms vele verwante variaties schuil. Ze werden regelmatig met elkaar gecombineerd,
ookk met de traditionele gravure en de mezzotint, tot prenten in de zogenaamde 'mixed method' of
'mixedd manner*. De diverse grafische reproductietechnieken boden voortdurend nieuwe
mogelijkheden,, maar het was nog lang niet genoeg. Aan het begin van de eeuw werd al druk
geëxperimenteerdd met een ander soort medium dat nog effectiever zou zijn voor kunstreproductie: de
lithografie. .

EenEen nieuw medium: de lithografie
Volgenss de grondlegger van de lithografie, Alois Senefelder (1771-1834), was de reproductie van
tekeningenn een van de belangrijkste verdiensten van de nieuwe techniek.74/'/ 4] Hoewel de eerste
toepassingg van de lithografie lag in de reproductie van bladmuziek, is het medium al snel gebruikt
voorr de vermenigvuldiging van beeldende kunst. Het vroegste voorbeeld is waarschijnlijk de uitgave
vmAlbrechtDürer'svmAlbrechtDürer's CkristHch-Mythologische Handzeichnungen uit 1808. Een andere vr
kwamm van de hand van Johann Nepomuk Strixner (1782-1855) en verscheen tussen 1810 en 1816: Les
OeuvresOeuvres lithographiques. Contenant un choix de dessins d'après les grands maiires de toutes les
écoles,écoles, tiré des Musées de sa Majesté Ie Roi de Bavière. Naar aanleiding van dit succes beproefde
Strixnerr het procédé ook voor de reproductie van schilderijen. In 1817 verscheen Königliche
BayerischeBayerische Gemülde-Saal zu München und Schleissheim, waarin tweehonderd schilderijen in litho
werdenn gereproduceerd.75 Hoewel de lithografie zou uitgroeien tot een massamedium voor
kunstreproductie,, hadden deze vroege uitgaven nog een exclusief karakter.7* De eerste litho's werden
gedruktt in Zuid-Duitsland in de nabijheid van het veelgebruikte leisteen, waardoor de lithografie ook
well steendruk werd genoemd.
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Dee eerste lithopers buiten Duitsland stond in Engeland. Al in 1800 was Senefelder naar
Londenn gegaan om patent te krijgen op zijn nieuwe reproductiemethode.77 De keuze om juist daar
patentt aan te vragen is begrijpelijk gezien de rijke grafische traditie, de grote technische voorsprong na
dee Industriële Revolutie en de grote Engelse markt. Driejaar later verscheen de uitgave Specimens of
PolyautographyPolyautography (1803), zoals lithografie aanvankelijk genoemd werd, met originele prenten van on
meerr Benjamin West (1738-1820) en Henry Fuseli (1741-1825). Daarna werd de techniek in Engeland
all snel veel toegepast voor kunstreproductie; dit in tegenstelling tot Duitsland, waar het medium ook
voorr andere, commerciële toepassingen werd gebruikt. Belangrijke pioniers op het terrein van de
Engelsee lithografie waren de uitgevers Rudolf Ackermann (1764-1834) en Charles Joseph Hullmandel
(1789-1850).. Ackermann stimuleerde de lithografie vooral in kwantitatieve zin, terwijl Hullmandel,
vann oorsprong kunstenaar, meer bijdroeg aan de verbetering van de kwaliteit van de techniek.78
Naa Engeland kwam de lithografie ook terecht in Frankrijk, waar de miniatuurschilder
Godefroyy Engelmann (1788-1839) in 1814 de eerste lithopers in gebruik nam. Eerder was hij speciaal
naarr München gereisd om in de leer te gaan bij Clemens Senefelder, de broer van de uitvinder.
Engelmannn maakte van zijn lithopraktijk een groot succes, waarop hij besloot om in juni 1816 ook in
Parijss een drukkerij voor litho's te beginnen. Daar was hij echter al niet meer de enige die het belang
vann het nieuwe medium inzag. Eerder dat jaar, in april, had Baron Charles Philibert de Lasteyrie
(1759-1849)) al de lithografie in Parijs geïntroduceerd. Deze publicist,filantroopen liberaal maakte al
vroegg prenten naar composities van C. Vemet en Charlet.79 Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de
vroegee lithografie in Frankrijk, maar het was Engelmann die uit de onderlinge concurrentie het sterkst
naarr vorenn kwam. Het was aan hem te danken dat Parijs vanaf de jaren twintig de Europese hoofdstad
vann de lithografie werd.
Inn Nederland schreef de Koninklijke Courant op 1 augustus 1807 voor het eerst over de 'zeer
kunstrijkee vinding' van Senefelder, waarbij men wees op het grote voordeel van deze techniek: 'Een
derr grootste voordeden, welke deze kunstbewérking oplevert, bestaat hierin, dat men in plaats eener
kopiee een volmaakt afdruksel van de origineele teekening verkrijgt.'80 Desondanks duurde het nog
tweee jaar, tot 1809, voordat het nieuwe medium in Nederland werd geïntroduceerd. Om de techniek te
stimulerenn schreef de Hóllandsche Huishoudelijke Maatschappij in 1810 een prijsvraag uit onder de
hoopvollee titel: 'De Steendruk zal het ver brengen'.81 Aanvankelijk bleef het echter bij incidentele
experimenten.*22 Pas in de loop van de jaren twintig groeide de productie dankzij de inzet van de
lithografenn C.H.G. Steuerwald en Jean Augustin Daiwaille (1786-1850). Vooral deze laatste leverde
eenn belangrijke bijdrage aan dee Nederlandse lithografie. Zo zorgde hij er al snel voor dat op de net
opgerichtee Koninklijke Academie ook een lithopers kwam te staan en gaf hij zelfde eerste leerlingen
less in deze nieuwe techniek. In 1826 verliet Daiwaille de Academie om voor zichzelf te beginnen als
zelfstandigg lithograaf. Afgezien van de prenten naar eigen ontwerp werkte hij nauw samen met onder
anderenn de schilder B.C. Koekoek bij de reproductie van diens werk.83
Err was ook kritiek op het nieuwe medium. In 1824 sprak Jacob de Vos de leden van de Vierde
Klassee van het Koninklijk Instituut zelfs waarschuwend toe over de lithografie:
'Wordenn wij niet dagelijks door de voortbrengselen der [lithografie] overstroomd, en rekent
niett bijna iedere leerling zich in staat op den Steen te teekenen? Gelooft hij zich niet reeds
kunstenaarr te zijn, daar zijne krabbelingen en schetsen zo gemakkelijk vermenigvuldigd
wordenn en om den goedkoope prijs aftrek vinden? Ik beken gaarne van den beginne af geen
voorstanderr van de Lithografie geweest te zijn, omdat ik voorzag dat juist dit gemakkelijke in
dee behandeling oorzaak van veel prulwerk zou worden, en de studie tot de edele Graveerkunst
"Twymann 1970, p.26. In hetzelfde jaar werd in Engeland liet eerste patent verleend aan Phih'pp André, de broer van Anton
Andréé die nauw samenwerkte met Senefelder voor de nieuwe techniek, toen nog met de naam 'Polyautography', zie: R.
Hunt,'Lithography,, and other novelties in printing', The Art Journal 1854, p. 1-3.
7S
Twymann 1970, p,37-40,
799
Twyman 1970, p.41,48-52, Aanvankelijk bleef ook hier de productie beperkt tot het vermenigvuldigen van bladmuziek,
ondankss de stimulans van Napoleon en van kunstenaars als David en Vemet.
800
citaat uit: Moulijn 1918, p.5-6.
8I
Marresl998,p.l0,23. .
82
MarresI998,p.22-25. .
833
Ook D.P.G Humbert de Superville maakte tussen 1820-23 enkele litho's, zie: Knoef 1943 p. 186.
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zouu doen verflaauwen. Tot dusverre heb ik schier niets daarvan gezien, wat mij van deze
vooringenomenheidd heeft terug gebragt[..] Had men den Steendruk alleen tot voorbeelden van
Onderwijs,, tot afbeeldingen van voorwerpen der Natuurlijke Historie, tot Landkaarten en wat
meerr van dien aard is, gebezigd; had men het, zoo de kunstenaars van hun eigen geest willen
geven,, wijselijk alleen bij schetsen gelaten; maar neen! Men wilde gravure nabootsen; men
wildee alle prentkunst achter den bank schuiven en ons dan nog als met geweld opdringen dat
dittfraaiis.*84
Toenn de regering bij dé leden van de Vierde Klasse informeerde naar het belang van de lithografische
vernieuwing,, was hun antwoord duidelijk: de lithografie moest worden beschouwd als een bedreiging
vann de traditionele graveerkunst. Ondanks de lithografische vooruitgang in het buitenland was het
adviess negatief: 'Tot dus verre heeft de lithografie elders nog weinig en in ons land nog niets
opgeleverd,, wat in eene verzameling van Prentkunst verdient bewaard te worden. '85
Dee vroege Nederlandse lithografie kreeg een extra impuls door de komst van twee
professionelee lithografen uit Brussel: Jobard en Desguerrois & Co. Ze vestigden zich in 1827 in
Amsterdam.. Eenjaar later begon Desguerrois aan de prestigieuze uitgave Koninklijk Museum van 's
Gravenhage.Gravenhage. Geïnspireerd door het Franse voorbeeld Galerie de la Duchesse de Berry, bestond het
albumm uit zestig litho's naar Oude Meesters in het Mauritshuis.8* Aangezien dit werk door
Nederlandsee prentmakers moest worden uitgevoerd, liet Desguerrois de bekende (Belgische) schilder
Madouu overkomen om enkele jonge schilders in de 'Noordelijke Nederlanden' te oefenen in het
lithografischh metier. Aldus kregen C.C.A. Last, N. Pieneman, W J J. Nuijen en H. van Hove hun eerste
vormingg in de lithografie. Van hen groeide vooral Last uit tot een productief lithograaf. Na een
aarzelendee start ontwikkelde de lithografie zich nu ook in Nederland snel tot een effectieve en
veelgebruiktee reproductietechniek. De bekende lithograaf Simon Moulijn (1866-1948) - vooral
geïnteresseerdd in de originele lithografie - omschreef deze ontwikkeling echter als 'een
zelfgenoegzaamm prentjes maken, voor saaie periodieken als Het Schilder- en Letterkundig Album, De
KunstkrónijkKunstkrónijk enz. Feitelijk trad dus hier tegelijk met haartechnischevolmaking reeds het verval der
lithografischee prentkunst in.*n Anders bezien begon rond 1830 de stroom met kwalitatief goede
reproductielitho'ss op gang te komen.
Overr het algemeen kan worden gesteld dat de lithografie gedurende het eerste kwart van de
negentiendee eeuw in een experimentele fase verkeerde. De term 'lithografie' moet daarbij worden
opgevatt als een paraplubegrip waaronder een grote variatie aan verwante procédés schuilging.58 Rond
18255 was Senefelders uitvinding de experimentele fase ontgroeid en had zich ontwikkeld tot een
belangrijkee nieuwe reproductietechniek, goed voor oplagen van 30.000 tot 40.000 exemplaren zonder
groott kwaliteitsverlies.89 Vanaf het eind van de jaren 1820 ging de lithografische reproductie op volle
toerenn draaien. Het bleek het eerste massamedium voor de kunstreproductie te zijn en een modem
alternatieff voor de traditionele gravuretechnieken uit het verleden. Het maakte de lithografie tot de
belangrijkstee verandering in het grafische landschap gedurende eerste decennia van de negentiende
eeuw.. Er hadden zich voortdurend teehnische innovaties voorgedaan die zouden leiden tot een
grootschaligee grafische vernieuwing die de kunstreproductie vanaf de jaren 1830 ineen
stroomversnellingg bracht.
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citaat uit: Mams 1998, p.29.
citaat uit: Marres 1998, p.30.
86
Marresl998,p.l7. .
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Moulijn 1918, p.51-52.
"Twymaiii 1970, p.65.
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Twymanl970,p,I31 1
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GrafischeGrafische vernieuwing: 1835-1860
HetHet traditionele medium vernieuwd: de staalgravure
Traditioneell werden gravures in koperplaten gegraveerd, maar in de jaren 1820 ontstond met het
gebruikk van stalen platen een belangrijk alternatief.90 Het veel hardere staal was beter bestand tegen dé
slijtagee van het drukproces.91 Het resultaat was een sterke toename van de oplagen: in plaats van de
honderdenn afdrukken van koperplaten, beliep het aantal nu in dé duizenden exemplaren. Het nieuwe
materiaall zorgde aldus voor een vertienvoudiging van de oplagen. Men gebruikte de staalplaten al snel
voorr zowel lijngravures als mezzotints. Was aanvankelijk van een lijngravure een hogere oplage
mogelijkk dan van een mezzotint, met het gebruik van staalplaten was dit voordeel verdwenen. Als
gevolgg hiervan gingen veel lijngraveurs zich ook toeleggen op de mezzotint om het hoofd boven water
tee houden.92 De overgang van koper- naar staalgravure voltrok zich allereerst in Engeland, waarna de
prentmakerss op het Continent snel volgden.93 In Frankrijk, maar ook in Nederland raakte het gebruik
vann de staalgravures ingeburgerd in de jaren 1830. Nadien werd het merendeel van de gravures
voortaann in staal gestoken.94 Dit vormde een belangrijke kwantitatieve verandering in de negentiendeeeuwsee grafische industrie, of het nu ging om kunstreproducties of bankbiljetten. De introductie van
staalplatenn zorgde echter niet alleen voor een verhoging van de oplagen. Geïnspireerd door de nieuwe
mogelijkheden,, leefde in de jaren dertig zowel in Frankrijk en Engeland als in Nederland de
graveerkunstt op, ook op het terrein van de kunstreproductie.
Inn Frankrijk constateerde in 1835 het gezaghebbende tijdschrift L 'Artiste een opleving van dé gravure:
'HH est è remarquez que les notables progres qu'elle a faits en France dans ces dernières années
ontt coincide avec une augmentation sensible dans Ie nombfe des graveurs, preuve que la
multipliciéé des artistes n'est pas aussi nuissible aux arts que quelques personnes semblent Ie
croire.'95 5
Toonaangevendee Franse graveurs waren Z. Prévost (1797-1861) en AJ.B.M. Blanchard (1792-1849).
Dee talentvolle Italiaanse graveurs Luigi Calamatta (1802-1869) en Paolo Mercuri (1804-1884) waren
naarr Parijs gekomen en maakten eveneens naam met prenten naar Oude Meesters en naar werken van
hunn tijdgenoten. De onbetwiste leider van deze generatie van graveurs was Louis-Pierre HenriqüelDupont.966 Hij vestigde zijn reputatie met zijnn gravure naar / 'Abdication de Gustave Wasa van Hersent
Ookk Dürer experimenteerde al met graveren in staal, maar dé belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied dateren uit het
beginn van de negentiende eeuw. Zie over de introductie van staalplaten voor de kunstreproductie: R. Hunt, 'On the
applicationss of science to the fine and useful arts*. The Art Journal 1850, p.230-232.
Hett bewerken van de drukvorm was dan wel lastiger, maar het had ook tot voordeel dat de etstechniek sneller kon worden
uitgevoerd.. Het chemisch proces van het inbijten van het zuur verliep in staal sneller dan in koper: R. Hunt, 'On the
applicationss of science to the fine and useful arts', The Art Journal 1850, p.231. Ook de mezzotint werd op staalplaten
toegepast.. De eerste mezzotint op staal is waarschijnlijk van William Say en dateert reeds van 1820, waarna het gebruik snel
werdd overgenomen door andere graveurs, zie: Wax 1990,p.lOO-103enGray 1937,p.97.
92
Waxl990,p.l04. .
933
Anoniem, 'Variétés', L 'Artiste, VI (1833), p,316.
9494
Eén van de eerste graveurs die hier gebruik maakte van staalplaten was Jean-Baptist Tetar van Elven (1805-1879). Anders
dann veel andere Nederlandse graveurs bezocht hij niet de Amsterdamse Akademie voor Beeldende Kunsten, maar vertrok hij
naarr het Zuiden voor zijn opleiding. Na zijn opleiding aan de Antwerpse Akademie (1819-1826) en de Akademie in Brussel
keerdee hij naar Nederland terug werd hij in 1833 bekroond voor een staalgravure naar een portret van de Prinsen van Oranje
doorr de Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem. Een andere graveur die hier al vroeg staalgravures maakte was de
Haarlemsee graveur J.A.R. Best die later tussen (1841 tot 1844) naam zou maken met zijn bijdrage aan het jaarboek
'Nederlandsen'Nederlandsen Museum1, zie: Vervoorn 1983, p.46.
955
Anoniem» 'Un vieux soldat, par Léon Noel, d'après Charlet', L 'Artiste (1835) X, p.98. In vergelijkbare zin schreef
LL 'Artiste naar aanleiding van de Salon 1836: 'Aujourd'hui, 1'art du graveur voit souvrir un nouvel avenir devant soi; au
moyenn de quelques transformations, il a concu Pespüir, raisonnable de se concilier la sympathie populair. C'est déja ce qui
estt arrive en Angleterre, oü la gravure a si prodigieusementmultipliéses productions.'Anoniem, 'Salon de 1836. Gravure et
lithographie',, I 'Artiste (1836) XI, p. 182. Zie ook: L 'Artiste in (1839): 'Pourtant, malgré tous les obstacles, Ia gravure au
burinn a fait d'immenses progres. Elle a su parfois egaler ou surpasserraêmeles tableaux qu'elle reproduisait. Aujourd'hui,
nouss pouvons citer, parmi les graveurs, des artistes d'un remarquable talent, d'une grande reputation.', zie: F. Lecler, L. Noel,
'Revuee des Editions illustrées, des Gravures et des Lithographies', L 'Artistê 1839,1, p. 141.
^Beraldii 1885-1892, p.78.
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inn 1831.97 De prent legde de basis voor de roem van Dupont als de 'chef d'une brillante école\ door
Charless Blanc ook wel omschreven als *le grand mouvement de 183Ö*.98
Terwijll de graveurs van de oude garde vooral naam hadden gemaakt met prenten naar Oude
meesters,, legde Henriquel-Dupont zich vooral toe op gravures naar werken van (bevriende)
tijdgenoten:tijdgenoten: Gros, Ingres, Decamps, Scheffer en Délaroche, van wie hij verscheidenen al in het atelier
vann Guérin had leren kennen. Vooral van Délaroche bracht hij diverse werken in prent, zoals in 1831
eenn gravure naar Cromwell devant Ie cercueil de Charles ƒ en in 1840 zijn succesvolle prent naar Lord
Strafford?Strafford?99 Het magnum opus van de graveur was ongetwijfeld de gravure naar de muurschildering
vann Délaroche: L'Hemicycle dupalais des Beaux-arts.f15 A/B/C] De kolossale gravure (260 x 56 cm)
bestondd uit drie delen en verscheen in 1852. De prent werd bewonderd in binnen - en buitenland en
wass decennialang het vlaggenschip in het fonds van de uitgever Goupil.100 Beraldi beschouwde
Henriquel-Dupontt als de beroemdste graveur van de negentiende eeuw, en volgens de criticus
Delabordee kon het werk van Henriquel-Dupont zelfs de vergelijking met de illustere voorgangers van
dee zeventiende eeuw glansrijk doorstaan.10 Een groter compliment kon een Franse graveur in de
negentiendee eeuw niet krijgen. Het maakte de graveur tot de primus inter pares onder de 'graveurs van
183Ö'.. Bovendien had de meestergraveur diverse leerlingen die zouden uitgroeien tot toonaangevende
graveurs. .
Mett de bloei van de Franse prentkunst groeide ook het zelfvertrouwen ten opzichte van de
Engelsee prentkunst. Anders dan aan het begin van de jaren dertig veroordeelde L 'Artiste in 1845 de
Engelsee graveurs als werkend 'sans inspiration, sans études et sans gout.'103 De criticus L. Clement de
Riss zag de verhouding tussen Engelse en de Franse grafiek genuanceerder en had ook oog voor de
verdienstenn van de collega's aan de overkant van het Kanaal. Zeker, op het terrein van de mezzotint en

977

V. Schoelcker schreef in L 'Artiste in hetzelfde jaar over de prent: Vest un oeuvre, belle, grande, puissante; un de ces
ouvragess dé longe haleine qui sont un pas dans Tart que la postérité juge, et qui inserivent Ie norn de leur auteur dans les
fastess des nations. M. Henriquel Dupont Vient populariser Gustave Wasa, et il n'est pas un salon de femme de gout, pas in
cabinett d'amateur qui puisse se passer maintenant de sa nouvelle planche, V Schoelcker V., 'Apercu des Publications',
£'v4«trfé(1831)2,p.I45. .
988
'A la même epoque, MHenriquel-Dupont, que nous aurions cité Ie premier, sans doute, si nous avions voulu procéder par
ordree de talent, achevait sa magnifique planche de Gustave Wasa, ouvrait une voïe nouvelle, et se constituait Ie chef d'une
brillantee école. \ F. Lecler, L. Noel, Tftevue des Editions illustrées, des Gravures et des Lithographies', L 'Artiste 1839, I*
p.. 142. Charles Blanc, 'La Joconde de Leonard de Vinci. Gravée par Calamatta*, Gazette des Beaux-Arts (1859) I, p. 164.
Ziee óver Henriquel-Duponts prent naar Lord Strafford, Janin J., 'Salon de 1840', L 'Artiste (1840) V, p.301 en anoniem,
'Gravures.. Strafford allant au suplice.- La retraite de Constantine' L'Artiste 1840 VI, p.218-219.
1000
Zie uitvoerig over deze prent: C Blanc, 'L'Hemicycle de Paul Délaroche. Grave par Henriquel Dupont', Gazette des
Beaux-ArtsBeaux-Arts (1860) n, p.354-361. Hoewel Dupont zijn naam vooral te danken had aan zijn gravures, maakte hij ook etsen,
litho'ss en prenten in crayon en aquatint, zie: Beraldi 1885-1892, p.80-81.
1011
Beraldi, VIII1889, p.77. Delaborde stelde: 'Les graveurs francais du XVTIe siècle eux-mëmes nous ont-ils laissé des
planchess plus largement et plusfinementtraitées tout ensemble que VHemicyle du Palais des Beasux-Arts, Ie Strafford, et Ie
MotseMotse exposé sur Ie NU d'après Paul Délaroche, que 1'admirable preparation a 1'eau forte des Pèlerins d'Emmaüs d'après
Paull Veronese, et que Ie portrait de Ai. Benin d'après Ingres!' zie: Delaborde 1882, p.284. In vergelijkbare zin benadrukte
Charless Blanc dat de eigentijdse graveurs niet onder deden voor de beroemde zeventiende voorgangers; Ch. Blanc,
'L'Hemicyclee de Paul Délaroche. Gravé par Henriquel Dupont', Gazette des Beaux-Arts (1860) II, p.360.
mm
Delaborde 1882, p.288. Zie ook Hind 1967, p.374. Met de opbloei van de gravure in de jaren '30 kwamen in Frankrijk
ookk andere technieken tot leven en raakte zelfs de typisch Engelse mezzotint populair. Enkele mezzotint-graveurs die hierbij
eennrolspeelden waren: Maile, Girard, Sixdeniers eii Rollet, zie: F. Lecler, L. Noel, 'Revue des Editions illustrées, des
Gravuress et des Lithographies', L 'Artiste 1839,1, p.142., zie ook F. Lecler, L. Noel, 'Revue des Editions illustrées, des
Gravuress et des Lithographies', L'Artiste 18391, p.229. Ook in Franse ogen bleef de Engelse mezzotint echter superieur: 'Les
Anglais,, qui sont restés supérieurs a nous dans la gravure en maniere noire, continuent dignement la belle école qu'ils ont
établie,, et done les commencements ont été si heureux. La mort de Reynolds a laissé un grand vide, sans doute. Mais Cousins
estt assez fort pour soutenir è lui sèul Ie poids de leur reputation commune.', zie: F. Lecler, L. Noel, 'Revue des Editions
illustrées,, des Gravures et des Lithographies', L 'Artiste (1839) I, p.230. Tekenend voor de populariteit van de
mezzotinttechniekk in deze periode zijn de experimenten om ook met behulp van lithografie mezzotint-achtige prenten te
vervaardigen,, zie: Anoniem, 'Lithographic a la maniere noire', L'Artiste (1831), p.213-214. Zie ook de ingezonden brief
hieromtrentt van de lithograaf Charles Motte in L 'Artiste (1831), p.238-239. Ook de aquatinttechniek werd veel gebruikt voor
dee reproductie van tekeningen, vooral door de Franse prentmaker Jazet maakte naam met diverse prenten in aquatint P.D.,
'Enfanss surpris par un loup, gravure a l'aqua-tinta, par M. Jazet, d'après Ie tableau de M. Grenier', L 'Artiste, Vtl 1834, p.5354.. Aquatint-prénten werden ook wel gezien als een goedkoop alternatief voor hen die zich geen gravures konden
veroorloven. .
1033
Y, 'Beaux-Arts, Gravures de Victor Desclaux: Les Pècheurs de PAdriatique, Les Moissonneurs*,Z. 'Artiste 4 serie 1845,
m,p.I41. .
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dee houtgravure hielden de Engelse prentmakers hun naam hoog, maar op het gebied van de
traditionelee lijngravure waren de Franse graveurs nu superieur, aldus de criticus:
'Enn fait d'illustrations, et en laissant a part la maniere noire, la Grande-Bretagne possède les
premierss ouvriers du monde, maïs dès qu'il faut aborder la grande gravure, faire de Tart, elle
n'aa personne a opposer a nos Henriquel-Dupont, a nos Blanchard, a nos Martinet, a nos Jules
Francois.*104 4
Inn Engeland overleed in 1835 de befaamde prentmaker S.W. Reynolds (1773-1835). In hetzelfde jaar
tekendee zijn meest tallentvolle leerling, Samuel Cousins (1801-1887), een contract voor de reproductie
vann Bolton Abbey in the Olden Time van Edwin Landseer en begon zijn lange succesvolle carrière,105
Hijj maakte, net als zijn Franse collega's, voornamelijk prenten naar werken van eigentijdse meesters,
zoalss Edwin Landseer, Frederick Leighton, John Everett Millais, maar ook van de beroemde Duitse
schilderr F.X, Winterhalter.106 Tekenend voor zijn roem is dat hij als eerste graveur de status van 'RA'
ontvingg van de Royal Academy. Cousins groeide uit tot de ongekroonde koning van de Victoriaanse
kunstreproductie./'// 6] In zijn schaduw waren talloze prentmakers actief bij de reproductie van
eigentijdsee Engelse kunst. De graveur Thomas Landseer had de lessen van zijn vader John Landseer
inmiddelss niet meer nodig en maakte nu diverse gravures naar de schilderijen van zijn inmiddels
beroemdee broer Edwin Landseer. De bekende prentmaker C.G. Lewis (1808-1880) maakte prenten
naarr werken van W.P. Frith, terwijl de graveurs W.H. Simmons (1811-1882) en T.O. Barlow (18241889)) het werk reproduceerden van de prerafaêlieten Millais, Holman Hunt en D.G. Rossetti.107
Geheell in de Engelse prenttraditie maakte Cousins prenten in de mezzotinttechniek. De
techniekk werd echter allang niet meer in haar zuivere vorm toegepast. Het overgrote deel van de
prentenn uit deze periode werd vervaardigd in mezzotint en mixed method engraving waarbij
verschillendee grafische technieken met elkaar werden gecombineerd.108 De mezzotinter Cousins
beëindigdee in 1870 zijn carrière. Anders dan Henriquel-Dupont liet hij slechts één beroemde leerling
na:: T. L. Atkinson die vooral bekend zou worden door zijn prenten naar werken van Millais.109 In de
schaduww van deze mezzotints bleven er nog steeds lijngravures verschijnen.110 Vooral John Burnet
(1784-1868)) maakte, in de voetsporen van de befaamde graveurs Woólett en Strange, tot in de jaren
vijftigg traditionele gravures naar werken van de populaire kunstenaars Wilkie, Turner en Landseer.
Inn Nederland bloeide eveneens de graveerkunst op in de loop van de jaren dertig. Dat was vooral de
verdienstee van A.B.B. Taurel./7 7] Zoals eerder opgemerkt, was hij aan het einde van de jaren twintig
naarr de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten gehaald. Taurels graveeronderwijs begon al
snell vruchten af te werpen. Reeds in 1829 werd een van zijn leerlingen, Johannes de Mare, bekroond
mett de Groote Prijs voor de graveerkunst. Hij vertrok naar Parijs om zich verder in het tekenen te
bekwamenn onder leiding van Ingres, een goede bekende van zijn leermeester Taurel. De keuze van De
Maree om met zijn Nederlandse prijs onmiddellijk naar het buitenland te reizen viel niet bij iedereen in
goedee aarde. De Raad vann Bestuur van de Koninklijke Academie zag het als een teken van
wantrouwenn jegens het eigen onderwijs. Ook de Minister van Binnenlandse Zaken Van Doorn vroeg
zichh in 1835, bij een nieuwe uitreiking van de Groote Prijs voor de graveerkunst, openlijk af of het wel
1044

Clement de Ris L., 'Salon de 1859. Gravure et lithographie', L 'Artiste 7 (1859), p.98. Zie ook in deze zin Philippe Burty
inn 1861 over de Franse gravure: 'Le burin est un art essentiellement national.' [...] Aujourd'hui eneore notreécole de gravure
protestee contre lafroideurdes AHemands et Phabilité pratique des Anglais, par Ie respect de la forme, le choix des travaux et
laa coloration discrete.*, P. Burty, 'La gravure et la lithographie a ^exposition de 1861', Gazette des Beaux-Arts (1861), p.172.
Laterr benadrukte Beraldi echter later ook waarde van befaamde Engelse graveurs als Woollett en Raimbach en hun invloed
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gewenstt was dat jonge talentvolle graveurs zo snel de vaderlandse prentkunst verlieten. Was de prijs
niett juist bedoeld om de prentkunst in Nederland te stimuleren? De invloedrijke Jeronimo de Vries
weess echter op de heilzame werking van de buitenlandse vorming voor jonge graveurs, die later, naar
Franss voorbeeld, werd vastgelegd in de Prix de Rome. Zover was het in 1836 nog niet, maar er werd
well opnieuw een leerling van Taurel bekroond met de Groote Prijs voor de graveerkunst: H.W.
Couwenbergg (1814-1845). Naast de bekroonde graveurs De Mare en Couwenberg waren er ook andere
leerlingenn van Taurel: Dirk Juriaan Sluyter (1811-1886), Willem Steelink sr.(1826-1913) en uiteraard
zijnn eigen zoon CE. Taurel (1824-1892). Ze brachten diverse oude en eigentijdse meesters in prent:
Rembrandtt en Van der Helst, maar ookPieneman, Kxuseman en Bles. Dankzij succesvolle leerlingen
alss deze bracht Taurel aan het einde van de jaren dertig een opleving teweeg in de Nederlandse
graveerkunst,, zoals het nieuwe kunsttijdschrift De Kunstkronijk ook constateerde in haar eerste
jaargangg (1840-1841):
'Mett een bijzonder genoegen zien wij in ons land de graveerkunst weder herleven. Door haar
wordenn de voortbrengselen der schilders alom bekend; en ook wij bezitten kunstenaren, wier
namenn men buiten 's lands zou verheerlijken, wanneer hunne werken, door middel van de
graveerstift,, zich in de verzamelingen der kunstminnaars bevonden. Dit geldt niet alleen ten
aanzienn der levende meesters, maar ook met opzigt tot vele kunstenaars van verleden tijden,
welkee bij andere volken minder bekend zijn, dan zij werkelijk verdienen. In Italië, in
Frankrijk,, in Engeland, zagen wij alle middelen in het werk gesteld, om een * Raphael*, een
'Vann Dijck', een 'Lebrun* door de graveerstift, tot in het oneindige te vermenigvuldigen.* Hier
gebeurdee niets van dien aard, [...]. Bij gebrek aan openbare of bijzondere aanmoediging,
kunnenn wij de kunstenaren, [...]niet genoeg prijzen dat zij, op eigen kosten enrisico,door
grootee graveerwerken, aan de schilders, gedenkteekenen oprigten.'111
Inn 1859 overleed de oude Taurel én werd hij aan de Academie opgevolgd zijn leerling J.W. Kaisér.
Kortt samengevat bloeide zowel in Frankrij k en Engeland als in Nederland de graveerkunst óp vanaf de
jarenn 1830. Terwijl in Frankrijk de meestergraveur Henriquel-Dupont de traditionele gravuretraditie
nieuww leven inblies, hield Samuel Cousins de Engelse mezzotinttraditie hoog in de Victoriaanse
prentkunstt en bracht Taurel in Nederland de graveerkunst tot leven. Ze werkten alledrie in een
verschillendee context met verschillende tradities. In plaats van de traditionele koperplaten gebruikten
dee prentmakers steeds meer platen van staal, hetgeen overal leidde tot een aanzienlijke vermeerdering
vann de oplage per plaat. Inmiddels waren er echter ook al methoden uitgevonden om de platen zelf te
vermenigvuldigen. .
DeDe drukvorm vermenigvuldigd: stereo 's engalvano 's
Inn de jacht op hogere oplagen was het gebruik van staalplaten een belangrijke stap voorwaarts, maar
hett was slechts één van de vernieuwingen. Al in de achttiende-eeuwse drukkerijen gebruikte men een
techniekk om de drukvorm met de kostbare loden letters via stereotypie te vermenigvuldigen in
meerderee drukvormen, de zogenaamde stereo 's. Vanaf toen was het mogelijk om tegelijkertijd
meerderee drukwerken te produceren.112 Deze nieuwe mogelijkheden werden bovendien ondersteund
doorr andere belangrijke innovaties. Zo introduceerde Louis-Nicolas Robert (1716-1819) in 1799 zijn
papiermachinee voor papier sansfin: papier zonder einde. In de eerste decennia van de negentiende
eeuww werden de traditionele losse vellen papier steeds meer vervangen door de 'eindeloze*
papierbanen.. Deze verandering hield grotendeels gelijke tred met de aanpassing van de drukpersen.
Tott 1800 gebruikte men nog steeds de houten handpersen, waaraan sinds Gutenberg eigenlijk maar
weinigg was veranderd. Dat veranderde met de introductie van de ijzeren drukpers van de Engelsman
Charless Earl Stanhope (1753-1816) rond 1800. De Duitsers machmebouwers Friedrich König (17741833)) en Andreas Friedrich Bauer (1783-1860) kwamen in 1810 met hun revolutionaire snelpers. Ze
presenteerdenn hun vinding in Engeland, waar ze werkzaam waren vanwege de betere patentrechtelijk
bescherming.. Vanaf nu gingen de persen letterlijk draaien. In de loop van de jaren 1810 en 1820
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kwamenn er diverse varianten op de markt. De uitgever Johan Enschedé introduceerde de snelle
machinee in 1828 ook in Nederland. Halverwege de eeuw werd de snelpers op zijn beurt vervangen
doorr dé cilinderpersen en de rotatiepersen. De handaandrijving had bovendien plaatsgemaakt voor het
gebruikk van stoom. Het Engelse blad The Times werd al in 1814 gedrukt door op stoom aangedreven
drukpersen;; in Nederland werd hét eerste exemplaar pas in 1852 bij Thieme in gebruik genomen. De
stereotypie,, de nieuwe papierproductie en de veel snellere drukpersen maakten het in de jaren dertig
mogelijkk om afbeeldingen op grote schaal te vermenigvuldigen in (bijna) onbeperkte oplagen van
honderdduizendenn tot miljoenen exemplaren en bovendien - heel belangrijk - binnen afzienbare tijd.113
Dee snelheid van (re)productie was vooral van belang voor de door de actualiteit opgejaagde
geïllustreerdee tijdschriften. Het was noodzakelijk om de tekst en de afbeeldingen snel te
vermenigvuldigen.. De graveur Bewick had al aangetoond dat de houtgravure ideaal was voor de
combinatiee van woord en beeld. Dankzij de stereotypie konden de houtgravures snel worden
vermenigvuldigdd en vervolgens worden gebruikt voor het reproduceren van afbeeldingen. Het leidde
voorall in Engeland al aan het begin van de jaren 1830 tot een sterke toename van het aanbod van
geïllustreerdee tijdschriften. Exemplarisch voor deze ontwikkeling is het Engelse Penny Magazine, één
vann de eerste succesvolle geïllustreerde tijdschriften. De drukvormen voor de afbeeldingen, ook wel
stereo'ss genoemd, werden snel geproduceerd voor de verschillende periodieken. Na publicatie van de
afbeeldingenn werden ze vaak later opnieuw gebruikt of verkocht aan andere uitgevers van
geïllustreerdee uitgaven. Zo ontstond in de jaren dertig en veertig een wijdverbreide handel in stereo's,
mett de Engelse uitgevers als de grootste leveranciers. Dit aanbod van 'tweedehands' afbeeldingen was
zelfss zo groot dat het voor veel tijdschriftredacties financieel onhaalbaar bleek om nog eigen
houtgraveurss aan het werk te zetten. De Nederlandse houtgraveerschool is mede ten onder gegaan door
hett aanbod van goedkope buitenlandse illustraties; dit ondanks de inzet van invloedrijke uitgevers als
Beyerinck,, Fuhri en Sijthoff.114 In hoofdstuk vier kom ik uitvoeriger terug op de geïllustreerde
(kunsttijdschriften.. Hier beperk ik mij slechts tot de constatering dat de stereotechniek een
buitengewoonn succesvolle methode bleek om de drukvormen te vermenigvuldigen.
Dee stereotypie kreeg een sterke impuls door de toepassing van elektriciteit. In de loop van de jaren
dertigg wisten geleerden als Michael Faraday (1791-1867) de vluchtige elektriciteit steeds beter te
beheersenn voor talloze toepassingen, zoals de elektromotor, de telegrafie en verlichting. In 1837
presenteerdee Moritz H. von Jakobi (1801-1874) zijn memode om met behulp van elektrolyse metalen
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platenn te vermenigvuldigen tot de zogenaamde galvano 's.n 5 De verkregen drukvormen waren veel
sterkerr dan de traditionele loden stereo's en lieten veel grotere oplagen toe: verscheidene duizenden
afdrukkenn per dag, terwijl de gewone plaatdrukker nauwelijks tweehonderd afdrukken kon afleveren.
Hett Franse tijdschrift L 'Illustration schreef in 1846 over een galvano waarvan maar liefst 1,6 miljoen
afdrukkenn waren gemaakt zónder kwaliteitsverlies.11* De nieuwe techniek sloeg als het ware een brug
tussenn de traditionele kopergravure en de moderne staalgravure. De unieke kwaliteiten van een
kopergravuree konden dankzij dit nieuwe procédé eenvoudig worden overgebracht op een staalplaat,
geschiktt voor veel grotere oplagen.117 Ook koperplaten haalden op deze wijze oplagen van rninimaal
tienduizendtienduizend exemplaren. Naast de galvanoplastiek moet nog gewezen worden op het 'verstalen* van
koperplaten.. Het voordeel van de hardere plaat was bij het graveren ervan nu eenmaal een nadeel. Het
'zachte'' koper liet zich eenvoudiger bewerken. Aan het einde van de jaren 1850 werd het mogelijk Om
dee 'zachte' koperplaat na bewerking te voorzien van een laagje staal. Dankzij deze methode konden
vann de koperplaten oplagen worden gedrukt die voorheen alleen met staalplaten haalbaar waren.118
Vanaff de introductie van het galvaniseren wees men op de voordelen voor de
kunstreproductie.1199 L 'Artiste omschreef de vondst van Jakobi als 'une invention merveilleuse, qui se
compare,, sous tous les rapports, a l'lnvention de M Daguerre.'120 Bovendien zinspeelde men reeds op
dee combinatie van de galvanografïe met de fotografie van Daguerre die de schilder en graveur
overbodigg zouden maken:
'HH est certain,[...] qu'aucun artiste ne peut produire des dessins aussifidèles;mais la science a
faitt agir Ie doigt de la nature, et au lieu d'inscrire sur son oeuvre:-Dessiné par Ingres, grave par
Calamata,, elle y a tracé ces mots:- Dessiné par la lumière et grave par Velectricité.'m
Dee vondst van de galvanoplastiek raakte snel verspreid: Timportance des résultats commerciaux a
renduu les progrès beaueoup plus rapides. La galvanoplastique a déjè fait Ie tour du monde civilise.'122
Dee Nederlandse Kunstkrönijk voorspelde in 1844 zelfs: 'Het rijk der houtsneden heeft een einde; eene
grootee omwenteling op het gebied der staal-, en koper-gravure is op handen.'123 Bij nader inzien dacht
dee redactie van De Kunstkrönijk in 1850 dat het niet zo'n vaart zou lopen. De galvanografïe (of
glvphografie)) was eerder een aanvulling op de reeds bestaande technieken dan een bedreiging ervan:
'Hierr te lande schijnt deze kunst te pogen, de kopergravure veel nabij te komen. Wij voor ons
achtenn de kunst nog te jong om daaromtrent nu reeds een beslissend oordeel te vellen. Genoeg,
datt wij in onze verwachtingen niet zijn misleid, en wat reeds in den aanvang van haar
voorgesteldd hebben, heeft zich bewaarheid. Zij verdient, verdient werkelijk eene eervolle
plaatss onder de fraaije kunsten. Wij gelooven dat zij geenerlei soort van gravure zal
verdringen,, want gelijk iedere staat zij op zich zelve, bezit zij hare eigenaardigheid, heeft zij
haree bijzondere eischen, vordert zij eene bijzondere behandeling en brengen hare werken een
bijzonderr effect te weeg. Wat uitvoerigheid betreft, houdt zij het midden tusschen hout- en
kopergravure,, en wegens de onslijtbaarheid harer reliafvormen biedt zij belangrijke
voordedenn aan bij het afdrukken op de boekdrukpers. Intusschen schijnt de houtgravure
1155
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warmerr van toon en kleur te geven, en is de glypögraphische plaat, scherp in hare lijnen, bij
gebrekk aan kleur, eenigzins rond en plat. Het is evenwel te verwachten, dat de heer Binger van
lieverledee al die verbeteringen zal weten aan te brengen waarvoor de zaak vatbaar is. Waarlijk,
wanneerr wij letten op den korte tijd harer beoefening in ons land, dan moeten wij bekennen,
datt hij reeds groote vorderingen heeft gemaakt, en wij houden ons verzekerd, dat [...] zij
werkelijkk allengs de kopergravure zeer nabij zou kunnen komen.'124
Alduss waren stereotypie en galvanografie belangrijke innovaties in de grafische industrie.125 Had het
gebruikk van staalplaten de oplage al doen toenemen met een factor tien, door het vermenigvuldigen
vann de drukvormen steeg de oplage nog eens exponentieel, ƒ79 ;4/#/C7 Bovendien was het mogelijk
omm meerdere, identieke drukvormen tegelijkertijd, parallel aan elkaar, af te drukken. Op deze wijze
haaldee men niet alleen veel hogere oplagen dan voorheen, maar werd bovendien grote tijdwinst
geboekt.. Zo kende een houtgravure in beginsel al wel een enorme oplage, van honderdduizenden tot
somss wel een paar miljoen, maar dankzij stereotypie was het mogelijk om dergelijke aantallen binnen
kortee rijd te realiseren. Inmiddels was echter ook de lithografie hiervoor beschikbaar, getransformeerd
vann een nieuwe experimentele techniek tot een massamedium.
DeDe Htkogrqfte ais massamedium
Inn dé jaren dertig nam ook de lithografie een grote vlucht. In Parijs groeide tussen 1838 en 1845 het
aantall lithografen van 93 tot 159.126 In Londen was het aantal lithografische drukkers zelfs al snel
groterr dan het aantal gravuredrukkerijen.127 In 1840 wees L 'Artiste op de bloei van het nieuwe
medium:: 'Après Ie souvenir, TactuaUté; après la captivité, Ie triomphe; après la gravure, la
lithographe'.128 8
Dee lithografie werd in Frankrijk ongekend populair.129 De uitgever Engelmann kreeg al snel
concurrentiee van andere succesvolle uitgevers in de lithografie, zoals Bertauts en Lemercier. De
techniekk werd nu op grote schaal gebruikt voor reclame, decoratie en spotprenten. Het grote succes
vann de lithografie bracht de techniek zelfs al snel in een commercieel daglicht130 L 'Artiste keek met
bewonderingg naar Duitsland, waar de techniek eerder werd gewaardeerd als een volwaardige techniek
voorr de reproductie van kunstwerken.131 Onder Franse schilders werd de lithografie soms nog
beschouwdd met een:
'dédaigneuseeradifference[..]Lespeintres se refusent a leur Contier leurs compositions; ils
aspirentt tous aux honneurs dé la reproduction par la gravure, et perdent ainsi une popularité
quii leur serait bien vite par Timmense et facile publicité de la lithographie.'132
Aann talent lag het niet. Lithografen als Aubry-Lecomte (1787-1858), door Beraldi omschreven als 'Ie
princee des lithographes', Léon Noël (1807-1884) en Adolphe Mouilleron (1820-1881) maakten furore
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mett prenten naar beroemde meesters als Girodet, Prud'hon en Winterhalter. [18] Hun prenten
bewezenn dat litho's niet meer onder hoefden te doen voor de traditionele gravures.134
Behalvee in Frankrijk kwam de lithografie ook in Engeland tot bloei. Hier werd het medium vooral
ingezett voor de reproductie van aquarellen. Al in de loop van de jaren 1820 groeide de concurrentie
mett de oudere aquatint, maar vanaf ongeveer 1840 was de lithografie de meest gebruikte
reproductietechniekk voor kunstwerken op papier.136 Tekenend voor de nauwe band tussen de
lithografiee en de aquarelkunst is dat de belangrijkste lithografen voortkwamen uit de traditie van
aquarellistenn als J.D. Harding (1797-1863). Hij was een productief reprodiictielithograaf en maakte
onderr andere prenten naar het werk van de bekende landschapsschilder R.P. Boningtón, zoals A Series
ofofSubjects from the Works of the Late HP. Bonington (1829-1830).l37 Een andere invloedrijke
lithograaff was Louis Haghe (1806-1885), die jarenlang samenwerkte met de uitgever William Day
(1797-1845),, sinds de jaren 1840 de belangrijkste concurrent van de uitgever en pionier in de Engelse
lithografiee Hullmandel.
Naa een aarzelende start raakte de lithografie rond 1830 ook in Nederland op gang.138 De toon werd
gezett door het reeds genoemde album Het Koninklijk Museum van s Gravenhage op steen gebracht,
gedruktt tussen 1828 en 1833 bij Desguerrois te Amsterdam. Rond 1830 verschenen ook de eerste
resultatenn van de samenwerking tussen Daiwaille en Koekoek, Waarschijnlijk op initiatief van de
lithograafuitgeverr Daiwaille werkte Koekoek mee aan drie series litho's met natuurstudies: Landschap
studiën.studiën.139139 In het voetspoor van Daiwaille werkten in de jaren 1840 productieve lithografen als de
gebroederss C.C.A. Last (1808-1876) en H.W. Last (1817-1873) en A.C. Nunnink (1813-1894), die
prentenn maakten naar populaire Nederlandse meesters als Schelfhout, Kruseman en Rochussen. De
stroomm van litho's werd voortgezet door onder andere Het Hollandsche Schilder- en Letterkundige
albumalbum en Verzameling van teekeningen door onze voornaamste schilders, vervaardigd en gedrukt bij
dee Koninklijke Lithografie van C.W. Mieling tussen 1847 en 1849.140 Voor de Nederlandse lithografie
uitt deze periode moet ook gewezen worden op de kunstenaar August Allebé (1838-1927). Hij maakte
inn 1855 zijn eerste litho's óp aandringen van Jozef Israels, die hem bovendien introduceerde bij de
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Fransee meesterlithograaf Mouilleron, met wie Israels goed bevriend was. In Parijs betrok Allebéé een
woningg in de Rue Cadet, tegenover de beroemde lithografische drukker en uitgever Bertauts, de beste
drukkerr van Europa, waarr ook hij zijn prenten liet drukken. In het Louvre maakte hij litho's naar
werkenn van Rembrandt, Murillo en Chardin, en hij volgde de cursus lithografie aan de Ecole des
Beaux-Artss onder leiding van Mouilleron.142 In 1858 keerde Allebé terug naar Amsterdam en maakte
err litho*s voor DeKunstkronijk, werkte mee aan het Scheffer-album en vervaardigde litho's op
folioformaatt van Israels' Adagio con Espressione en The Piigrimfathers van J.G. Schwartze. Na 1860
speeldee de lithografie voor Allebé slechts een bescheiden rol. Maar hij bleef prenten maken, zoals de
lithoo naar Lutetia van Alfred Stevens.143
Prentmakerss van Daiwaille tot en met Allebé leverden een belangrijke bijdrage aan de
Nederlandsee lithografie. Toch was die daarmee nog niet vergelijkbaar met de lithografische productie
inn het buitenland. In 1865 erkende De Kunstkronijk dat de Nederlandse lithografie 'niet nog die hoogte
[heeft]] bereikt, waarop wij haar in het buitenland zien staan; hetzij dan door de artistieke verdiensten
harerr voortbrengselen, hetzij door de volmaking van het technisch procédé bij het afdrukken.'144
Tegelijkertijdd wees men erop dat het medium ook hier op ruime schaal werd toegepast, zozeer zelfs,
datt eventuele steun door de staat overbodig was.
Overr het algemeen kan worden gesteld dat de lithografie vanaf de jaren 1830 zowel in
Frankrijk,, Engeland als Nederland in een stroomversnelling raakte. Vooral de opkomst van
geïllustreerdee tijdschriften zorgde voor een grote productie van litho's. Het bekendste voorbeeld is
wellichtt het kunsttijdschrift L 'Artiste, dat decennialang een belangrijk podium was voor de
lithografischee kunstreproductie.145 In Nederland gold dat voor De Kunstkronijk, dat rijkelijk werd
voorzienn door talloze lithografen, zoals J.H. Weissenbruch en J.J. van der Maaten.146 Op de rol van
tijdschriftenn voor de productie en verspreiding van kunstreproducties kom ik in hoofdstuk vier terug.
Hierr is van belang dat de populariteit van dergelijke met litho's geïllustreerde uitgaven niet los kan
wordenn gezien van de lithografie als massamedium halverwege de negentiende eeuw. De ontwikkeling
vann het lithografische medium bracht overigens ook een nieuwe mogelijkheid binnen handbereik:
dankzijj de lithografie kon voor het eerst op grote schaal in kleur worden gereproduceerd.
DeDe kleurenlithogrqfie
'Colouringg of prints is a lucrative employment,' schreef Priscilla Wakefield (1751-1832) in 1798.147
Omm prenten kleur te geven kon men eeuwenlang niets anders doen dan de gravure, mezzotint of ets
handmatigg in te kleuren. Het grafisch reproduceren van kleur was een lastig probleem.148 Odk litho's
moestenn aanvankelijk nog met de hand van kleur worden voorzien. Het inkleuren van prenten was
aantrekkelijkk werk, vooral voor vrouwen, aldus de 'emancipatoire' Wakefield in 1798, het jaar dat
Senefelderr zijn lithografie ontwikkelde. De techniek bood een nieuw perspectief in de zoektocht naar
eenn grafische methode voor kleurenreproductie. Nadat het medium rond 1830 was uitgekristalliseerd
richtterichtte men de experimenten vooral op de ontwikkeling van een effectief Weurendrukprocédé. Onder
dee paraplu vann de kleurenlithografie, of chromolithografie, ontstond al snel een dynamische
ontwikkelingg van verschillende procédés om prenten in kleur te reproduceren.
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Georgee Baxter (1804-1867) kreeg in 1835 als een van de eersten patent op een
kleurendrukprocédé.. Het was aanvankelijk ontwikkeld voor het drukken van houtgravures maar werd
all snel toegepast bij de lithografie. Twee jaar later publiceerde hij de eerste kunstreproducties via deze
methodee in The Pictorial Album; or, Cabinet of Paintings, bestaande uit 11 kleurenreproducties.149
Naastt Baxter leverde Thomas Shotter Boys (1783-1874) een belangrijke bijdrage aan de
kleurenlithografie.. In samenwerking met Hullmandel maakte hij al aan het einde van de jaren 1830
diversee kleurenlitho's. In de tussentijd werd ook in Frankrijk druk geëxperimenteerd met de
kleurenlithografie.. Frankrijks belangrijkste lithograaf Engelmann ontving in 1837 een patent voor een
kleurendrukprocédé.1500 Gedurende 1835-1840 verscheen zijn belangrijke verhandeling Traite
théoretiquethéoretique et pratique de lithographie (Mulhouse 1835-1840) over het nieuwe procédé. Hiermee brak
eenn nieuwe fase aan in de ontwikkeling van de lithografie.151
Dee resultaten van de kleurenlithografie waren op de WereldtentoonstelHng van 1851 in
Londenn te bewonderen, zoals de kleurenprenten van de befaamde lithograaf Louis Haghe.152 Vooral de
Engelsee firma's Day & Sons en Rowney ontwikkelden zich in deze periode tot specialisten op het
terreinn van de chromolithografie.153 Ze gebruikten de techniek vooral voor de reproductie van
aquarellen.1544 Het principe bij de kleurenlithografie was even eenvoudig als effectief: de stenen
werdenn met verschillende kleuren inkt over elkaar heen afgedrukt. Soms werden kosten noch moeite
gespaardd om originele werken in kleur te benaderen. Er zijn voorbeelden bekend van kleurenlitho's
gedruktt van 37 verschillende stenen.155 De kwaliteit van deze reproducties en de hoge verwachtingen
vann deze techniek gaven The Art Journal in 1854 reden om te wijzen op de dreiging van de
chromolithografiee voor de traditionele prestigieuze hjngravures.156 Desondanks zag men toch nog een
plaatss voor traditionele gravures:
'inn truth, these coloured prints seem now-a-days to be occupying the windows of the
printselier,, almost to the entire exclusion of the works of the engraver. We have no fear that
howeverr for the latter, inasmuch as there is ample room for both, and each will maintain its
ownn position, and receive its share of public patronage, according to the taste of the
purchaser.*157 7
Inn Nederland maakte vooral de firma Tresling en Co naam met de productie van kleurenlitho's. Over
dee prent vervaardigd door Hermann Wolff naar de Avondschool van Gerard Dou in het Rijksmuseum
schreeff De Kunstkronijk.
'Teekenaarr en drukker hebben op verassende wijze de groote moeilijkheden overwonnen,
welkee de reproductie van eene schilderij, zoo krachtig en warm van kleur, zoo gecompliceerd
vann effect als deze, moest opleveren. De verkregen uitslag geeft ons recht om deze recht
artistiekee onderneming in de aandacht te brengen van het hmstminnend publiek aan te bevelen
Daarnaastt gaf hij losse prenten uit werken van oude meesters, de: Hambcr 1996, p. 41.
G.von Groschwitz, 'The significance of XIX Color Lithography', Gazette des Beaux Arts (1954), p.248
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mogelijkhedenn werden uitvoerig besproken in het tijdschrift Ie Lithograph dat tussen 1837-1848 maandelijks verscheen. De
kleurenlithografiee van Engelmann was gedurende de jaren '40 een veelgebruikte methode in Frankrijk, zie: Anoniem,
'Impressionn en couleur', L 'Artiste 1847 DC, p.207-208.
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enn te wenschen dat genoemdefirmadoor succes worde aangemoedigd, op den ingeslagen weg
voortt te gaan.'158
Alduss gaf de kleurenlithografie letterlijk kleur aan de grafische geschiedenis. Eindelijk was er een
grafischee methode om kleur te reproduceren. De techniek werd op talloze terreinen gebruikt, van
zeldzamee aquarellen van Turner tot reclameaffiches. De voordelen bleven overigens beperkt tot het
lithografischh medium. Staalgravures en etsen moesten nog steeds met de hand worden ingekleurd. De
kleurenlithografiee was een van de meest spectaculaire vernieuwingen op grafisch gebied in de
negentiendee eeuw. De kleürenlitho's staken fel aftegen de gravures, mezzotints en etsen in zwart-wit.
Opp één punt kwamen al deze technieken echter nog steeds overeen: er werd van de prentmaker nog
steedss enige tekenvaardigheid gevraagd. Er werd evenwel al gewerkt aan technieken waarbij ook dat
niett meer nodig was.
HetHet nieuwste medium: de fotografie
Inn januari 2002 werd een bijzondere foto geveild.159 Het was een afbeelding gemaakt door Joseph
Nicéphoree Nièpce (1756-1833), daterend uit 1825 en daarmee tot dusver de vroegste foto uit de
geschiedenis.. Het onderwerp is een zeventiende-eeuwse prent, waarmee het tevens de eerste
fotografischee kunstreproductie is. De natuurkundige Nièpce was een veelzijdig man. Zo had hij eerder
all een vroege vorm van de fiets ontworpen en was hij zich in de jaren 1820 bezig gaan houden met
fotografie.1600 Hij werkte hierbij samen met zijn assistent, de panoramaschilder Louis-Jacques-Mandé
Daguerree (1787-1851). De leerling zou zijn leermeester echter al snel naar de kroon steken als
grondleggerr van het nieuwste medium.161
Inn 1839 deed L 'Artiste enthousiast verslag van een nieuwe techniek ontwikkeld door
Daguerre.1622 Het was nu overtuigend bewezen dat men de werkelijkheid kón vastleggen met behulp
vann louter belichting. Vanaf het eerste moment zag men de voordelen voor het reproduceren van
kunstwerken,, zoals de criticus Jules Janin in 1839 stelde: *Le Daguerreotype est destine a reproduire
less beaux aspects de la nature et de 1'art, a peu prés comme rimprimerie reproduit les chefs-d'oeuvres
dee Pesprit humain'.163 De methode van Daguerre werd al snel gebruikt voor het reproduceren van
kunstwerken.. Gezien de problemen met de belichting en de (ongevoeligheid voor Meur leende de
techniekk zich vooral voor kunstwerken in de openlucht, zoals sculptuur en architectuur,164 Daarnaast
werdd de methode al snel populair voor het maken van portretten. De techniek bood uitzonderlijk
scherpee afbeeldingen, maar het reproduceren ervan was aanvankelijk nog niet mogelijk: de resultaten
leverdenn 'unieke' afbeeldingen.
Daguerre'ss techniek raakte snel internationaal bekend. Er bestonden nauwe contacten tussen de
Engelsee en Franse pioniers van de fotografie.165 Ook in Nederland werd de uitvinding van Daguerre al
158158
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spoedigg opgemerkt. Op 23 september 1839 exposeerde de Nederlandse schilder Christiaan Portman
eenn Daguerreotypie van het Binnenhof op een tentoonstelling in Den Haag.166 De betekenis van
Daguerre'ss uitvinding werd al even snel onderkend, 20 schreef de Nederlandsche Konst en Letterbode
nogg in hetzelfde jaar:
'Zooo de schilderkunst door de uitvinding van Daguerre ongeschonden blijft, en veeleer van
dezelvee nuttige lessen zal kunnen opdoen, lijdt het wel geen twijfel of de kunst om door
middell van het Zonlicht Teekeningen voort te brengen, zal weldra algemeen zijn. De
voortbrengselenn der Heliographie zullen spoedig die der Lithographic opzijde streven, en,
gelijkk deze de Graveerkunst in een treurig verval bragt, wacht haar thans een mededinger, die
inn snelheid van uitvoering met de treffendste nauwkeurigheid gepaard, de Steendrukkunst
overtreft,, en de Houtsnijdkunst met volkomen minschatting bedreigt.'167
Voorr het zover was, moesten eerst nog de nodige technische problemen worden opgelost, zoals het
vermenigvuldigenn van de afbeelding. Terwijl voor Daguerre het reproduceren van de afdruk nog een
probleemm was, experimenteerden de Engelsen William Henry Fox Talbot (1800-1877) en John
Herschell (1792-1871) al in de jaren dertig met het reproductieprincipe van het negatief.168 Bij de
publicatiee van zijn nieuwe principe, beloofde Fox Talbot dat hij zich onder meer wilde gaan toeleggen
opp het reproduceren van kunstwerken: beelden, reliëfs, tekeningen en gravures. Schilderijen noemde
hijj niet en dat is waarschijnlijk niettoevallig.169Juist de polychrome schilderijen waren problematisch
tee fotograferen. Niet alleen bleek de weergave van kleuren nog onmogelijk, zelfs de omzetting van
kleurr naar een zwartwitfoto was moeizaam. De balans tussen de verschillende kleuren en tonen liet
zichh lastig vastleggen en zo bleef het oog van de graveur nog lang aanmerkelijk gevoeliger dan de
lichtgevoeligee plaat. Bij het fotograferen van een schilderij gebruikte menig fotograaf dan ook liever
eenn reproductiegravure van het bewuste schilderij dan het schilderij zelf.170 Talbot benadrukte in zijn
PencilPencil ofNature daarom dat zijn afbeeldingen louter door belichting waren gemaakt, zonder hulp van
gravures.. 71 Volgens de uitvinder betrof het een compleet nieuwe methode die hij overigens meer
verwantt achtte met de lithografie en tekenkunst dan met de uitvinding van Daguerre.172 Gedurende de
jarenn 1840 werd zijn calotype al snel naast de methode van Daguerre gebruikt voor het reproduceren
vann kunstwerken.13
Hett fotografisch negatief was essentieel voor het reproduceren van de afbeeldingen. In
Frankrijkk kreeg Louis-Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872) in 1847 een patent op een procédé van
negatieven,, verwant met de methode van Fox Talbot. De Franse fotograaf ging zich vanaf 1851 als een
vann de eerste fotografen daadwerkelijk specialiseren in de fotografische kunstreproductie. Hij
publiceerdee albums met foto's van voornamelijk Oude Meesters, zoals Album Photographique de
l'artisteetl'artisteet de l'amateur, L 'Oeuvre de N. Poussin, Museephotographique(bestaande uit foto's van
zeventiende-eeuwsee Franse en Italiaanse gravures en reliëfs) en Galerie photographique (bestaande uit
Naa een aarzelende start kwam de stroom van afbeeldingen van het nieuwe procédé op gang, meestal gevoed door reizende,
uitt het buitenland afkomstige, fotografen. De belangrijkste vernieuwingen op het terein van de fotografie speelden zich af in
hett buitenland. Soms was de vernieuwing hier te lande snel bekend, zoals de uitvinding van Daguerre, soms duurde dit enige
jarenn zoals de later veelgebruikte Calotypie, zie: H.M.Mensonides, 'Een nieuwe kunst in Den Haag. Encyclopedisch
overzichtt van de eerste Haagse fotografen', Die Haghe jaarboek 1977, p.48-49.
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VictorianVictorian City, p.227-245.
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foto'ss van zestiende- en zeventiende-eeuwse Italiaanse prenten). Behalve albums met foto's van Oude
Meesterss verscheen in 1854 het album L 'Art contemporain met twaalf moderne werken die het jaar
daarvoorr op de Salontentoonstelling te zien waren geweest.174 Het succes van Blanquart-Evrard was in
belangrijkee mate gebaseerd op zijn gebruik van negatieven. Fox Talbot had al aangetoond dat het een
sterkk principe was, maar in de praktijk bleken de papieren negatieven nog zeer kwetsbaar. Daar kwam
veranderingg in toen in de periode 1851-1852 de nieuwe glasnegatieven werden geïntroduceerd en het
collodiumprocédé.. De glasnegatieven waren veel beter bestand tegen de slijtage van het
reproductieproces.. Ze zorgden bovendien voor een verkorting van de belichtingstijd en voor afdrukken
vann een hogere kwaliteit.1 5
Fotografiee bracht een ingrijpende verandering teweeg in het grafische landschap van de negentiende
eeuw.. De verschillen tussen het nieuwste medium en de traditionele gravure, mezzotint en lithografie
behoevenn nauwelijks toelichting. Toch betekende fotografie zeker geen definitieve breuk met de
eerderr geschetste grafische veranderingen. Integendeel, fotografie is er van het begin af aan nauw mee
verbondenn geweest. De intensieve samenwerking van de fotograafNïèpce met de prentmaker
Lemaitree en de (panorama)scMrfer Daguerre is in dat opzicht illustratief. Op technisch vlak werd de
fotografiee al snel gecombineerd met reeds bestaande grafische hoog-, vlak- en diepdruk, hetgeen
leiddee tot de zogenaamde * fotomechanische* technieken.176 Zo wees The Art Journal in 1853 op de
succesvollee experimenten van de 'fotolithografie*: 'Photo-lithography promises much already; the
resultss are of the most favourable kind.'177 Op de Wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs toonde de
bekendee lithografische firma Lemercier bewonderenswaardige voorbeelden van fotolithografie.178 De
combinatiee van fotografie met galvanografie was al in 1845 in L 'Artiste gesuggereerd. Deze zou de
schilderr en de prentmaker zelfs overbodig maken en bijzondere afbeeldingen kunnen opleveren.1
Ruimmtienjaar later was dit idee werkelijkheid geworden toen The Art Journal melding deed van de
photogahanography: photogahanography:
'Photogalvanographyy [...] relieves usfromthe risk of possessing fading picures. Here we have
picturess possessing in the highest degree the perfection of the original photograph* and the
permancee of a copper-plate print'180
Dee fotomechanische technieken boden een belangrijke aanvulling op de inmiddels traditionele
Daguerreotypieënn en de Calotypieën.181
1744
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Inn 1855 ging de fotograaf Blanquart-Evrard plotseling failliet. De nieuwe (fotomechanische)
techniekenn hadden de bekende fotograaf in de problemen gebracht. Dit faillissement is misschien wel
symbolischh voor de fase waarin de fotografie nu verkeerde. De periode van enthousiast
experimenterenn was voorbij. De fotografie was geëvolueerd tot een succesvolle innovatie op grafisch
gebied.. Blanquart-Evrard was een pionier op het terrein van de fotografie, maar helaas ook één van de
eerstenn die de (nadelige) consequenties ervan ondervond. De fotograaf ging als het ware ten onder aan
hett algemene succes van de fotografie. Het was duidelijk dat fotografie de techniek van de toekomst
zouu worden en het grafisch landschap ingrijpend zou gaan veranderen.
GrafischeGrafische versus fotografische kunstreproductie: 1860-1900
DeDe gravure bedreigd
Opp 1 februari 1859 deden de vooraanstaande prentmakers Henriquel-Dupont, Mouilleron en Léon
Noëll samen met de uitgever Goupil een oproep om de gravuretechniek te redden. Ze dienden een
petitiee in bij Napoleon UI met het verzoek om de traditionele reproductietechniek te beschermen tegen
dee dreiging van technische vernieuwingen als de fotografie,1*3 Het initiatiefis tekenend voor het besef
datt in deze periode steeds vaker doorklinkt in diverse beschouwingen: de traditionele gravure werd
bedreigdd door grafische vernieuwing en fotografie vormde daarbij het grootste gevaar. Zo schreef de
criticuss Phillipe Burty in 1863 over de prentkunst op de Salon, waar een overvloed heerste aan
goedkopee fotografische reproducties:
*"Cecii tuera cela" murmure un des personnages du poëte. La photographie tuera la gravure,
pouvons-nouss dire avec non moins de certitude. Oui, Ie jour est proche oü les graveurs au
burinn ne seront pas plus nombreux qu'apres Ie XVe siècle ne Ie furent les scribes et les
enlumineurss de manuscrits. Niepce et Daguerre auront été, a leur facon, les Faust et les
Gutenbergg des temps nouveaux. Leur invention, a la fois si merveilleuse et si imparfait, ne
répondd que trop bien aux besoin d'économie et des rapidité de notre époque. Que la science,
demainn donné a Phéliographie Ie moyen de reproduire les tons, au moins dans leurs rapports
d'intensitéé lumineuse, et Ie dernier buriniste, quel que soit son génie, n'aura plus qu'a briser
sonn burin, jugé inutile et trompeur par une generation affolée d'exactitude littérale.'184
Halverwegee de jaren zestig werd de gravure door Burty ten grave gedragen.185 Tot tranen toe bewogen
schreeff hij over de Salon van 1865:
'S'ill fallait prendre au sérieux la Gravure, telle qu'elle est representee au Salon de 1865, il ne
resteraitt plus qu'a écrire en tête de eet article: Consummatum esf ...tout est firn! Et a se livrer è
dee longues lamentations! Mais, en matière de critique, la philosophic doit Pemporter sur Ie
sentiment.. Si les conseils n'ont qu'une influence limitée, les lamentations sont plus vaines
encore.. Les larmes que nous aurions versées dans les deux grandes salles qui ont été
consacréess cette année a Pexhibition des gravures au burin, a Peau-forte ou sur bois ainsi que
dess lithographies, n'auraient eu d'ail leurs pour témoins que les gardiens du Palais. [.. .Vla
Gravuree se meurt!'186
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Dee gravure was vermoord en de fotografie was de moordenaar, aldus Burty. Hij was niet de enige die
err zo over dacht. De criticus M. de Saint-Santin wees eveneens op de 'desastreuze effecten' van de
nieuwstee medium voor de traditionele technieken met hun lange geschiedenis.187
Inn Engeland maakte men zich door de opmars van nieuwe (foto-)grafische ontwikkelingen
evenzeerr zorgen over het voortbestaan van de traditionele lijngravure.188 De Engelse graveur John
Burnet,, de nestor van de Engelse Hjngraveurs, schetste al in 1850 de teloorgang van de Engelse
lijngravure.. Volgens hem was het al misgegaan bij het gebruik van staalplaten in plaats van het
traditionelee vertrouwde koper:
'Itt brought the art of mezzotinto into thefield,in competition with the more laborious and
expensivee style of line engraving, and has at present nearly extinguished the production of
largee works executed by the graver. Since the career of Wilkie (who was a great advocate for
thee superiority of line engravings) there has been a gradual falling off in this branch of art,
whilee mezzotinto engraving, on the other hand, has rapidly increased.'189
Mett het verdwijnen van de lijngravure dreigde eenrijkeprenttraditie verloren te gaan.190 Li 1864
schreeff The Art Journal:
'Photographyy and chromo-Iithography have interfered sadly with engraving of all kinds, and in
lieuu of line, the highest and purest style of engraving, we now find it, in the great majority of
prints,, exchanged for mezzotinto, or that stipple is incorporated with it'.191
Dee eerder beschreven achttiende-eeuwse hiërarchie van technieken klinkt hierin nog steeds door. De
superieuree /yngravure werd in de praktijk echter steeds meer overschaduwd door stippeltechnieken als
mezzotints,, en de lithografie en de fotografie deden de rest. Gerenommeerde Engelse graveurs als
Charless William Sharp (1818-1899) waren zeldzaam geworden.192 Daar kwam nog bij dat de prenten
diee nog werden geïnitieerd, vóór de uitvoering regelmatig naar Franse graveurs werden gestuurd. Zo
zondd Gambart de populaire schilderijen van Frith Derby Day en The Railway Station naar
respectievelijkk de graveurs M. Francois en Auguste Blanchard.193 Toen Holman Hunts schilderij The
AfterglowAfterglow in Egypt eveneens naar een Franse graveur ging, schreef The Art Journal dan ook verontrust
inn 1864:
'Itt may, or may not be, a fancy of the owner to have the work done abroad; but it seems as if
line-engravingg was at a low ebb in this country, when preference is given to a foreigner. Our
line-engraverss are not so burdened with work as to compel them to refuse commissions.'194
Aann het einde van de jaren zestig riep The Art Journal uitgevers op om de eigen graveurs niet langer te
negeren.. De redactie van dit kunsttijdschrift had recht van spreken. Decennialang nam het blad de
verantwoordelijkheidd op zich om gravures te laten maken naar moderne meesters. Het deed weinig af
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aann het feit dat de gravuretechniek meer en meer werd bedreigd: 'except in our own Journal the lineengraverss of England are "nowhere".1195
Uiteraardd moeten de aangehaalde beschouwingen over de prentkunstniet te letterlijk worden
opgevat.. De prentmakers Samuel Cousins en Henriquel-Dupont en hun leerlingen waren nog steeds
actief.. Opmerkelijk is echter dat men zich in zowel Frankrijk als Engeland, twee grootmachten op
grafischh gebied, nu zorgen begon te maken om het voortbestaan van de traditionele technieken. Eerder
werdd al gerefereerd aan de Nederlandse uitgever Beijerinck, die al in de jaren dertig moest bekennen
datt de Nederlandse graveurs weinig kans hadden in de overvloed van buitenlandse - en dan vooral
Engelsee - gravures. Drie decennia later was men echter ook in Frankrijk en Engeland bezorgd over het
voortbestaann van de traditionele prentkunst.
Omm de 'bedreigde' gravure van de ondergang te redden werden allerlei initiatieven
genomen.mm Het Louvre ging opdrachten verstrekken voor gravures naar Oude Meesters, dit tot groot
genoegenn van de bekende criticus Burty.197 Het waren prenten op groot formaat waarvoor veel
uitgeverss de investeringen niet meer aandurfden.m Burty opperde zelfs het plan om van staatswege
grotee opdrachten uit te schrijven. Hij zag grote mogelijkheden voor omvangrijke publicaties met
prentenn naar kunstwerken en interieurs van de nationale paleizen en kunstwerken uit het Musée
Luxembourg.1999 Wellicht dacht hij hierbij aan vergelijkbare plannen ten tijde van Lodewijk XIV of het
initiatieff van de graveur Pierre Laurent tot zijn Musée Francais aan het begin van de negentiende
eeuw.. Uiteindelijk kreeg de gravure in 1868 georganiseerde steun door de oprichting van de Société
FrancaiseFrancaise de Gravure. Eenjaar later schreef Burty hoopvol: 'Le burin compte cependant encore des
amis.. Le succes rapide et sérieux de la Société francaise de gravure Ta bien prouvé.'200 Met
msternmingg citeerde de criticus de woorden van de oprichter E. Galichon van dit initiatief (dat
particulierr was, in tegenstelling tot de aan de overheid gelieerde Chalcographie afdeling van het
Louvre): :
'Bienn des esprits faeiles a s'alarmer ont prédit la mort de la gravure par le fait de I'engouement
duu public pótir la photographic H n'en sera rien cependant. Si la photographie sert a merveille
noss besoins de curiosité, de renseignements exacts, elle ne répond a aucune des conditions
sérieusess de Tart; et nous en avons la certitude, prochainnement, il se produira une reaction
favorablee a la gravure. Mais, jusqu'a ce jour, qui ne peut être éloigné, il est bon, il est
nécesairee de maintenir le burin dans la main de nos graveurs, poür ne perdre les benefices
d'unee tradition si longuement et si péniblement acquise.*201
hii hoeverre de Société Francaise de Gravure de bedreigde gravure daadwerkelijk in stand hield, is
achteraff moeilijk vast te stellen. Zeker is wel dat de organisatie diverse gravures liet vervaardigen
terwijll veel uitgevers de risico's niet meer aandurfden.202 De organisatie gaf prentopdrachten maar
beoogdee meer dan louter werkverschaffing. Naast het belang van de eigentijdse graveur speelde juist
bijj de gravuretechniek vooral een historisch belang. De eeuwenoude graveertraditie moest worden
voortgezet,, desnoods tegen de technische vernieuwing in. De bedreiging van de gravure was
halverwegee de negentiende eeuw duidelijk geworden, in een periode waarin de fotografie een
stormachtigee ontwikkeling doormaakte. Tegelijkertijd ontstond echter een andere grafische trend, die
nauww verbonden was met de traditionele gravure: de reproductie-ets.

1 55

Anoniem, 'Reviews*, The Art Journal (1868), p.59.
TheThe Art Journal had een vergelijkbaar doel voor ogen met haar principieële keuze voor de gravure als
reproductiemethode.. Op dit tijdschrift kom ik hieronder terug. Er kan ook gewezen worden op het verstrekken van
staatsopdrachtenn in Duitsland in de jaren 1870, zie: Clarke 2000, p,29-32.
'Nouss applaudissons a ces encouragements. Nous voudrions même que la Chalcographie entreprft sur une plus large
écheïle,, et avec une intentionn plus marquee de dévouement patriotique, 1'histoire de 1'Écolefrancaiseancienne et
comtemporaine',, zie; P.Burty, 'La Gravure et la Photographie en 1867', Gazette des Beaux Arts (1867), p.255.
1988
P.Burty, 'La Gravure et la Photographie en 1867', Gazette des Beaux Arts (1867), p.256.
1999
P.Burty, 'La Gravure Ie bois et la lithographie au Salon de 1868', Gazette des Beaux Arts (1868), p. 108.
^P-Burty,, 'Salon de 1869. La Gravure', Gazette des Beaux Arts (1869), p.15%.
2011
Geciteerd in: P.Burty, 'Salon de 1869. La Gravure', Gazette des Beaux Arts (1869), p. 159.
2022
R.Ménard, 'La Gravure au Salon', Gazette des Beaux Arts (1872) aout, p. 121.

72 2

EenEen nieuwe trend: de reproductie-ets
Inn zijn overzichtswerk Les Graveurs du XIXSiècle schreef Beraldi: 'Apres la réförme, la revolution:
Partt absolument libre de nos peintre-graveurs, si eclatant depuis 1850, tente les graveurs de
reproduction;; ils se font graveurs "a 1'eau-forte."203 Halverwege de negentiende eeuw ontstond er
onderr prentmakers een trend om kunstwerken te reproduceren met behulp van louter etstechniek. In
plaatss van de traditonele gravure prefeerden prentmakers als CA. Warnier, F. Bracquemond, J.F.
Jacquemartt en L. Flameng de handzame ets.204/2ö/
Dee etstechniek als zodanig was uiteraard niet nieuw. Integendeel, sinds eeuwen was het onder
graveurss gebruikelijk om een gravure te beginnen met een geëtste schets op de plaat. Daarna werden
terr voltooiing van de gravure vaak de details door middel van de etstechniek aangebracht. Aldus werd
dee techniek al in de zestiende, maar vooral in de zeventiende eeuw veel gebruikt bij de
vermenigvuldigingg van kunstwerken.205 Ook toen waren prentmakers zich bewust van de voordelen
vann de ets boven de gravuretechniek: niet alleen was de ets veel sneller in het gebruik, de techniek had
bovendienn interessante eigen kwaliteiten. Vooral gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw
hadd men oog voor het 'schetsmatige' karakter van de etskunst tegenover de enigszins stijve
gravuretechniekk bij het reproduceren van kunstwerken, zoals ook de prentmaker Abraham Bosse
noteerdee in zijn invloedrijke verhandeling over de etstechniek uit 1645.206 Een nadeel van de ets was
echterr dat de kwetsbare drukvorm veel minder afdrukken toeliet dan de gegraveerde plaat. Terwijl van
gravuress honderden tot zelfs een paar duizend exemplaren konden worden gedrukt, vertoont de ets al
naa enige tientallen afdrukken sporen van slijtage. Mede daarom werden de traditionele gravure en ets
vaakk met elkaar gecombineerd ter compensatie van de verschillende voor- en nadelen. Deze
combinatiee van ets met gravure was ook regel tijdens de achttiende-eeuwse Franse periode van de
EstampeEstampe Galante. Na de licht geëtste contouren werd de voorstelling vervolgens uitgewerkt met de
gravuretechniek.2077 Behalve met de gravure combineerde men de etstechniek ook met aquatint en
mezzotint,, een gebruik dat tot in de negentiende eeuw werd voortgezet.208 Op deze wijze was de
etstechniekk meestal dienstbaar aan andere grafische technieken bij de reproductie van kunstwerken.209
Inn de loop van de eeuw werd de techniek echter steeds meer gebruikt als een zelfstandige techniek
voorr originele grafiek en reproducties.210
Dee opleving van de reproductie-ets bleek in de jaren zestig op de prentafdeling van de
Salontentoonstellingen.. De criticus Burty schreef over de grafische inzendingen voor de Salon van
1863: :
'Or,, 1'eau-forte est Ie traït d'union entre la peinture et Ia gravure. L'ébauche doit être tracée de
mainn d'artiste, et par "artiste" j'entends toujours designer celui qui obéit immédiatement a
rinspiration,, et n'ose s'approcher des maïtres que lorsqu'üne étude sincere et intelligente de la
naturee è leurs enseignements varies.'211

2033

Beraldi 1885-1892, p.255. Zie ook over de vergelijkbare opleving van de etstechniek in Duitsland: Clarke 2000, p.29-35.
zie ook: Beraldi 1885-1892, p.157.
2055
Landau Parchall 1994, p.323. Voor het reproduceren van kunstwerken werd de techniek aanvankelijk nog weinig gebruikt.
Franss Floris en Bartholomeus Spranger naakte gebruik van de ets voor het weergeven van bestaande kunstwerken, maar het
totalee aandeel reproductie-etsen bleef in de zestiende eeuw beperkt, zie: Hind 1967, p. 115 en CS. Ackley 'Printmaking in the
Agee of Rembrandt: The Quest for Printed Tone', in C.S.Ackley, Printmaking in the Age ofRembrandt, Boston 1981, p.xxixxiii. .
2066
Een belangrijke stimulans voor het gebruik van de etskunst was de publicatie van de Franse graveur Abraham Bosse,
TraictéTraicté des maniere de graver en taille-douce sur l'airin uit 1645, zie: Wuestman 1998, p. 121-124.
2<
"Héllmanl913,p.7-8. .
2088
Zo constateerde L 'Artiste tn 1834: 'Remarquez d'ailleurs que les graveurs emploient souvent aujourd'hui dans la même
planch** des procédés divers qu'on n'avait pas encore réunis, Ie burin a Taqua-tinta, la maniere noire; et par-la ils rendent
beaucoupp plus complet Peffet de leurs ouvrages.', zie Anoniem, 'Le bon dévot, grave par Prévost, d'apres Charlet', L 'Artiste
18344 VII, p.187. Zie over de etskunst in vergelijking met de gravure en de lithografie, F. Villot, 'De la gravure a 1'eau-forte*,
II 'Artiste (1834) VIII, p.310-303.
2099
Wax 1990, p,l00.
2100
Zie over de verschillen tussen de ets en de gravure in de negentiende eeuw: W.M. Ivins 'Prepatory note for an exhibition
off nineteenth-century etchings and eftgravings\ in: W.M. Ivins, Prints and Books, New York 1969, p. 169-176.
2,11
P.Burty, 'La gravure et la lithographic' Salon de 1863, Gazette des Beaux Artsr (1863), p. 149-150.
2044

73 3

Alss een bevlogen apostel van dé ets besteedde de criticus Burty in deze periode regelmatig aandacht
aann de prenten in deze techniek. De relatief eenvoudige etstechmek bood grote voordelen boven de
arbeidsintensievee en juist relatief lastiger toe te passen gravuretechniek.212 De starre lijngravure in
vervall leek te worden afgelost door de dynamische ets: 'Si Ie burin périclite, jamais au contraire 1'eaufortee n*a triomphé comme de nos jours.*213 Een jaar later opende Burty zijn bijdrage 'La Gravure au
Salonn de 1866' met de heldere zin; 'L'eau-fórte triomphé cette année toute la ligne, et ce Salon
pourraitt être appelé 'ie Salon des Aquafortistes'V214 In plaats van als dienende techniek werd de ets
meerr en meer gebruikt als een zelfstandige techniek voor de reproductie van kunstwerken.
Dee trend van de reproductie-ets ontstond onder Franse prentmakers, maar verspreidde zich al
snell naar Engeland. Diverse prentmakers, zoals Braquemond en Waltner, verbleven enige tijd in
Londen,, al dan niet opgejaagd door de Frans-Duitse oorlog rond 1870. Zo was ook Braquemonds
leerlingg Paul Rajon in de jaren zeventig in de Engelse hoofdstad actief Hij maakte naam met zijn
etsenn naar Oude Meesters en Gérome, maar evenzeer met zijn etsen naar werken van de Engelse
meesterss Gainsborough, Rómney en Alma-Tadema.215 De invloedrijke criticus (en groot etsliefhebber)
P.G.. Hamerton benadrukte in zijn Etching and Etchers: 'M. Rajon is one the most productive of the
modernn etchersfrompictures and at the same time one of the surest.*216 Naast de Franse etsers in
Londenn kan gewezen worden op de Nederlanders PJ. Arendzen en L. Löwenstam. De reproductie-ets
wass weliswaar populair in Engeland, maar Engelse reproductie-etsers waren opvallend zeldzaam. De
preritmakerr CO. Murray behoorde tot de uitzonderingen. Onder Engelse prentmakers bleef de ets, in
tegenstellingg tot bij hun Franse collega's, veelal in dienst van de prestigieuze gravure of
mezzótinttechniek.2177 Tekenend is de opvatting van de bekende Engelse kunstenaar Herkomer
waaroverr 77ie Art Journal stelde: 'having arrived at the conclusion that etching was not a suitable
mediumm for the reproduction of subjects depending for their effect on subtle gradations of tone and
highh finish, set to learn mezzotint.'218
Naa Frankrijk en Engeland raakte de rejsróductie-ets ook in Nederland in zwang. Zoals opgemerkt werd
dee ets hier al in de zestiende en zeventiende eeuw gebruikt bij het reproduceren van kunstwerken.219
Dee ets werd daarbij vooral gecombineerd met andere technieken - een traditie die zich voortzette tot in
dee negentiende eeuw met een graveur als Marcus. Net als elders beleefde de reproductie-ets in
Nederlandd een bloeiperiode gedurende de laatste decennia van de eeuw. Tot de nieuwe generatie
Nederlandsee prentmakers die gebruikmaakte van de ets behoorde de al eerder genoemde Löwenstam.
Hijj was aan de Koninklijke Akademie in Amsterdam opgeleid tot graveur maar specialiseerde zich
vanaff het begin van de jaren zeventig in de etstechmek. Vanaf 1873 woonde hij in Londen waar hij
nauww samenwerkte met Alma-Tadema. In Nederland moest de grote bloei toen nog komen. Nog in
18700 had Carel Vosmaer uitgeroepen naar aanleiding van defraaiereproductie-etsen van de Duitser
Williamm Unger (1837-1932) naar de Oude Meesters uit de Braunschweig Galerie: 'Ach hadden wij
vann onze musea zulke albums! Schort het aan uitgevers, publiek of kunstenaars, die de etsnaald aldus
All in 1861 wees Burty op de opleving van de etskunst en de geschiktheid van deze techniek voor de reproductie van
kunstwerken,, zie: P.Burty, 'LagravureetlaLimograpmeal'expositionde 1861', Gazette des Beaux Arts (1861)11, pp.164165.. Zie ook Burty: 'L'eau-forte, traitée par des peintres et de jeunes artistes pleins de gout et de séve donné des oeuvres
digness d'un réel intérêt. A nos yeux, il n'est point de genre inférieur, et tout ce qui est sincere et original est digne d'etre noté.
Maiss il est évident que Teau-fofte est un moyen rapide et que ses pordutts sont d un placement facile, tandis que te burin est
d'unee elaboration plus lente.', zie: P.Burty, 'La gravure au salon de 1864', Gazette des Beaux Arts (i$64),p.565.
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ookk hij zich in voor deze techniek.: 'Of the old etchers, Rembrandt, as all aknowledge, is the sovereign prince'. Zijn etsen
rekendee hij tot de beste die er zijn gemaakt: 'The student ought to have, at least, a few photographs of the best of them.' zie:
P.G.. Hamerton, 'Etching', The Art Journal 1866, p.294.
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wetenn te behandelen? Aan voorwerpen ontbreekt het gewis niet.'220 Vosmaer zorgde als redacteur van
DeDe Kunstkronijk zelf voor het goede voorbeeld door in de jaren 1870 regelmatig lingers etsen iii dit
bladd op te nemen.221 Het was vooral in de jaren '80 dat de etstechniek veel werd toegepast voor de
reproductiee van kunstwerken. De graveur Steelink sr. maakte enkele reproductie-etsen, maar werd
hierinn voorbijgestreefd door zijn zoon W. Steelink jr.(l 856-1928). Daarnaast waren CL Dake, LM.
Graadtt van Roggen en Ph. Zilcken productieve prentmakers die veel Nederlandse eigentijdse kunst in
etss reproduceerden.222
Zowell in Frankrijk, Engeland als in Nederland maakten kunstenaars naam met etsen naar
werkenn van beeldende kunst. Er waren specialisten zoals Rajon en Unger. Andere prentmakers
maaktenn zowel reproducties als originele grafiek, zoals Flameng en Jacquemart.223 Ook Zilcken etste
afwisselendd werken van anderen en eigen composities, zoals hij eens stelde in een interview voor
Elsevier'sElsevier's Geïllustreerd Maandschrift in 1896:
'Ikk was in die dagen een van de eersten in Holland, die eenige groote etsen naar oude en
modernee meesters ónder handen nam, ofschoon ik daarbij steeds bleef voortgaan met het
scheppenn van origineele werken met de naald.'224
Richttee de etser Graadt van Roggen zich aanvankelijk op kunstreproductie, in de loop van zijn carrière
maaktee hij juist meer originele, vrije grafiek. Aldus is de etstechniek, meer dan de gravure of de
mezzotint,, gebruikt zowel voor het bewerken van bestaande werken als voor het maken van nieuwe,
originelee composities. De toegankelijke techniek was niet voorbehouden aan het 'gilde der
prentmakers'.. Geïnspireerd door het idee van de peintre-graveur in het algemeen of Rembrandt in het
bijzonderr was de ets ook geliefd bij vele schilders. Delacroix, Decamps, maar ook veel schilders van
dee school van Barbizon, Manet en de Impressionisten hanteerden afwisselend het penseel en de
etsnaald.. Meestal maakten ze originele etsen, soms reproducties en soms allebei. Zo maakte de jonge
schilderr Daubigny in de jaren vijftig verschillende etsen naar Oude Meesters in het Louvre, zoals de
doorr Vincent van Gogh zo bewonderde ets Le Buisson naar Jacob Ruysdael.225 Gefascineerd door de
techniekk besloot Daubigny in 1862 zich voortaan te concentreren op de vrije etskunst en niet langer
compositiess van anderen te bewerken.22* Het zal duidelijk zijn dat de opleving van de reproductie-ets
niett los kan worden gezien van de algemene opleving van de (originele) etskunst in de negentiende227 7

eeuw. .
Dee opleving van de etstechniek in het algemeen is af te lezen aan de talloze etsverenigingen zoals die
voorall in de tweede helft van de negentiende eeuw werden opgericht.228 Exemplarisch is de Société
2266
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dess Aquafortistes, opgericht in 1862 door de drukker Cadart en de kunstenaars Manet en Braquemond.
Daubignyy was een van de eersten die zich bij hen aansloot. Het doel van de vereniging, verwoord door
dee schrijver-criticus Théophile Gautier, was het stimuleren van de etskunst. Bovendien wilde hij een
damm opwerpen tegen de massaal verspreide fotografie, lithografie, aquatint en staalgravure.229 Juist
dezee technieken werden nu op ruime schaal gebruikt voor de reproductie van kunstwerken. In reactie
opp deze grootschalige (foto)grafische kunstreproductie beoogde de vereniging de etstechmek te
cultiveren.230 0
Dee verhouding tussen originele etskunst en reproducties lag tamelijk complex bij dergelijke
verenigingen.. Op het eerste gezicht waren de verenigingen vooral gericht op het stimuleren van de
originelee etskunst, maar de oprichters ervan maakten ondertussen diverse reproductie-etsen. Zo maakte
Braquemondd naast zijn vrije etsen reproducties naar het werk van Corot.231 Vergelijkbaar propageerde
dee fanatieke etser Zilcken de originele ets, maar maakte hij tegelijkertijd vele reproducties naar
meesterss van de Haagse School. Reproducties waren dus zeker niet uit den boze bij de
vertegenwoordigerss van deze moderne beweging. Illustratief hiervoor zijn ook de reproductie-ets van
Mathijss Maris naar De Zaaier van Millet en Keepings ets naar Rembrandts Staalmeesters op de
tentoonstellingenn van de Nederlandse Etsclub. De verenigingen stimuleerden de ets als vrije
prentkunstt maar sloten reproducties blijkbaar niet bij voorbaat uit.
Omm enige greep te houden op de complexe verhouding tussen de originele en de reproductieets,, is het zaak om terug te grijpen op het concept 'reproductie* zoals dat in het voorgaande hoofdstuk
PinxitPinxit et Sculpsit uiteen is gezet. De begrippen 'reproductie1 en 'origineel' moeten daarbij in beginsel
loss worden gezien van het toegepaste grafische medium, zoals gravure, ets, lithografie of fotografie.
Niett de aard van het medium, maar de wijze van totstandkoming is beslissend voor een origineel of
eenn reproductie. Negentiende-eeuwse critici als Gautier en Burty gebruikten dergelijke begrippen
echterr minder systematisch in hun kritieken. Zo was voor Gautier iedere ets origineel.232 Ook Burty
verbondd de etstechmek als zodanig met originaliteit in zijn ideologie van de originele prent. In vervolg
opp zijn lofredes op de etsen op de Salons uit de jaren zestig, ontwikkelde hij halverwege de jaren
zeventigg het begrip belle épreuve.233 De etstechmek als zodanig was origineel, ongeacht de toepassing
ervan.. Daartegenover werden andere (fötö)grafische technieken geïdentificeerd met de meest
gebruikelijkee toepassing. Zo hadden de gravure, lithografie en fotografie een reproductief karakter. De
etstechmekk had de uitstraling van originaliteit, ongeacht of het ging om een vrije prent of een
reproductiee naar een reeds bestaand kunstwerk.
Daarmeee heeft de etstechmek een bijzondere plaats in de negentiende-eeuwse
kunstreproductie.. Ruim twee eeuwen lang waren de etstechmek en de gravuretechniek nauwelijks los
vann elkaar gezien. De ontwikkelingen van de peintre-graveur en de vrije grafiek plaatsten echter een
wigg tussen beide technieken. De gravure en de ets groeiden uit elkaar, zozeer zelfs dat het nadien
moeilijkk was voor te stellen dat ze eeuwenlang met elkaar waren gecombineerd. Het bracht de
etstechmekk in een complexe verhouding tot de traditionele gravure. Enerzijds was de etstechmek een
reactiee op de traditionele, starre gravuretechnieken, anderzijds was de ets in wezen een voortzetting
vann de handmatige grafische reproductie, zoals de gravure, en bood een tegenwicht tegen de massale
fotografischee kunstreproductie. Juist in deze periode ontwikkelde de fotografie zich tot de
reproductietechniekk bij uitstek. Zozeer dat het gebruik van de lithografie voor kunstreproductie niet
langerr meer vanzelfsprekend was.
DeDe lithografie bedreigd
Inn 1859 wees de criticus Clément de Ris op de invloed van de fotografie op de lithografie. Volgens
hemm zou de goedkope, commerciële lithografie snel verdwijnen, waar hij overigens bepaald niet
rouwigg om was. Integendeel, de concurrentie van de fotografie zou, aldus de criticus, wel eens heel
heilzaamm kunnen zijn voor de enorme lithografische wildgroei. Hij schreef dan ook optimistisch:
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'L'inventionn de Daguerre n'est pas plus destinée a tuer celle de Senefelder, que celle-ci n'était
capablee de porter un coup mortel a la gravure. Graveurs, lithographes et photographes peuvent
donee vivre en paix a cöté les uns des autres.'234
Kwalitatieff hoogstaande litho's van Leroux, Mouilteron en Nanteuil zouden volgens hem zonder
problemenn blijven bestaan naast de fotografie.235
Tweee jaar later, in 1861, was de criticus Burty veel minder optimistisch over de toekomst van
dee lithografie.236 Voor zover deze techniek werd gebruikt, was het vooral voor goedkope productie:
'Laa Lithographie, [...] est devenue la poie des reproducteurs a bas pris'[.]237 Volgens hem zouden juist
dee kwalitatief goede litho's van Mouilleron, Nanteuil of Eugene Le Roux het zwaar te verduren
krijgenn van de nieuwe grafische ontwikkelingen.238 In 1866 schreef Burty zelfs dat de lithografie net
zoo snel verdween als de traditionele gravure: 'Finis lithographiae'.239
Welkee criticus voorspelde nu de juiste toekomst van de lithografie? Zowel Clement de Ris als
Burtyy kreeg gedeeltelijk gelijk. In de jaren vijftig en zestig was de lithografie niet meer wat ze was
geweest.. Enerzijds was het voortbestaan van de kwalitatief hoogstaande reproductielitho's minder
vanzelfsprekendd dan Clement de Ris dacht Anderzijds bleven er nog steeds litho's verschijnen en was
Burtyy te pessimistisch. In de hierop volgende jaren maakten Mouilleron, Bödmer en Nanteuil nog
steedss kwalitatief hoogstaande prenten die werden gedrukt en uitgegeven door Bertauts en Lemercier.
Bovendienn duurde het succes van de chromolithografie onverminderd voort. Voor de
vermenigvuldigingg van kleuren bleef de lithografie nog decennialang superieur aan de fotografie.240
Gedurendee de laatste decennia van de eeuw raakte de lithografie, net als de etstechniek, beïnvloed
doorr de opleving van de vrije grafiek. Burty dacht in 1875 bij het idee van Ie belle épreuve in de eerste
plaatss aan de etskunst, maar hij had zeker ook oog voor de artistieke kant van de handmatige
lithografie.2411 Met name originele litho's van de Romantische kunstenaars als Delacroix, Boningtoa,
Isabeyy en de realist Daumier waren in deze periode populair. In hun voetspoor experimenteerden
Manet,, Pissarro, Degas en Whistier veel met de (kleüren)lithografie. Ze gebruikten de techniek vooral
voorr de vervaardiging van originele prenten en leverden aan het einde van de jaren zeventig een
belangrijkee stimulans voor de verzelfstandiging van de lithografie als een medium met eigen artistieke
kwaliteiten.. In dit verband moet ook gewezen worden op Odilon Redon. Aanvankelijk gebruikte hij de
techniekk voor de reproductie van zijn tekeningen, om zich vervolgens eind jaren tachtig toe te leggen
opp de vervaardiging van originele litho's.242 De kleurenlitho, al veel langer toegepast voor reclame en
kunstreproductie,, raakte nu ook populair bij de avant-garde door series als L 'Estampe Originate
(maartt 1893 en 1895), L 'Album de la Revue Blanche (juli 1893-december IS94) en L'Image
(decemberr 1896-1897).243 Ondertussen verschenen er nog steeds lithografische reproducties.
Théophilee Chauvel (1^31-1909) maakte litho's naar werken van Corot en Troyon, Auguste Lauzet
(ea.1865-1898)) bracht het werk van Monticelli in litho's - zo bewonderd door Van Gogh -, en William
Thornleyy (1857-?*) maakte fraaie litho's naar het werk van Degas, Puvis de Chavannes, Monet en
Pissarro.244/2/// Het waren echter exclusieve prenten geworden. Het medium was zelfs zo zeldzaam
gewordenn dat er in 1891 een omvankrijke tentoonstelling werd georganiseerd om te bewijzen dat de

2344

L. Clement de Ris L., 'Salon 1859. Gravure et lithographie', L 'Artiste (1859), 17, p. 100. Zie ook over de status van de
prentkunstt boven de fotografie Lord Pilgrim, 'De la lithographie et des imprimeurs. Les travaux de M. Bertauts' L 'Artiste
(1860)IX,p.26Ü. .
2355
L.Clement de Ris, "Salon 1859. Gravure et lithographie', L 'Artiste (1859), 17, p. 100.
2366
P. Burty, *La gravure et la lithographie a Pexposition de 1861', Gazette des Beattx-Arts (\%6l),pA77.
2377
P, Burty, 'La gravure et la lithographie. Salon de 1863', Gazette des Beaux-Arts (\&63\ p.157.
2388
Ook in 1865 schreef Burty kritisch over de lithografen: 'qui reproduisentfroidementet sans esprit les oeuvres des autres,
zie:: P. Burty, 'La Gravure la lithographie et la photographie au Salon de 1865', Gazette des Beaux-Arts (1865), p.88.
2399
P. Burty, 'La gravure au Salon de 1866', Gazette des Beaux-Arts (1866), p.190.
2400
P. Burty, 'La gravure et la lithographie. Salon de 1863', Gazette des Beaux-Arts (1863), p.144. Zie ook in deze zin: Burty
P.,, 'Salon de 1869. La Gravure', Gazette des Beaux-Arts (1869), p.166.
2411
Merlot 1996, p.59.
2422
Tent cat. Amsterdam, 1994.
2411
Merlot 1996, p.261. Zie ook Groschwitz 1954, p.246 e.v. en P.Leprieur, *Le Centenaire de la lithographie', Gazette des
BeauxBeaux Arts (1896), p.161-162.
2444
Hde Chennevières, 'La gravure du siècle', Gazette dés Beaux Arts (1889), p.482. Merlot 1996, p.267-272.

77 7

lithografiee nog niet dood was, inclusief de reproducties naar Franse meesters die te zien waren op de
afdelingg 'Lithographies de traductions'.245
Dee geschetste ontwikkelingen voltrokken zich voornamelijk in Frankrijk, het land van de lithografie,
maarr zijn ook elders te traceren, zoals in Nederland. Toen de kunstenaar-schrijver Jan Veth (18641925)) zich wilde bekwamen in de lithografie, dacht hij aan zijn oude leermeester AHebé. Allebé had,
alss docent aan de inmiddels tot Rijksacademie hervormde Koninklijke Akademie voor Beeldende
Kunst,, vele schilders onderwezen en had zelf het lithograferen nog geleerd van de fameuze
Mouilleron.. Toen Veth meer wilde weten van de steendruk, schreef hij op 16 April 1889 aan Allebé:
'Ikk zou zoo graag wat aan steenteekenen gaan doen - mischien een gril, omdat ieder
tegenwoordigg etst - maar toch door een feitelijke neiging daartoe gebracht. Nu ben ik zoo
ouderwetschh om nogal graag eenigszins techniesche wenken omtrent zooiets te kennen, of zoo
bazigg om graag op de hoogte van een metier te zijn, en ik wou u dus vragen: bestaat er niet een
goedee Traite de la lithographie of zooiets? Mij docht Mouilleron of andere groote
steenteekenaarss zullen over hun kunst wel eens iets hebben neergeschreven... (P.S.) bij
ontstenteniss van eenige literatuur óver het onderwerp u te verzoeken om zeer te waardeeren
voorschriftenn van uwe hand durf ik haast niet te vragen, ofschoon ik daar zeker het meest aan
hebbenn zou.'246
Vethh was zich zeer bewust dat vooral de ets 'en vogue* was onder zijn collega-kunstenaars en was
onderr meer betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Etsclub.247 Hij lijkt zich zelfs enigszins te
verontschuldigenn voor zijn gril voor de 'ouderwetse' lithografie. Tochh stond Veth niet helemaal alleen.
Zoalss Burty in zijn liefde voor de ets ook de lithografie nooit vergat, was er ook onder Veths
tijdgenotenn belangstelling voor de steendruk. Hoewel de naam anders doet vermoeden, leverde ook de
Nederlandsee Etsclub een bijdrage aan de lithografie. Zowel op de tentoonstellingen als in de albums
warenn litho's te vinden van J. Toorop (1858-1928), R.N.Roland Holst (1868-1938) en HJ. Haverman
(1857-1928).. Op de tweede expositie in 1888 waren bovendien enkele litho's van Thornley naar
Degass te bewonderen.248
Senefelderss techniek, zo geschikt voor de reproductie van kunstwerken, raakte, zoals gezegd,
aann het einde van de eeuw als reproductietechniek uit de gratie. De lithografie werd overvleugeld door
dee fotografische kunstreproductie, die de rol van massamedium had overgenomen.249 Lithógrafische
kunstreproductiee was zeldzaam geworden. Zo snel als de lithografie opkwam aan het begin van de
eeuw,, zo snel leek deze aan het eind van de eeuw weer te verdwijnen. Clement de Ris en Burty hadden
hett al zien aankomen. Enige decennia later was Van Gogh er zelf getuige van toen hij zijn broer
schreeff op 8 augustus 1888:
'Bcbenn benieuwd of je de litho's van De Lemud kende. Er zijn momenteel nog heel wat mooie
lithografieënn te krijgen, Daumiers, reprodukties naar Delacroix, Decamps, Diaz, Rousseau,
Dupree &c. Dat zal echter gauww afgelopen zijn; wat vreselijk jammer dat die kunst aan het
verdwijnenn is!,25°
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DeDe fotografie als massamedium
Dee dreigende ondergang van de traditionele gravure, de opkomst van de reproductie-ets, de
veranderingg van de lithografie, het waren allemaal veranderingen die zich aandienden vanaf de jaren
1860.. De geschetste ontwikkelingen werden regelmatig in verband gebracht met de fotografie, en niet
tenn onrechte. Juist in deze periode maakte de fotografie een stormachtige ontwikkeling door. Wat was
err gebeurd sinds het faillissement van de fotograaf Blanquart-Evrard in 1855?
Dee fotograaf Blanquart-Evrard was een vroeg slachtoffer van de schaalvergroting in de
fotografie.. Er kwamen in hoog tempo nieuwe foto(mechanische) technieken, producten en
concurrentenn op de fotomarkt. Ook de fotografische kunstreproductie nam snel toe. In 1853 besloeg
hett aanbod van fotografische reproducties in Frankrijk ongeveer 5,5 % van de gehele fotografische
productie.. In 1860 was dat aandeel gestegen tot 28,5 %. De toename aan het begin van de jaren zestig
inn Frankrijk was in belangrijke mate toe te schrijven aan defirmaGoupil. Dezefirmazou in deze
periodee uitgroeien tot een toonaangevende onderneming op het terrein van de fotografische
kunstreproductie.2511 Daarmee droeg defirmabij aan een belangrijke toename van de fotografische
reproductiee in deze periode.252/^ A/B] De technische vooruitgang zoals de Woodburytypie, maakte
fotografischee kunstreproducties commercieel aantrekkelijk, waarna verschillende firma's zich
nadrukkelijkk op dat terrein gingen specialiseren.253 Een bekende vroege specialist was Robert
Binghamm met foto's naar eigentijdse meesters als Délaroche, Scheffer, Meissonier, Corot en
Courbet.2544 Andere firma's op het terrein van de kunstreproductie waren de ItaliaansefirmaAlinari en
dee Duitse ondernemers Braun en Hanfstaengl, die snel uitgroeiden tot toonaangevende bedrijven. In de
schaduww van deze internationale bedrijven waren er ook op nationaal en zelfs lokaal niveau steeds
meerr fotografen die zich bezig gingen houden met kunstreproductie.255
Dankzijj de technische en chemische ontwikkeling waren fotografen steeds beter in staat om
lastigee fotografische vraagstukken het hoofd te bieden. Een terugkerend probleem was het verkleuren
vann foto's. Een afbeelding 'vastleggen' was één, het 'vasthouden' ervan was iets anders. Vaak
veranderdee de foto al in korte tijd in een schim van het oorspronkelijke beeld. Het moet voor menig
fotograaff frustrerend zijn geweest om geen kleur te kunnen vastleggen en zijn afbeeldingen toch te
zienn 'verkleuren'. Daar kwam verandering in door de introductie van de kooldruk. De fotograaf Joseph
Wilsonn Swan (1828-1914) was de eerste die in 1864 patent kreeg voor deze techniek voor stabiele
afbeeldingenn die niet verkleurden. Dee techniek van Swan kwam al snel in handen van twee befaamde
firma's:firma's: Hanfstaengl en Braun. Vooral deze laatste fotograaf gebruikte de methode vanaf het einde van
dee jaren zestig op gróte schaal voor het fotograferen van diverse museumcollecties in Europa. [23]
Inn 1868 wees The AH Journal op 'examples of its powers which surpass in softness mëzzotinto, and
farr exceed in beauty and clearness the kind of engraving called mixed. '257 Braun bezat het patent voor
dezee techniek in Frankrijk; voor Engeland was het in handen van de in 1868 opgerichte Autotype
Company.25** Dit bedrijf maakte veel gebruik van de kooldruk voor de reproductie van krijttekeningen,
reliëfss en beeldhouwwerken. In 1878 schreef The Art Journal hoopvol:
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'Wee are [...] persuaded that modem artists will ere long adopt this process as the best means
off publishing their works, as the more moderate cost of reproduction by mis method will
insuree a wider circulation, and consequently a more extented reputation.*259
Dee kwaliteit van de kooldrukprenten was zo goed dat ze volgens The Art Journal een waardig
opvolgerr waren van de traditionele gravures: 'if the business of the engraver be, as it certainly is,
dyingg out, it is fortunate that so well will these printed pictures take their place, that mourning for a
deadd art will be at all events materially lessened.'260 Brauns kooldruk maakte zelfs de populaire
reproductie-etss overbodig, althans dat vond Jan Veth in een discussie met Carel Vosmaer. De
aanleidingg was Waltners reproductie-ets naar Rembrandts Nachtwacht. Vosmaer uitte zijn
bewonderingg in De Nederlandsche Spectator, waarop Veth reageerde in De Nieuwe Gids:
'Inn onze tijd, waarin men zulke volmaakte reproducties van schilderijen Van bekomen als de
Braunfotografieenn zijn, heeft een vlijtige maar zoodanig geestloze, zozeer koude, qua kleur
duss gemankeerde ets, o.i. geen reden van bestaan.*261
Naastt de kooldruk was de heliojp-avure een andere belangrijke, nieuwe fotografische techniek.262 Het
betroff een fotomechanische techniek, waarbij de afbeelding fotografisch werd overgebracht en
vervolgenss op een ingenieuze wijze via aquatint en ets vastgelegd in een metalen plaat (meestal koper
off staal). Stond de afbeelding in de drukvorm, dan werd deze vervolgens met inkt afgedrukt. De
heliogravuree groeide in de jaren zeventig uit tot een van de meest gebruikte fotomechanische
reproductietechnieken.. Opgemerkt moet worden dat van de heliogravure (ook wel fotogravure
genoemd)) talloze nauw verwante variaties bestonden. De bekende fotograaf Baldus was een van de
eerstenn die-de methode gebruikten.263 Daarnaast maakte defirmaArmand-Durand mooie exemplaren,
zoalss te lezen was in De Kunstkronijk in 1872:
'Zeldenn of nooit is de kunst van oude prenten na te bootsen zoover gegaan als in de heïiografie
vann Amand-Durand te Parijs. Het twintigtal platen, dat de twee eerste afleveringen uitmaakt,
tee Parijs bij Amand-Durand en bij Goupil (ook te *s Gravenhage bij dezen verkrijgbaar)
uitgegeven,, geeft ons evenzoo vele meesterstukken van oude ets- en plaatsnijkunst weder voor
dee waarlijk geringe som van £20,-. De getrouwheid der reproduktie is tot eene verbazende
hoogtee opgevoerd: het gelijnde en bruinachtige of zacht getinte papier bootst volkomen dat der
oudee prenten na; de bladen zijn als deze opgezet; maar wat meer beduidt, de druk is, langs
fotografischenn weg en door middel van drukinkt, zoofraaien zoo gelijk aan den
oorspronkelijke,, dat deze nieuwe methoden den allerhoogsten lof verdient'[..]' kortom de
schoonstee bladen der eerste meesters, bladen die slechts voor ontzachlijke prijzen in fraaye,
oorspronkelijkee afdrukken te verkrijgen zijn, zoo ze al ooit te verkrijgen zijn.*264
Dee heliogravures van Armand-Durand waren, zoals De Kunstkronijk meldde, in Nederland te krijgen
bijj de bekende firma Goupil. Defirmaproduceerde echter ook zelf foto's in een verwante techniek. Jn
Asnières,, nabij Parijs, had het bedrijf een eigen fotofabriek, waar vele fotogravures werden gemaakt
vann (moderne) Franse kunstwerken.265 Daarnaast produceerden Engelse firma's als de uitgever Tooth
ArtArt Journal (1878), p.89-90. De Autotype Company bezat vanaf 1868 het patent van Swan in Engeland, zie: Hamber 1996,
p.. 166.
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heliogravuress naar werken van de Prerafaëlieten en navolgers.2 Aan het einde van de jaren zeventig
wass de fotogravure de meest prominente fotografische reproductietechniek.267
Hett totale aanbod van fotografische reproductietechnieken was inmiddels al niet meer te overzien en
dee terminologische verwarring was groot. Na de schaalvergroting halverwege de eeuw werkten vele
fotografenn aan de technische verbetering van het fotografisch metier. Behalve fotograaf waren ze vaak
ookk 'uitvinder' van nieuwe technieken, zoals eerder opgemerkt. Zelfs een trtinimale technische of
chemischee aanpassing kreeg een nieuwe naam met het oog op patentrechtelijke tescherming: iedere
nieuwee techniekk bracht zo een nieuw monopolie. Het gevolg was een permanent aanzwellende stroom
vann nieuwe technieken, zoals The Art Journal schreef in 1885: 'Photographic processes, which are
alreadyy numerous, seem almost daily to increase in number, although not a few of these so-called new
processess appear to be novelties chiefly in name.'268
Inn deze stroom van technische innovatie werd het fotografisch medium steeds verder
geperfectioneerd.. Terugkijkend op de laatste decennia van de negentiende eeuw constateerde de etser
Dakee in 1913:
'Enn nu heeft zich in de laatste dertig jaren de industrie, die het kunstenaarswerk reproduceert,
zooo fabelachtig ontwikkeld door de verbijsterende techniek der photogravure, en phototypie,
datt het grafische teekenwerk in korten tijd facsimilistisch in duizenden exemplaren kan
weergegevenn worden en verspreid over de geheele wereld. In boeken, in portefeuilles, op
circulaires,, in kranten en tijdschriften, als illustratie van advertenties, etc. etc. De wereld wordt
overstroomd,, door grafische kunst.'269
Dee lichtgevoeligheid, scherpte, beeldstabiliteit en productiviteit werden allemaal verbeterd en
vereistenn steeds minder (sluiter)tijd. Bovendien boekte men vooruitgang bij misschien de grootste
uitdaging:: het fotograferen in kleur.
DeDe kleurenfotografie.
Zoalss prentmakers al wisten, was het reproduceren van kleur een groot probleem. Lithografie was de
uitzonderingg die deze regel bevestigde. Voor een reproductie in kleur zat er meestal niets anders op
dann de afbeelding handmatig in te kleuren. Ook de ontwikkeling van de fotografie bracht daar lange
tijdd geen verandering in. Zo werden op ruime schaal daguerreotypieën en calotypieën handmatig met
waterverff ingeschilderd, met uiteenlopende resultaten.270 Ondertussen werd er echter hard gezocht
naarr een technische oplossing van dit probleem. In Engeland maar vooral in Frankrijk werd vanaf het
beginn van de fotografische ontwikkeling geëxperimenteerd met kleurenfotografie.271 Het duurde echter
tott de jaren zestig voordat er overtuigende resultaten werden geboekt.272
Inn 1862 publiceerde de Fransman Louis Ducos du Hauron (1837-1920) zijn Solution Physique
dudu Problème de la Reproduction des Couleurspar la Photography. Hij illustreerde zijn methode
voorall aan de hand van kleurermibeeldingen van Oude Italiaanse Meesters. Zijn tijdgenoot Charles
Cross (1842-1882) werkte samen met moderne kunstenaars aan een vergelijkbaar procédé. Beide
techniekenn waren gebaseerd op hetzelfde principe. Door drie gekleurdefilterswerden drie negatieven
gemaakt,, die vervolgens werden afgedrukt in de primaire kleuren. De samenvoeging van de drie
afbeeldingenn leverde een afbeelding in kleur op. Na deze pioniers werkten ook andere fotografen aan
vergelijkbaree technieken, zoals Blanquart-Evrard, die zich door zijn eerder faillissement niet uit het
veldd had laten slaan. Een belangrijke stap werd gezet door de fotograaf Joseph Albert (1825-1886) met
zijnn lichtdruk, de Albert(o)typie. m de loop van de jaren zeventig werd deze ook in kleur toegepast.
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Hett samenvoegen van afdrukken in verschillende kleuren was een bekend principe. De reeds
bestaandee - en nog steeds zeer succesvolle - kleurenlithografie volgde dezelfde methode. Ook hier
werdenn afbeeldingen in verschillende tinten met elkaar versmolten tot een kleurenafbeelding.273
Ondankss alle inspanningen van de verschillende fotografen is de kleurenfotografie in de
negentiendee eeuw de experimentele fase nauwelijks ontstegen. Binnen de totale fotografische
productiee was de kleurenfotografie een interessant, maar tevens marginaal fenomeen. De resulaten
warenn eerder curieus dan voorbeelden van succesvolle innovatie. Tot aan het einde van de eeuw bleef
dee kleurenlithografie de meest gebruikte methode om kleur te reproduceren.274 Pas aan het begin van
dee twintigste eeuw was het mogelijk om kunstwerken op mechanische wijze in kleur te
vermenigvuldigen.. In 1907 kon de bekende fotograaf Alfred Stieglitz schrijven: 'Color photography is
ann accomplished fact. The seemingly everlasting question whether color would ever be within the
reachh of the photographer has been definitely answered.1275 De 'oplossing' kwam van de gebroeders
Lumières,, die in dat jaar hun Autochrome techniek presenteerden. De fotografische kleurenreproductie
wonn steeds verder terrein. Zo schreef CX. Dake in 1912:
'Sedertt de vijf of zes jaren [...] hebben de kleurreproducties, die men toen meende uit den
boozee te vinden, ook in ons land burgerrecht gekregen, zoodat zelfs artisten ten ontzent, die er
toentertijdd fel tegen waren, later (zelfs niet veel later) gecoiffeerd waren als hun eigen werk in
driekleurendrukk (vrij slecht) in Duitsche publicaties verscheen.'276
Hett zou echter tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de grootschalige massaproductie van
kleurenfoto'ss op gang kwam.
VanVan grafische totfotografische kunstreproductie
Terugkijkendd op de negentienaWeuwse kunstreproductie schreef The An Journal in 1887:
'Thee changes which have been experienced during the century have not been changes
uniformlyy indicating progress, for in some departments of the reproductive arts a retrograde
movementt has to be chronicled. The art of line-engraving, [...] is fast becoming a thing of the
past.[...]] the field formerly occupied by line-engraving is gradually being taken possession of
byy the modern and partly automatic process of photogravure. A similar fate seems also to be
overtakingg both mezzotint and stipple engraving.'277
Alss we het terrein van grafische en fotografische technieken overzien, blijkt overduidelijk de steeds
terugkerendee spanning tussen het verdwijnen van traditionele technieken en de opkomst van
fotografischee methoden voor het reproduceren van kunstwerken. Zeker gedurende de laatste decennia
vann de negentiende eeuw vertoonde de gravure steeds meer de trekken van een 'bedreigde diersoort'.
Datt de soort uiteindelijk zou uitsterven stond wel vast, de vraag was alleen nog warmeer. Als we de
criticii mogen geloven, liep ook het grote publiek op de (Salon)tentoonstellingen begin jaren tachtig
niett meer warm voor deze traditionele prentkunst.
Hadd Burty gelijk toen hij de fotografie beschuldigde van moord op de traditionele gravure?
Hett ligt voor de hand om een causaal verband te leggen tussen de opkomst van nieuwe technieken als
dee fotografie en de teloorgang van de traditionele gravure en lithografie.279 Zo waren de
productiekostenn van de ambachtelijke gravure ongekend hoog in vergelijking met fotografische
reproductie,, zeker nadat deze laatste was uitgegroeid tot een succesvol massamedium. Maar ook
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tussenn een gravure en een ets waren al duidelijk verschillen. Zo wees Hodson in The Art Journal op de
invloedd van economische factoren bij grafische veranderingen:
'Etching,, has in a degree supplanted line engraving, and it is quite possible that the modern
processs of photogravure may in turn displace etching. It should not, however,fromthis
circumstance,, be inferred that any superiority in quality is implied by the modern process
takingg the place of the older; but merely that there are other circumstances - such as economy
off time or cost of production - that give its special advantage.*280
Economischee factoren speelden een belangrijke rol in de snel groeiende internationale markt voor
drukwerk.. Rond 1800 waren Adam Smith's beginselen voor een vrije markteconomie algemeen
bekendd via de diverse vertalingen van zijn Wealth of Nations™ Invloedrijke economen als JeanBaptistee Say, David Ricardo (1772-1832) en John Stuart Mill (1806-1873) hadden zijn ideeën
aangepast,, maar leefden inmiddels in een wereld die sterk bepaald werd door het liberale
gedachtegoedd van de vrije markteconomie. Al in 1817 had Ricardo in zijn Principles of Political
EconomyEconomy and Taxation gewezen op het belang van productiekostenverschillen voor het ontstaan van
internationalee handel. In de loop van de eeuw kwam ook de prentmarkt steeds meer overeen met zijn
theoriee van de comparatieve kostenverschillen. Uitvinders als de Üthograaf Senefelder, de drukker
Königg en de fotograaf Daguerre oriënteerden zich internationaal in hun jacht op patenten voor de
toepassingg van hun technische innovaties. Prenthandelaren en uitgevers kochten prenten op een
internationalee prentmarkt. Beijerinck haalde zijn gravures uit Engeland, terwijl Victoriaanse uitgevers
opp hun beurt weer kozen voor Franse graveurs. Ondertussen trok defirmaBraun door heel Europa om
beroemdee meesters te fotograferen. De open economie vormde daarbij een belangrijke stimulans voor
dee voortdurende technische innovatie op het terrein van de (reproductie)techniek. Nieuwe methoden
enn procédés werden in hoog tempo aangevuld met nog weer nieuwe uitvindingen, of zoals de
historicuss Whitehead stelde in 1932: 'the greatest invention of the nineteenth century was the
inventionn of the method of invention.'282 Arbeidsintensieve gravures moesten het in economisch
opzichtt meer en meer afleggen tegen de veel goedkoper te produceren fotografische reproducties.
Nieuwee technieken maakten het mogelijk om voor minder geld, meer afbeeldingen te vervaardigen, en
nogg sneller ook. De kostenverschillen speelden ongetwijfeld een belangrijke rol in de verandering van
grafischee naar fotografische reproductietechnieken. Vanuit dit perspectief lijkt het aannemelijk dat de
fotografiee inderdaad de oorzaak was van de teloorgang van traditionele gravure.
Err zijn echter enkele overwegingen die een direct verband tussen de opkomst van de fotografie
enn de ondergang van de gravure op losse schroeven zetten. Zo wees Le Globe al in 1828 op het
'verval'' van de gravure. Toen bestond er nog nauwelijks fotografie, laat staan dat er al enige dreiging
vann uitging. Ook nadat de fotografie was ontwikkeld tot een succesvol massamedium, werden er
echterr nog steeds kostbare gravures. Als de kosten doorslaggevend waren geweest, hadden de dure
gravuress waarschijnlijk veel eerder plaatsgemaakt voor de goedkopere foto's. Waarom verschenen er
nogg steeds gravures in traditionele technieken terwijl er toch zoveel goedkopere fotografische
techniekenn voorhanden waren? De gravure was dan wel bedreigd, maar bleef voor een kostbare
methodee nog relatief lang in gebruik. Gravures werden nog decennialang naast foto's gepubliceerd.
Sommigee uitgevers gebruikten de traditionele technieken en de moderne fototechnieken zelfs naast
elkaar.. Illustratief is defirmaGoupil die naast de traditionele gravures van Henriquel-Dupont en zijn
leerlingen,, ook de modernste fotoreproducties publiceerde. Van de verwachte spanning tussen beide
methodenn lijkt bij deze befaamde uitgever geen sprake, van een eenzijdige keuze evenmin.
Integendeel,, het fonds van Goupil getuigde eerder van een zorgvuldige keuze om zowel goedkope
foto'ss als kostbare traditionele gravures op de markt te brengen met het oog op een breed publiek.
Grafischee en fotografische technieken kwamen voor een belangrijk deel uit dezelfde grafische
traditie.. De fotografische belichting maakte het mogelijk om een voorstelling zo nauwkeurig mogelijk
vastt te leggen. Maar de wens van een precieze weergave van het originele werk komen we in de
grafischee geschiedenis al eerder tegen, ruim voor de uitvindingen van Nièpce en Daguerre. Zo is het
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verlangenn naar een natuurgetrouwe afbeelding van het origineel al te herkennen in de eerder geschetste
ontwikkelingg van de facsimile.2*3 In zijn studie wijst Rebel op het belang van dit concept voor het
ontstaann van nieuwe grafische technieken in de tweede helft van de achttiende eeuw, zoals de
crayonmanier,, aquatint en de stippelgravure. Kenmerkend voor deze methoden is de mogelijkheid om
dee structuur van (krijt)tekeningen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Later werd de lithografie
veell gebruikt voor de precieze vermenigvuldiging van tekeningen en aquarellen. In deze traditie kan
ookk de fotografie worden geplaatst. Met de fotografie werd de lang gekoesterde wens van een
nauwkeurigee reproductie van kunstwerken werkelijkheid. Dat de vroegst bekende foto van Nièpce een
reproductiee is van een prent, is wellicht illustratief voor de achtergrond van dit nieuwste medium.
Vanuitt dit perspectief kan de fotografie worden beschouwd als de negentiende-eeuwse realisatie van
eenn al in de achttiende eeuw geuit verlangen naar een 'exacte' reproductie. Fotografie is daarmee niet
zozeerr de oorzaak van nieuwe eisen voor reproductie, als wel het gevolg ervan.2 4
Hett facsimileconcept lijkt als een vliegwiel te hebben gewerkt op het gebied van grafische
veranderingen.. Paradoxaal genoeg lijkt dat concept te hebben bijgedragen aan twee tegengestelde
ontwikkelingenn op het terrein van grafische en fotografische technieken. In de eerste plaats zorgde het
voorr de verbreding van het aanbod van reproductietechnieken, waaronder de crayonmanier, aquatint,
stippelgravure,, lithografie en fotografie, die het monopolie van de gravure doorbraken. In de tweede
plaatss lijkt de facsimile vervolgens ook te hebben bijgedragen aan de versmalling van dit aanbod tot
louterr fotografische reproducties. Juist de fotografie bleek de ideale methode voor realisatie van een
facsimile.. Dit verklaart eveneens waarom de gravure, mezzotint, de litho en uiteindelijk ook de ets
buitenn beeld zijn geraakt voor het vermenigvuldigen van kunstwerken. De fotografie kreeg het
monopoliee op het terrein van kunstreproductie omdat ze meer dan enige andere techniek is staat was
omm het voorbeeld te reproduceren in een facsimile ervan. Fotografie maakte het mogelijk om het
kunstwerkk te laten zien zoals het 'werkelijk' was, ogenschijnlijk zonder interpretatie van de bewerker.
Illustratieff is de analyse van Alfred de Lostalot uit 1888:
'Iee burin languit, Ie burin se meurt/f...] Et puis, Ie genre lui-même a vieilli; il jure par les
régiess étroites de sa technique avec toutes les idees d'indépendance dont Tart moderne est
imprégné;; procédé de convention et de mode par conséquent, il a perdu tout pouvoir sur Ie
publiee Ie jour oü la mode s'est éloignée de lui. Par ce siècle de photographie et d'exactitude
documentaire,, Ie burin classique devient presque sans emploi; ce n'est pas Toutil qui convient
auu naturalisme triornphant285
Dee strenge starre gravure leende zich volgens Lostalot niet voor de kunst uit de moderne tijd.
Interessantt is het verband dat hij legde tussen de triomf van de fotografie en het Naturalisme. Op het
momentt van schrijven, 1888, vierde het Naturalisme hoogtij in de beeldende kunst. Sinds de
ontwikkelingg van het Realisme halverwege de eeuw probeerden de schilders een directe weergave van
dee werkelijkheid te suggereren. Ogenschijnlijk los van academische conventies betreffende
onderwerp,, compositie en kleur, streefden Courbet en de zijnen naar een 'meedogenloze' weergave
vann de wereld om hen heen. Fotografie bood een vergelijkbare mogelijkheid om kunstwerken zo
realistischh mogelijk weer te geven. Het lijkt daarmee geen toeval dat de Realist bij uitstek, Courbet, in
dee periode dat hij zijn Realistisch manifest schreef, zijn schilderijen probeerde te fotograferen.
Fotografiee verloste de kunstreproductie van de academische conventies van de traditionele graveurs.
Dee fotograaf maakte het mogelijk om, zoals een anonieme recensent eens stelde: 'the picture, the
wholee picture and nothing but the picture* te reproduceren.286 Zoals de Realisten en Naturalisten tot
zeerr persoonlijke verwerkingen kwamen van de werkelijkheid, kwam ook de fotografische
kunstreproductiee nooit volledig los van een persoonlijke interpretatie van de fotograaf. Toch bood het
nieuwstee medium als geen ander een antwoord op het verlangen om een reproductietechniek voor een
zoo natuurgetrouw mogelijke weergave van een kunstwerk.
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Hett verdwijnen van traditionele grafische technieken en de opkomst van nieuwe fotografische
methodenn voor het reproduceren van kunstwerken kwam door een samenspel van diverse factoren op
hett niveau van het gebruik, de verspreiding en de receptie van de reproductietechnieken. Met het
verdwijnenn van graveurs, verdwenen ook hun ateliers en daarmee de traditionele omgeving om het
grafischh metier te leren of over te dragen.287 m de tweede plaats zorgden de sterk verbeterde
mogelijkhedenn voor communicatie en distributie voor een snelle verspreiding van nieuwe methoden en
procédés.. In de derde plaats werden de reproductietechnieken uiteraard beïnvloed door de receptie
ervan.. De diversiteit van het publiek verklaart ook de diversiteit aan reproductietechnieken. De
lijngravuree of mezzotint waren dan wel kostbaar, ze waren tevens beladen met een rijke grafische
traditiee die nog lang, langer dan menigeen verwachtte, werd gewaardeerd.
Meerr dan louter grafische concurrentie was er in negéntiende-eeuwse kunstreproductie sprake
vann grafische kruisbestuiving.288 Het eigen karakter van de diverse (foto)grafische technieken stond
hett onderling combineren van technieken niet in de weg. Bij deze kruisbestuiving wijst Dyson op
verschillendee varianten.289 In de eerste plaats beheersten prentmakers en fotografen vaak verschillende
technieken.. Hoewel Thomas Shorter Boys vooral in verband is gebracht met de (kleuren)lithografie,
maaktee hij ook etsen en gravures. De meestergraveur Henriquel-Dupont vervaardigde ook etsen,
terwijll de bekende lithograaf Alophe eveneens actief was als fotograaf. In de reproductiepraktijk lagen
dee verschillende technieken dan ook nooit heel ver uit elkaar. In de tweede plaats gebruikte men
techniekenn niet zozeer vanwege hun eigen karakter, maar juist om het karakter van een andere
techniekk te imiteren. Zoals opgemerkt vonden verschillende grafische technieken hun oorsprong in de
reproductiee van olieverfschilderijen, tekeningen, aquarellen of pastels. Zo werden grafische technieken
ookk gebruikt om andere grafische methoden te imiteren. Al in de zeventiende eeuw maakte men etsen
mett het uiterlijk van een gravure. Illustratief is ook een prospectus van Hüllmandel uit 1824 voor de
toepassingg van lithografie: 'to all commercial purposes.. .Whether required as fac-similes or in a
Superiorr character in imitation of Engraving.'290 Dergelijke grafische imitaties verwijzen vaak naar
esthetischee overwegingen, die refereren aan de traditionele hiërarchische verhouding tussen
technieken.. Ten slotte bestond de wisselwerking tussen verschillende technieken uit combinaties:
gravure,, ets en mezzotint werden vaak gecombineerd tot grafische mengvormen, waar soms weer
fotografischee technieken aan werden toegevoegd met als resultaat de zogenaamde fotomechanische
technieken,, zoals fotolithografie en fotogravure.
Sommigenn beschouwden de opkomst van de fotografie als een grafische revolutie met
ongekendee mogelijkheden om eindelijk op grote schaal afbeeldingen exact te reproduceren. Anderen
oordeeldenn relativerend dat de fotografie 'slechts1 een interessante aanvulling was op bestaande
technieken.. Weer anderen reageerden met het benadrukken van het 'unieke' ambachtelijke grafische
karakterr van de traditionele media in reactie op de fotografische vernieuwing.291 De fotografische
techniekenn maakten de bestaande handmatige grafische methoden dus niet meteen overbodig.
Integendeel,, juist aan het einde van de negentiende eeuw ontstond een ongekend rijk aanbod van
grafischee en fotografische reproductietechnieken, die voor een belangrijk deel naast elkaar bleven
bestaan.. Zo stelde Jules Adeline in 1893 in zijn Les Arts de reproduction vulgarises:
'Less procédés de reproduction, purement méeanique, ont done rendu déja d'immenses services
ett en rendront peut-être de bien plus grands encore. Est-ce a dire qu'ils doivent conduire a
1'abandonn complet des anciens prcédés de gravure? Oh! Que non pas. Les uns donnent un
résultatt et les autres en donnent un autre.'292
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Datt neemt niet weg dat rond 1900 de fotografie de dominante reproductietechniek was. Waar aan het
beginn van de negentiende eeuw het monopolie van de lijngravure definitief was doorbroken, was aan
hett einde van de eeuw door de fotografie een nieuw monopolie gevestigd.
Tekenendd is het initiatief voor het Gedenkboek der Nederlandsche Schilderkunst tusschen
I860I860 en 1890. Het boek zou een overzicht moeten geven van de moderne Nederlandse schilderkunst in
woordd en beeld. De kunstenaar-criticus Jan Veth zou het schrijven en defirmaVan Gogh zou het
uitgeven.. Bekende kunstenaars als Bauer, Breitner, Roland Holst, Isaac Israels en ook Veth zouden
reproductiess leveren van Nederlandsche schilderwerken in de vorm van etsen, litho's en houtgravures.
Derkinderenn zou het werk verder van illustraties voorzien. Het plan liep echter spaak door een
meningsverschill tussen Veth en Derkinderen over reproducties in het boek, waarover Huizinga later
schreef: :
'Vrijee reproductie van impressionistische schilderijen was in zich zelf reeds in 1892 een
verlorenn zaak, niet om haar disharmonie met de sierkunst, Der Kinderen's bezwaar, maar om
dee onoverwinnelijkheid der photografische reproductie.*293
Alss gevolg van het conflict over reproducties is het boek er nooit gekomen.
Werdenn de graveurs aan het begin van de negentiende eeuw soms nog beschouwd als 'Mechanics',
aann het einde van de eeuw waren ze vrijwel allemaal verdwenen door de mechanische
reproductietechnieken.. De geschetste grafische veranderingen geven een indruk van het fascinerende,
rijkerijke grafische landschap in de negentiende eeuw. De talloze grafische en fotografische mogelijkheden
steldenn de grenzen waarbinnen de feitelijke kunstreproductie plaatsvond, maar waren zelf volop in
beweging.. Afhankelijk van de aard en functie van de beoogde reproductie, maakte men gebruik van de
beschikbaree methoden en procédés. Deze * kleine geschiedenis van de negentiende-eeuwse
reproductietechniek'' vormt daarbij het technisch historisch kader waarbinnen het feitelijke
reproductieprocess zich afspeelde. Hoe dit proces in de praktijk verliep, zal in het volgende hoofdstuk
wordenn toegelicht.
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VanVan origineel tot reproductie
HoofdstukHoofdstuk 3
AA process ofdifficult management
Nogg werkend aan zijn gravure naar David Wilkie's schilderij The Village Politicians (1806),
correspondeerdee de graveur Raimbach al uitvoerig met uitgevers en prenthandelaren in binnen- en
buitenlandd met het oog op de publicatie van de prent. Zoals hij schreef:
'AA good deal of time was necessarily occupied in superintending the publication, and
maintainingg a rather extensive correspondence with dealers, English and foreign; but the
interruptionn in itself was more agreeable than otherwise, and made a cheerful and animated
breakk in the usual seclude and monotonous course of the unsocial life of an engraver/1
Hett organiseren van de uitgave van prenten vormde voor Raimbach een welkome afwisseling van het
monotone,, arbeidsintensieve graveren van de plaat. Deze negentiende-eeuwse reproductiepraktijk staat
inn dit hoofdstuk centraal.
Dee Engelse graveur John Burnet omschreef in 1836 het maken van reproducties als 'a process
off difficult management. ' 2 Hoe verliep dit reproductieproces en welke partijen waren erbij betrokken?
Inspirerendd voor de analyse van de productie en verspreiding van kunstreproducties in de negentiende
eeuww is Robert Damtons benadering van de geschiedenis van het boek, beschreven in zijn bekende
essayy What is the History ofBooks? Door het onderzoek naar uitgevers, drukkers en schrijvers dreigt
volgenss Darnton de geschiedenis van het boek te versplinteren. Daarom stelde hij in zijn benadering
voorr om juist het boek zelf tot uitgangspunt te nemen en van daaruit de aandacht terichtenop de
betrokkenn partijen en processen. Hij stelde uitdrukkelijk het boek zelf centraal, of liever gezegd 'the
lifee of a book', Darnton omschrijft deze levenscyclus van het boek 'as a communications circuit that
runss from the author to the publisher (if the bookseller does not assume that role), the printer, the
shipper,, the bookseller, and the reader*,3 Via de levensloop van het boek is het zo mogelijk om de
diversee partijen in samenhang met elkaar te analyseren.
DeDe levensloop van de reproductie
Eenn reproductie is geen boek, maar hét is wel een drukwerk. Zo komen we bij prenten en foto's naar
kunstwerkenn dezelfde partijen tegen als in de wereld van het boek: auteurs, uitgevers, drukkers en
boekhandelaren.. Net als bij het gedrukte woord, spelen zé hun rol in de productie en verspreiding van
hett gedrukte beeld. In zijn benadering gaat Darnton uit van verschillende partijen: de auteur, de
uitgever,, de lezer, et cetera, hl de historische praktijk vallen dergelijke partijen echter vaak samen. De
auteurr is ook lezer, de uitgever vaak tevens boekhandelaar. Hoewel Darnton dit ook erkent, trekt hij de
theoretischee consequenties niet door in zijn model. Om de historische praktijkrecht te doen, kan dit
probleemm worden ondervangen door een meer 'functionele' benadering van de betrokken partijen. Zo
hebb ik in het hoofdstuk 'Pinxcit et Sculpsit' reeds uiteengezet dat voor 'de auteur' van een reproductie
verschillendee personen in aanmerking kunnen komen: de schilder, de prentmaker en de fotograaf. Bc
hebb dan ook gekozen voor een meer functionalistisch communicatiemodel: niet de auteur, maar de
functiefunctie van auteur niet de uitgever maar de functie van uitgever, is daarin bepalend. Vanuit dit
perspectieff is het model dus niet geordend naar personen of partijen, maar naar functies die
achtereenvolgenss een rol spelen in de levenscyclus van de reproductie.[Schema ÏIJ Vanuit deze
benaderingg is de 'levensloop van de reproductie' te verdelen in vijf fasen.
Dee eerste fase omvat het initiatief tot reproductie. Wie had het plan voor een reproductie?
Zowell schilders als prentmakers en fotografen zetten soms de eerste stap op weg naar een reproductie.
Daarnaastt waren er ook publieke initiatieven van de staat of uiteenlopende organisaties. Binnen de
negentiendê-eeuwsee context was het meestal de uitgever die het reproductieproces in gang zette. De
'Raimbachh 1843, p.115.
'The art of engraving [...] is more a translation of a picture than a copying; it is a process of difficult management.' Burnet
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eeuwenlangee professionalisering en specialisering van de kunstreproductie maakten dat men elkaar
nodigg had bij het vermenigvuldigen van kunstwerken. Een schilder kon praktisch niet zonder een
graveur,, een graveur niet zonder een drukker en een drukker niet zonder een uitgever.
Dee kunstreproductie was in de negentiende-eeuwse praktijk een zaak van samenwerken. De
organisatiee van deze samenwerking tussen de betrokken partijen kan worden opgevat als de tweede
fase.. Bij deze organisatie speelden verschillende zaken een rol. Allereerst veronderstelde het
reproducerenn van kunstwerken steeds meer het recht om dit te doen. Het auteursrecht vormde een
belangrijkee factor in de afspraken tussen de uitgever, kunstenaar, prentmaker, fotograaf en de eigenaar
vann het werk. Verder moesten de betrokkenen overeenstemming bereiken over het te gebruiken
beeldmateriaall (het origineel of een alternatief), de bewerker en de reproductietechniek, de termijn van
hett proces en de vergoeding. De gemaakte afspraken werden meestal mondeling gesloten en soms
contractueell vastgelegd.
Nadatt het reproductieproces was georganiseerd, kon het werk beginnen. De derde fase beslaat
ditt feitelijke reproductieproces.4 Met behulp van het beeldmateriaal ging de prentmaker of fotograaf
aann de slag. Hoe ging men om met het benodigde beeldmateriaal? Hoe bewerkte men de drukvorm?
Watt was de functie van de proefdrukken? Het zijn vragen die zullen worden bezien in de context van
dee concrete reproductiepraktijk. Het resultaat van dit reproductieproces was de reproductie zelf. Het
zall duidelijk zijn dat de totale hoeveelheid negentiende-eeuwse reproducties nauwelijks valt te
overzien.. ïn het vorige hoofdstuk is al gewezen op de ontelbare hoeveelheid reproductietechnieken. De
totalee productie van prenten en foto's is een veelvoud ervan. Om toch een indruk te geven van dit
aanbodd wil ik stilstaan bij het fonds van een toonaangevende uitgever óp het terrein van
kunstreproductie,, de Franse firma Goupil, Deze onderneming speelde decennialang een belangrijke rol
inn de internationale prentmarkt en het fonds geeft een interessante glimp van het overstelpende aanbod
vann reproducties in de negentiende eeuw.
Eenmaall opgenomen in het fonds van een uitgever, waren de reproducties beschikbaar voor
verspreidingg onder het publiek. Deze verspreiding van een reproductie kan worden beschouwd als de
vierdee fase in haar levensloop. Uitgevers hanteerden verschillende instrumenten om hun prenten onder
dee aandacht van het publiek te brengen. Vervolgens moest een uitvoerig distributienetwerk van
prenthandelss en uitgeverijen ervoor zorgen dat de aangeboden reproducties daadwerkelijk
terechtkwamenn bij hen die er belangstelling voor hadden. Grote firma's als Goupil hadden daarvoor
hunn eigen netwerk met soms meerdere buitenlandse filialen. Kleinere lokale uitgevers verkochten de
prentenn aan huis, al of niet in samenwerking met collega's. Het resultaat was een wijdvertakt en
fijnmazigg netwerk om reproducties te verspreiden onder vele liefhebbers, kenners en institutionele
verzamelaars. .
Hiermeee stuiten we op het gebruik van reproducties, de vijfde - en laatste - fase in hun
levensloop.. Wie had belangstelling voor reproducties? Particulieren en instituten zoals academies,
bibliothekenn en prentenkabinetten kochten prenten en foto's naar werken van beeldende kunst. Soms
kochtenn ze een enkele prent, soms legden ze enorme verzamelingen aan. Ze bewaarden reproducties in
albumss of ingelijst aan de muur. In ieder geval was het belangrijkste datje ernaar keek. Deze receptie
vann reproducties is daarmee het 'einde van het bestaan' van een reproductie.
Reproductiess leidden uiteraard geen geïsoleerd 'leven*. Het is dan ook zaak om de productie en
verspreidingg ervan in een bredere maatschappelijke context te bezien, bepaald door culturele,
juridischee en sociaal-economische factoren. Vergelijkbaar met Damtons model voor boeken, is deze
contextt ook geïntegreerd in het communicatiemodel voor negentiende-eeuwse reproducties. De bij
kunstreproductiee betrokken partijen werden bepaald door hun context, maar dat gold ook andersom.
Prentuitgeverss opereerden op een markt die ze voor een deel zelf creëerden. Op vergelijkbare wijze
profiteerdenn kunstenaars van het auteursrecht waar ze zich zelf voor inzetten. Kortom, individuen
werdenn beïnvloed door een context die ze zelf mede hadden vormgegeven. Met het oog op deze
wisselwerkingg tussen de levensloop van de reproductie en de context wijzen de pijlen in het schema,
anderss dan in Damtons model, naar twee kanten.

** Voor de betekenis van het begrip reproductie, het reproductieproces en enkele centrale begrippen verwijs ik naar het eerste
hoofdstukk Pinxcit et Sculpsit.
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Iss het voorgestelde communicatiemodel nu geldig voor alle reproducties? Uiteraard zal dat
niett altijd het geval zijn.5 Het communicatiemodel voor kunstreproductie beoogt een beeld te geven
vann de negentiende-eeuwse kunstreproductie in het algemeen. Zo is de geschetste levensloop te
herkennenn bij uiteenlopende reproducties, of het nu gaat om gravures of foto's, uit 1820 of 1880,
gemaaktt in Londen of Parijs. Toch moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. Zoals in het vorige
hoofdstukk aan de orde kwam, staan de gravures en mezzotints in een eeuwenlange traditie van
kunstreproductiee die tot in de negentiende eeuw werd voortgezet. Traditionele gravures, etsen of foto's
verschenenn veelal in dezelfde vorm, namelijk als zelfstandige, losse reproducties. De nieuwe
reproductietechniekenn maakten echter ook nieuwe publicatievormen mogelijk. Geïllustreerde catalogi,
tijdschriftenn en andere <prachtalbums> zorgden in de negentiende eeuw voor een buitengewoon
omvangrijkk en divers grafisch aanbod. Vooral het geïllustreerde tijdschrift groeide snel uit tot een
nieuwe,, belangrijke publicatievorm voor reproducties. Uiteraard is ook bij dergelijke reproducties de
geschetstee levensloop van de reproductie te traceren. Toch was de ontwikkeling van geïllustreerde
uitgavenn zo'n ingrijpende verandering dat deze speciale aandacht verdient. Daartoe wil ik in het
volgendee hoofdstuk stilstaan bij een vroeg en in meerdere opzichten exemplarisch voorbeeld: The
PennyPenny Magazine, gevolgd door drie meer gespecialiseerde kunsttijdschriften: L 'Artiste, The Art
JournalJournal en De Kunstkronijk,
HetHet initiatief tot de reproductie
Schilders Schilders
hii de herfst van 1806 liep de jonge schilder William Turner (1775-1851) rond met het plan voor een
prestigeuzee serie-uitgave met reproducties: Liber Studiorum. Hij wilde een serie prenten opzetten
gemaaktt naar diverse landschapstekeningen. Het idee was geïnspireerd door de uitgavee Liber Veritatis,
eenn album met prenten naar landschapstekeningen van Claude Lorrain (1600-1682), gegraveerd door
Richardd Earlom (1743-1822) en in 1777 uitgegeven door de beroemde uitgever Boydell. In navolging
vann dit grafisch monument maakte Turnertekeningenen etsen die vervolgens werden gereproduceerd
doorr diversee graveurs. Geïnteresseerd als hij was in de grafische mogelijkheden, bracht hij bovendien
zelff enkele composities in prent. Turners Liber Studiorum bestond uit 71 platen, voornamelijk
mezzotints,, en eindigde in 1819.6
Enkelee jaren later, in 1824, opperde John Constable (1776-1837) een vergelijkbaar plan voor
eenn serie van twintig platen van het Engelse landschap. Aanvankelijk dacht hij hierbij aan de
beroemdee S.W. Reynolds als graveur. De meestermezzotinter verwees hem echter door naar een van
zijnn leerlingen: David Lucas (1802-1881), Het aanvankelijke plan van twintig reproducties werd
uitgebreidd maar kwam moeizaam van de grond. De schilder zag de problemen al op zich afkomen. Te
neergeslagenn schreef Constable aan zijn graveur Lucas dat hij het plan wilde herzien:
'II have thought much on my book; and all my reflections on the subject go to oppress me; its
duration,, its expense, its hopelessness of remuneration; added to which, I now discover that
thee printsellers are watching it as a prey, and they alone can help me. I can only dispose of it
55

Ook Darnton had oog voor de verschillen in de boekenwereld, maar stelde terecht: '[.. .Jprinted books generally pass
throughh roughly the same life cycle*, zie: Darnton 1990, p. 110-111.
66
Zie uitgebreid over Turners Liber Studiorum in: Herrmann 1990, p. 24-71. Daarna ondernam Turner nog enkele kleinere
prentseries,, zoals de serie die ook wel bekend is als de 'Little Liber1 uit het begin van de jaren '20, zie: Forrester 1996, p.1020.. Zie voor een uitgebreide bespreking van de Liber Studiorum, de bibliografie en de catalogus van zowel de gepubliceerde
alss de ongepubliceerde platen: Forrester 1996, p.44-158 en E.H. Richter, 'Turner and his unpublished series of mezzotints',
TheThe Print Collector's Quarterly, 4 (1914), p.303-324 en de reacties hierop in "Turner and hts unpublished series of
mezzotints',, The Print Collector's Quarterly, 5(1915),p.363-365. Na de Liber Studiorum verschenen kleinere prentseries
naarr ontwerpen van Turner. Tussen 1823 en 1827 verscheen een serie mezzotints onder de titel Rivers of England, bestaande
uitt zestien ontwerpen van Tumer aangevuld met 4 van Girtin. Verwant aan deze serie was de serie lijn-gravures naar Turner
voorr de Rivers ofFrance, verschenen tussen 1833-1835. In tegenstelling tot de eerdere serie is voor de laatste gebruik
gemaaktt van de lijngravures in plaats van de mezzotinttechniek. We moeten gissen naar de reden voor deze keuze. Wellicht
hingg deze keuze samen met de waardering en status van de lijngravure in Frankrijk. Berucht om zijn strenge leiding werkte
Turnerr aan dergelijke series samen met de belangrijkste graveurs van dat moment onder andere William Cooke, Goodall,
R.Brandard,, J.C. Armytage, Pey, J.Cousen en J.T. Willmore. Op basis van tekeningen etsten de graveurs Turner composities
inn prenten. Waarna de meester zelfde proefdrukken uitvoerig corrigeerde en de prenten werden uitgewerkt met behulp van
dee mezzotinttechniek, zie: Gray 1937, p.92-96.
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byy giving it away.[..,] It harasses my days, and disturbs my rest at nights. The expense is too
enormouss for a work that has nothing but your beautiful feeling and execution to recommend
it.. The painter himself is totally unpopular, and even will be on this side of the grave; the
subjectss nothing but art, and the buyers wholly ignorant of that. I harassed by the lenghtened
prospectt of its duration; therefore I go back to myfirstplan of twenty, including frontispiece
andd vignettte, and we can now see our way out of the wood. I can bear the irritation of delay
[...]] no longer, consider, not a real fortnight's work has been done towards the whole for the
lastt four months. Years must roll on to produce the twenty-six prints, and all this time I shall
nott sell a copy. Remember, Lucas, I mean not, nor think one reflection on you. Everything,
withh the plan, is my own, and I want tó relieve my mind of that which harasses it like a
disease.. Do not for a moment think I blame you.'7
Turnerr en Constable zijn twee voorbeelden van Engelse kunstenaars die zelf de mogelijkheden zagen
vann kunstreproductie.8 Ze namen zelf het initiatief om hun werk te reproduceren, zij het met
verschillendd gevolg: Turner had er groot succes mee, Constable kreeg er slapeloze nachten van.
Nett als de schilders Turner en Constable nam ook de Franse schilder Horace Vemet in 1825
hett initiatief tot reproductie en benaderde hij de jonge talentvolle graveur Luigi Calamatta om zijn
werkk Voeu de Louis XIII te graveren.9 Met het ontstaan van fotografische mogelijkheden, vroegen
schilderss eveneens fotografen om hun werk te reproduceren. Zo liet dezelfde Vernet al rond 1842 een
werkk vastleggen in een daguerreotypie. Enkele jaren later, volgens Hamber op 5 juni 1847, liet ook
Delacroixx zijn eerste schilderij fotograferen. Andere voorbeelden zijn Dante Gabriel Rossetti, die in
18533 een daguerreotypie liet maken van zijn schilderij Girlhood of Mary (1848), en Courbet, die in
hetzelfdee jaar zijn schilderijen liet fotograferen door de bekende fotograaf Bingham.10 Toen
Meissonierr deze fotograaf had leren kennen (aan het begin van de jaren 1860) verliet geen werk zijn
atelierr voordat het was gefotografeerd.11 In de laatste decennia van de eeuw groeide onder kunstenaars
hett gebruik om hun werk te laten fotograferen. Van Gogh deed verschillende pogingen om zijn werk te
latenn fotografen, maar zijn vriend Gauguin deed het structureel.12 Los van de fotografische
mogelijkheden,, dachten schilders in de laatste decennia van de eeuw nog steeds aan de traditionele
gravuress naar hun werk. Zo schreef de schilder H. W. Mesdag in 1874 aan zijn kunsthandelaaruitgever
Franss Bufïa:
'Nuu u eene nieuwe galerij hebt gemaakt bestaat er mischien daardoor in 't vervolg meerdere
aanleidingg tot zaken. Misschien ook door het maken van gravures naar mijne werken. Op dit
oogenblikk worden 2 mijner schilderijen (Het Garnalen visschen) te London gegraveerd door
hett huis Graves & C. Op dit oogenblik heb ik een paar sujetten onderhanden, die zich daartoe
bijzonderr zouden eigenen - Het uitgaan der Reddingsboot, De terugkeer - Beide met veel
figuren.figuren. Ook van de schilderij die u nu zal ontvangen zouden Unger een mooye gravure
maken.. Enfin, indien Tied eens in den Haag komt dan kom eens zien,'13
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Briefvan John Constable aan David Lucas, 12 maart 1830, opgenomen in Leslie 1995, p. 162-163.
Ook David Wilkie zette zich, denkend aan Hogarth en zijn prentseriés, regelmatig in voor de reproductie van zijn werk,
Cunninghamm 1843, p. 138.
9
Ternoisl999,p.l95. .
100
Briefvan Gustave Courbet aan zijn ouders, 13 mei 1853, opgenomen in: Ten Doesschate Chu 1996, p. 104-105. Zie voor
dee samenwerking van Courbet met Bingham, zie Ten Doesschate Chu 1996, p.214-2I5.
111
McCauley 1994, p.290. Zie ook Hamber 1996, p.192 en noot 25. Ook Géröme werkte met deze bekende fotograaf. Andere
voorbeeldenn uit deze periode zijn Bouguereau, Kaulbach, Wiertz en Alma-Tadema. In Engeland was de kunstenaar Frith één
vann de eerste kunstenaars die gebruik maakte van de fotografische mogelijkheden voor reproductie. Zie over deze
voorbeeldenn Hamber 1996, p.188-198.
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Van Tilborg 1993, p.31 en Van Uitert 1987-1988, p.36. Zijn belangstelling voor de fotografische reproductie van zijn werk
werdd echter getemperd door de hoge kosten die eraan verbonden waren. Zo schreef hij Theo over de bij Goupil & Cie
gebruiktee variant van de fotogravure. 'Toen ge hier waart, vroeg ik u naar de kosten van reproductie met 't procédé G & Cie.
Gee zeidet toen meen ikfrs.100. Welnu, het oude, nu zo weinig in tel zijnde gewone Hthografisehe procédé is toch - vooral te
Eindhovenn misschien-heel wat goedkoper.' Brief Vincent van Gogh aan Theo, ca. 13 april 1885, opgenomen in: Van
Crimpenn Berends-Albert 1990, nr.496.
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Brief H.W.Mesdag aan F.Buffa & Zoon, 13 oct 1874, opgenomen in Poort z.j., p.177.
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Constable,, Vemet, Van Gogh en Mesdag zijn slechts enkele negentiende-eeuwse schilders die
nadrukkelijkk zelf het initiatief namen tot de reproductie van hun werk.
PrentmakersPrentmakers en fotografen
Somss vatten de prentmakers zelf het plan op tot een reproductie. Nadat de graveur James Heath (17571834)) een prent had gemaakt van The Dead Soldier van de schilder Joseph Wright of Derby (17341797),, besloot de graveur een tweede prent te maken om beide prenten als pendanten te publiceren.14
Dee schilder Wright had echter alleen nog maar The Dead Soldier geschilderd. Daarop vroeg de
graveurr in maart 1797 aan de schilder om bij zijn schilderij The Dead Soldier een pendant te
schilderenn met het oog op de gravure:
'Ass I am going to publish The Dead Soldier, I wish to announce The Shipwrecked Sailor as a
companion.. I should therefore be much obliged to you to inform me whether your health will
permitt you painting it.'15
Dee gezondheid van de schilder liet het echter niet meer toe. m de zomer van 1797 stierf Wright.
Vervolgenss benaderde de graveur de schilder Smirke om een origineel te schilderen voor zijn beoogde
reproductiee als pendant bij Wrights The Dead Soldier. Zodoende nam de graveur Heath niet alleen
uitdrukkelijkk het initiatief tot de reproductie, maar zelfs tot de vervaardiging van het benodigde
origineel. .
Dee graveur Heath was zeker niet de enige prentmaker die réproductieplannen koesterde. De
bekendee graveur S.W. Reynolds maaktee eens voor eigen rekening een prent naar Constable's The
Lock.Lock. De schilder zelfwas aangenaam verrast en schreef verheugd aan een goede vriend: *I am at no
expense,, and it cannot fail to advance my reputation, ' I6 Ook van de etser Philip Zilcken is bekend dat
hijj regelmatig zelf het initiatief nam tot zijn reproductie-etsen. Zo viel zijn oog op het schilderij De
BrugBrug van Jacob Maris toen hij in de zomer van 1885 de grote internationale tentoonstelling te
Antwerpenn bezocht, waarover hij schreef:
'eennfrisch,helder, lumineus schilderij, diep van Meur, vol leven en helderheid. Dit doek trok
mijj bijzonder aan om na te etsen; door de welwillendheid van den heer Tersteeg [werkzaam
voorr het Haagsefiliaalvan de firma Goupil, RV] kreeg ik, na afloop van de tentoonstelling,
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Eerder had de graveur Heath van de schilder Joseph Wright zijn schilderij The Death Soldier gekocht waarschijnlijk onder
dee voorwaarde dat hij er een reproductie van zou maken. Heath schreef vervolgens in October 1795 aan J.L. Philips: 'Ihave
sentt one [proof, R. V.] to Wright, and asked him to paint a companion to it.' Waarschijnlijk tevreden met de prent stemde de
schilderr hier toe, waarover de graveur schreef: *I have heardfromMr Wright, in which he says the effect of the picture is so
welll preserved and the parts which compose it so true that I have nothing but mat I am well pleased with it. He says that he
begann to paint again about a week ago, and that he will, if his health returns, talk to me about a companion picture.1, zie brief
Heathh aan J.L.Phüips, oktober 1795, geciteerd in: Morris 1932, p.110-112.
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brief Heath aan J. Wright, geciteerd in: Morris 1932, p.112.
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Brief John Constable aan John Fisher, 17 dec 1824, geciteerd in: Leslie 1995, p.115, 121. Ook Lucas, met wie Constable
zoo vaak samenwerkte, maakte reproductieprenten voor eigen rekening, zie: Leslie 1995, p. 179. In zijn Memoirs dóet ook de
Engelsee graveur Raimbach ook uitvoerig verslag van zijn eigen initiatieven tot reproductieprenten: 'I continued to occupy
myselff with occasionally repairing one or other of my old plates; when, after many unavailing suggestions had been made to
thee printsellers to pictures for engraving, the publisher, Moon, was induced to apply to me on the subject of making a print of
ratherr a large size prooffromthat noble work Columbus, in the collection of Mr Hotford. With much consultation with
Wilkiee and ample consideration of all circumstances, I gave in my estimate, which we both agreed was on a very moderate
scale,, and which indeed could not be objected to - nor was it on that score, when the time and labour required to execute a
highly-finishedd line-engraving were taken into account. In the terms proposed, I had shewn myself willing to make a large
sacrificee in regard to price,fromthe desire to continue the series of prints, and my great admiration of the picture.
Norwitstandingg these efforts, it was found impossible to bring the trader to our way of thinking; and the negotiation finally
terminatedd in his declaration of opinion that in the state of discouragement into which engraving had fallen of late years, he
thoughtt it would be imprudent toriskthe adventure.. He therefor felt compelled, as a commercial man, to decline that which,
ass a sincere lover of art, he was most anxious to promote.' Onder welke voorwaarden de graveur het project wilde
ondernemenn is niet bekend. De 'nobele' redelijkheid ervan valt dan ook moeilijk te beoordelen. Wel geeft de bijdrage een
indrukk over de gang van zaken bij een mislukte poging van de prentmaker tot vervaardiging van een lijngravure. Enigszins
zuurr merkte Raimbach op dat er uiteindelijk wel een reproductie verscheen, gemaakt door een ander en in een goedkopere
techniek:: 'Columbus ultimately appeared as a mezzotint*, Raimbach 1843, p. 140.
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datt schilderij op mijn atelier, waar ik onafgebroken doorwerkende, in betrekkelijk korten tijd
diee groote ets maakte.'17
Inn het verlengde van de prentmakers kwamen fotografen eveneens op het idee om kunstwerken te
reproduceren.. Al vanaf het begin van de jaren 1840 reisden fotografen rond om schilderijen voor hun
lenss te krijgen. Bekende firma's als Disderi of Bingham namen regelmatig zelf het initiatief tot het
reproducerenn van kunstwerken en de gerenommeerde firma's Braun en HanfstaengJ trokken vanaf het
eindee van de jaren 1860 zelfs door Europa om beroemde kunstcollecties fotografisch vast te leggen.
Voorall de grote musea als het Louvre, het British Museum en het Rijksmuseum kregen regelmatig
verzoekenn van fotografen om hun meesterwerken te mogen reproduceren. De vraag werd zelfe zo
groott dat musea genoodzaakt werden om via reglementen paal en perk te stellen aan de
kunstreproductie.18 8
Uitgevers Uitgevers
Dee talloze schilders, prentmakers en fotografen die reproducties initieerden, werden echter
overschaduwdd door één partij in het bijzonder: de uitgevers. In zijn biografie van de
kunsthandelaaruitgeverr Briest Gambart benadrukte Jeremy Maas de invloed van de
prentuitgeverhandelarenn in de Victoriaanse kunstwereld:
'Itt is impossible to over-estimate the importance of this trade in the Victorian art world.[...] it
wass the printsellers who were the un-acknowledged legislators of the art world. It was they
whoo carried an artist's reputation into every home in the country and to all the four corners of
thee globe.'19
Dee invloedrijke John Boydell (1719-1804) had de basis gelegd voor de Victoriaanse prentuitgeverij in
dee negentiende eeuw. Hoewel hij van oorsprong graveur was, legde Boydell zich in de jaren 1760
steedss meer toe op het handelen in en uitgeven van prenten. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig
mett het importeren van grote hoeveelheden prenten, voornamelijk uit Frankrijk. De Franse uitgevers
warenn toen internationaal toonaangevend in de productie en verspreiding van prenten. Tegelijkertijd
bleeff de Franse prentmarkt zelf zorgvuldig afgeschermd van buitenlandse (lees: Engelse) prenten door
hogee importheffingen. De Fransen wilden geld zien, geen Engelse prenten.20 Ondanks de
invoerbeperkingenn nam Boydell de bekende graveur William Woolett (1735-1785) in de arm om
prentenn te maken voor de export naar het Continent.21 Het grote succes kwam in 1776 met Wooletts
prentenn naar Battle of La Hogue en The Death of General Wolfe van *de eerste' Amerikaanse schilder
Benjaminn West, gepubliceerd in het jaar van de C^fhankelijkheidsverklaring van de Verenigde
Staten.. De prenten naar West zorgden voor Boydells internationale doorbraak in de prenthandel, die
symbolischh samenviel met de publicatie van Adam Smiths analyse van de internationale economie:
InquiryInquiry into the Nature and Causes of the Wealth ofNations. Vanaf nu kenden Boydells prenten een
ruimee internationale verspreiding. Zo kon hij in 1787 tijdens een bezoek aan Parijs met genoegen
vaststellenn dat ook daar de toon werd gezet door zijn prenten, gemaakt door de bekende Engelse
graveurss als Woollett en Earlom (1743-1822) naar werk van de belangrijkste eigentijdse Engelse
kunstenaars.. Mede door Boydell waren de economische verhoudingen tussen de Engelse en Franse
prenthandell omgedraaid. Bestond de Engelse prenthandel vroeger uit het importeren van vooral Franse
prenten,, in 1785 was de export naar het Continent vele malen groter.22 Engelse prenten, al of niet
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afkomstigg van Boydell, waren in grote delen van Europa zeer populair. Op basis van dit succes
begonn Boydell aan zijn beroemdste onderneming: de Shakespeare Gallery. Hij verstrekte eigentijdse
schilderss de opdracht om beroemde scènes van de legendarische Engelse schrijver te verbeelden. De
schilderijenn stelde hij tentoon in de speciale Shakespeare Gallery, later de thuisbasis van de British
Institution.. Voor de liefhebbers waren er reproductieprenten beschikbaar in diverse technieken,
formatenn en prijzen. Financieel ging Boydell echter bijna aan deze onderneming ten onder.
Inn het voetspoor van Boydell ontstond in Engeland evenwel een bloeiende prentuitgeverij.
Franciss Moon en Thomas Agnewrichttenbedrijven op en brachten een stroom van reproducties op
gang.. Net als Boydell brachten ze met name werken van 'Levende Meesters' in prent. Moon werkte
daarvoorr samen met toonaangevende Engelse schilders als David Wilkie (1785-1841), Edwin
Landseerr en William Mulready (1786-1863).24 Vooral gedurende de jaren 1840 ontwikkelden de
Engelsee prentuitgeverij en prenthandel zich snel. Vanaf toen werd het beeld bepaald door een groep
vann prenthandelaren dié nationaal en internationaal snel naam maakte: Rudolph Aekermann, Martin
Colnaghi,, Ernest Gambart, Joseph Dickinson, Henry Graves, Thomas McLean en Arthur Tooth.25 Het
warenn internationaal georiënteerde prenthandelaren die allemaal voldeden aan de typering die The Art
JournalJournal in 1850 ervan gaf:
'Thee print-publisher must be a man of taste and judgement, as well as a capitalist, to select
suchh works as are adapted for engraving, and such as will be to afford him a return for the
largee sums invested in bringing them out. *26
Dee uitgevers moesten zowel oog voor kunst hebben als zakelijk inzicht bezitten om werken succesvol
tee laten reproduceren. Enig zakelijk opportunisme was hun daarbij niet vreemd, zoals de kunstenaar
Millaiss noteerde in zijn dagboek. De schilder, beroemd geworden met het veel gereproduceerde
schilderijj The Huguenot (1857), schreef in 17 mei 1859:
'Whateverr I do, no matter how succesfull, it will always be the same story. 'Why don't you
givee us the Huguenot again?' Yet I will be bound the cunning fellow is looking forward to
engravingg this very picture. You see he says, at the end of his note, he will 'risque' engraving
itt if I like!*27
Dee bloeiende Victoriaanse prentuitgeverij dwong ook elders bewondering af. Zo schreef het Franse
tijdschriftt L 'Artiste in 1834:
'Less imprimeurs, forces de fournir a des tirages plus nombreux, devrons améliorer leurs
procédéss d'impressions; ils devront apprendre des Anglais Ie secret et remploi des ces beaux
noirss aux gravures anglaises, car en Angleterre les impriméries, excitées par Ie besoin de
fournirr aux demandes d'un public nombreux, ont amélioré leurs moyens matériels a un degré
dontt les imprimeurs francais sont encore loin.'28
Inn de eerste decennia van de negentiende eeuw had de Franse prentmarkt zwaar te lijden van de
Napoleontischee oorlogen en de politieke instabiliteit. Bovendien kwam de Industriële Revolutie in
Frankrijkk maar langzaam op gang, waardoor de sociaal-economische verhoudingen nog lang in de
greepp bleven van het Ancien Régime, Na de Juli-revolutie van 1830 konden de sociaal-economische
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uitgeverijj van de Remondini's: Boschloo 1998, p,126-144.
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aanleidingg van bijzondere gebeurtenissen: Agnew 1967, p.61-62.
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verhoudingenn zich enigszins stabiliseren en kwam ook de handel, inclusief de prcnthandel, tot leven.
Eenn belangrijkefiguurhierbij was Adolphe Goupil, die in 1829 samen met de Duitse prenthandelaar
Josephh Henry Rittner (1802-1840) defirmaRittner & Goupil had opgericht. Defirmawas gevestigd in
Parijss aan de Boulevard Montmartre nummer 12 en gericht op:
'contracterr tous marches pour la vente, 1'achat, la commission, la confection et 1'edition de
toutess gravures et lithographies et généralement pour tout ce qui concérne Ie dit commerce [...]
enn quelque pays quil soit situé, notamment en France, Angleterre et en Allemagne.*29
Gedurendee de jaren 1830 ontwikkelde defirmazich gestaag op het terrein van de negentiende-eeuwse
kunstreproductie.300 Toen Rittner in 1840 overleed, werd hij opgevolgd door Theodore Vibert, waarna
deefirmawerd omgedoopt tot Goupil & Vibert en in 1846 tot Goupil, Vibert & Cie.31 De uitgever liet
werkenn van de belangrijkste eigentijdse Franse kunstenaars Vernet, Scheffer, Délaroche en Gérome
reproduceren.. Defirmawerkte daartoe samen met toonaangevende Franse graveurs uit de school van
Henriquell Dupont De inzet van defirmaGoupil voor de Franse prentkunst werd vaak geroemd en
deedd zelfs de tijden van de beroemde prentmakers uit de zeventiende eeuw herleven, aldus L 'Artiste'.
'EUee [Rittner & Goupil, RV] contribuera aroaintenirla haute reputation que s'est acquise de
notree école de gravure dans tous les temps. Nous ne devons pas oublier que des artistes du
talentt de MM. H. Calamatta, Desnoyers, Dupont, Forster, Mercuri soutiennent dignement Ie
renomm qu'on acquis a la gravure francaise les oeuvres des Callot, des Nanteuil, des Morin, des
Edelinckk et des Berwick.*32
Afgezienn van de inzet voor de reproducties in de traditionele technieken, werkte Goupil ook samen
mett de beste fotografen, zoals Bingham. Het bedrijf was gespecialiseerd in eigentijdse, vooral Franse,
kunstt en bracht decennialang talloze gravures, litho's en foto's op de markt. Het fonds van Goupil zal
hieronderr nader aan de orde kómen. In de schaduw van Goupil namen ook andere bekende Franse
firma'sfirma's het initiatief voor reproducties van eigentijdse kunst zoals de firma's Petit en Vollard.33
Ookk in Nederland ontplooiden uitgevers initiatieven om reproducties te laten verschijnen, zij het
binnenn de beperkte mogelijkheden van de (prent)markt hierr te lande. De belangrijkste uitgever was de
AmsterdamseefirmaBuffa. De gebroeders Pieter en Frans Buffa waren afkomstig uit het Italiaanse
plaatsjee Pieve Tesino, vlak bij Bassano, de thuisbasis van het fameuze uitgevershuis van de
Remondini's.. Als rondtrekkende prentverkopers kwamen ze in Amsterdam terecht, waar ze zijn
gebleven.344 In 1806richttenze hun eigen zaak op in de Kalverstraat, waar overigens meerdere e
Italiaansee prenthandels waren gevestigd. De Buffa's bouwden snel een reputatie op. Al in 1816 schreef
dee Engelse schilder David Wilkie toen hij hier in de stad verbleef: 'Mynheer Buffa, an Italian
printsellerr long established in that city, was the most respectable person in that line in the whole
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country.. Volgens Wilkie sprak Buffa zelfs over de oude Boydell als een goede bekende. Of Buffa
daadwerkelijkk goed bekend was met de beroemde Engelse uitgever weten we niet, zoals we überhaupt
weinigg weten van dezefirma,aangezien het archief verloren is gegaan. Wel duikt hun naam
regelmatigg op in verband met reproducties en deden ze jarenlang zaken met succesvolle Nederlandse
kunstenaarss als Jozef Israels. Wilkie was niet de enige die respect had voor de onderneming. Zo
melddee De Kunstkronijk in 1847: 'Met genoegen hebben wij gezien, dat de HH F Buffa en zonen
steedss voortgaan met hunne beste en zoo menigwerf geheel belangeloze pogingen aan te wenden, ter
opwakkeringg van de Graveerkunst in Holland.'36 Tegen de stroom in van vele goedkope buitenlandse
prentenn prees ook de schrijver Potgieter de inzet van deze firma: 'Buffa's daarentegen, Buffa's geven
echtee kunst uit, de keurigsten der kenners bevredigend [...] '37 Buffa was wellicht de belangrijkste
uitgeverr van reproducties in Nederland, maar zeker niet niet de enige. Ook de uitgevers Josi,
Maaskampp en de bekende uitgever Immerzeel publiceerden kunstreproducties. In 1838 werd
Immerzeelss bedrijf overgenomen door H.J. van Wisselingh, die op zijn beurt diverse reproducties
uitbracht.38 8
Vann deze Nederlandse uitgevers is echter weinig bekend, ook niet of ze op grote schaal
reproductiess initieerden. In het vorige hoofdstuk is al gewezen op de affaire rond uitgever Beijerinck,
diee zich verontschuldigde omdat hij niet in staat was Nederlandse graveurs opdrachten te geven voor
reproducties.. De overvloed van (vooral Engelse) prenten uit het buitenland was nu eenmaal te groot.
Ondankss dé inzet van vooral defirmaBuffa bleven de beperkingen van de Nederlandse markt
zichtbaar.. Zo schreef De Kunstkronijk in 1865 ronduit kritisch over de gebrekkige inzet van de
Nederlandsee uitgevers (of'tusschenpersonen') voor de vervaardiging van gravures:
'Err schuilt in onze graveerschool meer talent, meer geestdrift, meer volharding, dan men uit
hett aantal van hare belangrijke werken zou opmaken. Er schuilt, zeiden wij, want dat de
genoemdee eigenschappen er zijn, daarvan getuigen enkele reproductien op breede schaal van
onzee oude meesters, die zonder haar voorwaar niet tot stand zouden zijn gekomen. De
graveerkunstt echter heeft tusschenpersonen noódig, die hare voortbrengselen in den handel
brengenn en van hen nu is, om welke reden dan ook, maar de ondervinding leert het, niet
datgenee te wachten wat haar tot eene hooge, krachtige vlucht in staat zou kunnen stellen. Het
uitgevenn van belangrijke gravures is, meenen wij, eene zeer kostbare zaak. Om daaraan te
gemoett te komen,, wordt allereerst bezuinigd op den prijs, die den kunstenaar voor zijn werk
wordtt betaald en wel in zulke mate, dat zoo zijne geestdrift al niet bekoelt, de volharding hem
schierr onmogelijk wordt gemaakt. Hij moet leven en wanneer hij aan zijn werk die zorg, die
langdurigee vlijt wil wijden, welke hij weet dat voor een goede uitslag noodig zijn, loopt hij
gevaarr van gebrek te lijden. Er blijft dus slechts eene keus over: of er de hand mee te lichten,
off geene arbeid van dien aard te aanvaarden, maar zich bepalen tot werken van waaraan het
publiekk en hij zelf minder hooge eisenen stelt; werken die voor een ruimer debiet geschikt en
voorr den handelaar, die dan nu ook redelijk betalen wil, voordeeliger zijn.*39
Niett de graveurs, maar de prentuitgevers lieten het afweten op het terrein van de graveerkunst, aldus
DeDe Kunstkronijk. Dit kan niet gezegd worden van de uitgevers Buffa (voortgezet als firma
Slagmulder),, Van Wisselingh, CM. van Gogh, Schalekamp (vooral fotografische reproducties) en J.H.
Dee Bois, die diverse reproducties in omloop brachten.40
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DeDe Staat
Dee Franse staat had een lange traditie van publieke inzet voor de prentkunst, van Lodewijk XIV tot in
dee negentiende eeuw. Rond 1800 had de Franse econoom Jean-Baptiste Say zich dan wel ingezet voor
hett gedachtegoed van Adamm Smiths Wealth ofNations en zijn Traite de l'économie politique (1803),
maarr zijn pleidooi tegen staatsinterventie in de markt werd maar ten dele gevolgd.41 Protectionistische
reguleringg maakte dat de vrije markt in Frankrijk maar moeilijk loskwam van de * onzichtbare hand
vann de overheid'. Ook op het gebied van de prentkunst bleef de greep van de staat groot Vooral in de
eerstee decennia van de negentiende eeuw werden in Frankrijk omvangrijke initiatieven genomen op
hett terrein van de prentkunst. Er verschenen uitgaven als Le grand ouvrage de l'Egypte, Le Sacre de
Napoleon,Napoleon, l'Iconographie grecque et romain en Ze Sacre de Charles X, maar na de heftige politieke
ontwikkelingenn tijdens de Restauratie en de Juli-Revolutie kreeg Frankrijk de liberaal gezinde burgerkoningg Lodewijk Philippe en ebde de stroom van publieke overheidsprojecten snel weg.42
Dee band tussen de Franse staat en de prentkunst werd ook in de negentiende eeuw nooit
volledigg doorbroken, maar was niet langer vanzelfsprekend. Zo klonk in de jaren 1830 en 1840
regelmatigg de roep om publieke bescherming van de traditionele en kostbare prentkunst, vooral tegen
dee dreigende invloed van de commercie. In L 'Artiste waren regelmatig bijdragen te lezen waarin men
enerzijdss wees op de verantwoordelijkheid van de overheid en anderzijds op de gevaren van de
commerciëlee markt voor het voortbestaan van de traditionele gravures: 'Sous le rapport commercial,
eett art mériterait done la protection du gouvernement.'43 Waar de overheid het liet afweten, was de
gravuree overgeleverd aan de willekeur van de markt.44 De commerciële uitgevers moesten het in deze
visiee vaak ontgelden:
*Laa gravure du commerce! Savez-vous le consequence qui en résulte? La consequence, c'est
cee qui existe déja, le protectorat des éditeurs, le régime absolu de leurs bonnes comme de leurs
mauvaisess inspirations, et nous vous demandons si le bienTemporte ici-bas sur le mal. Ce
protectorat,, basé sur des idees purement mercantiles, asservit rhomme de eoeur aux
démarchess les plus humilaintes, aux mortifications les plus pémbles.'45
Daartegenoverr stonden in L 'Artiste ook meer liberaal getinte beschouwingen, waarin de overheid
uiteraardd een veel beperktere verantwoordelijkheid kreeg toebedeeld en met bewondering werd
geschrevenn over de inzet van uitgevers als Goupil.46
Eenn voorbeeld van de inzet van de Franse staat voor de prentkunst is het initiatief van
Napoleonn Hl in 1853 tot de inrichting van de afdeling Chalcographie van het Louvre. Li navolging van
hett oude idee van Lodewijk XIV (het Cabinet d'Estampes en het Cabinet du Roi), werden hier de
belangrijkstee kunstwerken in prent gereproduceerd.47 In de jaren 1860 besloot de Franse overheid
opdrachtenn uit te schrijven voor de reproductie van schilderijen in overheidsgebouwen en kerken. De
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platenn zouden eigendom blijven van de stad Parijs en de prenten werden in samenwerking met het
prentenkabinett van het Louvre uitgegeven.48 Aldus verschenen er opnieuw diverse prenten in opdracht
vann de Franse staat, die, zoals The Art Journal in 1862 schreef, 'seems to have become alarmed at the
statee of line engraving, and is now determined to support it by all means in its power'.49

Lii vergelijking met de Franse situatie hield de Engelse overheid zich grotendeels afzijdig van de
(reproductiee van) kunst. Toen een speciale commissie van de House of Commons in 1836 de positie
vann de Engelse prentkunst onderzocht, verklaarde de graveur John Pye: 'as far as I know, except a few
privatee patrons, no encouragement is extended to art, besides that which comes through the
printsellers.'500 Anders dan in Frankrijk nam de Engelse staat niet stelselmatig het initiatief voor de
reproductiee van kunstwerken. Hoogstens verleende Koningin Victoria en vooral haar echtenoot Prins
Albertt steun aan de fotografie. Vanaf het begin toonde het koninklijke paar interesse voor de
mogelijkhedenn van dit nieuwste medium. Zo opperde Prins Albert het plan een uitgebreide 'catalogue
raisonnee'' te maken met reproducties van Rafaels werk: Works ofRaphael Santi da UrbinoAs
RepresentedRepresented in the Raphael Collection in The Royal Library at Windsor Castle, formed by H.R.H
PrincePrince Consort 1853-1862 and Completed by Her Majesty Queen Victoria, Het imposante werk
bestondd uit prenten en maar liefst 2000 foto's. Hoewel het pas verscheen na de dood van de prins, kan
hett gelden als één van schaarse de publieke initiatieven voor kunstreproductie in Engeland.
Watt deed de Nederlandse staat aan kunstreproductie? Aanvankelijk werden hier te lande, in navolging
vann de Franse staat, verschillende initiatieven genomen om de prentkunst te stimuleren. In plaats van
concretee opdrachten te geven, stimuleerde men meer indirect de prentkunst door de instelling van de
graveerafdelingg aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Bovendien
moedigdee men jonge talentvolle prentmakers aan met de uitreiking van de Groote Prijs. Het op Franse
leestt geschoeide centralistische bestuur werd door Willem I voortgezet, maar na de diepe crisis van
18400 volgde het liberale offensief in het openbaar bestuur, onder leiding van Thorbecke.3! In de
Grondwett van 1848 werden de nieuwe verhoudingen vastgelegd. In het jaar 1851 volgde een omslag
diee misschien wel symbolisch is: het centralistische Koninklijke Instituut werd opgeheven en de op
decentralisatiee gerichte nieuwe Gemeentewet werd van kracht. De nieuwe houding van de regering
jegenss de kunsten in het algemeen werd door de liberaal Thorbecfce beknopt verwoord in zijn
beroemdee statement: kunst 'is geene zaak van de regering'.52 Niet dat Thorbecke geen belangstelling
hadd voor de kunsten. Integendeel, hij was een groot liefhebber van de kunsten, maar niet van een
centralistischh regerende overheid. Juist omwille van de kunsten moest de overheid afstand bewaren.53
Hett openbaar bestuur kon hoogstens voorwaardenscheppende maatregelen nemen. Voor zover de
overheidd een rol had voor de kunsten, lag deze in de eerste plaats bij de gemeenten.54 Als een van de
stuwendee krachten achter de nieuwe Gemeentewet zag Thorbecke als geen ander het belang van dit
bestuursniveau.. De regering moest slechts een aanvullende rol spelen. Terwijl Franse prentmakers in
opdrachtt van de Franse staat Oude Meesters reproduceerden in het Louvre en daarvoor zelfs naar het
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Rijksmuseumm afreisden, liet de Nederlandse staat dat soort inititatieven achterwege. Hier was kunst
wass geen zaak van de regering en de reproductie ervan ook niet.
Genootschappen Genootschappen
Behalvee particuliere initiatieven van schilders, prentmakers en uitgevers enerzijds en de inzet van de
staatt anderzijds, waren er ook nog tal van genootschappen die een bijdrage leverden aan de
reproductiee van kunstwerken, In de traditie van de achttiende-eeuwse genootschappelijké cultuur
ontstondenn vele particuliere organisaties als de zogenaamde 'Art-Unions', die vooral in de jaren 1830
inn Europa opkwamen.55 Met name in Engeland kwamen dergelijke verenigingen veel voor. Het doel
wass vaak vergelijkbaar: particulier initiatief ter bevordering van de kunst enn cultuur in het algemeen.
Vaakk kenden dergelijke culturele organisaties een loterij achtige structuur. Burgers betaalden een
bijdragee waarmee moderne kunst werd aangekocht die vervolgens onder de deelnemers werd verloot.
Voorr degene die geen geluk had in de loterij was doorgaans een zogenaamde 'premieplaat'
beschikbaar.. Het ging hierbij in veel gevallen om een speciaal vervaardigde reproductiegravure, vaak
naarr werken van moderne kunst. Dankzij de inleg van de deelnemers waren Art-Unions
kapitaalkrachtigee organisaties die decennialang talloze reproducties heten vervaardigen. Londen bezat
dee meest invloedrijke Art Union, opgericht in 1837, maar het 'format' van de Art Union, inclusief het
principee van de premieplaat, kende een enorme internationale verspreiding in Europa en de Verenigde
Staten. .
Naastt de Art Unions leverden nog talloze andere genootschappen een eigen bijdrage aan de
vervaardigingg van reproducties. Zo werd in Nederland in 1838 de Maatschappij tot bevordering van de
Beeldendee Kunsten opgericht. Voor de leden zou een premieplaat gemaakt worden, waarvoor de meest
gezaghebbendee graveur werd gevraagd: Taurel. Door andere verplichtingen liet hij het echter over aan
zijnn meest talentvolle leerling, Henricus Couwenbérg. Na enkele jaren moest de Maatschappij echter al
wordenn ontbonden wegens financiële problemen, om vervolgens in een andere gedaante terug te
keren:: De Vereniging ter Bevordering van de Beeldende Kunsten (1845). Deze organisatie werd wel
eenn succes en liet tientallen reproducties maken die bedoeld waren als premieplaat bij de loterij.56
Naastt deze algemene culturele organisaties waren er meer gespecialiseerde verenigingen, zoals de
Fransee Société des gravure Francais, opgericht voor de productie en verspreiding van fraaie
reproduetiegravures,, en de Engelse Arundel Society met haar vele prenten naar Oude Italiaanse
Meesters.57 7
Samengevatt werd het initiatief tot een reproductie door uiteenlopende partijen genomen: de schilder
Constable,, de etser Zilcken, de fotograaf Braun, de uitgevers Goupil en Gambart, de Franse staat en
tallozee genootschappen. Een eenduidig motief waarom het ene werk wel en een ander niet werd
gereproduceerd,, is daarbij niet vast te stellen. Soms was werk met succes tentoongesteld, of maakte
hett deel uit van een populaire serie, maar soms bestond het nog niet eens zoals de graveur Heath
besefte.. De keuze om een werk in prent te brengen moet per reproductie worden bezien. Bc kom hierop
terugg in de hoofdstukken over respectievelijk Scheffér, Israels én Alraa-Tadema. Verschillend van
aardd en achtergrond, zetten de partijen vanuit verschillende motieven de eerste stappen in de
vervaardigingg van een reproductie. Daarna gold voor iedereen hetzelfde: wilde men een reproductie
maken,, dan was men aangewezen op de medewerking van anderen. Het was nu zaak om met elkaar tot
ovéremstemmingg te komen over de verschillende randvoorwaarden van het feitelijke
reproductieproces:: de organisatie van de reproductie, de tweede fase in de levensloop van een
reproductie. .
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DeDe organisatie van de reproductie
Opp 7 mei 1827 schreef de schilder David Wilkie vanuit Italië aan zijn broer: 'Martin Colnaghi wrote
mee at Rome, wishing to purchase the copyright of the Chelsea Pensioners.'58 De bekende
prenthandelaarr hoopte het exclusieve reproductierecht voor dit schilderij te verkrijgen. Het
reproducerenn van een kunstwerk veronderstelde steeds meer het recht om dit te mogen doen.59 Sinds
hett einde van de achttiende eeuw voltrok zich een belangrijke juridische verandering, waarbij het
traditionelee privilegestelsel werd omgevormd naar het moderne auteursrecht. Deze culturele
veranderingg had ingrijpende consequenties voor de kunstenaar, zijn werk en de reproductie ervan. Met
hett begrip 'auteur' ontstond een andere benadering van makerschap, zoals in het hoofdstuk 'Pinxit et
Sculpsit'' aan de orde kwam. De auteur had zoals gezegd een bijzondere geesteUjke band met zijn
werk.. Maar waaruit bestond nu dit auteurschap? Daarvoor wil ik eerst stilstaan bij de overgang van het
traditionelee privilegestelsel naar het auteursrecht in de negentiende eeuw in het algemeen en
vervolgenss meer specifiek wat betreft het Engelse copyright, het Franse droit de reproduction en het
Nederlandsee reproductierecht. Nadat het recht was geregeld, was het zaak om afspraken te maken
overr de prentmaker, de gebruikte techniek, de termijn en de vergoeding, al of niet vastgelegd in een
contract. .
VanVan privilege tot auteursrecht
Hett traditionele privilegestelsel gaat terug tot het begin van de boekdrukkunst.60 Het drukken van
boekenn vergde grote investeringen van de drukker en uitgever. Om deze investeringen rendabel te
makenn was extra bescherming vereist door middel van een privilege: het verlof tot exclusief
vermenigvuldigenn van een werk. DefilosoofFichte omschreef het privilege eens als een uitzondering
opp de algemene regel van het nadrukken van boeken.61 Dankzij dit 'monopolie' was de uitgever in
staatt om het boek op ruime schaal onder het publiek te verspreiden en zijn investeringen terug te
verdienen.. In deze ruime verspreiding zagen de burgerlijke en kerkelijke overheden al snel een gevaar.
Voorr hen was het privilegestelsel vooral een machtig middel voor censuur (en inkomsten).62 Hoewel
dee belangen van de uitgever en de overheden (kerk en staat) zeker niet altijd overeenkwamen, zagen
beidee partijen hun belangen gediend met dit stelsel. Het belang van de schrijver bleef echter
grotendeelss buiten dit systeem,63 Zeker, een schrijver kon ook een privilege vragen, maar hij moest
maarr afwachten óf de autoriteiten hem gunstig waren gezind. Het privilege was een uitgeversrecht
gekoppeldd aan de exploitatie van een werk, los van de schrijver. Het bood met name de drukker,
uitgeverr en boekverkoper het recht om een bepaald werk in een bepaalde periode en streek te doen
verspreiden.644 Dit stelsel was wijdverbreid in Europa, waarbij het doel en de organisatie van het stelsel
inn de diverse landen grotendeels overeenkwamen.65 Het systeem was in eerste instantie van betekenis
voorr de productie en verspreiding van het woord, maar was ook voor het beeld van belang.
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Toenn Dürer erachter kwam dat er in Italië zonder zijn toestemming prenten naar zijn
compositiess werden verspreid, reisde hij af naar het Zuiden om orde op zaken te stellen. De dader was
dee beroemde Italiaanse graveur Marcantónio Raimondi, bekend van zijn prenten naar Rafeël en
Michelangelo.. Hij maalde eveneens gravures naar Dürers houtsneden en voorzag de prenten zelfs van
hett monogram van de Duitse meester. Dürer zelf stond machteloos. Het enige dat hij bij de lokale
autoriteitenn gedaan kreeg, was dat Raimondi de prenten voortaan niet langer zou signeren met
andermanss monogram. Dürer is daarmee een vroeg voorbeeld van een kunstenaar die zich inzette
voorr de juridische bescherming van zijn werk, zij het zonder veel succes. Hij kon nóg niet verwijzen
naarr zijn recht als 'auteur' en een privilege had hij kennelijk ook niet. In de loop van de zestiende,
maarr vooral in de zeventiende eeuw werd het onder schilders en prentmakers steeds gebruikelijker
privilegess aan te vragen. Zo ontving de schilder Mierevelt in 1607 een privilege voor prenten naar een
vann zijn schilderijen, terwijl een paar jaar later de graveur Jac. Matham op zijn beurt een privilege
kreegg voor een prent naar een werk van Mierevelt.*7 Maar ook van Rubens is bekend dat hij zich
nadrukkelijkk inzette om privileges te krijgen voor de uitgave van prenten naar zijn werk.68 Vooral
gedurendee de zeventiende en achttiende eeuw was de uitgeverij van prenten, net als die van boeken,
nauww verbonden met dit systeem van privileges.69 Het bood uitgevers, graveurs en schilders
beschermingg in de productie en verspreiding van prenten. Opgemerkt moet worden dat schilders en
prentmakerss hierbij niet als auteur maar als uitgever werden beschermd.
Schilderr en prentmakers konden zo enige bescherming genieten via het privilegestelsel, maar
daarmeee was er nog geen auteursrecht Dit veranderde in de loop van de achttiende eeuw. Nieuwe
ideeënn over individualiteit en eigendom van John Locke en J J. Rousseau leverden een belangrijke
bijdragee aan de 'opkomst van de auteur'. Deze nieuwe visie op de maker, bepaald door de
verbondenheidd van de auteur met zijn geesteskind, vormt een essentieel onderdeel in de ontwikkeling
vann het auteursrecht. De erkenning van een bijzondere band tussen de maker en zijn werk, maakte
beschermirigg ervan wenselijk. Dit was een internationale ontwikkeling, waarbinnen zich verschillende
nationalee tradities aftekenden. Zo ontstond er een Anglo-Amerikaanse traditie, bepaald door de
zogenaamdee 'copyrightideologie'. In wezen lag deze benadering in het verlengde van het traditionele
privilegestelsel.. Nu werd echter de auteur erkend als de eerstaangewezene voor dit zakelijke
reproductierecht,reproductierecht, een recht dat vervolgens vrij verhandelbaar was. Daartegenover ontstond een
Continentale,, door Frankrijk gedomineerde traditie waarin het auteursrecht meer werd beschouwd als
eenn droit moral dat nauw verbonden was met de maker.70 De Nederlandse jurisdictie lag in meerdere
opzichtenn ingeklemd tussen Engeland en Frankrijk. Een beknopte rechtsvergelijking kan meer inzicht
gevenn in de aard en strekking van het negentiende-eeuwse auteursrecht. De juridische verhouding van
dee wet tot het recht in het algemeen is sinds eeuwen een onderwerp van discussie, die ook kan worden
gevoerdd op het terrein van het auteursrecht. Binnen het kader van dit onderzoek wil ik dit
rechtsfilosofischee vraagstuk echter buiten beschouwing laten en volstaan met de opmerking dat het
(auteurs)rechtt meer behelst dan de wet. Meer dan het toepassen van de wet gaat het om rechtsvinding,
meerr dan eens uit naar de Lage Landen voor de verspreiding van hun werk. Het resultaat was de Nederlanden internationaal
gezienn uitgroeide tot de uitgeverij van Europa. Naast de verspreiding van nieuwe uitgaven, werden vooral buitenlandse
werkenn op grote schaal nagedrukt De zeventiende en achttiende-eeuwse boekenwereld in de Nederlanden werd bepaald door
dee uitgevers die het nadrukken tang bestreden onder het motto van concurrentievervalsing. Buiten de uitgeverij werd
nadrukkenn tot in de achttiende eeuw zeker niet afgewezen. Integendeel, de publieke moraal was lange tijd dat het nadrukken
(zijj het valse) concurrentie tussen uitgevers stimuleerde en prijzen laag hield. Men zag het zelfs een taak voor de staat om het
nadrukkenn van buitenlandse werken zoveel mogelijk te stimuleren, zie: Woodmansee 1994, p.49-50.
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zoalss de jurist Paul Scholten schreef in zijn befaamde Algemeen Deel: 'Het recht is er, doch het moet
gevondenn worden, in de vondst zit het nieuwe. '7I Behalve door wetgeving is het auteursrecht mede
bepaaldd door jurisprudentie, verdragen, contemporaine beschouwingen, gewoonterecht en individuele
schriftelijkee of mondelinge afspraken tussen betrokkenen. Op basis hiervan zal de betekenis worden
geschetstt van het copyright, het droit de reproduction en het reproductierecht bij de organisatie van
hett reproductieproces.72
Copyright Copyright
Inn 1863 schreef de kunsthandelaar-uitgever Ernest Gambart in zijn kritische pamflet On Piracy of
ArtisticArtistic Copyright (1863): 'It is now a question for the legislature and the public to decide whether or
nott the school of English line-engraving, once occupying so high a position, shall perish or be
maintained*75.. In een reactie op de grootschalige illegale reproductie, hield Gambart een vurig pleidooi
voorr een beter auteursrecht. Het Engels auteursrecht werd in deze periode nog grotendeels bepaald
doorr de achttiende-eeuwse wetgeving. De basis was destijd gelegd door de Queen Anne's Act uit
1710,, waarin de (literaire) auteur voor het eerst werd erkend.74 De bescherming van de auteur werd
vervolgenss door de inspanningen van de kunstenaar William Hogarth uitgebreid naar de prentkunst.
Strijdendd tegen de macht van uitgevers, benadrukte de schilder dat hij als eerste het recht op
exploitatiee van zijn werk verdiende en zag hij zijn inzet beloond met de Engraving Copyright Act van
244 juni 1735, ook wel bekend als de Hogarth Act:
'everyy personn who shall invent and design, engrave, etch or worked, in mezzotinto or chiaro
oscuro,, orfromhis own works and invention shall caused to be designed and engraved, etched
orr worked, in mezzotinto or chiaro oscuro, any historical or other print or prints, shall have the
solee right and liberty of printing and reprinting the same for the term of fourteen years, to
commenceefromthe day of thefirstpublishing thereof, which shall be engraved with the name
off the proprietor on each plate, and printed on every such print or prints*75
Dee wet bood bescherming aan wie zelf prenten maakte naar zijn eigen ontwerp of anderen de opdracht
gaff prenten ervan te maken. Hierin klonk het belang van de kunstenaar Hogarth door. Hij was immers
schilderr en graveur, inventor en uitvoerder van veel van zijn prenten als A Rake 's Progress^ die hij
regelmatigg zelf uitgaf,[24] Daarnaast waren er uiteraard vele graveurs die zijn werk ongevraagd in
prentt brachten en, die niet beschermd werden.76 Voor zover er bescherming bestond, gold deze voor de
periodee van veertien jaar na de eerste publicatie. Gedurende die periode bood de wet het recht om op
tee treden tegen uitgevers of anderen die zonder toestemming van de rechthebbende prenten wilden
kopiëren,, drukken, verhandelen, uitgeven of tentoonstellen, of die hiertoe aanzetten.77 Bij zijn
overlijdenn liet Hogarth zijn bezittingen (inclusief de rechten op zijn werk) na aan zijn weduwe Jane
Hogarth.. Mede daardoor volgde in 1767 een opmerkelijke wetswijziging van de oorspronkelijke
Hogarthh Act. Met het oog op de belangen van Hogarths weduwe stelde de wet van 1767:
*[...]] that Jane Hogarth, widow and executrix of the said William Hogarth, shall have the sole
rightt and liberty of printing and reprinting all the said prints, etchings, and engravings of the
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designn and invention of the said William Hogarth, for and during the term of twenty
years[...]'78 8
Vanaff nu werden de rechten van de auteur verlengd tot na zijn dood en overgedragen op zijn
rechtsverkrijj genden, zoals de weduwe en de kinderen. Daarnaast werd de wettelijke bescherming
verbreed:: voortaan werden ook graveurs die prenten maakten naar andermans werk beschermd
gedurendee de nieuwe termijn van 28 jaar. Deze aanpassing van de Hogarth Act van 1767 bevat
bovendienn een interessante herformulering van de beschermde prenten. Bood de Hogarth Act
beschermingg aan 'any historical or other print', in de nieuwe wet werd de omschrijving expliciet
uitgebreidd met: 'any portrait, conversation, landscape, or architecture, map, chart, or plan or any other
printt [...]'. Juist in deze periode verloor de hooggeachte historieschilderkunst aan betekenis binnen de
traditionelee genrehiërarchie in het voordeel van de traditioneel 'lagere' onderwerpen als het portret,
landschapp en genrestuk. Het was een ingrijpende verandering in de kunstwereld, die dus ook haar
sporenn naliet in het recht. Dankzij de Hogarth Act en de daaropvolgende aanpassingen had Engeland
inn de achttiende eeuw, zeker in vergelijking met het Europese Continent en de Verenigde Staten, een
zeldzamee auteursrechtelijke bescherming. In 1800 schreef Farington dan ook in zijn dagboek over de
Hogarthh Act: 'This was an important step as it encouraged speculations. Before such security was
obtainedd plates intended to be published were through the intrigues of Artists copied & the Copies
precededd the Originals.'80
Dee jurist Richard Godson onderstreepte in The Art Union (de voorloper van the Art Journal)
vann 1846 het belang van het auteursrecht, maar erkende dat er nog veel onduidelijk was: 'Copyright in
prints—Thiss subject although one of great inportance, seems to be uncertain and unsettled: it is
difficultt to say how therightis required and in what it consists.'81 De Hogarth Act, aangevuld met
wijzigingen,, hield ook in de negentiende eeuw nog lang stand. Maakte de schilder zelf een prent van
zijnn schilderij of liet hij een prent vervaardigen, dan waren deze prenten beschermd. Merkwaardig
genoegg was het schilderij zelf niet beschermd. Zo was de schilder machteloos tegen de prenten die een
prentmakerr op eigen initiatief maakte. Het curieuze gevolg was dat reproducties beter waren
beschermdd dan het origineel. Desondanks werd de juridische bescherming aanvankelijk niet uitgebreid
naarr het originele werk zelf. Integendeel, in 1819 werd de uitbreiding van de wettelijke bescherming
tott het schilderij nog expliciet afgewezen met als argument 'that it would destroy all competition in
art',, en daarmee JfbSreigmg 4rmde voor de vrijTontwüdcelmg van de kurJen.» I n X e n achtte
menn het belang van de kunstenaar ondergeschikt aan het belang van de kunst in het algemeen. De
schilderr had niet meer rechten dan het eigendom van het doek met verf.83 Ook nadat het auteursrecht
steedss verder vorm had gekregen, klonken er in Engeland argumenten tegen een verdergaande
juridischee bescherming van kunstwerken. Zo schreef The Art Journal nog in 1849:
'Theree is a tendency in the present age to legislate for everybody and for everything, and to
estimatee the productions of the mind by their pecunairy value. The consequence of mis
utilitariann policy must be to lower Art, and, as such, we beg to protest against it. hi our own
day,, we are begining to perceive that all adventitious modes of fostering Art, founded upon
pecunairyy motives, only cause its degeneracy. Public opinion, in a highly civilised society like
thatt of England, is itself the highest species of legislation. To this the Artist, like every other
citizen,, can appeal, and succesfully, when he is injured. The laws of Copyright, however,
assumee that artists are unable to take care of their ownrights,and by heaping together a mass
off technicality, really may be said to "encumber mem with assistence'V84
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Volgenss The Art Journal kon de kunstenaar alleen aanspraak maken op de verkoopsom van zijn werk
enn was verdere auteursrechtelijke bescherming niet nodig. De schilder profiteerde toch al van de
reproductiess door de verspreiding van zijn naam en faam?85 Bovendien werd het schilderij, aldus The
ArtArt Journal, ook nog eens beschermd door de mtrinsieke kwaliteiten die onmogelijk waren te kopiëren
enn dus overbodig om te beschermen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de literatuur, die een
dergelijkee 'interne bescherming* niet kende. Zo is voor het overschrijven en nadrukken nu eenmaal
geenn literair talent vereist. In aanvulling op deze argumenten tegen het auteursrecht voor schilders
weess The Art Journal bovendien op het veelgebruikte argument van 'common law' tegen wetgeving in
hett algemeen. Kenmerkend is het grote vertrouwen in het gezonde verstand van de burger, waarbij het
vastleggenn van recht in de wet traditioneel als 'overbodig' wordt beschouwd, ja zelfs strijdig is met de
dynamiekk van het recht zelf. De visie van The Art Journal Op het auteursrecht is dan ook in meerdere
opzichtenn een typisch Engelse houding jegens het recht in het algemeen en dat van de kunstenaar in
hett bijzonder.
Hiermeee tekende zich in het Engelse recht de merkwaardige situatie af waarbij de graveur
beschermingg genoot die aan de schilder werd onthouden. Sterker nog, de bescherming van
prentmakerss werd alleen maar uitgebreid. Sinds de Hogarth Act en de wijzinging hiervan uit 1767
warenn de makers van gravures, etsen en mezzotints beschermd. De bescherming werd al snel
uitgebreidd naar de lithografie.86 De fotografie bracht echter nieuwe problemen met zich mee. Een
populairr schilderij werd onherroepelijk gefotografeerd door frauduleuze fotografen, waardoor de
uitgeverr van de gravure zijn inkomsten kon vergeten.87 Er was uitgevers dan ook veel aan gelegen om
hett - voor veel geld verworven - recht beter te beschermen tegen, zoals Gambart het noemde, artistieke
piraterij.. In zijn bijdrage On Piracy of Artistic Copyright (1863) benadrukte de uitgever: 'It is not, [...]
againstt competition that protection for copyright in art-works is demanded, [...] but against robbers.'88
Zoo voerden Gambart en andere uitgevers in de jaren 1850 en 1860 vele rechtszaken tegen fotografen.89
Alleenn al met betrekking tot Holman Hunts wereldberoemde schilderij The Light of the World voerde
Gambartt meer dan twintig rechtszaken.90 Volgens de historicus Hamber kwarn, als gevolg van de vele
rechtszakenn tegen fotografen in Engeland, de fotografische reproductie daar zelfs in een kwaad
daglichtt te staan.91 De problematische juridische situatie was zo zelfs van invloed op het imago van het
fotografischh medium. Een conflict over foto's van reproductiegravures naar The Light of the World en
Rosaa Bonheurs The Horse Fair resulteerde opnieuw in de vraag in hoeverre de Hogarth Act
beschermingg bood tegen de fotografie. De fotograaf verweerde zich met de opmerking dat de
fotografiee niet in de omschrijving van geldende wetten werd genoemd. De rechter weerlegde dit
betoogg echter onder verwijzing naar de doelstelling van het auteursrecht. De Hogarth Act zweeg dan
well over de fotografie, daarmee was het nieuwste medium niet uitgesloten van de beginselen die nu
algemeenn werden aanvaard.92 Voortaan moest ook een fotograaf toestemming vragen voor het
fotograferenn van prenten. Het was een belangrijke uitspraak, die duidelijk maakte dat het voortaan
gingg om de aard van reproductie, ongeacht de gebruikte techniek.93
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Ondertussenn bestond er nog steeds geen auteursrecht op de originele werken. Toen de kunstenaar J.E.
Millaiss eens zijn auteursrechtelijke claim op een werk expliciet wilde vastleggen, vroeg hij aan de
handelaarr Gambart om deze verklaring te ondertekenen. De handelaar weigerde, omdat hij hier niet
voorr in kon staan gezien de gebrekkige wetgeving van dat moment. Millais schreef op 3 mei 1856 in
zijnn dagboek:
'Gambartt [the dealer] has been here, but I cannot get him to sign the paper. No one will, under
thee present state of the copyrightlaw. If he sighed it he would be responsible for the action of
others,, which no man would do. Besides there would always be such a drag in the sale of the
picture,, for men will not purchase anything with a claim on it. There is a great stir in the
matterr of copyright, and I think something will be done. As it stands I hear it impossible to
obtainn any, legal, hold in the matter. But enough of 'shop' I must be off to the Royal Acadamy
again,, to make sketches of the heads in 'Autumn Leaves* for the Illustrated London News*94
Alss protest tegen deze ongelijkwaardige bescherming werd in 1858 een petitie aangeboden aan het
Housee of Lords door de Society of Arts en het Royal Institute of British Architects. Pas enkele jaren
laterr volgde de verlangde wetswijziging met de wet van 29 juli 1862, waarin werd gesteld:
'Thee author, being a British subject or resident within the dominions of the Crown, of every
originall painting, drawing and photograph which shall be or shall have been made either in the
Britishh dominions or elsewhere, and which shall not have been sold or disposed of before the
commencementt of the Act, and his assigns shall have the sole and exclusive right of copying,
engraving,, reproducing, and multiplying such painting or drawing, and the design thereof, or
suchh photograph, and the negative thereof, by any means and of any size, for the term of the
naturall life of such author, and seven years after his death;,95
Alvorenss de auteur aanspraak kon maken op dit recht was het noodzakelijk dat het werk was
geregistreerdd bij de 'Hall of the Stationers' Company'. Deze formaliteit is niet zonder betekenis. Ze
illustreertt dat het auteursrecht op een werk niet van rechtswege ontstond. Alleen nadat de auteur
expliciett opkwam voor zijn recht, kon hij zich erop beroepen.
Hett copyright bood de auteur de mogelijkheid om op te treden tegen '[...] repeat, copy,
colourablyy imitate, or otherwise multiply for sale, hire, exhibition, or distribution, any such work or
théé design thereof [...]' .** Benadrukt moet worden dat het hier gaat om rechten op de reproducties van
zijnn werk. Zo was de kunstenaar in staat om het tentoonstellen van onrechtmatige reproducties tegen te
gaan.. Waarschijnlijk gold dit niet ten aanzien van het originele werk. Daarnaast verbood de wet het
vervalsenn van de signatuur of het monogram op schilderij, tekening en foto, of het aanzetten daartoe.
Huntss the Light of de WorUDxad Gambart in het eerste jaar had hij ongeveer 10.000 pond verdiend: 'atolerablysuccessful)
speculation** aldus de redactie. De laatste twee jaar was zijn handel echter ingestort als gevolg van de illegale foto's naar de
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Fransee prenten. De internationale prenthandel zórgde ervoor dat dergelijke 'valse' reproducties op grote schaal op de Engelse
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Ditt verbod van vervalsing illustreert hoezeer het terrein van kunstvervalsing is verbonden met het
auteursrecht.. Het optreden tegen onrechtmatige reproducties veronderstelde echter wel dat het
copyrightt was aangemeld en dat de eisende partij nog in het bezit was van dit recht. Had de kunstenaar
hett copyright van een werk verkocht (bijvoorbeeld aan een kunsthandelaaruitgever), dan was ook de
kunstenaarr zelf niet langer gerechtigd om het werk te (laten) vermenigvuldigen zonder toestemming
vann de rechthebbende. Ook ontviel hem dan de mogelijkheid om op te treden tegen reproducties die
buitenn hem om waren vervaardigd. Om zijn werk te beschermen tegen onrechtmatige reproducties
moestt hij dan ook het copyright hebben en houden.98 Interessant is ook dat de termijn van het
auteursrechtt niet langer een statische periode besloeg, maar als het ware dynamisch verbonden was
mett het leven van de auteur. Ook in dat opzicht was de oorspronkelijke maker het uitgangspunt voor
hett bestaan van het recht. Bovendien werd in deze benadering ook rekening gehouden met het belang
vann zijn rechtsopvolgers, zoals de echtgenoot of de kinderen van de kunstenaar.
Dee wet uit 1862 vormde een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Engelse auteursrecht
opp het terrein van de beeldende kunst. Ruimm een eeuw eerder had de schilder Hogarth de toon gezet
diee dankzij de verschillende regelingen naklonk tot diep in de negentiende eeuw. Naast de regeling
vann 1862 waren er echter nog altijd andere wetten van kracht. Zo moesten graveurs zich aan het einde
vann de negentiende eeuw nog steeds beroepen op de Hogarth Act en het amendement van 1767. Het
Engelss auteursrecht moet worden opgevat als een lappendeken van juridische regelingen in relatie tot
literatuur,, prentkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst en kunstnijverheid, met diverse inconsistenties.
Voorr de bescherming van prenten gold een termijn van 28 jaar, voor schilderijen, tekeningen en foto's
hett leven van kunstenaar plus zeven jaar en voor beeldhouwkunst veertien jaar, eventueel verlengd
mett dezelfde periode. In 1891 merkte de jurist G. Haven Putnam ironisch op: 'We do not think it
desirablee that these distinctions should continue.'99 De zo gewenste uniformering kreeg in Engeland,
nett als elders, mede vorm door de ontwikkeling van het internationaal auteursrecht waarop ik
hieronderr terugkom.
Watt betekenden deze auteursrechtelijke veranderingen nu voor de Engelse kunstpraktijk? Net als ten
tijdee van het traditionele privilegestelsel bestond er onder uitgevers vanuitfinancieeloogpunt grote
belangstellingg voor het alleenrecht op de reproductie van een kunstwerk. Door de ontwikkeling van
hett auteursrecht moest men daarvoor echter niet langer bij de kerk of de staat zijn maar bij de
kunstenaarr zelf. Tekenend voor deze nieuwe ontwikkeling is dat de kunsthandelaaruitgever Colnaghi,
toenn hij het copyright van Wilkie's Chelsea Pensioners wilde hebben, zijn verzoek richtte aan de
schilderr zelf. Vooral de Victoriaanse kunsthandelaar-uitgever Ernest Gambart was vaak geïnteresseerd
inn copyrights van werken van populaire kunstenaars. Zo benaderde hij eens de schilder Holman Hunt
mett het oog op zijn werk The Light of the World (1850-1853).l00/33J Het schilderij bleek al verkocht
tee zijn, waarna hij bij de schilder informeerde naar de copyrights. Ook hiervoor had Holman Hunt al
eenn aanbod van 300 pond van twee graveurs. Uiteindelijk ging de schilder akkoord met Gambart voor
eenn prijs van 200 pond onder de voorwaarde dat een goede graveur zou worden benaderd voor de
prent.1011 Het schilderij The Light of the World zou uiteindelijk een van de meest gereproduceerde
kunstwerkenn van de negentiende eeuw worden. Gedurende het eerste jaar verdiende de kunsthandelaar
ongeveerr 10.000 pond aan de reproductie: 'a tolerably succesfull speculation' aldus The Art Journal.
Aann het begin van de jaren zestig was zijn handel echter ingestort door de vele illegale foto's naar de
prentt van het schilderij.102 Holman Hunts The Light of the World illustreert bovendien de
wisselwerkingg tussen het recht en de economie. Op juridische gronden moest Gambart zich voor het
reproductierechtt wenden tot de schilder. Of hij ervoor moest betalen, en zo ja, hoeveel, was vervolgens
eenn economische kwestie van vraag en aanbod. Het copyright was een juridisch (roerend) goed
waarvann de prijs langs economische weg totstandkwam, net als de prijs van het (eigendom van)
schilderijj zelf. Met de grote vraag naar rechten van werken van populaire meesters steeg de prijs voor
copyrightss halverwege de eeuw explosief. Gevierde kunstenaars als William P. Frith en David Wilkie
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verdiendenn een fortuin met de verkoop van copyrights. Ook de beroemde dierschÜder Sir Edwin
Landseerr (1802-1873) had meer dan de helft van zijn aanzienlijk vermogen te danken aan de verkoop
vann rechten.103 De prijs voor de copyrights overtrof daarbij regelmatig de prijs van (het eigendom van)
hett schilderij zelf. Zo ontving Landseer in 1846 voor vier schilderijen 2.400 pond, maar voor de
copyrightss zelfs 4.400 pond. De schilder Sir Thomas Lawrence (1769-1830) had in dit vérband een
exclusieff doorlopend contract met zijn uitgever, die voor 3000 pond per jaar het alleenrecht had om
zijnn werken te reproduceren.104 Terzijde zij opgemerkt dat deze kunstenaars dus al heel veel
verdiendenn aan copyrights voordat dit recht overtuigend was gegarandeerd in de wet.
Dee ervaren graveur John Burnet toonde zich al in 1850 bezorgd óver de kwalijke gevolgen van
dee kostbare auteursrechten voor de kunstreproductie.105 Door de hoge kosten was het voor veel
graveurss niet langer op te brengen om zelf de prenten uit te geven. Ook voor veel uitgevers werden de
kostenn zo hoog dat ze het zich eenvoudig niet konden veroorloven om veel verschillende prenten naast
elkaarr te laten vervaardigen. Volgens de graveur werd de kunstwereld als gevolg van het auteursrecht
onevenredigg gedomineerd door het werk van kunstenaars als Wilkie, Landseer en Morland. Hoge
kostenn voor de copyrights maakten dat op andere uitgaven moest worden bezuinigd. Zo wees de
graveurr Raimbach erop dat de hoge kosten voor de copyrights vaak resulteerden in het gebruik van
goedkoperee technieken.106
Toehh moet de hoogte van dergelijke bedragen niet worden overschat. Het waren
hoogstwaarschijnlijkk alleen de zeer populaire kunstenaars die hoge prijzen konden vragen voor
copyrightss en in staat waren geïnteresseerde uitgevers eventueel tegen elkaar uit te spelen. Voor de
'gelukkige** uitgever was het forse bedrag een investering in een hopelijk succesvolle prentuitgave.
Hoewell we nog slechts beperkt zicht hebben op de inkomsten uit prentuitgeverij, konden deze
opbrengstenn van een succesvolle reproductie een veelvoud zijn van de investering, zoals bleek bij de
reproductiee van The Light öf the World, Vele andere schilders vroegen ongetwijfeld tevergeefs om
zulkee hoge prijzen. Het is ook goed denkbaar dat een kunstenaar hier zelfs vrijwillig van afzag. Zo
schreeff John Everett Millais over de reproductie van zijn werk The Return of the Dove to the Ark:
'II would not ask anything for the copyright, as the engraving will cost nearly five hundred
pounds.. That in itself is a greatrisk,particular it is the first that I shall have engraved. I shall
nott permit it to be published unless the perfectly satisfied with the capabilities of the etcher. It
iss to be done entirely in line, without mezzotint. I am myself confident of its success; but it is
naturall that men without the slightest knowledge should be a little shy of giving money for the
copyright*107 7
Millaiss was waarschijnlijk niet de enige die geen vergoeding vroeg voor zijn reproductierechten.
Wellichtt zagen kunstenaars regelmatig af van inkomsten op de 'korte' termijn, resulterend in een
groteree bekendheid en een hogere prijs van hun werk op de 'langere'termijn.Terwijl een hoge prijs
voorr copyrightt kan worden opgevat als een investering van de uitgever, kan het afzien hiervan worden
opgevatt als een investering van de kunstenaar. Hoe dan ook, het auteursrecht had zich geworteld in de
Engelsee kunstwereld. The Art Journal beschouwde het onderwerp in 1879 als * one of the very deepest
importancee to the fature of British Art, to Art all oyer the world, and of all time."08
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DroitDroit de reproduction
'Gomee to France, and travel from Calais to Marseilles, and you will not find any pirated copies of
Englishh engravings for sale', aldus de kunsthandelaar-uitgever Gambart.109 De gedupeerde Gambart
steldee in zijn kritiek op de Engelse wetgeving vaak de Franse wetgeving ten voorbeeld. Ook in
Frankrijkk bestond vanaf de zestiende eeuw het privilegestelsel. Het gold daar, meer nog dan elders, als
eenn belangrijk instrument voor censuur. Zo was voor het publiceren van drukwerk, inclusief prenten,
altijdd de toestemming van de staat vereist. Het systeem bleef zelfs gedurende de achttiende eeuw
grotendeelss onaangetast Terwijl in Engeland al in 1710 de eerste stappen werden gezet ten bate van de
erkenningg van de auteur, in Frankrijk bleven die nog lang uit. De politieke stroomversnelling van de
Fransee Revolutie liet echter ook haar sporen na op het terrein van het intellectuele eigendom. Enerzijds
werdd het traditionele privilegestelsel, nauw verbonden met het gildensysteem en de censuur onder het
Ancienn Regime, omvergeworpen. Anderzijds kwamen er de rechten van het individu, vastgelegd in de
DeclarationDeclaration des Droits del'homme et du citoyen (1789).no Deze erkenning van het individu werd al
snell vertaald naar de individuele kunstenaar als auteur, zoals blijkt uit de wet van 1793, waar in art. 3
staatt te lezen:
*Less auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs
quii feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de
vendre,, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans Ie territoire de la République, et d'en ceder
laa propriété en tout ou en partie.'111
Hett artikel bood de auteur het eigendomsrecht op zijn werk. Onrechtmatig verschenen prenten konden
inn beslag worden genomen en kwamen toe aan de auteur.'ll
Dee wet van 1793 bood bescherming aan verschillende auteurs.113 Afgezien van schrijvers en
componisten,, werden ook schilders van het begin af aan erkend als auteur en beschermd tegen
reproductiess die zonder hun toestemming waren gemaakt. Bovendien werden ontwerpers van prenten
beschermdd - tekenaars die composities leverden voor reproductie. Kenmerkend voor de Continentale
traditiee is dat de auteur van het begin af aan gedurende zijn hele leven juridisch werd beschermd.
Daarmeee was het Franse auteursrecht 'van nature' nauw verbonden met de maker. Dit in tegenstelling
tott de Engelse situatie. Het copyright werd daar lange tijd vooral opgevat als een zakelijk monopolie
datt weliswaar aan de auteur was verleend, maar dat na verloop van een bepaalde termijn werd
beëindigd.. In de Franse wetgeving bezat de maker dus het auteursrecht op zijn werk gedurende zijn
gehelee leven. De rechtsopvolgers van de auteur, de weduwe en / of kinderen, hadden daarbij nog eens
tientien jaar bescherming van dit recht. De wet van 1793 was waarschijnlijk niet van toepassing op
graveurss die prenten maakten naar andermans composities. Het lijkt erop dat pas de wet van 1810
prentmakerss gelijkstelde aan schilders in hun erkenning als auteur: 'Les auteurs, soit nationaux, soit
étrangers,, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent ceder leur droit a un imprimeur ou libraire, ou a
toutee autre personnef.. .].* 114 Met deze wetswijziging werd bovendien de termijn van het auteursrecht
verlengdd tot 20 jaar na de dood van de auteur.11S
Aann het begin van de jaren 1840 deed het Franse Hof van Cassatie een belangrijke uitspraak,
waarvann de strekking ook te lezen was in de Nederlandse Kunstkronijk:
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'Hett Hof van Cassatie te Parijs, heeft onlangs beslist, dat de Schilder, wanneer hij bij den
verkoopp zijner schilderijen, niet uitdrukkelijk het regt van dezelve te laten graveren aan zich
voorbehoudt,, alsdan door de daad van denn verkoop zelven, dat regt aan den kooper afstaat.-De
grondenn zijn voornamelijk dezen: a. dat de schilder, reden hebbende om te vreezen, dat het
regtt van gravure door den kooper aan onbekwame handen zal worden overgedragen, bij den
verkoopp vrijheid en magt heeft, alle zoodanige bepalingen te maken als zijn belang vereischt,
enn dit verzuimende verder niets heeft te vorderen, b. Dat in alle gevallen eene overeenkomst,
inn welke van het regt van gravure is gezwegen, naar de beginselen van regten ten voordeele
vann den kooper moet worden uitgelegd.'116
Hett Hof had oog voor het belang van de kunstenaar bij de reproductie van zijn werk, maar
onderstreeptee tegelijkertijd diens eigen verantwoordelijkheid. Indien de kunstenaar zich niet expliciet
uitliett over zijn reproductierecht bij de verkoop van het werk, dan werd de koper beschermd tegen
dezee onduidelijkheid.ni Als gevolg van deze uitspraak werd het voor een kunstenaar direct van belang
omm zich bewust te zijn van het auteursrecht op zijn werk. Onoplettendheid deed het recht vervliegen,
ditt tot ergernis van de beroemde schilder Horace Vernet die zich in zijn essay Du droit despeintres et
desdes sculpteurs Sur leurs ouvrages (1841) fel verzette tegen deze dreiging-118 De kern van het probleem
schooll in de juridische verhouding tussen het 'auteursrecht* en het 'eigendomsrecht' van het
kunstwerk,, waarop ik hieronder dieper zal ingaan.
Ondertussenn ontstond in Frarikrijk, net als in Engeland, de dringende vraag of een fotograaf op
dezelfdee bescherming kon rekenen als de schilder en de prentmaker. In de loop van de jaren 1850
werdd in de verschillende rechtszaken duidelijk gemaakt dat het fotografisch reproduceren van
kunstwerkenn niet toelaatbaar was zonder toestemming van de kunstenaar. De Franse fotograaf was
daarvoorr gehouden om (schriftelijk) toestemming te krijgen van de kunstenaar.119 Maar was de
fotograaff beschermd? Dit probleem werd bemoeilijkt doordat in de jaren 1850 allerminst duidelijk was
watt onder 'de' fotografie moest worden verstaan. De fotografie bestond niet, zoals eerder opgemerkt.
Bijj de snel toenemende verzameling van fotografische technieken speelde voortdurend de vraag of het
gingg om 'techniek' of'kunst'. Het leidde tot een onvoorspelbare casuïstische discussie over welke
fotograaff nu wel en welke niet moest worden beschermd. De fotografische firma Mayer et Pierson
maaktee in haar jacht op auteursrechtelijke bescherming een einde aan de onzekerheid met twee
juridischee overwinningen in 1862 en 1863. Vanaf toen konden ook fotografen hun werk
auteursrechtelijkk beschermen onder verwijzing naar de wet van 1793, net als schilders en
prentmakers. .
Hett droit de reproduction was al tamelijk snel een ingeburgd recht in de Franse kunstwereld.
Ditt valt onder meer af te leiden uit de zakelijke gang van zaken bij kunstreproductie, zoals die stond
beschrevenn in L 'Artiste in 1839:
'Nouss aurons a examiner, non-seulement les travaux des artistes, mais encore la marche que
suivrontt les éditeurs dont les speculations et les vues commerciales ont plus d'influence qu'on
nee semble Ie croire, sur 1'état et les perfectionnements de Tart S'agit-il, en effet, de faire
graverr un tableau: Ie peintre traite avec un éditeur et lui vend Ie droit de reproduire son
ouvrage.. Ce droit dévient pour Ie commercant une propriété exclusive.'121
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Nett als in Engeland speelden in Frankrijk de uitgevers een doorslaggevende rol. Toch waren ook de
kunstenaarss zelf zich zeer bewust van de juridische aspecten van hun werk. Zo wees Horace Vernet in
18411 in zijn essay Du droit despeintres et des sculpteurs Sur leurs ouvrages al op het juridische en
financiëlefinanciële belang van reproductierechten voor eigentijdse kunstenaars.122 Kunstenaars als Ingres,
Délarochee en Scheffer genoten daarbij substantiële inkomsten uit de verkoop van het droit de
reproduction.reproduction. Afgezien van deze populaire meesters kan ook worden gewezen op Henri Toulouse
Lautrec,, die zijn vriend Leon Dechamps liet weten: *Recu de Ia Societe anonyme 'La Plume' la
sommee de deux cent francs pour droits de reproduction d\m affiche demi cotombier The Chap
Book.'1233 Hoewel de feitelijke inkomsten vaak moeilijk zijn te achterhalen, lijken de Franse
kunstenaarss toch minder te hebben verdiend aan het droit de reproduction dan hun Engelse tijdgenoten
Landseerr of Frith aan hun copyrights. TJQ kreeg Délaroche voor het droit de reproduction van zijn
portrett van Napoleon 20 pond, terwijl Landseer in dezelfde periode 200 pond kreeg voor de copyrights
vann Highland Drovers.X2A Dat de Engelse kunstenaars meer verdienden dan de Franse meesters had
wellichtt meer te maken met de markt waarvoor ze werkten dan met het recht waar ze onder vielen. Dat
neemtt niet weg dat ook populaire Franse kunstenaars de uitgevers voor het kiezen hadden. Zo had
Henrii Toulouse-Lautrec te maken met twee uitgevers die een prent van hem wilde publiceren: Firmin
Javall (van het tijdschrift L 'Art Francais) en Roques (van het tijdschrift Le Courrier Francais). De
schilderr had het droit de reproduction al afgestaan aan Javal, toen Roques hem daarna vroeg. Daarop
spoordee de schilder Roques aan om tot een vergelijk te komen met zijn collega-uitgever Javal. Indien
Roquess de prent toch eerder zou publiceren dan Javal, beloofde de schilder daar een stokje voor te
steken.1255 Toulouse-Lautrecs zelfvertrouwen getuigde van de ontwikkeling van het Franse auteursrecht
zoalss dat in de negentiende eeuw tot volle bloei kwam, of, zoals Ernile Cantrel in al 1860 in L 'Artiste
schreef:: 'Ce proces, s'il est gagné par le droit, sera 1'un des plus beaux triomphes de laraisonau dixneuvièmee siècle/126
Reproductierecht Reproductierecht
Hett Nederlandse auteursrecht lag in zekere zin tussen de Engelse en Franse juridische tradities in. Met
eenn uitvoerige handel in drukwerk hadden de Nederlanden zich in de zestiende en zeventiende eeuw
ontwikkeldd tot de 'uitgeverij van Europa*, vooral dankzij het massaal nadrukken van buitenlandse
uitgaven.. In deze grootschalige uitgeverij van drukwerk speelde het privilegestelsel een essentiële rol.
Terwijll in het Franse Koninkrijk het privilegestelsel lang in stand werd gehouden als middel tot
censuur,, werd het stelsel in de Nederlandse Republiek eerder door de uitgeverij zelf gehanteerd als een
effectieff instrument voor monopolisering van de markt voor drukwerk. In het politiekliberale klimaat
floreerdefloreerde de vaderlandse uitgeverij, waarbij progressieve ideeën zonder problemen in druk verschenen.
Hett resultaat was dat het privilegestelsel hier lang, veel langer dan elders, onaangetast bleef.
Dee Franse Revolutie klonk hier te lande als een echo in de *fluwelen'Bataafse Revolutie in
hett voorjaar van 1795. Ook hier waren de gevolgen merkbaar op het terrein van het intellectueel
eigendom,, zij het in danig afgezwakte vorm. In plaats van de onvoorwaardelijke overtuiging in de
Fransee auteurswet, werd met de Nederlandse wet van 1796 slechts een kleine bres geslagen in het
uitgeversfrontt door een beperkte erkenning van het recht van de Nederlandse auteur. De
uitgangspuntenn van het privilegestelsel bleven grotendeels onaangetast. Zo bleven het nadrukken
zonderr toestemming van de auteur en het 'wild' vertalen (vertalen van buitenlandse werken zonder
toestemmingg van de auteur) nadrukkelijk toegestaan, dit in tegenstelling tot in het buitenland.127 Met
1222

Vernet 1841, p,8.
brief van H. de Toulouse Lautrec aan Léon Deschamps, 14 november 1895, opgenomen in: Goldschmidt Schimmel 1969,
p.285. .
1244
Dyson 1984,p.64-65.
1255
'Je recois une demande de M. Roques, directeur du Courtier Francais, me demandant a" reproduire mon affiche Jane Avril;
commee vous êtes le premier auquel cette reproduction, je lui ai fait dire de s'entendre paraissent simultanement afin de ne pas
déflorerr la chose. Cette lettre vous donne pleins pouvoirs, de telle sorte que si le Courrier vous faisait une saleté, nous
piussionss taper sur les doigts de son directeur, vous, moi et Kleinmann' brief van H. de Toulouse-Lautrec aan Firmin Javal,
255 juin 1893, opgenomen in: Goldschmidt Schimmel 1969, p.279-280. Desondanks verscheen de prent Jane Avril au Jar din
dede Paris, in Le Courrier Francais op 2 juli 1893 én in L 'Art Francais op 29 juli 1893.
1266
E. Cantrel, Critique. Étude sur la propriété littéraire et artistique, par M. Gustave de Champagnac; De Ia propriété littéraire
auu dix-huitième siècle, par MM. Laboulaye et Guiffrey', L 'Artiste (1860), X, p.15.
1277
De Beaufort 1909, p.39-40.
1233

109 9

dee komst van Lodewijk Napoleon nam dé Franse invloed verder toe, niet in de laatste plaats op
juridischh gebied.128 In 1810 transformeerde het Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon tot een
provinciee van het Franse Keizerrijk van zijn broer. De Nederlandse wetgeving werd ingeruild voor de
Fransee codificaties, waardoor hier dus ook de eerder aangehaalde Franse progressieve auteurswet van
17933 van kracht werd.129
Mett het terugdringen van de Fransen, kwam ons land ook onder de Franse jurisdictie uit. De
winstt was dat de Franse censuur tot het verleden behoorde. Het verlies was dat men een stap terugzette
inn de ontwikkeling van het auteursrecht: het recht werd niet meer direct aan de maker, maar (opnieuw)
aann de uitgever verleend. In juridisch opzicht keerde men hier aan het begin van de negentiende eeuw
inn wezen terug in derichtingvan het achttiende-eeuwse privilegestelsel. De wet van 28 september
18177 (Stb. No. 5) betekende opnieuw een voorzichtige stap in derichtingvan het auteursrecht, hoewel
dee wetgeving nog grotendeels door het belang van de uitgever werd gedomineerd.130 Het liberale recht
vann de auteur was nog minimaal en de katholieke voorman - en antirevolutionair - Alberdingk Thijm
moestt er in 1864 nog niets van hebben: *Tot de ergerlijkste inkonsequenties, waarin het liberalisme
onzerr dagen vervalt, behoort zeker wel de steeds strengere bewaking van het zoogenaamd
"letterkundigg eigendom".*131 Auteursrecht als recht van het individu, voorkomend uit het
revolutionairee gedachtegoed van de Verlichting, beschouwde hij vooral als een verwerpelijke
'kruistochtt tegen reproductie', gericht tegen grenzeloos nadrukken van andermans werk dat in het
belangg was van de gemeenschap. De kritische schrijver Edüard Douwes Dekker alias Multatuli was
daarentegenn een fel voorvechter van de individuele auteur. Hij had zijn manuscript van de Max
HavelaarHavelaar aan Jacob van Lennep overgedragen om het gedrukt te krijgen, maar hij wilde hoe dan ook
zelff hetresultaatbeoordelen, zoals hij schreef op 12 oktober 1860: 'over de behandeling van M.H. kan
enn moet ik oordeelen. Dat regt is niet verkocht, noch betaald. Dat regt is niet te koop, en is niet te
betalen.*1322 In vergelijkbare zin schreef hij op 16 augustus 1871 aan uitgever Funke: 'Het voorbygaan
vann een auteur by *n herdruk van z'n werken - in 't buitenland zou men 't ongehoord vinden - is een
misslag.'1MM Aan de wet had hij weinig steun. Het Nederlands auteursrecht was op het terrein van de
letterkundee nog summier. De enige troost voor schrijvers was dat de situatie voor beeldende
kunstenaarss nog slechter was.
Uitt protest tegen de gebrekkige auteursrechtelijke bescherming van beeldende kunst, diende een groep
bekendee schilders in 1878 een petitie in bij de Tweede Kamer. De petitie was ondertekend door
twintigg eigentijdse kunstenaars: D.A.C. Artz, H.W. Mesdag, P. van der Velden, O. Eerelman, J.
Vrolijk,, B. Hoppe, J.J. van de Sande Bakhuyzen, J. Maris, J.A. Neuhuijs, F.P. ter Meulen, J. van
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Gorkumm jr., JM. Schmidt Crans, T. Offermans, J.H. Neuhuijs, E. Verveer, F J. van Rossum du
Chattel,, H.J. van der Weele, C.L.Ph. Zileken en J. Bosboom. De groep stond onder leiding van Jozef
Israels.1344 Met hun petitie vroegen de (beeldende) kunstenaars aandacht voor het feit dat de beeldende
kunstt nog steeds buiten de bescherming viel van het auteursrecht.
'Zijj wijzen erop dat de regten van de beoefenaars der beeldende kunsten evenzeer door de wet
moetenn gewaarborgd worden als de regten van schrijvers, componisten en vervaardigers van
toneelstukkenn [...] Even als in andere landen moet ook hier te lande de vrije en onbelemmerde
reproductiee van kunstwerken door uitgevers, alleen op persoonlijk voordeel bedacht, door de
wett worden beteugeld; hierdoor zal het regt worden geëerbiedigd, de kunst verhoogd en des
kunstenaarss maatschappelijke stelling verbeterd; en dat, zoo des kunstenaars geest vervuld is
vann de edelste en verhevenste inspiratieen, zoo zijn hart geen andere aandrift kent dan die hem
tott het schoone en ware opvoert, ook de kunstenaar, niet minder dan andere auteurs, in de
eerstee plaats aan zijn eigen gezin behoort, dat meer dan anderen op de vruchten van zijn arbeid
doorr studie en inspanning verkregen, aanspraak heeft.'135
Inn De Nederlandsche Spectator riep de kunstenaar, criticus en jurist Carel Vósmaer op tot steun aan de
kunstenaarss bij hun inzet voor het auteursrecht. Het auteursrecht hoorde aan de kunstenaar: 'hij moet
wetenn en beslissen of zijn werk al dan niet vermenigvuldigd moet worden,' zo benadrukte Vosmaer.136
Dee wet van 1817 bood beeldende kunstenaars geen bescherming. Vosmaer stelde voor om, in
navolgingg van het 'schrijversrecht' op vertaling, kunstenaars het recht op reproductie te verlenen. Op
hett moment van schrijven, 1878, was dat nog niet zo en hij beschreef de Nederlandse situatie als volgt:
'Thanss moet de kunstenaar het lijdelijk aanzien dat zijn werk worde gereproduceerd in zeer
onschoonee of soms allergebrekkigste prenten, die van zijn kunststuk niet het flauwste schijnsel
weergeven.. En dit gebeurt maar al te vaak. Niet iedere graveur of steenteekenaar mag zich zoo
maarr op een kunstwerk werpen en dat op zijne, soms gebrekkige wijze, nabeelden. De auteur
moett mogen beslissen of hij dat kan, moet de proeven nazien en goedkeuren. Dat is de
hoofdzaak.. Maar ook de geldelijke zijde is bij lange na niet onbeduidend. De gravures na eene
schilderijj leveren soms veel voordeel op; het is dus billijk dat de auteur daarvan iets geniete.
Zooo wordt de zaak in beschaafden landen van Europa begrepen, en Nederland alleen maakt
daaropp eene uitzondering. Verstoken van aandeel in de opbrengst der vertolking, moet de
kunstenaarr hier rustig gedogen, dat zijn werk in vaak zeer slechte nabeelding en worde
verspreidd en daardoor zijn naam, ook in het buitenland, zeer benadeeld.'137
Terwijll Vosmaer wees op de overeenkomsten tussen beeldende kunstenaars en letterkundigen,
refereerdenn anderen juist aan de verschillen tussen deze kunsten. Zo stelde de jurist Fresemann Viëtor
inn zijn preadvies voor de nieuwe auteurswet van 1881 nog dat kunstwerken naar hun aard niet
mechanischh konden worden gereproduceerd, waardoor er geen grond was voor een zelfstandig
auteursrechtt voor schilders. Daarentegen waren grafische werken als gravures, litho's en foto's naar
hunn aard wel reproduceerbaar, waarmee prentmakers en fotografen wel juridische bescherming
verdienden.. Ook de jurist De Ridder wees in zijn preadvies op het principiële onderscheid tussen
beeldendee kunst (schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken) enerzijds en de letterkundige en
grafischee werken anderzijds. De makers van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken trokken aan
hett kortste eind. Onder verwijzing naar de Duitse wetgeving, waar aparte auteursrechtelijke regelingen
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bestondenn voor beeldende kunst en geschriften, gold de nieuwe Nederlandse auteurswet van 28 juni
18811 alleen voor auteurs van drukwerk, zoals te lezen stond in art. 1:
'Hett récht om geschriften, plaat-, kaart, muziek-, toneelwerken en mondelinge voordrachten
doorr den druk gemeen te maken, alsmede om dramatisch-tnuzikale werken en toneelwerken in
hett openbaar uit- of op te voeren, komt uitsluitend den auteur en zijnen rechtverkrijgende
toe.'138 8
Hett bood auteurs van plaatwerken bescherming tegen ongewenste reproductie. Vereist was wel dat de
ditt recht werd aangemeld bij het Ministerie van Justitie. Vervolgens gold er in beginsel een
beschermingstermijnn van vijftig jaar.139 Waar elders het recht in duur was verbonden met het leven van
dee auteur, gold hier nóg steeds een vastgestelde termijn van een halve eeuw. Auteurs van beeldende
kunstt (schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken) bleven onbeschermd.
Overigenss klonken er bij de behandeling van deze regeling in 1881 in de Tweede Kamer nog
steedss principiële argumenten tegen iedere vorm van auteursrechtelijke bescherming. Auteursrecht
werdd door sommigen nog steeds gezien als een ongewenste 'belasting op lezen*, waardoor de prijzen
vann drukwerk kunstmatig hoog bleven en grote delen van de bevolking uitgesloten bleven van
kennis.1400 Terwijl de omringende landen Engeland en Frankrijk allang een auteursrechtelijk stelsel
kendenn werd het stelsel in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw nog steeds principieel
betwist.. Mede door de roemrijke tijden van de vaderlandse uitgeverij in de zestiende en de zeventiende
eeuww klonk de echo van het traditionele privilegestelsel nog lang na.
Wellichtt onder invloed van de petitie besloot men echter om de kunstenaars tegemoet te
komenn met een aparte regeling voor beeldende kunst ter aanvulling op de wet van 1881. De regeling
zouu een bijzondere bescherming moeten bieden aan werken van schilder-, teken-> en
beeldhouwkunst.1411 In deze aparte regeling voor kunstenaars stelde art. 1:
'Hett recht om een werk van beeldende kunst óp oorspronkelijke grootte, op grooter of
verkleindee schaal* hetzij geheel, tenzij gedeeltelijk te copieeren, na te bootsen, af te beelden en
tee verveelvoudigen of dit door anderen te laten doen, hetzij door middel van dezelfde of door
eenee andere beeldende kunst, of langs mechanischen weg, komt uitsluitend toe aan den
oorspronkelijkenn vervaardiger van het kunstwerken zijne rechtsverkrijgenden.'
Inn aanvulling hierop benadrukte art. 4 van deze regeling dat hij die een kunstwerk fotografisch
reproduceert,, dezelfde bescherming zou genieten als de maker van het kunstwerk volgens art. 1. De
apartee regeling was geïnspireerd op de Duitse wetgeving, waarin sinds 1876 een aparte regeling voor
dee bescherming van werken op beeldende kunst bestond.142 Desondanks was er nog steeds kritiek op
dezee bijzondere auteursrechtelijke regeling voor de beeldende kunst.143 Een belangrijk twistpunt was
datt men weigerde (beeldende) kunstenaars dezelfde bescherming te geven als schrijvers, zoals
Vosmaerr voor ogen had. Tegehjkertijd was men beducht dat kunstenaars op een andere wijze,
bijvoorbeeldd via het octrooirecht, hun recht zouden opeisen.144 De bijzondere regeling is een stille
doodd gestorven waardoor in Nederland een merkwaardige situatie ontstond: prenten werden wel
beschermd,, maar werken van schilder-, teken- en beeldhouwkunst niet. Zoals we eerder zagen, had
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dezee situatie zich ook elders voorgedaan; aan het einde van de negentiende eeuw behoorden ze in
Frankrijkk en in Engeland echter allang tot het verleden.
Inn Nederland duurde het tot 1912 voordat beeldende kunstenaars pas echt injuridische zin
werdenn erkend als auteur. De auteursreehtjurist De Beaufort en geestelijk vader van de wet van 1912
omschreeff de juridische omwenteling als 'de overgang van de trekschuit naar automobiel'.145 De
totstandkomingg van deze wet is overigens mede bepaald door de Berner Conventie (1886), waar
Nederlandd zich na lang dralen uiteindelijk toch bij aansloot. Op de ontwikkeling van het internationaal
auteursrechtt kom ik nóg terug. Hier beperk ik mij tot de opmerking dat voor toetreding tot dit
internationalee Verdrag een eigen nationale auteurswet werd verondersteld.
Watt de economische betekenis was van het reproductierecht in de Nederlandse kunst is niet
eenvoudigg vast te stellen. Vosmaer omschreef het financiële belang van kunstreproductie als 'bij lange
naa niet onbeduidend'; hoe groot dit in de praktijk was blijft echter onduidelijk. Engelse kunstenaars als
Frithh en Landseer hadden echter al aangetoond dat een kunstenaar ook zonder de wettelijke
beschermingg al fortuinen kon verdienen aan afspraken over copyrights. Het is zeer de vraag of dat ook
goldd voor Nederlandse kunstenaars. Zoals eerder opgemerkt, werd de prijs meer bepaald door de
werkingg van de markt dan van het recht. De Nederlandse prenthandel was in veel opzichten van een
bescheidenn schaal, waarbinnen ogenschijnlijk weinig uitgevers uitvoerig jacht hebben gemaakt op de
reproductierechtenn van populaire kunstenaars.
Tegenoverr het selecte gezelschap kunstenaars in Engeland, Frankrijk of Nederland dat heel
veell verdiende aan copyrights, hebben vele kunstenaars in de negentiende eeuw waarschijnlijk niet of
slechtss in beperkte mate geprofiteerd van de rechten op hun werken. Óf ze werden helemaal niet
geraadpleegd,, óf ze stemden vrijwillig in met de reproductie van hun werk zonder geld te vragen,
zoalss Millais eerder treffend motiveerde. Belangrijker dan het economische belang is echter dat het
auteursrechtt in de negentiende eeuw niet meer was weg te denken, waarbij de verhouding tossen de
auteurr en zijn werk werd geherdefinieerd en vastgelegd, zij het met nationale verschillen.140
InternationaalInternationaal auteursrecht
Piraterijj was een grensoverschrijdend fenomeen. Een internationale aanpak was vereist.147 Werd een
auteurr beschermd in land X, dan bleef hiervan weinig over als het land werd overspoeld met
nadrukkenn uit land Y. Met name Frankrijk leed traditioneel erg onder het nadrukken in het buitenland.
Zekerr in Nederland bestond sinds eeuwen een belangrijke traditie in het nadrukken van buitenlandse
werkenn die ook in de negentiende eeuw werd voortgezet, maar ook België stond bekend als een 'ocean
off literary and artistic piracy'.148 Aanvankelijk had men gepoogd zich met nationale wetgeving te
beschermenn tegen invloeden van buiten. In de loop van de negentiende eeuw werden daarnaast vele
verdragenn gesloten voor een meer internationale bescherming van het intellectuele eigendom. Vooral
Frankrijkk maakte in korte tijd met verschillende (buur)landen afspraken om de rechten van zijn auteurs
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ookk in het buitenland te beschermen. Door dit internationaal auteursrecht kwamen gedurende het
laatstee kwart van de negentiende eeuw groeiden de Anglo-Amerikaanse en de Continentale
auteursrechtelijkee tradities naar elkaar toe.
Inn het verlengde van dé vele bilaterale verdragen ontstond ook een streven naar een uniforme
internationalee regeling van het auteursrecht.150 Op het congres van Rome in 1882 werd besloten om te
komenn tot een Unie-Verdrag, een verbond tussen verschillende naties op het terrein van het
intellectuelee eigendom. Het uitgangspunt was het zogenoemde gelijkstellingbéginsel volgens welk
buitenlandsee auteurs dezelfde bescherming kregen als de eigen, binnenlandse auteurs. Met dit verdrag
creëerdee men een permanente internationale rechtssfeer, die de deelnemende landen een mimmum aan
auteursrechtelijkee bescherming werd garandeerde. Het verdrag verleende de maker het auteursrecht tot
dertigg jaar na zijn dood. Deze bescherming was zonder formaliteiten en kwam van rechtswege tot
stand.. Deze internationale regeling veronderstelde overigens wel een vorm van nationaal auteursrecht.
Opp 9 september 1886 werd het Verdrag in Bern ondertekend door tien landen, waaronder Engeland,
Frankrijkk en Duitsland. Hoewel Nederland wel enkele bilaterale verdragen had, was men hier beducht
voorr dit internationale auteursrecht, uit angst om de lucratieve praktijk van het ongevraagd nadrukken
enn vertalen van buitenlandse werken te verspelen.151 Rond 1900 keerde het tij en groeide ook hier het
beseff dat Nederland niet langer kon achterblijven bij het internationaal auteursrecht. Toeh duurde het
nogg tot 1908 voordat dejuristRobbers in De Gids kon schrij ven: 'Eindelijk!... Eindelijk dan toch het
wetsontwerpp betreffende ons toetreden tot de Bernér Conventier152 Ook Nederland had zich gevoegd
bijj de internationale gemeenschap van naties die de basisideeën van het modern auteursrecht

Inn 1852 sloot Frankrijk een verdrag met Engeland, daarna volgden verdragen met Spanje (1853), Nederland (1855),
Denemarkenn (185 8), Rusland (1861), Pruisen (1862) en Oostenrijk (1866). In 1827 hadden de Duitse staten reeds onderlinge
afsprakenvoorr het beschermen van geestespróducten. Het eerste verdrag tussen twee (ook in taal) verschillende naties werd
inn 1840 gesloten tussen Oostenrijk en Sardinië. Nederland en België kwamen in 1858 tot een verdrag. Hoofdregel in de
diversee verdragen was dat de auteur van Land X ook bescherming genoot in land Y en andersom. De nationale wetgeving
bleeff bij dergelijke verdragen onaangetast. Verschillende benaderingen in de nationale wetgeving maakte ook internationale
afsprakenn tot een complexe aangelegenheid. Waar men in het ene land uitging van het land van uitgave, vormde in een een
anderr land de nationaliteit van de auteur het uitgangspunt of de plaats van overtreding. Het resultaat was een onoverzichtelijk
situatiee waarbij het onduidelijk bleef öf, waar en hoe werken bescherming genoten, zie: De Beaufort 1909, p.54-55.
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onderschreven.. Overigens was Nederland niet het laatste land dat aansluiting zocht bij dit
internationalee Verbond. De Verenigde Staten sloten zich pas in 1989 aan. In 1886 begonnen door tien
landen,, telde de Unie van Bem in 1993 inmiddels 95 aangesloten landen.154
Dee ontwikkeling van het (internationaal) auteursrecht bracht een belangrijke verandering in de
positiee van de auteur, In plaats van de staat, kerk of uitgever in het privilegestelsel, was in het
auteursrechtt de auteur het ijkpunt van de juridische bescherming van het intellectuele eigendom. De
uitbreidingg naar de rechten van de auteur lieten de belangen van andere partijen, zoals de uitgever of
dee koper van een werk, niet ongemoeid. De spanning concentreerde zich daarbij rond de verhouding
tussenn het nieuwe auteursrecht en het traditionele eigendomsrecht. Een uitputtende analyse van dit
juridischee vraagstuk gaat de strekking van dit onderzoek te boven. Toch is het met het oog op de
organisatiee van een reproductie zaak om enig zicht te houden op de complexe verhouding tussen de
kunstenaarr en de eigenaar van een kunstwerk: tussen het auteursrecht en het eigendomsrecht.
AuteursrechtAuteursrecht versus eigendomsrecht
mm zijn essay Du droit despeintres et des sculpteurs sur leurs ouvrages (1841) onderstreepte Horace
Vemett het belang van het auteursrecht voor de kunstenaar. De aanleiding voor zijn beschouwing was
eenn uitspraak van het Franse Hof waarin werd bepaald dat bij de verkoop van een schilderij het
reproductierechtt overging aan de koper, tenzij expliciet anders was bepaald. De schilder benadrukte de
'porteee immense pour les artistes' van deze redering.155 Vemet stelde zich op het standpunt dat het
auteursrechtt principieel los moest worden gezien van het eigendomsrecht:
'Lee peintre a deux moyens de tirer de son tableau des avantages pécunaires, savoir:
Laa vente du tableau même
Ett la cession du droit de la graver.'156
Dee strikte juridische scheiding tussen het eigendomsrecht en het auteursrecht van een kunstwerk
maaktee het mogelijk dat een kunstenaar twee keer kon verdienen aan hetzelfde schilderij. Een
kunstenaarr kon het eigendomsrecht en/of het reproductierecht van het werk verkopen, onafhankelijk
vann elkaar. Door de redenering van het Hof ontstond echter het gevaar dat de kunstenaar door louter
onoplettendheidd bij de verkoop van zijn werk zijn reproductierecht kon verspelen. Het zal Vemet zelf
waarschijnlijkk niet zijn overkomen, maar hij was verontwaardigd dat de kunstenaar zijn rechten
geruislooss kwijt kon raken.157 Zijn collega-schilder Délaroche en diverse Engelse tijdgenoten dachten
err net zo over.158 Ook de Nederlandse kunstenaars benadrukten in hun pamflet dat het auteursrecht los
hoordee te staan van het eigendomsrecht. Sterker nog, een kunstenaar moest te allen tijde in staat zijn
omm zijn reproductierecht te benutten, ongeacht het belang van de eigenaar van het werk, aldus de
kunstenaars.. Op het Internationale Congres over het auteursrecht, gehouden in september 1878 in
Parijss onder voorzitterschap van de beroemde kunstenaar Meissonier, werd door kunstenaars nog eens
unaniemm vastgesteld: 'La cession d'une oeuvre d'art n'entraine pas par elle même le droit de
reproduction.*159 9
Dezee radicale visie op het auteursrecht van Vemet en de zijnen betekende een directe
aantastingg van het recht van de eigenaar. Dankzij het 'Verlichte' gedachtegoed van John Locke's Two
TreatisesTreatises of civil Government en de Declaration des droits de l'homme et du citoyen uit 1789 was het
Dee uitgever Sijthqff, bepaald geen liefhebber van het auteursrecht, erkende in een brief van 11 december 1912 'niet
voldoendee op de hoogte te zijn van die Bemer Conventie', Brief van A.W. Sijthoff aan Albert Frentzen van 11-12-1912,
geciteerdd in: Hemels 2001 p.101.
Hett actuele internationale auteursrecht wordttotop de dag van vandaag bepaald door het verdrag van Bem. Daarnaast kan
nogg gewezen worden op het hierop geïnspireerde Universele Auteursrechtconventie (1952) gesloten onder toezicht van de
Unescoo en bijzondere regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot het auteursrecht in internationaal perspectief Zie
uitgebreidd over het internationaal auteursrecht: Spoor 1993, p.525-544.
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eigendomsrechtt ontwikkeld tot misschien wel de essentie van de vrijheid van het individu. Het
eigendomsrechtt was 'heilig', onschendbaar en vormde de kern van menige 'Verlichte' constitutie.160
Ditt 'recht der rechten* werd nu bedreigd door de ontwikkeling van het auteursrecht. In theorie ging het
omm de botsing tussen het grondrecht van de eigenaar en een uit dezelfde traditie voortkomend
'grondrecht'' van de kunstenaar.161 In 1858 wees The Art Journal op de precaire verhouding tussen de
kunstenaarr en de eigenaar, te meer omdat beide partijen niet zonder elkaar konden:
'Thee subject is, indeed, environed by difficulties that must be treated with exceeding care, with
aa view, certainly, to protect and increase the interests of artists by every possible means; but
nott to prejudice or to ruin them by such restrictions as may alarm collectors- especially such
collectorss as, being merchants, manufactures, and dealers, are very sensitive of any
interferencee with a right to "do what they like with their own."162
Inn tegenstelling tot de visie van menig kunstenaar, schreef The Art Journal bij herhaling dat het ten
principalee onjuist zou zijn indien het eigendomsrecht zou worden doorkruist door het auteursrecht.
Hoewell het tijdschrift zich altijd inzette voor de kunst en haar makers, stelde het nu het belang van de
eigenaarr boven het belang van de kunstenaar. Bovendien, zo voorspelde het, zou het auteursrecht dat
eenzijdigg is gericht op het belang van de kunstenaar, zich uiteindelijk tegen de kunstenaar keren.
Immers,, de rechten van kunstenaars zouden vele kopers kunnen afschrikken om kunst aan te
schaffen.1633 De redactie wees op de volgende vergelijking:
'Wee knew a gentleman who, when completing the sale of a large estate, sought to reserve a
rightt walking in the park: the contracting party at once declined the purchase; very gladly
wouldd he have accorded the permission, but he objected to have concede the right.'164
Ookk de graveur Raimbach waarschuwde voor een te radicale toepassing van het auteursrecht in de
kwetsbaree verhouding tussen de kunstenaar en de eigenaar, juist met het oog op de kunstenaar:
'Ass far as I am aware, this claim of copyright in pictures has only been put forward recently,
andd is not unlikely to become a Quaestio Vexate between painter and their patrons, whenever
onee of the latter shall feel disposed to stand upon his hitherto unquestioned power in these
matterss of doing what he likes with his own. A noble lord, a great collector of the modern as
welll as of the old masters, was desirous of befriending a young engraver of talent by allowing
himm to make an engravingfroma picture in his gallery; when the painter, hearing of the
circumstance,, interfered and prevented the fulfilment of his lordship's benevolent intention,
thee patron unwilling to enter into a contest on the subject. How far the painter's claim may
ultimatelyy established is not to be predicted; but in my opinion it will be scarcely survive the
firstfirst collision it might have to encounter in a court of law. Be that as it may, the policy of the
painter'ss proceedings may well admit of a doubt. The partronage of the fine arts is a plant of
tooo sensitive a nature to bear the rude touch of legal discussion, and many gentleman well
inclinedd to foster and encourage genius, would perhaps rather forego their inclination than
indulgee it, coupled with the chance of a lawsuit, if resolved to maintain the ordinairy priviliges
identifiedd with property.'165
Ookk al kon de schilder dan misschien juridisch gelijk hebben, het bleef de vraag of het verstandig was
omm dit gelijk af te dwingen. De ervaren graveur adviseerde daarom:
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'Att all events, the artist should distinctly make known to the purchaser the conditions with
whichh his picture is encumbered before the bargain is completed, to the end mat the
unsuspectingg Maecenas may not have just reason to complain of uncandid, if not
dishonourablee dealing, when, after years of possesion, the claim of copyright is put forward.
Anotherr form in which this claim has been urged is, that me proprietor of the picture, having
givenn up the copyright to the painter, thereby precludes himself from the power of bestowing
thee privilige to any other person at afixturetime. Although perhaps less presumptuous than the
firstfirst mode, this has been in two or three instances somewhat contemptuously resisted,*166
Ondankss de inzet van diverse kunstenaars werd de principiële scheiding tussen het eigendomsrecht en
auteursrechtt niet vastgelegd in de wetgeving. Ook Vosmaers eerder aangehaalde oproep aan de
Nederlandsee wetgever was tevergeefs. Zowel in Frankrijk als in Engeland was de kunstenaar
gehoudenn zelf te letten op zijn rechten. Verkocht hij een schilderij, dan moest hij expliciet een
voorbehoudd maken om het auteursrecht te behouden. De onwetende koper werd daarmee beschermd
bijj zijn nieuwverkregen eigendom. In de Engelse wet van 1862 werd de onwetende kunstenaar toch
enigszinss beschermd. Moest de kunstenaar een expliciet voorbehoud maken, ook de koper was
gehoudenn zijn verlangen naar het reproductierecht uitdrukkelijk voor te leggen aan de kunstenaar.167
Overigenss konden er dan nog problemen ontstaan, zoals de kunstenaar Millais merkte. De schilder had
zijnn schilderij Bubbles verkocht aan The Illustrated London News met het oog op reproductie in het
supplementt van dit blad. Het tijdschrift verkocht daarna het werk aan de bekende zeepfabrikant Pears
diee het gebruikte voor een reclameaffiche, dit tot grote ergernis van de (juridisch) machteloze
schilder.ia[25,, 26] Als Millais zich had gehouden aan het verstandige advies van Raimbach, had hij
hett probleem wellicht kunnen voorkomen. De befaamde verzamelaar W ü . Vanderbilt liet geen
misverstandd bestaan: werken die hij kocht mochten niet worden gereproduceerd.169 De dreiging van
juridischee misverstanden bestond vooral voor de professionele kunsthandelaar, werkzaam tussen
kunstenaarr en koper. Het gebruik van een kopie of een replica kon veel problemen voorkomen: het
originelee werk kon zonder * * auteursrechtelijk gevaar' worden verkocht en toch worden
gereproduceerd.170 0
Warenn er geen speciale afspraken gemaakt, dan zat er voor de kunstenaar niets anders op dan
naarr de eigenaar te gaan met het vriendelijk verzoek om zijn geesteskind te mogen reproduceren. Zo
vroegg Courbet aan Comte de Morny, eigenaar van zijn Les Demoiselles de village om zijn werk te
mogenn laten reproduceren voor een uitgave van Théophile Silvestre (1823-1876). In de beoogde
uitgavee over levende meesters wilde de auteur een foto en een houtgravure opnemen van het bewuste
schilderij.. Courbet wilde de goedkeuring van de eigenaar graag zwart- op-wit vastleggen en legde de
gevraagdee toestemming aan de eigenaar voor ter óndertekening:' J'autorise Monsieur Théophile
Silvestree a reproduire par la photographie et la gravure sur bois Ie tableau Les Demoiselles de village
dontt M. G. Courbet est I'auteur et moi Ie própriètaire. Paris Ie.. .etc.'171 De kunstenaar moest
vervolgenss maar vertrouwen op de goede afloop.
Dee spanning tussen het auteursrecht en het eigendomsrecht bestond niet alleen bij het reproduceren
vann kunstwerken. Ook het tentoonstellen van werken kon tot vergelijkbare fricties leiden. In de
schaduww van het reproductierecht ontstond in de negentiende eeuw ook het exclusieve recht Om een
1666

Raimbach 1843, p. 140.
In geval van verkoop was het vereist dat de kunstenaar voor of bij de verkoop van zijn werk expliciet een reservering
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werkk te mogen exposeren: het tentoonstellingsrecht. Naast het reproduceren vormde het tentoonstellen
eenn belangrijke - en lucratieve - manier om kunstwerken te exploiteren. Vooral de rijke
tentoonstellingscultuurr in Engeland bood kunstenaars en handelaren de mogelijkheid om drie keer te
verdienenn aan hetzelfde schilderij: door verkoop van het eigendomsrecht, het reproductierecht en het
tentoonstellingsrecht.. Rond het tentoonstellen van een werk deden zich vergelijkbare problemen voor
tussenn de kunstenaar en de eigenaar van een werk Wilde een schilder een geesteskind exposeren, dan
zatt er meestal niets anders op dan gedwee terug te keren naar de nieuwe eigenaar met het vriendelijk
dochh dringend verzoek om het werk enige tijd af te staan. In hoeverre was een eigenaar nu gehouden
omm gehoor te geven aan een dergelijk verzoek? In de wetgeving werd het tentoonstellingsrecht
doorgaanss niet expliciet erkend. Het tentoonstellingsrecht is meer impliciet toch terug te vinden in
hett auteursrecht. Zo bood de Hogarth Act uit 1735 de kunstenaar de mogelijkheid om op te treden
tegenn het tentoonstellen van onrechtmatige reproducties. Het originele schilderij bleef echter langer
onbeschermd1733 Desondanks claimden sommige kunstenaars wel degelijk een principieel
tentoonstellingsrechtt tegenover de eigenaar. Whistier beschreef het treffend:* [.. ] I do not
acknowledgee that a picture once bought merely belongs to the man who pays the money, but that it is
propertyy of the whole world, I consider that I have arightto exhibit such picture [...]\ 174 Toen de
verzamelaarr Henry S. Theobald niet van zins was om werk van Whistler af te staan voor een expositie,
zettee de schilder zijn visie in een brief uitvoerig uiteen:
'Dearr Mr. Theobald, - It cannot be that you really mean to withhold pictures of minefromthe
recognitionn that the occasion of exhibition offers them, for the mere accidental reason that you
happenn to possess them.
Surelyy dear Mr. Theobald this view is absolutely unworthy of the keen sense of things that you
showedd me in buying them.
Youu were on the former occasion charming to me, immediately lending the pictures, but this is
thee privilige of the man, who, like yourself acquires a work of art and knows that he has the
caree of what really belongs to the world and to posterity.
Dontt you see, dear Mr.Theobald mat when a picture is purchased by the Louvre or the
Nationall gallery, all can come and see it on the walls, but when a painting is bought by a
privatee gentleman, it is, so to speak, withdrawnfromcirculation, and for publicfemeis
missinggfromthe story of the painter's reputation.
Yourr role herin, as the *'patron,w certainly is that of every occasion of spreading his fame by
showingg them, and is pleased and proud to do so - thereby achieving also for himself, the
esteemm and affection of history.
Doo let me send those lovely things to Munich. I dont believe that they will be absent much
moree than a month or two, (they will be insured until returned to you) - and next year when the
greatt International Exhibition takes place, do not the cruelty to me, and to yourself the
injusticee of proposing to hold back these dainty pictures that should take their part before my
confrèress in the chapter of my work.
Afterr all you have these beautiful things with you — like the poor! - and seldom indeed shall I
havee troubled you for their loan! '175
Whistlerr was volledig afhankelijk van de medewerking van de eigenaar. Het duurde tot in de
twintigstee eeuw voordat het tentoonstellingsrecht expliciet werd toegevoegd aan het auteursrecht,
zoalss verwoord in artikel 1 van de Nederlandse auteurswet van 1912: 'Het auteursrecht is het
1722
Wel betaalde Gambart zelfe 130 pond aan de eigenaar van The light of the World voor het gederfde kijkgenot tijdens de
tentoonstellingg van bet schilderij.
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In Nederland was het auteursrecht zeer summier geregeld, laat staan dat het tentoonstellingsrecht was vastgelegd. Toch
bestondenn ook hier al vroeg ideeën die verwant zijn met wat later het tentoonstellingsrecht zou heten. Zo staat in het
programmaa voor de deelnemers aan de schilderijententoonstelling van het schilderkundig genootschap te Rotterdamm voor
18444 staat te lezen dat'[...] kunstwerken, aan anderen in eigendom toebehoorende, dan met schriftelijke toestemming van
denn kunstenaar [...]', zullen worden toegelaten, zie art 5 van het programma der tentoonstelling voor 1844 door het
schilderkundigg genootschap, te Rotterdam, geciteerd in: Anoniem, 'Programma der tentoonstelling voor 1844, door bet
Schilderkunstigg genootschap, te Rotterdam', De Kunstkronijk 4 (1843-44), p.72.
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Brief J.A. McN. Whistier aan Theodore Watts-Dunton, 2 februari 1878, opgenomen in: Thorp 1994, p.50.
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Brief J.A. McN. Whistier aan Henry S. Theobald, 25 april 1888, opgenomen in: Thorp 1994, p.1 H-112.
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uitsluitendd recht van de maker van een werk [...] om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen [...]
Volgenss de nieuwe wet ging met de verkoop van het werk het auteursrecht niet automatisch mee, een
uitgangspuntt dat tot op de dag van vandaag geldt. In artikel 23 werd later een uitzondering vastgelegd:
eenn eigenaar van een kunstwerk is gerechtigd om het werk zonder toestemming in het openbaar
tentoonn te stellen en mag het met het oog op verkoop zelfs zonder toestemming van de kunstenaar
reproducerenn in een catalogus, tenzij uiteraard anders is overeengekomen. Ook deze bepaling heeft
echterr de spanning tussen het eigendomsrecht en het auteursrecht niet volledig kunnen wegnemen.176
Resumerendd was de opkomst van het auteursrecht een algemene, culturele ontwikkeling in de
negentiendee eeuw, met verschillende gezichten in de verschillende landen. In Engeland voltrok deze
ontwikkelingg zich al vroeg en geleidelijk, in Frankrijk laat en hevig, in Nederland nog later en
geleidelijk.. De inhoud van het auteursrecht verschilde naar tijd en plaats, maar overal was het in
toenemendee mate een factor waar men rekening mee moest houden bij de organisatie van het
reproductieproces.. Het auteursrecht bracht ingrijpende veranderingen in de relatie tussen de auteur,
zijnn werk en de reproducties ervan. De effecten waren bovendien merkbaar bij de andere betrokken
partijen.. De uitgever was meer dan ooit aangewezen op de medewerking van de kunstenaar. Hing het
werkk al bij een verzamelaar thuis, dan was het zaak om rekening te houden met het belang van de
eigenaar.. Bovendien moest men letten op de rechten die prentmakers zouden verkrijgen op hun
prentenn en fotografen op hun fotografische reproducties. Juist vanwege de diverse uiteenlopende
belangenn was het essentieel om goede afspraken te maken over de reproductierechten bij de
organisatiee van het reproductieproces. Het auteursrecht was daarmee een ingrijpende verandering in de
grafischee wereld en een factor van betekenis in de vervaardiging en verspreiding van reproducties,
zoalss ook de kunsthandelaaruitgever Gambart herhaaldelijk benadrukte. Toch is enige relativering hier
opp zijn plaats. Zo wist dezelfde Gambart als geen ander dat er vele (illegale) reproducties werden
verspreidd ondanks de wet. Het feit dat hij en andere uitgevers en kunstenaars goed op de hoogte waren
vann deze ingrijpende juridische verandering, doet weinig af aan de waarschijnlijkheid dat veel anderen
hierr nog maar weinig besef van hadden. Het is dan ook niet uitgesloten dat er in de negentiendeeeuwsee praktijk waarschijnhjk nog steeds veel reproducties zijn vervaardigd alsof er niets was
veranderd,, dus zonder acht te slaan op de betrokken juridische belangen.
OvereenkomstOvereenkomst tot reproductie
Nadatt de graveur Raimbach en de schilder Wilkie besloten hadden om een reproductiegravure te
makenn naar The Village Politicians, moesten ze eerst in onderhandeling met de graveur S. W.
Reynolds,, aan wie Wilkie eerder het reproductierecht had verleend. Raimbach schreef:
*AA negociation was therefor entered upon with Reynolds for the purchase of hisrightto
publishh &c, which ended in Wilkie's payment to Reynolds of one hundred guineas for his
claims,, and receiving from him the plate, which remains unused and unserviceable, and is
likelyy so to remain. This sum was intended to be charched on our joint concern, but Wilkie
subsequentlyy took it most liberally upon himself.'t77
Ookk Holman Hunt beschreef in 1905 zijn onderhandelingen met kunsthandelaar Gambart over het
copyrightt van het eerder genoemde werk The Light of the World:
'II asked him the sum hitherto [300 pond] mentioned; but he [Gambart] objected on the ground
thatt there was the chance of the public not liking the print, and then no one would divide his
loss,, while if it became popular, photographers throughout England would pirate the work, and
thee prosecution of each would cost him L 70; the only penalty to them would be the loss of a
simplee camera. In France, where the law treated piracy as a penal offence, the publisher was
1766
Ook na de negentiende eeuw duurde het nog lang voordat deze scheiding tussen het eigendomsrecht en het auteursrecht op
eenn kunstwerk doordrong onder kunstenaars, zoals Marten Kingroa constateerde in 1955: * Velen op het terrein van de visuele
kunstenn zijn er zich nauwelijks van bewust, dat de reproductierechten van hun werk een afzonderlijke waarde (kunnen)
vertegenwoordigen,, naast de waarde van het kunstwerk zelf.1, Kingma 1955, p.9.
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Raimbach 1843, p. It 2. De graveur werkte 16 maanden aan de prent waarvan 250 proofs en 24 proofs before letters
verschenen.. Overeengekomen werd dat Wilkie voor 1/3 en de graveur voor 2/3 in de opbrengst zouden delen, later aangepast
tott VA versus lA deel., raimbach p. 114-115.
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safee from such a violation of hisrights,and so could pay the artist better. Wife this conclusion
too the debate the business ended for the time; but in a few months the monetary pressure upon
mee became more stringent, and I was induced to accept L 200 as my reward.'!
Hett reproductierecht was een belangrijk - maar zeker niet het énige - element waarover men afspraken
maaktee bij de organisatie van de reproductie. Zo was de keuze van de prentmaker uiteraard van groot
belang.. Sommige uitgevers hadden vaste prentmakers. DefirmaDixon & Ross werkte bijvoorbeeld
veell samen met de bekende graveur Samuel Cousins, terwijl Gambart veel zaken deed met de Franse
prentmakerr Auguste Blanchard. Gambart had daarnaast een merkwaardigg internationaal streven om
zoveell mogelijk Franse graveurs Engelse prenten te laten graveren en andersom.179 Schilders hadden
eveneenss zo hun voorkeuren. De schilder Ingres zag het liefst al zijn werk gegraveerd door de
befaamdee graveur Luigi Calamatta.180 Frith had altijd voorkeur voor handmatige
reproductietechniekenn boven het gebruik van fotografische methoden, terwijl de schilder Burne-Jones
bleeff vasthouden aan het gebruik van de traditionele koperplaten in plaats van het veelgebruikte
staal.1811 Voor een kritische schilder was het niet altijd eenvoudig om een geschikte prentmaker te
vinden,, zo wist Holman Hunt, die graag zijn The Light of the World wilde laten reproduceren:
*Thee difficulty in the way will be the obtaining of afirstrate engraver who is disengaged; for
myy part I would rather wait three or four years that it be done properly, but I know those
businesss men are always impatient to turn over their profits, and so he might make an
objection.'182 2
Alss het aan hem lag, wachtte hij liever geduldig tot een vakkundig prentmaker kon worden
aangetrokkenn voor het werk. Nadat hij aan zijn goede vriend Millais advies had gevraagd over een
geschiktee graveur, overwoog de religieuze Holman Hunt de graveur T.O. Barlow: 'He is religious too,
II think* which is not likely to be any Frenchman's merit.*183 De kritische Burne-Jones zocht voor de
reproductiee van zijn werk zelfs in het buitenland naar geschikte graveurs die hij beter vond dan de
graveurss uit zijn eigen omgeving.184 Om familiaire redenen gaf de beroemde Edwin Landseer de
voorkeurr aan zijn broer Thomas. Toen de-uitgever Graves eens voorstelde met een andere (en betere)
graveurr te werken, reageerde de schilder getergd: 'If anyone has arightto the benefit of my signature,
itt is my brother, the engraver of your fortune; this you must be well aware of?185 Ook de beoogde
samenwerkingg met de prentmaker kon een rol spelen in de keuze. De veeleisende schilder Turner
werktee bijvoorbeeld opvallend veel samen met jonge, nog grotendeels onbekende prentmakers en
relatieff weinig met gerenommeerde graveurs als John Landseer (1769-1853), John Pye (1782-1874) of
Johnn Burnet (1784-1868).186 Zijn voorkeur hing ongetwijfeld samen met de mogelijkheden om de
jongee prentmakers zonder tegenspraak te kunnen instrueren bij hun werk, een benadering die we ook
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kennenn van de schilder Rubens. Aldus ontstonden vanuit verschillende motieven
samenwerkingsverbandenn tussen schilders en prentmakers. Soms waren het ad hoc coalities, soms
hieldd de samenwerking jarenlang stand, zoals bij de schilder John Constable en zijn prentmaker David
Lucass (1802-1881).187 De uitgevers hadden hierbij vaak een doorslaggevende stem. Dit valt af te
leidenn uit een beschrijving van de zakelijke onderhandelingen voorafgaand aan de kunstreproductie,
beschrevenn in L 'Artiste in 1839:
'Nouss aurons a examiner, non-seulement les travaux des artistes, mais encore la marche que
suivrontt les éditeurs dont les speculations et les vues commerciales ont plus d'influence qu'on
nee semble Ie croire, sur 1'état et les perfectionnements de Vart. S*agit-il, en effet, de faire
graverr un tableau: Ie peintre traite avec un éditeur et lui vend Ie droit de reproduire son
ouvrage.. Ce droit dévient pour Ie commercant une propriété exclusive. L'auteur du tableau est
ordinairementt consulté sur Ie choix du graveur; mais ses conseils sont fort peu suivis, et Ie
choixx du reprodueteur, choix importante et grave, est presque toujours determine par 1'interêt
bienn ou mal entendu de 1'editeur.'188
Dee uitgevers speelden een bepalende rol bij de onderhandelingen over het droit de reproduire en de
selectiee van de prentmaker. Voor kunstenaars en uitgevers die (nog) geen duidelijke voorkeur hadden
voorr deze of gene prentmaker of fotograaf, bestonden er ten slotte speciale publicaties om zich verder
tee oriënteren, zoals Hector Maclean, Photography for Artists (Bradford London 1896) met een
uitvoerigee appendix met namen van fotografen compleet met hun specialiteiten -inclusief
kunstreproductiee - en adressen.189
Hett was eveneens zaak om tot overeenstemming te komen over termijn en betaling. Over het
algemeenn werden graveurs betaald naar de aard van de prent (formaat en techniek) en hunn reputatie.190
Dee bedragen liepen daarbij soms sterk uiteen. Zo ontving Allebé voor een gewone litho voor De
KunstkritiekKunstkritiek f40,-, voor de premieplaat naar Israels' Adagio con espressione flOO,- en voor zijn groot
formaatt litho naar The Pilgrimfathers van J.G. Schwartze zelfs flOOO,-.191 De historicus Dyson wijst
eropp dat de inkomsten van graveurs stegen door de toenemende status van de prentmaker en de
explosievee groei van de prenthandel, een ontwikkeling waar overigens vooral de beste prentmakers
vann profiteerden.192 Bovendien kon de aard van de betaling variëren: in contanten al of niet aangevuld
mett een aantal afdrukken, al of niet in verschillende termijnen. Zo sloot Ingres op 3 december 1825
eenn contract met de graveur Calamatta voor de reproductie van zijn schilderij Voeu de Louis XIIL De
graveurr was gehouden om de gravure in vijfjaar te voltooien voor het bedrag van 15.000 fr, dat in tien
termijnenn zou worden overgemaakt. Overeengekomen werd dat de schilder en de graveur het
eigendomm van de drukplaat gelijkelijk zouden delen. Bovendien moest de graveur het noodzakelijke
retoucheerwerkk doen, bekostigd uit de verkoop van de prenten. Bérgeon wijst op een contract van de
firmaa Goupil met de graveur Mercuri uit 1832 voor de reproductie van het schilderij Ste Amélie Reine
dede Hongrie/ Offrande a la Vierge van Paul Délaroche. Er werd afgesproken dat het werk in tien
maandenn moest zijn afgerond voor het bedrag van 2000 fr, uitbetaald in 150 fr per maand. Daarnaast
ontvingg de graveur twaalf prenten (épreuves avant la lettre) en alle proefdrukken terug van de uitgever.
Inn een herziening van het contract werd vervolgens een kleiner formaat afgesproken. Bovendien
zoudenn alle proefdrukken worden vernietigd om te voorkomen dat ze ongewenst op de markt terecht
zoudenn komen.193 Vergelijkbaar met dit contract zijn de afspraken tussen de uitgever Hogdson-Graves
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enn de graveur Samuel Cousins voor de reproductie van Abercorn Children. De graveur zou binnen tien
maandenn een gravure afleveren en mocht zelf weten mét welke drukker hij wilde samenwerken, als hij
zelff maar toezicht hield op het drukproces. Daarbij moest hij een oplagen garanderen van duizend
exemplaren.. Als betaling ontving de graveur in totaal 300 pond (100 pond bij de eerste proefdruk, 100
pondd gedurende de eerste drie maanden van het drukken en 100 bij de laatste proefdrukken). In
aanvullingg hierop ontving hij 5 guineas per honderd afdrukken (na de eerste twee- tot achthonderd
exemplaren).1944 Ten slotte maakte men regelmatig afspraken óver de bewerkte plaat, die dankzij het
intensievee werk een aanzienlijke waarde vertegenwoordigde en na het opwerken zelfs als basis kon
dienenn voor een nieuwe drukgang van de prent.
Hett reproduceren was in de eerste plaats een taak van de prentmaker of fotograaf, al of niet in
samenwerkingg met de uitgever en de schilder. Engen wijst op een interessant voorbeeld waarbij de
firmafirma Agnew voor de reproductie van The Shadow ofDeath bij voorbaat de medewerking van Holman
Huntt regelde. De uitgever en de schilder kwamen op 26 juni 1873 overeen:
'Thee said picture and the sketch or study thereof shall be forthwith delivered to the said
Williamm Agnew and Thomas Agnew who shall have the entire and sole property in and control
off the same and they shall at their own costs and charges undertake the Exhibition of the same
andd the engraving thereof and the publication and sales of the impressions of the engraving.'195
Vann Holman Hunt werd verlangd:
'[to]] give all necessary instructions for and superintend the production of a copy of the said
picturee for the use of the engraver and shall be paid for only the days he expends in painting
uponn it andfromtime to time inspect and touch upon the engraver's proofs if and when
necessaryy for the effective finishing and perfection of the said engraving and when required by
thee said Wm Agnew and Thomas Agnew sign the Artist Proofs and to do all things which they
mayy require to promote the success of the said engraving and the sale of the impressions
thereof.' '
Dezee aangehaalde contracten, opgesteld voor de vervaardiging van reproductiegravures, zijn slechts
enkelee voorbeelden. Uiteraard was de gebruikte techniek in belangrijke mate bepalend voor de
onderlingee afspraken. Zo was de genoemde termijn van tien maanden gebruikelijk voor een gravure,
terwijll een lithografie of een foto aanzienlijk minder tijd vergde. Daarnaast veronderstelde de
fotografie,, meer dan enige andere techniek, de ruime aanwezigheid van daglicht. Voor het
fotograferenn van de kunstwerken werden soms aanvullende afspraken gemaakt over het verplaatsen
vann het origineel naar een locatie met voldoende zonlicht.196
AII met al waren er diverse aspecten bij het reproductieproces waarover de betrokken partijen tot
overeenstemmingg moesten zien te komen: het reproductierecht, de keuze van de graveur en de
gebruiktee techniek, het verloop en de termijn van het reproductieproces en uiteraard de betaling.
Bovendienn werden er soms afspraken gemaakt over de verkoop of tentoonstelling van het werk. Deze
prentmakerr wijst Bergeon opeen ander interessant contract tussen Goupil rnetMercuri uit 1835. Ook zonder de concrete
invullingg geeft de structuur van het contract een beeld van de elementen waarover overeenstemming moest worden bereikt. In
dee aanhef werd reeds de techniek vermeld, 'gravure au burin sur cuivre'. De gegraveerd plaat zou gemeenschappelijk
eigendomm worden van de prentmaker en de uitgever. De uitgever Rittner & Goupil had daarbij echter het uitsluitend recht tot
publicatiee en verkoop van prenten. Daarbij werd overeengekomen dat er geen afórukken van de prent werden gemaakt zonder
overeenstemmingg tussen beide partijen, ledere afdruk zou daarbij allereerst door de graveur en vervolgens door de uitgever
vann een stempel worden voorzien. De plaat zou onder beheer van de drukker blijven dan wel met grote zorg aan één van de
tweee partijen wordt overgedragen. De graveur was gehouden 800 afdrukken te garanderen, eventuele bijwerkingen van de
versletenn plaat kwamen hierbij voor zijn rekening. Na deze afgesproken oplagen zouden de kosten voor het opwerken van de
plaatt worden gedeeld door de uitgever en de graveur. Het gemeenschappelijk eigendom van de plaat betekende ook dat als de
enee partij een aantal staten (épreuves d'artïste) zich toeeigende, de andere partij gerechtigd was een zelfde aantal aan de
oplagee te onttrekken. Tot slot kwam men een termijn van het contract overeen. Nadien zou de plaat en de resterende prenten
wordenn verkocht aan de hoogste bieder van de beide partijen, zie: Bergeon 1994, p.48-50.
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verschillendee elementen stonden uiteraard niet los van elkaar, maar werden in de praktijk juist in
samenhangg met elkaar bezien. Zo schreef de schilder Holman Hunt eens naar aanleiding van de
reproductiee van zijn schilderij TheFindingoj'the Saviour in the Temple[27]\
'[...]] I have no inclination to work to enrich picture dealers and publishers alone. I have many
reasonss to think that the public will be really interested in it, although the canvas is not a large
one;; I wish it were three times as big, it would have cost me less labour; I am told it will make
ann attractive and remunerative exhibition, and this will persuade some publisher to buy the
copyright.. I have no doubt that it will help my position as an artist, and bring purchasers for
myy other works. I shall soon pay outstanding claims, and have this picture to the good, yet I
don'tt want to waste my time on business, and I should be very glad to find some dealer to take
itt off my hands.'197
Dee handelaar Gambart betaalde het ongekend hoge bedrag van 5500 pond voor het werk, inclusief het
copyright.1988 Hij beschreef zijn plannen die hij met dit werk had in een brief van 12 november 1860
aann zijn collega-prenthandelaar George Pennell en bood zijn collega aan om in dit project te
participeren.. De brief biedt een zeldzaam inzicht in Gambarts visie op de reproductiepraktijk en wordt
daaromm ruim geciteerd:
'Holmann Hunt's Picture of "the Finding of the Saviour in the Temple" is now exhibiting in
Neww Bond Street at no. 168 under the charge of Mr Nutter & I propose that it remains there
untill a drawing which Mr Morelli is making, in black chalkfromit, be finished - the Picture
willl then be free to travel all over the provinces, & the Engraving will be made entirely from
thee Said Drawing, which, being made with the assistance of Hunt, will be in every way
satisfactoryy to engravefrom-the Engraving from the Drawing if done by either Simmonds or
anyy other Chalk engraver will cost 1,000 Gs & take two years; if done by Blanchard, Morelli
orr any other pure line Engraver, will cost 2,000 Gs take 4 years to doThee Printing of the Plate will cost about 10 Gs per hundred, including the paper, or say 1000
Gss for 10.000 impressions - the whole future outlay will be about 3,000 Gs at most.
II trust we can reckon on receiving at least 5 L [pond] a day during 4 years from its exhibition
alonee being only 100 visitors per diem at 1/Thiss would produce 6,000 Lfpond] & would be sufficient to pay for the Engraving & the
printingg as we go on & also Mr Nutter's Commission of 1 % on all orders received & 21 per
weekk additional
II propose to Print from 1,000 to 2,000 artist' Proofs at 15 Gs, 1,000 Before letters Proofs at 12
Gs,, & I hope 10,000 Prints at 5 Gs-1 have now already orders which I can Submit to you for
verificationn amunting to 10,000 Gs, & I have no doubt these orders will reach 50,000 Gs in 4
years. .
II offer half the property in the Copyright & receiptsfromadmissions & Sale of the
Engravings,, deducting the charges named above, for 10,000 Gs Cash down.
Thee Picture I will reserve for six years so as to exhibit it, also if desirable in America & other
Parts-Myy own labours, or those of my executors & assignees in case of death, to be given gratis & I
willl carry this arrangement out fairly & equitably to the best of my ability.'199
Uitt dit schrijven blijkt hoe Gambart het reproduceren van een kunstwerk overzag. Het schilderij zou
wordenn nagetekend voor de prentmaker door ene Morelli, over wiens werk de schilder later stelde: 'it
wass a wondrously exact and elaborate transcript of the original.'200 Op basis van deze tekening zou de
gravuree worden gemaakt met assistentie van de schilder zelf. Een groot voordeel hiervan was dat het
schilderijj zelf beschikbaar bleef voor de tentoonstelling ervan. Voor de reproductie speelde, zoals
opgemerkt,, de keuze van de techniek en de prentmaker een belangrijke rol wat betreft tijd en geld.
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Daarbijj had de uitgever duidelijke ideeën voor de productie van de feitelijke reproducties, zowel ten
aanzienn van de verschillende staten als de oplagen en de prijs. Ondertussen zou het schilderij op reis
wordenn gestuurd om te worden tentoongesteld, eventueel voor de duur van zes jaar, hetgeen zeer
lucratieff kon zijn. De route was nog niet helemaal uitgewerkt, maar de Verenigde Staten behoorden tot
dee mogelijkheden. De tournee van het origineel zou de reproductie kunnen ondersteunen, zowel
financieelfinancieel als publicitair. Of hij zijn collegauitgever er mee heeft kunnen overhalen is niet bekend. De
ondernemingg bleek in ieder geval zeer succesvol. Voor een shilling mocht de bezoeker naar binnen,
waarnaa hij een donkere ruimte met gedempt licht betrad. Daar hing het schilderij in een speciaal door
Huntt ontworpen vergulde lijstflonkerendaan de muur, 'like a jewel in a gorgeous setting', zoals
collega-schilderr Millais later opmerkte.201 Het massaal toegestroomde publiek kon intekenen op de
reproductiess en bovendien een speciaal door F.G. Stephens geschreven pamflet kopen met tekst en
uitlegg bij het schilderij en de ideeën van de prerafaëlieten in het algemeen. Aldus verdiende Gambart
laterr alleen al aan de tentoonstelling van dit schilderij 4000 pond.202 De feitelijke vervaardiging van
reproducties,, het tentoonstellen van het origineel en het belang van publiciteit worden hieronder nader
uitgewerkt.. Hier is van belang dat de uitgever voordat er één kras op de plaat was gezet, het
reproductieprocess helder voor ogen had, inclusief alle aspecten die daarbij een rol speelden.
hii het ene geval waren de afspraken snel gemaakt, in het andere geval moest er taai worden
onderhandeld.. Toen de schilder Holman Hunt en de handelaar Gambart tot een principeakkoord waren
gekomenn over de reproductie, verkoop en tentoonstelling van The Finding of the Saviour in the
Temple,Temple, werd het onderhandelingsproces voortgezet door de juristen van de beide partijen, waarna de
afsprakenn op schrift werden gesteld.203 m de historische praktijk blijken contracten over
kunstreproductiee uiterst zeldzaam. Dit kan twee oorzaken hebben, m de eerste plaats kunnen ze
verlorenn zijn gegaan, zoals de archieven van de uitgeverij Goupil. m het overgebleven restant van het
archieff is, afgezien van de vele prenten, fondslijsten en drukpersen, helaas nauwelijks iets van
contraetenn bewaard.204 Een andere oorzaak voor de zeldzaamheid van dit soort contracten is dat ze
wellichtt relatief weinig zijn opgesteld. Uitgevers, schilders en graveurs werkten regelmatig jarenlang
samenn voor de reproductie van kunstwerken. Gezien deze persoonlijke relaties is het niet uitgesloten
datt in deze informele praktijk de meeste overeenkomsten mondeling zijn aangegaan.205 Hoewel
dergelijkee mondelinge overeenkomsten niet minder bindend zijn, laten ze uiteraard minder sporen
206 6

na. .

Dee gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen kunnen worden beschouwd als het
sluitstukk van de organisatie van het reproductieproces. Deze organisatie van het proces was cruciaal
voorr de verdere levensloop van de reproductie. Het plan uit de eerste fase had nu daadwerkelijk
inhoudd gekregen. Afhankelijk van de concrete situatie van het recht en de gewoonte, waren de
schilder,, uitgever, prentmaker, fotograaf en eigenaar bij elkaar gebracht. Vervolgens leverde iedereen
vanuitt zijn achtergrond een essentiële bijdrage aan het reproductieproces: de uitgever had zijn plan, de
schilderr zijn recht, de graveur zijn vaardigheid en de eigenaar het origineel. Na enig onderhandelen
wass het organisatorisch kader voor de feitelijke reproductie gereed. Daarmee brak een nieuwe fase aan
inn de levensloop van de reproductie: de feitelijke productie van de reproductie.
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DeDe productie van de reproductie
HeiHei origineel of een alternatief
Iederee reproductie veronderstelt een origineel, maar de beschikbaarheid ervan was zeker niet
vanzelfsprekend.. Het schilderij was nog niet af, het hing op een tentoonstelling of het was al bij een
verzamelaarr thuis.207 Rond het originelee schilderij speelden dan ook regelmatig verschillende, vaak
tegengestelde,, belangen. Om toegang te krijgen tot het te reproduceren werk, waren goede contacten
mett de eigenaar essentieel. Zo vroeg de schilder Wilkie aan de verzamelaar Samuel Dobree
toestemmingg om de graveur John Burnet te ontvangen en hem een werk uit zijn bezit te laten
reproduceren: :
'Agreeablee to a request which I formerly made to you respecting the engraving of your picture
off The Letter of Introduction, as one of the series of engravingsfrommy works, I write to say
thatt I am now desirous of having it engraved by Mr Burnet, as a companion to one lately
publishedd of The Rabbit on the Wall. With your permission, therefore, I should be glad if Mr
Burnett could be allowed to see the picture; and, if convenient to you, will be happy myself to
accompanyy him.'208
Toenn defirmaBuffa eens Vermeers Gezicht op Delft in prent wilde brengen, moest deze alle zeilen
bijzettenn om toegang te krijgen tot het geliefde werk. Het meesterwerk was destijds in het bezit van de
familiee Six, die zelden toestemming gaf om kunstschatten te vermenigvuldigen. De uitgever had zijn
hoopp gevestigd op de etser Zilcken, zoals hij schreef:
*zooo gebeurde het eens, dat zij [defirmaBuffa, RV] mij opdroegen een ets te maken naar het
beroemdee "Stadsgezicht" van den Delfschen Vermeer, destijds in de collectie Six; zij vroegen
mijj dit met zooveel klem dat zij mij zeide dat "het geld" er niet op aan kwam indien ik maar
vergunningg kon verkrijgen. In dien tijd gaf de familie Six hoegenaamd geen toestemming om
haarr schilderijen te reproduceren; zelfs aan Bode was geweigerd "Burgemeester Six " in zijn
groott werk over Rembrandt op te nemen! Hettoeval,dat in mijn leven dikwijls een rol heeft
gespeeld,, wilde dat ik bevriend was met Dr. Voute en zijn vrouw. Deze was mij zeer
welwillendd gestemd en kende de teekenmeester van de familie Six; in mijn belang als artiest
werdd permissie gevraagd de ets naar Vermeer te mogen maken; weldra verkreeg ik deze
toestemmingg op voorwaarde, dat ik niet zou werken in de zalen waar de schilderijen hingen;
datt was een groot bezwaar, maar ik loste de moeilijkheid op door een fotografie te laten
maken,, op de schaal van mijn ets, terwijl Jacob Maris mij een zeer mooie copie, - door
Brugmann -, leende van het schilderij, om de kleuren en de toon te kunnen nagaan.'200
Zilckenn kreeg dus toestemming, maar moest zich vervolgens toch enigszins behelpen.
Beroemdee prentmakers stuurden eerst hun assistent vooruit om het origineel te bekijken. De
gerenommeerdee graveur S.W. Reynolds zond regelmatig de nog jonge Samuel Cousins eropuit om
nauwkeurigee tekeningen te maken van schilderijen als basis voor zijn reproductieprenten.21 Deze
vormm van delegatie was waarschijnlijk alleen voorbehouden aan de meest succesvolle prentmakers. De
prentmakerss waren meestal op zichzelf aangewezen. Bij fotografen bestonden vergelijkbare patronen
vann samenwerking. Met de bloei van de fotografie vanaf het begin van de jaren zestig groeiden
sommigee fotostudio's uit tot organisaties met meer dan tien medewerkers.211 Ook beroemde fotografen
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alss Braun of Hanfstaengl stuurden vaak hun assistenten vooruit om de eerste voorbereidingen te
treffen. .
Gingg de prentmaker of fotograaf, of diens assistent, soms naar het origineel, in andere gevallen
kwamm het werk naar de bewerker toe. Toen de schilder Henry Raebum (1756-1823) een schilderij naar
eenn prentmaker stuurde voor reproductie, vroeg hij deze in 1821 om de grootste voorzichtigheid te
betrachtenn met het nieuwe werk; het was nog nat:
'II regret having kept Lord Hopetoun's portrait for so long from you, but I would not venture to
sendd it sooner, it has now received its last touch and varnished, and I therefore hope you will
takee the utmost care of it, - if any dust should get upon it, do not allow it to be rubbed off, but
merelyy blown off with the wind of a soft silk handkerchief.'212
Inn een andere situatie had de prentmaker William Simmons een kostbaar schilderij thuis en beloofde
hijj de uitgever Agnew 'to take every care of the picture, locking it in his bedroom every night/213
Somss ging het mis. Zo raakte de etser Zilcken eens in een lastig parket toen hij een origineel
werkk (een kostbare aquarel van Willem Maris) kwijtraakte dat hij had geleend van de bekende
verzamelaarr Van Eeghen. Na de voltooiing van zijn ets had Zilcken de plaat, een laatste afdruk en de
aquarell terug naar de uitgever Bufïa gestuurd. Tot zijn grote schrik ontving de etser een brief van de
uitgeverr met de mededeling dat de plaat en de afdruk wel waren aangekomen, maar niet de aquarel
vann Willem Maris:
'Ikk schrok hevig; het toeval wilde, dat Willem Maris vlak bij mij logeerde om in den polder
studiess te maken, zooals hij wel eens met mooi weer deed. De ging onmiddellijk met den brief
naarr hem toe en hij raadde mij zoo spoedig mogelijk naar Amsterdam te gaan om de zaak in
handenn der politie te stellen. Daar aangekomen ging ik dadelijk Mr Biederlack opzoeken, die
mijj den raad gaf eerst nog eens met den kunstkooper te gaan praten; deze gelastte nog eens een
onderzoekk in te stellen in het berghok; onder mijn oogen werd net het pak te voorschijn
gehaald,, maar niets was te vinden van de aquarel. Ik werd gesmeekt geen gevolg aan het
gebeurdee te geven, daar dit "voor defirmazoo onaangenaam zou zijn", en Het mij vermurwen;
hett toppunt was, dat ik na eenige tijd verzocht werd om een nieuwe aquarel, van geheel ander
coloriett en karakter, die Willem Maris grootendeels naar mijn ets gemaakt had, aan den heer
vann Eeghen te gaan aanbieden, in plaats van het juweeltje, dat welicht in een ander werelddeel
terechtt is gekomen. De Heer van Eeghen was uiterst welwillend; hij nam het geval op met een
fijn-ironischefijn-ironische glimlach, wel wetende, hoe het in sommige kunsthandels toegaat.'214
Hett beeld van het origineel werd vaak ondersteund door een rijke verzameling van replica's,
repetitions,, reductions en copieën, zoals reeds in het hoofdstuk Pinxcit et Sculpsit is opgemerkt. Voor
eenn onbereikbaar origineel waren daarom voldoende alternatieven.215 Het grote voordeel daarbij was
uiteraardd dat men beter tegemoet kon komen aan de andere belangen rondom het origineel. Het werk
bleeff vrij van reproductie - ook in juridisch opzicht - en kon gewoon bij de eigenaar in de woonkamer
blijvenn hangen of op een tentoonstelling te bezichtigen zijn. Het grote nadeel is, zoals gezegd, dat het
tegenwoordigg vaak lastig is vast te stellen wat 'hef origineel was in het reproductieproces.216 In de
tweedee helft van de negentiende eeuw gebruikte men regelmatig foto's als ondersteunend
beeldmateriaal.. Zo kwamen Gambart en de schilder Frith overeen dat de schilder voor de reproductie
vann de drie schilderijen uit de serie The Streets ofLondon * shall touch up the Photographs of the said
Picturess in order to assist the Engravers in engraving the said Pictures'. Soms werden dergelijke
foto'ss door de schilder ter beschikking gesteld, meestal zorgde de uitgever hiervoor. In andere
gevallenn leverden schilders tekeningen, prenten of aquarellen aan de prentmaker als visuele
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ondersteuningg van het origineel. Waarmogelijk gebruikte men het origineel zelf, al was het maar met
hett oog op de markt, waar reproducties gemaakt naar het origineel vaak de voorkeur kregen boven
prentenn gemaakt naar een intermediaire tekening of schets.218 Soms was zelfs het origineel niet
voldoende.. Zo ontving de graveur Henriquel-Dupont bij het graveren van een geschilderd portret van
dee Franse koning, ook de koning zelf als voorbeeld voor zijn gravure.219 Uiteraard hadden prentmakers
vaakk een voorkeur voor het origineel. Dat gold niet voor fotografen, die door de beperking van hun
techniektechniek juist vaker liever werkten met een reproductie in zwart-wit dan met het origineel in kleur,
glimmendd van vernis.
Schetsen,Schetsen, graveren en fotograferen
Inn zijn handboek voor de graveur, Nouveau manuel complet du graveur ou traite de l 'art de la gravure
(1825)) beschreef Peirot het ideale atelier voor de prentmaker:
'Lee local destine a servir d'atelier de gravure doit être assez vaste; il est important que Ie jour
yy soit direct et pur; une seule croisée, grande, et percée dans une direction libre de toute
interceptionn de la lumière, doit être préférée a plusieurs ouvertures dont les jours se croisent et
deviennentfaux.*220 0
Naa de eventuele voorbereidingen bij het origineel op locatie, voltrok het feitelijke reproductieproces
zichh grotendeels op het atelier. Voldoende ruimte en goed daglicht waren daarbij essentieel.
Prentmakerss werkten daar soms samen met leerlingen of assistenten, maar in de regel was het volgens
dee graveur Raimbach een eenzaam en monotoon bestaan.221 Ook fotografen opereerden aanvankelijk
inn een overzichtelijke werkplaats; rond 1860 groeiden sommige fotostudio's uit en namen meerdere
medewerkerss in dienst.222 De graveur, mezzotinter of etser bezat op zijn atelier een uitvoerigee sortering
vann burijnen en andere werktuigen voor het bewerken van metaal, aangevuld met de nodige
chemicaliën.2233 Daarbij bestonden voor prentmakers speciale handboeken en andere naslagwerken met
praktischee informatie over het uitvoeren van de verschillende technieken. Afgezien van het boek van
Perrott kan daarbij gewezen worden op het traditionele - nog steeds gebruikte - handboek van A.
Bosse,, Traite des manières de graver Parijs (1645) en publicaties als A. Fökke, De Graveur (1796),
T.H.. Fielding, The Art ofEngraving (1841) en J. Roller, Praktische Handleiding bij het etsen op koper
(1889).224 4
Dysonss studie Pictures to print geeft ons uitvoerig inzicht hoe het op een atelier van een
prentmakerr toeging.225 Alvorens één kras op de plaat was gezet, was het gebruikelijk om een
nauwkeurigee tekening te maken van het origineel.226 Zo maakte de jonge Samuel Cousins regelmatig
tekeningenn voor zijn leermeester S.W. Reynolds, zoals Anthony van Dijck dat ooit deed voor de
graveurss op het atelier van Rubens. Soms had de schilder reeds de helpende hand geboden door de
oorspronkelijkee voorstelling te verkleinen op het formaat van de reproductie in de vorm van een
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geschilderdee reductie. Meestal moest de afbeelding echter door de prentmaker worden verkleind.
Fieldingg beschrijft in The Art ófEngraving (1841) dat daarvoor het origineel vaak met waterverf van
eenn raster werd voorzien als richtlijn voor de tekening. Was detekeningvoltooid, dan werd de
afbeeldingg spiegelbeeldig op de plaat overgebracht.22 Na het afdrukken was de afdruk vervolgens
weerr 'identiek* aan het origineel.228 Bij de houtgravure werd de afbeelding soms rechtstreeks op het
houtblokk geschetst en verscheen de afdruk als spiegelbeeld.
Stondd de afbeelding eenmaal op de plaat, dan kon het graveren beginnen, zoals Ruskin
omschreef:: 'Engraving, then, is, in brief terms, the Art of Scratch. It is essentially fhe cutting into a
solidd substance for the sake of making your ideas as permanent as possible, graven with an iron pen in
thee Rock for ever.*229 Overigens werden de hoofdlijnen van de gravure doorgaans gedtst, een
werkwijzee die al in de achttiende eeuw gebruikelijk was. Vervolgens werd de prent uitgewerkt in de
uiteindelijkee techniek: hjngravure, mezzotint, aquatint, ets, droge naald of een combinatie van deze
methoden,, zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht.230 Over het algemeen werd de compositie van
hett geheel naar de details uitgewerkt. Vanuit de achtergrond werden de figuren aangebracht, waarbij
dee meest gedetailleerde delen zoals gezichten en handen veelal op het laatst werden ingevuld.231
Tekenendd voor deze werkwijze is de Engelse portretschilder Raeburn, die zijn schilderij gewoon even
vann de stippelgraveur William Walker leende voor een tentoonstelling, terwijl de graveur in de
tussentijdd doorging met de achtergrond, waarna de details later zouden volgen, als het origineel weer
beschikbaarr was. Lithografie maakte veel moeizaam schraap- en kraswerk overbodig. De lithograaf
konn in veel gevallen direct op de steen tekenen of de afbeelding eenvoudig overbrengen met
zogenaamdd transfer paper.
Bijj deze vertaling van het getekende of geschilderde origineel naar een grafische reproductie,
ontstondd de vraag in hoeverre de bewerker trouw moest blijven aan zijn eigen metier of zich juist
moestt inzetten voor de suggestie van een andere techniek en de hand van de oorspronkelijke maker.
Onderr prentmakers bestonden hierover verschillende meningen, die te verdelen zijn in de 'rekkelijken'
enn 'preciezen*. De praminente Engelse graveur W J. Linton huldigde de opvatting dat de prentmaker
eenn schilderij vrij mocht interpreteren wat betreft de oorspronkelijke techniek van het origineel. Een
exponentt van het andere kamp was de Amerikaanse graveur JJP. Davis:
'Théé more the original artist's work appears in the engraving, unobscured by the personality of
thee engraver - the more "brush marks" there are and the fewer tool marks - the better is the
effectt produced/234
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Dee graveur Calamatta benadrukte eens dat hij bij het graveren nooit details van het origineel wilde
aanpassenn of mooier wilde maken.235 De 'preciezen' onder de prentmakers stelden zichzelf volledig in
dienstt van het origineel en de oorspronkelijke kunstenaar. Dat was ook streven van de etser Zilcken.
Toenn de literator Frans Netscher hem eens verweet dat zijn etsen niet genoeg zijn persoonlijk stempel
droegen,, schreef de etser zelf hierover:
'Toenn ik dit las, schreef ik een brief aan Netscher, waarin ik zeide, dat mijn mening was, dat in
"eenn vertolking" men zijn "ik" niet moet laten zien, maar in de eerste plaats het karakter van
denn artiest, waarnaar men gewerkt heeft, en tenslotte haalde ik de woorden aan van Willem
Smaltt (in het R. Nieuwsblad), "is het niet den ontwerper een zwijgende hulde gebracht,
wanneerr men, rondziende, zijnen naam vergeet, en die van Rembrandt of Stevens, Maris of
Israelss en zoovele anderen op de lippen zweeft?"'236
Ondankss Zilckens helder geformuleerde doelstelling komt uit zijn reproductie-etsen overigens vaak
eenn ander beeld naar voren, zoals zal blijken uit zijn etsen naar Jozef Israels.
Vergdee het graveerwerk soms jaren van geduld, de fotograaf moest vooral hopen op enkele minuten
helderr daglicht. Perrot benadrukte al het belang van een groot raam in het atelier van de graveur voor
voldoendee daglicht, maar voor een fotograaf was dat vaak nog te weinig. Een goede belichting was
cruciaall voor een geslaagde fotografische afbeelding, en in de praktijk was dit een terugkerend
probleem.. Het waren waarschijnlijk ook bebchtingsproblemen die Courbet parten speelden bij het
fotograferenn van zijn werken, zoals hij schreef:
'Nouss avons tres occupés, ces temps-ci, a faire les photographies des Lutteurs, de La Fileuse,
dess Baigneuses et [de] mon portrait. Il n'y a rien de si difficile que ces opérations-la. Nous
avonss essayer par trois ou quatre photographes, qui n'y pouvaientrien.Mon portrait est
superbe,, quandj'en aurai des exemplaires je vous en enverrai ainsi que de mes tableaux.237'
Mett de hoop op een goede belichting informeerde de kunsthistoricus Abraham Bredius bij de directeur
vann het Rijksmuseum naar de mogelijkheden om een aantal schilderijen te laten fotograferen. Gezien
hett slechte Hollandse weer wilde hij met het museum afspreken dat de fotograaf bij de eerstkomende
zonnigee dag langs mocht komen:
'Mett dit duistere weder zal het een heele toer zijn een goede fotografie te verkrijgen. Welke
fotograaff beveelt U aan? W.A Mottu? Of Oosterhout of hof? - En zou 't dan Zóó geschikt
kunnenn worden dat bijv: met den fotograaf afgesproken word dat hij op den eerste helderen
dagg kan komen? Moet dit niet in den tuin geschieden? In 't gebouw zal 't altoos minder goed
*238 8

gaan. .
Hett fotograferen van kunstwerken was daarmee letterlijk net zo wisselvallig als het weer. Om het
schaarsee Hollandse zonlicht optimaal te benutten, kregen de firma's Braun en Hanfstaengl zelfs
toestemmingg om Rembrandts Nachtwacht in de tuin van het museum te fotograferen. De Amsterdamse
fotograaff Jager ging nog verder. Ook hij wist dat fotograferen in de buitenlucht de beste resultaten op
zouu leveren. Hijj vroeg geen toestemming om de werken naar buiten te mogen brengen, maar wees de
directiee er in 1885 op dat bij de verhuizing van de schilderijen van het Trippenhuis naar het nieuwe
gebouww van Cuypers alle werken toch verplaatst moesten worden. Was deze verhuizing geen unieke
mogelijkheidd om de werken voor de lens van de fotograaf te plaatsen? Hoewel het plan niet is
uitgevoerd,, is het tekenend voor de inventiviteit van fotografen, die altijd op zoek waren naar de juiste
belichtingg bij de reproductie van kunstwerken. Alleen het helderste zonlicht was voldoende voor een
overtuigendee reproductie. Succesvolle fotografen betrokken ingenieuze studio's die ruim voorzien
Reniéé 1998, p.46-47.
Zückenn 1928, p.50.
brieff G.Courbet aan zijn ouders, 13 mei 1853, opgenomen in Ten Doesschate Chu 1996, p.104-105.
brieff van A.Bredius aan Directeur RM, 28 december 1881, Den Haag RMA163, nx.78.
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warenn van daglicht. De befaamde Franse fotograaf Nadar bouwde een fotostudio met een vrijwel
geheell glazen gevel, terwijl zijn collega Paul Gueuvin zelfs de gevel van de werkplaats grotendeels
wegliett om maar niets van het licht te missen.239 Na de opname in het volle zonlicht trok de fotograaf
zichh terug naar zijn donkere kamer om met een heel arsenaal aan chemicaliën de afbeelding te gaan
ontwikkelen. .
Proefdrukken*Proefdrukken* staten en valse varianten
Alss de prent enigszins was gevorderd, werd het tijd om proefdrukken te maken. De keuze van de
drukkerr was daarbij van vitaal belang. McQueen, Lemercier, Cadart en Brugman waren enkele
bekendee drukkerijen voor de vermenigvuldiging van gravures, litho's of etsen. Gezien de invloed van
dee drukker op het uiteindelijke resultaat, hadden kunstenaars nadrukkelijk hun voorkeuren.240 In veel
gevallenn bleef de drukker échter anoniem verscholen achter de uitgever.241
Drukproevenn waren nodig om de vorderingen van de plaat te kunnen beoordelen. Vooral bij
gravuress was de afbeelding beter op papier te bekijken dan op de plaat zelf, dit in tegenstelling tot
litho's.. Uiteraard waren pretófdrukken in de eerste plaats van belang voor de prentmaker. Tussentijdse
controlee van de compositie, de tonaliteiten tussen wit, grijs en zwart, was noodzakelijk voor het
vervolgg van het reproductieproces. De drukproeven konden uiteraard ook aan anderen worden
voorgelegdd ter beoordeling. Zo ontving Turner via zijn uitgever Moon een proefdruk van een
reproductiee voor de Liber Studiorum vervaardigd door prentmaker William Miller (1796-1882). In een
brieff van 22 oktober 1841 schreef de schilder aan de prentmaker:
'soo now to business. It appeares to me that you have advanced so far that I do think I could
noww recollect sufficiently - without the Picture before me but will now point out turn over and
answerr your questions viz. If the sky you feel [is]rightyou could advance more confidently
thereforee do not touch the sky at present but work the rest upon to it. The distance may be too
dark,, tho it wants more fine work, more character of woods down to the very campagna of
Romee a bare sterile flat... much lighter in tone.'242
Dee schilder Turner - bij prentmakers berucht om zijn strenge controle - vervolgde deze brief met
nauwgezett commentaar en schreef hoopvol:
'II am glad to hear you say I can have the picture after the first touched proof and that [deleted]
thiss long letter of directions will be equal to one and you will be able to proceed with
confidence-writee if you feel any difficulty and believe me truly yours, J.M.W. Turner.'
Turnerr is slechts één voorbeeld van een kunstenaar die de proefdrukken naar zijn schilderijen
nauwgezett controleerde, van commentaar voorzag in de marge en de geannoteerde prent retourneerde
aann zijn prentmaker./2#J Zilcken beschreef in zijn Herinneringen een vergelijkbare praktijk met Jacob
Maris: :
'Wanneerr ik nu een staat van een ets aan Jacob Maris liet zien, nam hij dadelijk houtskool en
witt krijt en in een minimum van tijd wist hij op zulk een proef rust en harmonie aan te
brengen.. Zoo bezit ik nog enkele dier staten, waarvan sommige met veel liefde zijn doorwerkt,
eveneenss als enkele op dezelfde wijze behandeld door J. Israels. Wanneer ik daarna de
verbeteringenn had aangebracht, begaf ik mij weer naar den artiest, totdat deze verklaarde, dat
ikk aan mijn plaat niets meer behoefde te doen.*243
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Dee schilder Mesdag controleerde eveneens Zilckens reproductieetsen voor het album H. W. Mesdag.
TheThe Painter of the North Sea (1896), en zijn vrouw zag toe op de bijschriften van de etser.244 Ook de
FranseetijdgenootToulouse-Lautrec hield de vinger aan de pols. Aan zijn prenthandelaar Amould
schreeff een tussenpersoon namens de schilder: 'Monsieur de Toulouse-Lautrec me charge de vous dire
qu'ill autorise a reproduire toutes les affiches que vous voudrez a condition de lui montrer les épreuves
avantt rimpression.'245 Eventueel commentaar werd vervolgens verwerkt in de plaat, waarna soms
opnieuww een proefdruk volgde, die ook weer aan de schilder werd voorgelegd totdat de prent naar
wenss was. Opmerkelijk is een gravure van James Ward naar het schilderij Lady Heathcote as Hebe
(1804)) van John Hoppner. Nadat de graveur een proefdruk aan Hoppner hadd voorgelegd, had de
schilderr de prent gecorrigeerd. De schilder liet enkele details van de gravure echter onaangetast, maar
besloott vervolgens om zijn origineel aan te passen aan de reproductie, zoals hij graveur het weten via
eenn opmerking op de proefdruk.246 Behalve aan de schilder werden de proefdrukken voorgelegd aan de
uitgeverss als bewijs van de voortgang van het reproductieproces. Dit gaf de uitgever de mogelijkheid
omm het proces onder controle te houden. Illustratief is dat de betaling van de prentmaker soms
geschieddee aan de hand van de verschillende proefdrukken.247
Gezienn de aard van het fotografisch reproductieproces waren bij het nieuwste medium
proefdrukkenn minder goed mogelijk. Toch werd een vergelijkbare werkwijze ook bij foto's toegepast.
Vann Dante Gabriel Rossetti is bekend dat hij zich nadrukkelijk inzette voor de fotografische
reproductiee van zijn werk en daarbij de negatieven en de foto's retoucheerde: *My own impression is
thatt there is no change of a full success with the Lady of the Window unless by the retouching
process.'2488 Whistler benadrukte tegenover David Croal Thompson, vertegenwoordiger van Goupil,
mett het oog op fotografische reproducties: 'However first I must see the photographs themselves-'249
Dee schilder Mauve schreef in een brief van 12 juli 1886 in vergelijkbare woorden aan de
kunsthandelprentuitgeverr Tripp & Arnold: *Je désire de voir les photographies d'après mes
tableaux.'2500 De schilder August Allebé schreef op 13 augustus 1903 woorden met een vergelijkbare
strekkingg aan H.P. Bremmer naar aanleiding van reproducties van zijn werk voor de populaire serie
BeeldendeBeeldende Kunst in Nederland:
'Wiltt mij vergurme U beleefdelijk te herinneren aan onze afspraak en Uwe belofte van
geenerleii schetsjes van mij te publiceeren zonder dat ik de proeven heb gezien, - ook omtrent
dee volgorde zou ik gaarne worden geraadpleegd. '2S1
Err lijkt in de negentiende eeuw een uitgebreid verkeer van proefdrukken te hebben bestaan,
circulerendd tussen de prentmaker, de kunstenaar, de drukker en de uitgever. Proefdrukken vormden in
veell gevallen de spil van het reproductieproces, bij de traditionele gravure meer dan bij de lithografie
off fotografie.252 Juist de gravuretechnieken waren de meest arbeidsintensieve - en dus meest kostbare reproductiemethoden.. Gezien de omvangrijke investeringen die hiermee gepaard gingen, was het juist
bijj dergelijke reproducties van belang de voortgang van het reproductieproces onder controle te
houden.. Het controleren van proefdrukken was aldus bij uiteenlopende kunstenaars vrij gebruikelijk.
Daarmeee is niet gezegd dat deze praktijk opging voor alle kunstenaars en alle reproducties. Tekenend
iss wellicht de eerder aangehaalde kritische brief van de schilder Allebé, die de criticus Bremmer eraan
moestt herinneren dat de schilder de reproducties nauwgezet wilde controleren.253 Het schrijven toont
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enerzijdss de persoonlijke betrokkenheid van de schilder bij de reproductie van zijn werk, anderzijds
lijktt de brief juist geschreven vanwege het ontbreken van de feitelijke betrokkenheid bij dit proces.
Dee proefdrukken waren als eerste resultaten van het reproductieproces ook commercieel niet
zonderr betekenis. Gambart merkte op:
'Thee unfinished Proofs publishers are in the habit to canvass with, are generally only shown to
thee Trade with all due intimation of their unfinished state [and this is] rather a favourable
circumstancee than otherwise since it leaves to the imagination to fancy the wonders that are
coming.... When a plate isfinishedthe illusion ceases, there is the fact, and in ninety-nine
casess out of a hundred the interest abates.*254
Dee 'Onvoltooide* prenten hadden de charme van een grafische schets, geliefd om zijn eigen
kwaliteiten.. Juist het onvoltooide, het schetsmatige, gaf deze prenten, los van hun functie, een eigen
artistiekee en economische waarde. Hetzelfde gold voor de aantekeningen van de schilder in de marge
vann de prent. In wezen waren deze remarques niet meer dan instructies aan de prentmaker, maar in de
praktijkk kregen ze los van het reproductieproces een eigen esthetische waarde.
Naa de proefdrukken volgden diverse 'staten' van een prent. Afhankelijk van de gebruikte techniek
raaktee de plaat door het vele afdrukken versleten en liep de kwaliteit van de afbeelding terug. Om
nieuwee afdrukken te kunnen maken werd de plaat regelmatig 'opgewerkt' voor een 'tweede leven'. Zo
wass met de graveur Cousins overeengekomen dat hij met zijn prent naar Abercorn Children door het
opwerkenn van de plaat een oplage van duizend exemplaren moest garanderen.255 Vooral bij populaire
prentenn werd de plaat regelmatig opnieuw bewerkt om maar meer afbeeldingen te produceren. De
graveurr Raimbach benadrukte hoeveel werk het opwerken van de plaat soms vereiste:
'Veryy considerable and constant reparations were of course rendered necessary by the wear
andd tear of the plates in the process of printing, amounting in some cases to as much time
problably,, in their execution as might have suffied for a re-engraving of the plate.'256
Signeren Signeren
Voltooidee reproducties werden regelmatig gesigneerd door de schilder, prentmaker of beiden. Zo
ontvingg kunsthandelaar Lucas na de voltooiing van de ets van Kratke naar Jules Bretons L 'Alouette de
schilderr en de prentmaker thuis om een aantal proofs te signeren.257 Whistier signeerde foto's naar zijn
werk,, zoals hij schreef aan David Croal Thompson, werkzaam bij de Londense vestiging van Goupil:
'Inn signing to proofs I Find considerarble difference in their condition - There is no doubt that
thee negatives have given most remarkably beautiful proofs - If you only sift them out and
insistt upon it you can have perfect collections. - At present some of die Carlyles are too paleandd some of the Valparaiso Crepuscules are too black-Otherwise seriously I think when they
aree seen they will be a success.*258
Ookk Zilcken wijst in zijn Herinneringen op deze signéerpraktijk naar aanleiding van zijn prent naar De
BrugBrug van Jacob Maris:
'toenn van Wisselingh de "epreuves d'artiste'* van deze plaat kocht, stemde [Jacob Maris, r.v.]
err in toe op 25 exemplaren, (als ik mij goed herinner), zijn handteekening naast de mijne te
plaatsen,, als bewijs van goedkeuring en om een bijzondere waarde aan deze exemplaren te
geven.. Deze zijn nu zeldzaam en precieus geworden, daar in onze tijd meer dan ooit en

Gambartt geciteerd in: Dyson 1984, p.66.
Dysonn 1984, p.60-61.
Raimbach,, p. 134.
Dagboekk Lucas, 31 maart 1887, opgenomen in: Randall 1979, p.647.
brieff Whistler aan David Croal Thompson, 13 mei 1893 [ontvangen], opgenomen in Thorp 1994, p. 137.

132 2

terecht,, groote waarde wordt gehecht aan het schrift of de handteekening van een beroemd
artiest. .
Hett signeren van reproducties (zowel prenten als foto's) was een algemeen gebruik in de negentiende
eeuw.. Interessant is dat Zilcken wijst op twee functies van de handtekening: als een bewijs van
goedkeuringg van de schilder en om de prent een bijzondere waarde te geven. De signatuur kan worden
opgevatt als de bekroning van het reproductieproces en de betrokkenheid van de kunstenaar met de
reproductiee ervan. De schilder had de prent dan wel niet feitelijk gemaakt, dat deed niets af aan de
betrokkenheidd met zijn geesteskind. De populariteit van gesigneerde prenten past ook in de enorme
populariteitt van autografen. Vooral sinds de jaren zestig bloeide de handel in gesigneerde foto's,
brievenn en reproducties. De schilder Millais vroeg zich eens vertwijfeld af: *Do they suppose I have
nothingg else to do than to sit and write my name all day?*260 De signatuur vertaalde zich uiteraard ook
inn de prijs van de prent. Een signatuur maakt een reproductie uniek. Ook een reproduceerbare prent of
fotoo werd daarmee een schaars goed met een hogere prijs. De waarde van de signatuur leidde soms tot
misbruikk ervan, zoals Zilcken beschreef:
'Hett gebeurde later eens, dat ik in een kunsthandel in Den Haag bemerkte, dat daar
zogenaamdee "epreuves d'artiste" van mijn etsen lagen, waarop een apocriefe handteekening
voorkwam,, welke mijn aandacht trok en bleek nagemaakt te zijn. Er was met zooveel list
gehandeld,, dat dit niet onmiddellijk in het oog viel, omdat mijn potlood-handtéekening precies
wass nagemaakt en niet door mij op de proef was gezet. Toen ik de quaestie onderzocht, bleek
het,, dat de kunsthandelaar te Amsterdam, zoo slim te werk was gegaan, dat er van vervolging
geenn sprake kon zijn. Ik was een onzer beste en meest kunstlievende advocaten, Mr. V.,
[Vosmaer,, RV] gaan raadplegen; met belangstelling volgde hij mijn mededeeling, maar zeide
dadelijk,, dat er niets te doen was aan dit bedrog, omdat mijn handteekening natuurlijk niet
"gedeponeerd"" was. In het tegenover gestelde zouden de kunsthandelaren onmiddellijk
vervolgbaarr zijn geweest, daar, mijn handteekening als handelsmerk gedeponeerd zooals
bijvoorbeeldd de bekende van "Uebig", mij alle rechten in handen zou hebben gegeven, terwijl
mijj nu niets overbleef dan te 'Verzoeken'1 die praktijken te staken. Toen ik later deze kwestie
mett mijn vriend Mr. Louis Israels (een neef van Jozef Israels) besprak, in dien tijd verbonden
aann het Bureau voor Auteursrecht, zeide deze mij eveneens, dat er niets aan te doen was,
daarbijj voegende "in andere landen zou zoo iets een onmogelijkheid zijn*'.*261
Dezee praktijk van valse signaturen op reproducties stond niet op zichzelf. Zo bestond in Engeland een
gebruikk van uitgevers om van de exclusieve staten meer afdrukken te maken dan van de latere staten.
Paradoxaall genoeg verschenen dan van exclusieve staten veel prenten en waren de minder exclusieve
statenn soms relatief zeldzaam. Binnen de marges van de technische mogelijkheden werd aldus de
natuurlijkee verhouding tussen staten en oplagen in de commerciële praktijk opzettelijk gemanipuleerd.
Dee uitgever Mary Parkes uitte felle kritiek op deze 'frauduleuze* praktijken in haar pamflet Art
Monopoly.Monopoly. Deception in the publication of engravings (1850). Zij bekritiseerde het gebruik van
uitgeverss om, nadat er van een plaat prenten met de geletterde opdruk waren verschenen, de plaat aan
tee passen en opnieuw afdrukken 'voor de letter1 te maken.20 De werkelijke omvang van deze dubieuze
praktijkenn is moeilijk vast te stellen. Men liep er nu eenmaal niet mee te koop.
Omm fraude in de prentwereld tegen te gaan, werden allerlei collectieve initiatieven genomen.
Concurrentt of niet, uitgevers en prenthandelaren hadden nu eenmaal een gemeenschappelijk belang bij
eenn rechtmatige verspreiding van reproducties. Om de prenthandel in Engeland te beschermen, richtte
eenn aantal vooraanstaande uitgevers in 1847 de Printsellers' Association op. Het doel van deze
organisatiee was:
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'too ascertain and record the number of proof impressions of each grade, takenfromplates of
Steel,, Copper or other materials, engraved, etched or otherwise prepared for the purpose of
Printingg or otherwise reporducing Pictures, Drawings, and other works of art.'263
Ledenn van de organisatie - 'Publishers of Prints, Printsellers, Artists, Engravers, and Printers of Steel,
Copperr and other plates, and other, who in the opinion of the Committee are connected with the Print
tradee (but no other persons)* - waren gehouden prenten te registreren voor publicatie.204 Aangegeven
diendee te worden: onderwerp, naam van de schilder, naam van de graveur, formaat, en de stijl van
graveren.. Ook werden de te publiceren aantallen geregistreerd, verdeeld over de vier erkende staten:
Artist'ss Proofs, Proofs before Letters, Lettered Proofs en Prints.255 De oprichting van deze organisatie
wass nadrukkelijk een initiatief van de branche zelf, gericht op zelfregulering, dat sterk doet denken aan
dee gilde-structuren uit vroeger tijden. Binnen de Victoriaanse prentwereld groeide de organisatie snel
uitt tot het centrum van de Engelse prentwereld, gediend door alle toonaangevende prenthandelaren en
uitgevers.. In 1894 waren 126 uitgevers aangesloten.266 De toenemende invloed van de organisatie
maaktee snel kritiek los op de machtige monopoliepositie van dit nieuwe 'uitgeversgilóV. Zo was de
eerderr aangehaalde uitgever Mary Parkes zeer kritisch over de 'inquisition' van de Printsellers*
Association.. Vooral de vereiste toestemming van de PSA voor iedere uitgave van prenten stuitte haar
tegenn de borst:
'Thiss is, in fact, tantamount to an imperial decree that nobody shall buy and nobody shall sell
withoutt permission of the Printsellers* Association, which is in its way a democracy of
absolutism,, for its numbers only increase the amount of its dictation, while its tyranny is
crushingg over all whom it can bring under its way.*267
Haarr ergernisrichttezich op haar vele collega's die zich zonder weerwoord voegden naar de
voorwaardenn van deze organisatie. Een uitzonderingg was de eigenzinnige Ernest Gambart, die de
confrontatiee met de organisatie niet schuwde.268
Dee PSA beoogde in de eerste plaats de Engelse prentwereld te beschermen en zag toe op de
productiee en verspreiding van prenten door Engelse en buitenlandse uitgevers. Ook op het Continent
bestondenn structuren voor de controle op de prentuitgeverij. Allereerst waren er de particuliere
brancheorganisaties,, zoals de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels,, die zichrichttenop de zelfregulering van de branche zelf. Daarnaast bestonden er meer
publiekee instanties, die belast waren met toezicht op de prenthandel en uitgeverij, zoals het in 1852 in
Frankrijkk ingestelde Dépót légal ter registratie van nieuwe publicaties, boeken en prenten. Het doel
wass overal hetzelfde: regulering en bescherming van de markt voor prenthandel en uitgeverij.
ProducentProducent van reproducties: de firma Goupil
Hett totale aanbod van reproducties is nauwelijks te overzien. Om toch een indruk te krijgen, kunnen
wee even stilstaan bij de productie van een internationaal toonaangevende firma van de negentiende
eeuw,, de Franse kunsthandeluitgeverij Goupil./2°7 Was een reproductie voltooid, dan verscheen deze
inn de fondslijst van de uitgever. In de loop van detijdbreidde het fonds zich gestaag uit. In de laatste
decenniaa van de negentiende eeuw publiceerde de uitgever zelfs uitvoerige boekwerken met een
compleett overzicht van de beschikbare uitgaven op dat moment.265 Een volledige reconstructie van dit
263263
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fondss zou de strekking van dit onderzoek ver te buiten gaan. Ik wil volstaan met enkele algemene
karakteristieken.270 0
Bijj het openslaan van de fondslijst van 1878 staat allereerst vermeldt dat het fonds van de uitgever
uiteraardd bestaat uit bij het Depot légal aangemelde prenten:
'Lee dépèt légal, exigé par Ie dècret-loi du 17 février 1852, a été fait pour toutes les
publicationssfigurantdans ce catalogue, et en consequence, la vente en a été autorisée pour
toutee la France par Ie Ministère de rïntérieur.,Z71
Dezee formele verwijzing is niet zonder betekenis, maar moet worden gelezen tegen de achtergrond van
dee grootschalige frauduleuze praktijken in de negentiende-eeuwse prenthandel. De bepaling gaf
gebruikerss van de fondslijst, particulieren en handelaren, de garantie van een bona fide onderneming
diee zich louter inliet met de rechtmatige productie en verspreiding van prenten.
Omm overzicht te bieden op de enorme hoeveelheid prenten is de fondslijst van 1878 geordend
naarr de drie hoofdtechnieken: gravure, lithografie en fotografie. De categorie 'gravure* bevat
achtereenvolgenss de prenten in lijngravure, ets, aquatint, mezzotint en fotogravure. Opmerkelijk
genoegg werd dé fotomechanische techniek dus geschaard onder de gravures en niet onder de
fotografie,, waarover hieronder meer. Bij een inventarisatie van het fonds van 1878teldehet aandeel
gravuress in totaal 982 titels, ongeveer 12 % van het gehele aanbod. Het aandeel lithografietelde2161
titels,, ofwel ongeveer 27 %. Het fonds van Goupil werd in deze periode gedomineerd door de
fotografischee reproducties, met 4897 titelsteherleiden tot ongeveer 61%. De categorie fotografie
bestondd uit verschillende fotoseries: Galerie Photographique, Musée Goupil, Cartes Album en Cartes
dede Visite.[30] Dergelijke fotoseries verschenen vanaf 1860 in het fonds en werden sindsdien
regelmatigg uitgebreid met nieuwe varianten.272 De verhouding tussen het aantal gravures, litho's en
foto'ss is globaal 1:2:4, Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om de aantallen titels. Zoals eerder
uiteengezet,, verschenen er van de gravures, aquatints, mezzotints en litho's per titel meerdere staten en
varianten:: Voor de letter', 'na de letter', op verschillend papier, 'epreuve d'artiste' en soms ook in
kleur.. Dit integenstellingtot de fotografische varianten, waarvan doorgaans maar één versie
verscheen.2733 Als we rekening houden met de verschillende versies, liggen de verhoudingen van de
verschillendee soorten reproducties in het fonds anders. Het aandeel gravures beslaat dan 37 %, het
aandeell litho's 25 % en het aandeel foto's ongeveer 38 % van het totale fonds. Vanuit dit perspectief
hepenn de verschillende technieken in aantal dus minder uiteen.
Hett fonds biedt een ruime variatie aan onderwerpen: van historische, religieuze,
mythologische,, militaire onderwerpen tot talloze portretten, genrewerken, dierstukken, landschappen,
stadsgezichten,, wagens, kostuums en ornamentprenten.274 De fondslijst geeft een globale ordening
naarr onderwerpen, waarbij echter niet alle gebieden zijn gespecificeerd. Zo zijn onder de gravures de
rustoriestukken,, genrestukken en portretten in één categorie samengevoegd, terwijl de fotografische
Hett is onduidelijk of defirmaGoupil per filiaal verschillende fondslijsten gebruikte. Waarschijnlijk is dit niet het geval.
Zoo zijn in het Goupil-archief in Bordeaux maar ook in Parijs geen andere fondslijsten van de andere filialen bewaard. Ook
vann anderefirma'sken ik tot dusver geen verschillende fondslijsten voor hun verschillende filialen.
2711
Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Imprimeurs et Éditeurs, Photogravures Lithographies et
Photographies,Photographies, Janvier 1877 Paris [1878]
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In 1869richtteGoupil zelfs een fotofabriek op in Asnières voor de productie van fotografische reproducties, zie; Renié
1994,, p. 107.
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Hoewell de foto's strict genomen niet als staat moeten worden opgevat leverden de verschillende series in de praktijk wel
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Qua onderwerpen weerspiegelt de fondslijst in grote lijnen de populariteit van portretten, genre-onderwerpen,
landschappenn tot onderwerpen die tegenwoordig veelal buitenbeeld van de kunstgeschiedenis zijn geraakt, zoals wagens en
koetsen.. Zie over de populariteit van prenten naar werken met koetsen en andere middelen van vervoer: F.C. Daniell,
'Coachingg prints after James Pollard', The Print Collector's Quarterly 17 (1930), pp. 169-195 en R.B. Fellows,'Early
Railwayy Prints', The Print Collector's Quarterly 18 (1931), p.305-329.
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reproductiesreproducties helemaal niet op onderwerp zijn gesorteerd. Al bij een globale beschouwing blijkt de
genrekunstt te domineren, op enige afstand gevolgd door de religieuze onderwerpen. Gezien de
algemenee populariteit van de genreschilderkunst, zoals die ook blijkt op tentoonstellingen en in
geïllustreerdee tijdschriften, hoeft deze sortering geen verbazing te wekken. De vele prenten met
portretten,, historiestukken en militaire onderwerpen passen in hetzelfde patroon. Opvallender is het
bescheidenn aandeel van de landschappen, een categorie werken die ook zeer populair was, maar
relatieff weinig in gereproduceerde vorm bij Goupil was te krijgen. Alleen na enig speurwerk in de
fondslijstt vinden we tussen de vele sentimentele, religieuze genrewerken enkele werken van de school
vann Barbizon.
Interessantt is dat de gebruikte ordening niet alleen een overzicht biedt, maar tevens hiërarchische
verhoudingenn impliceert Zo komt de sortering van technieken in de fondslijst grotendeels overeen met
dee hiërarchie van technieken zoals die aan het einde van de achttiende eeuw bestond. De lijngravure
wass daarbij superieur ten opzichte van technieken als de aquatint en mezzotint. Ook de ontwikkeling
vann de lithografie en de fotografie in de negentiende eeuw had deze hiërarchie niet volledig
weggevaagd.. Tekenend voor de status van de fotogravure is dat deze fotomechanische techniek meer
verwantt werd geacht met de gravuretechnieken dan met de fotografische technieken. Vergelijkbaar
mett de hiërarchische sortering in technieken is de normatieve ordening van onderwerpen die in de
fondslijstt van Goupil doorklinkt Binnen de sortering van de prenten per techniek is grotendeels de
traditionelee genrehiërarchie aangehouden. Achtereenvolgens komen aan bod: historiestuk, genrestuk,
portret,, dierstuk, en stilleven. Het is bekend dat deze normatieve hiërarchieën (in techniek en
onderwerp)) inn de loop van de negentiende eeuw in onbruik raakten. Zowel op de traditionele
Academiee als op de tentoonstellingen van de Salon verloren dit soort kunsttheoretische systemen hun
betekenis.. Juist tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat in de moderne commerciële prenthandel
dergelijkee noties nog steeds werden gebruikt, zelfs tot aan het begin van de twintigste eeuw. De
structuurr van Goupils fondsoverzicht biedt daarmee een interessante combinatie van overzichtelijke
functionaliteitt en een traditionele, normatieve ordening van de prentkunst en schilderkunst.
Hett fonds van Goupil bestond voor het overgrote deel uit reproducties. Originele grafiek viel
daarbijj vrijwel in het niet. Een prentserie als La Hollande met zes landschapsetsen door de
Nederlandsee etser C.N. Storm van 's Gravensande (1841-1924) behoorde tot de uitzonderingen. Het
fondss van reproducties kunnen we eveneens bezien met het oog op dê inventoren, de oorspronkelijke
kunstenaarss die verantwoordelijk waren voor het origineel. Al bij een eerste blik valt op hoezeer het
aanbodd werd gedomineerd door negentiende-eeuwse kunstenaars. Oude meesters zijn slechts
spaarzaamm te vinden en beslaan nauwelijks 5 % van het gehele fonds. Voor zover er Oude Meesters
aanwezigg zijn, wordt het beeld bepaald door de immer beroemde Rafaël. Maar zelfs hij valt in het niet
bijj het aanbod van populaire negentiende-eeuwse meesters als Délaroche, Veraet,, Scheffer, Géróme,
Brochart,, Compte-Calix en Bouguereau. In het ruime aanbod van genrestukken zijn het vooral de
genreschilderss uit het justé milieu die het beeld domineren, zowel qua gravures, litho's als foto's. In de
'canon'' van Goupil moeten we zoeken naar het werk van realisten als Corot, Courbet, Daubigny of
Millet.. Ook de impressionisten waren aan het einde van de jaren zeventig nog niet doorgedrongen tot
ditt fonds. Verder valt op dat het aanbod van eigentijdse kunst overheerst wordt door Franse schilders.
Kunstenaarss uit andere landen zijn opvallend zeldzaam. Grote afwezigen zijn de populaire
Victoriaansee kunstenaars als Wilkie, Frith of Landseer. Ook van prerafaëlieten waren volgens deze
lijstt geen reproducties te krijgen. Wel waren er diverse reproducties van de populaire Duitse schilder
Winterhalterr en enkele werken van Mesdag, Jozef Israels, Henriëtte Ronner en Johannes Bosboom.
Dee dominantie van de Franse meesters blijkt ook bij het corps van prentmakers. Het zijn
voorall de meestergraveur Henriquel-Dupont en zijn leerlingen die het fonds van Goupil bepalen. De
allereerstee prent in de fondslijst, de gravure van de meester zelf naar L 'Hemicycle du Palais des
Beaux-ArtsBeaux-Arts van Paul Délaroche is wellicht symbolisch. Daarna vinden we diverse leerlingen van deze
graveur,, zoals de broers Alphonse en Jules Francois, Jules Levasseur, Jules en Achille Jacquet (18461908),, en Pierre Rousseau (1812-1867).275 Andere graveurs die meerdere prenten voor hun rekening
namenn waren Auguste Blanchard (1819-1898), Z. Prévost, Jean Jazet (1788-1871) en de etser Paul
Rajonn (1843-1888). Productieve lithografen in het fonds zijn E. Lassalle, Alophe, Léon Noël. Tussen
Ziee over het atelier van Henriquel Dupont: Beraldi VIII, 1889, p.85.
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dee vele Franse prentmakers vinden we enkele buitenlandse prentmakers, zoals de Belg Leopold
Flamengg (1831-1911), de Duitser Joseph Keller (1811-1873) en de Italiaan Paolo Mercuri (18041884),, terwijl de Engelse prentmakers opvallend genoeg grotendeels ontbreken.. Wie de talloze foto's
heeftt gemaakt is onbekend. Hoewel we weten dat de bekende fotograaf Bingham foto's heeft gemaakt
voorr Goupil, blijven de fotografen in de fondslijst anoniem. De foto's voor de diverse series zijn
wellichtt grotendeels gemaakt door de anonieme medewerkers in Goupils fotofabriek in Asnières.
Dee kunstreproducties van Goupil verschenen in verschillende soorten uitgaven, van zelfstandige
prentenn tot prestieuze albums. Verreweg het grootste deel was te verkrijgen als losse afbeelding: een
gravure,, een mezzotint, een litho of een foto, dan wel een staat of een variant ervan. Toch waren de
velee zelfstandige prenten zeker geen willekeurige geïsoleerde uitgaven. Vele titels staan in de
fondslijstt gegroepeerd als pendanten.276 Het zijn verwante prenten van dezelfde inventor, of met een
verwantt onderwerp. Ook staan er prenten geordend in triptieken of in nog langere series van bij elkaar
horendee titels. Van een serie verwante prenten is het een kleine stap naar de gebonden prentseries in de
vormm van albums. Het fonds van Goupil bevatte dan ook diverse albums met bijvoorbeeld reproducties
vann beeldhouwwerken uit het Louvre, schilderingen in het nieuwe Operagebouw, pittoreske
landschappenn en moderne kunst.277 Er verschenen evenzeer speciale albums gewijd aan de
Salontentoonstellingen.. Nadat de tentoonstelling was opgebroken, leverde Goupil een gebonden
herinneringg aan de hoogtepunten van dat jaar. Hoewel dit soort albums gekoppeld waren aan een
bepaaldd jaar, waren de albums kennelijk niet snel gedateerd. Zo bleven de albums van de
Salontentoonstellingg van bijvoorbeeld 1873 tot ver in de jaren tachtig leverbaar. Er verschenen ook
monografischee albums die gewijd waren aan het werk van één kunstenaar, zoals Géróme, Délaroche,
Scheffer,, Fortuny en Doré. Vergelijkbaar met de zelfstandige prenten waren de albums vaak in
verschillendee uitvoeringen verkrijgbaar.278 Naar aanleiding van de salontentoonstelling bracht Goupil
meerderee albums uit, van eenvoudige signatuur totfraaivormgegeven boekwerken met een modieuze
uitstraling.. DefirmaGoupil had in dat opzicht een naam opgebouwd als leverancier van zogenaamde
'prachtalbums'.. Dat merkte Zilcken eveneens op, toen hij eens een serie reproductie-etsen naar Jacob
Mariss door Goupil wilde laten brengen als een prachtuitgave:
'' Gedurende dien winter [van 1888, RV] ging ik door met het afwerken van een serie van
twaalff etsen naar landschappen van Jacob Maris, een luxe portefeuille, die door het huis van
Goupill te Londen werden gepubliceerd. [...] Als bewijs van de moeilijkheden, die een jong
artiestt in den weg staan bij het begin van zijn loopbaan, móet ik hierbij voegen, dat ik voor de
oorspronkelijkee uitgave van deze etsen in portefeuille, de niet geringe som van 70 % moest
afstaan,, terwijl ik alle onkosten had te dragen. Hiertegen over werd geopperd, dat ik blij moest
zijn,, dat zulk een belangrijke firma mijn werk over de wereld verspreidde, wat mijn naam niets
dann ten goede kan komen.,279
Dee verschillende soorten reproducties varieerden sterk in prijs. De gravure van Dupont naar
LL 'Hemicycle van Délaroche gedrukt 'met de letter' op gewoon papier kostte 150 francs. Op Chinees
papierr waren de afdrukken 'met de letter' 200 francs en 'voor de letter' bracht 800 francs op.
Exemplarenn in de meest exclusieve staatÉpreuves d'art bedroegen zelfs 1000 francs. We hebben het
dann wel over een uitzonderlijke prent die kan worden beschouwd als het vlaggenschip in het fonds van
Goupil.. In de regel varieerde de prijs van een gravure van ongeveer 15 francs voor de gewone
afdrukkenn 'met de letter' tot 100 a 200 francs voor de meest kostbare staat Épreuve d'art. Litho's
Inn de inhoudsopgave vermeldt de fondslijst expliciet: 'Les sujets se f&isant pendants ou collections sont groupés en lignes
serrées;; les sujets isolés sont interlignés.' Exlraii du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Impriméurs et Éditeurs,
PhotogravuresPhotogravures Lithographies et Photographies, Janvier 1877 Paris [1878].
2777
Peintures Decoraüves du Grand Foyer de L 'Opéra par Paul Baudry, Les ckefs-d 'oeuvre de la sculpture au musee du
Louvre,Louvre, Galeries Modernes, opgenomen in: Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Impriméurs et Éditeurs,
Photogravuress Lithographies et Photographies, Janvier 1877 Paris [1878], p.25-26,32-34. Daarnaast verschenen er diverse
geïllustreerdee publicaties voor de amateurkunstenaar, Extrait p.39-44.
2788
Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Impriméurs et éditeurs, Photogravures Lithographies et
Photographies,Photographies, Janvier 1877 Paris [ 1878] ,p. 88-91.
2799
Zilcken 1928, p.50. Daarnaast maakte Zilcken diverse etsen naar werken van Jozef Israels, Matthijs en Willem Maris en
Antonn Mauve die veelal zijn uitgegeven door de Amsterdamse firma's Buffo en Schalekamp.
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behoordenn tot een goedkopere prijsklasse met prijzen tussen 5 en 30francs.Fotografische reproducties
warenn nog goedkoper. De fotogravures waren nog relatief kostbaar, met prijzen tussen 10 tot 40
francs,francs, terwijl de talloze foto's uit de verschillende series voor 1 tot 10 francs waren te krijgen. Veel
duurderr dan de zelfstandige afbeeldingen waren uiteraard de diverse albums, è 100 tot 400francs,met
alss kostbaar hoogtepunt het album Decorations du Foyer du Nouvel Opéra de Paul Baudry (met 24
groott formaat foto's) voor maar liefst 1500francs.280Benadrukt moet worden dat het hier gaat om
globalee indicaties. Per prent was de prijs vooral afhankelijk van het formaat, de techniek, de graveur,
dee schilder, het onderwerp, et cetera. Opmerkelijk is de diversiteit aan reproducties die zich ook
vertaaldee in een grote variatie aan prijzen. Globaal gesproken bood het fonds reproducties van 1 tot
10000francsenrichttezich daarmee zowel op mensen met een smalle beurs als op de welgestelde
connaisseurs.. De meest populaire schilderijen waren daarbij in alle prijsklassen leverbaar: van de
eerderr genoemde L'Hemicycle van Délaroche waren gravures (Êpreuves d'art) te krijgen voor 1000
francfranc en foto's voor 20 francs. Van zijn werk Martyre Chrètxenne was een gravure in verschillende
staten,, een aquatint, een foto. Van Gérome's Un duel après Ie bal bracht Goupil zelfs vijftien
verschillendee reproducties vat.m[31]
All met al bestond het fonds van defirmaGoupil voor het overgrote deel uit kunstreproducties
vann vooral Franse eigentijdse kunst, geïnterpreteerd door Franse prentmakers en fotografen. Deze
Fransee boventoon lijkt voor de hand te liggen bij een Franse firma, gevestigd in Parijs. Toch is deze
Fransee slag minder vanzelfsprekend als we bedenken dat juist Goupil een internationale uitstraling had
mett vestigingen in onder meer Londen, Wenen, Brussel, Den Haag en New York. De firma opereerde
alss geen ander op de internationale kunstmarkt, waardoor het in wezen strikt Franse fonds eigenlijk
merkwaardigg is. Een verklaring voor deze nationale Franse oriëntatie van Goupil kan gezocht worden
inn de samenwerking in de internationale prenthandel. Net als vele andere firma's maakte Goupil deel
uitt van een internationaal netwerk van uitgevers, waarin Engelse firma's vooral Engelse prenten in
omloopp brachten, Nederlandse vooral Nederlandse en Goupil dus vooral Franse. Het Franse fonds van
Goupill zou dus een resultaat kunnen zijn van verregaande specialisatie in de internationale
prentuitgeverij. .
VanVan origineel tot reproductie
Dee productie van kunstreproducties in de negentiende eeuw biedt een fascinerend overzicht van
interessantee juridische problemen, ingenieuze reproductietechnieken, kritische kunstenaars,
commerciëlee uitgevers en een eindeloze verzameling van reproducties in uiteenlopende vormen en
prijzen.. In het voorgaande is aan de hand van het initiatief tot de reproductie, de organisatie van de
reproductiee en de productie van de reproductie gepoogd deze aspecten zoveel mogelijk in samenhang
tete bezien in de historische context van de negentiende eeuw. Deze periode vormt in meerdere
opzichtenn een bijzondere episode in de geschiedenis van de kunstreproductie. Op basis van het
voorgaandee wil ik hier wijzen op twee fundamentele veranderingen in de productie van de
kunstreproducties,, die zich grotendeels in deze periode voltrokken.
Inn de eerste plaats ontstond er een belangrijke verandering op het gebied van het intellectuele
eigendom.. Het traditionele privilegestelsel was in. Europa en de Verenigde Staten definitief veranderd
inn het modern auteursrecht. De persoonlijke geestelijke band van de maker met zijn werk vormde
vanaff nu het anker voor het nieuwe stelsel. Niet de uitgever maar de maker zelf kreeg meer en meer
eenn centrale plaats in het systeemm van juridische bescherming. Deze juridische emancipatie van de
kunstenaarr door het auteursrecht bracht belangrijke veranderingen teweeg. Allereerst werd de
juridischee relatiee tussen de overheid en de individuele maker in het nieuwe systeem als het ware
'omgekeerd'.. Terwijl Rubens in de zeventiende eeuw zelf aan de staat toesternrning moest vragen om
prentenn naar zijn werk te mogen publiceren, was in de negentiende eeuw de staat steeds meer
gehoudenn om het recht van de kunstenaar te garanderen. Daarnaast leidde de opkomst van het
auteursrechtt tot spanningen over het eigendomsrecht. Zo kwam het eigendomsrecht van de
verzamelaarr steeds meer onderdruk te staan van het auteursrecht, niet alleen in de vorm van het
2800
Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures ïmprimeurs ei Éditeurs. Photogravures Lithographies et
Photographies,Photographies, Janvier 1877 Paris [1878], p.90.
2811
tentxat Bordeaux 2000, p.89.

138 8

reproductierechtt maar ook door het tentoonstellingsrecht. De belangrijkste verandering van het
auteursrechtt in de negentiende eeuw was de 'juridisering* van de kunst zelf. Het kunstwerk als object
transformeerdee in abstracte zin steeds meer tot een bundel van verschillende rechten, die zelfstandig en
onafhankelijkk van elkaar konden functioneren in de kunstwereld. Het eigendomsrecht kon worden
verhandeldd aan een verzamelaar. Daarnaast kon het reproductierecht zelfstandig worden verkocht aan
eenn uitgever. Hetzelfde geldt voor het tentoonstellingsrecht van een schilderij. Dankzij deze
verschillendee rechten was het mogelijk om kunstwerken te gaan exploiteren op een wijze die nog niet
eerderr gebruikelijk was. Uiteraard werd er nog steeds veel geld verdiend door de verkoop van
schilderijen.. Nieuw was dat het steeds meer mogelijk werd om er geld aan te verdienen zonder het
werkk te verkopen. Dankzij de verschillende rechten kon het werk in verschillende circuits worden
gebrachtt van het reproduceren, tentoonstellen en verzamelen van kunstwerken.
Inn de tweede plaats voltrok zich een belangrijke verandering van grafische naar fotografische
reproductietechnieken,, zoals die in het vorige hoofdstuk reeds is geschetst. Het resultaat was dat
reproductiess op velerlei wijze werden geproduceerd, uiteenlopend van traditionele werkwijzen tot
modernee technieken. Voor de handmatige reproductie grepen schilders, prentmakers en uitgevers nog
langg terug op de eeuwenlange grafische traditie en werd de zeventiende-eeuwse handleiding van
Abrahamm Bosse nog steeds gebruikt.282 Ondertussen experimenteerden diverse fotografen met de
nieuwstee chemische inzichten voor de vervaardiging van hun reproducties. Terwijl een graveur enkele
jarenn bezig was om de drukvorm te vervaardigen, had de fotograaf genoeg aan één zonnige middag.
Voorall bij de handmatige technieken speelden de proefdrukken een belangrijke rol in het
reproductieproces.. Afgezien van de prentmaker zelf, boden ze ook de schilder en de uitgever een de
mogelijkheidd om het reproductieproces te controleren en te corrigeren. De proefdrukken waren
bovendienn ook commercieel interessant bij de vervaardiging van verschillende staten en varianten. Het
resultaatt was een enorm aanbod van reproducties, waarin alleen al eenfirmaals Goupil een grote
diversiteitt aan reproducties produceerde, uiteenlopend in onderwerp, techniek, formaat en prijs. De
productiee van reproducties was daarmee zowel in omvang als in diversiteit groter dan ooit tevoren.
Dee genoemde veranderingen trokken diepe sporen door het landschap van de negentiende-eeuwse
kunstreproductie,, maar moeten in het juiste perspectief worden beschouwd. De geschetste processen
zijnn zowel in Engeland als Frankrijk en Nederland te traceren, maar kenden hun eigen variaties naar
tijdtijd en plaats. Daarbij speelden sommige diepgaande veranderingen zich af binnen een relatief
bescheiden,, besloten omgeving. Zo was ontwikkeling van grafische naar fotografische
kunstreproductiee ingrijpend, maar voltrok deze zich grotendeels op netniveau van de bescheiden
werkplaatss of het atelier, niet in de fabriek.283 Veel reproducties werden daarbij nog steeds gemaakt
volgenss memoden uit de zeventiende of achttiende eeuw.284 Het ambachtelijk bewerken van de plaat,
hett maken van proefdrukken, het corrigeren ervan en de uitgaven in verschillende staten van een prent
zijnn slechts enkele elementen uit het reproductieproces, onderdeel van een eeuwenlange prenttraditie
diee tot diep in de negentiende eeuw werd voortgezet.285 Zo doet de kritische controle van Turner en
Whistierr al snel denken aan Joshua Reynolds of Rubens en hun omgang met reproducties. Bovendien
hadd het gebruik van traditionele reproductietechnieken ook tot gevolg dat de oplagen van zelfstandige
reproductiess nog lange tijd bescheiden bleven van honderden tot hooguit enkele duizenden
exemplaren.. Eén cruciaal element in de kunstreproductie bleef zelfs ook in de negentiende eeuw
ongewijzigd:: het reproduceren van kunstwerken was en bleef een taak voor specialisten. Ook de
ontwikkelingg van de fotografie had daar niets aan veranderd.
Dee omvangrijke productie zorgde voor vele kunstreproducties, klaar om te worden verspreid
onderr het negentiende-eeuwse publiek, van kenners tot liefhebbers. In het volgende hoofdstuk zal de
levensloopp van de reproductie worden vervolgd met de volgende fasen: de verspreiding en receptie
2822

In de Engelse, Franse en Nederlandse handboeken wordt de handmatige reproductie in grote lijnen op dezelfde wijze
voorschrevenn aan de aspirant prentmaker. Er bestond daarbij een omvangrijk internationaal verkeer van prentmakers. Zo
vertrokkenn aan het begin van de negentiende eeuw diverse Italiaanse prentmakers naar Parijs terwijltijdensde Frans-Duitse
oorlogg diverse Fransen naar Engeland kwamen. Zo bezat de etser Zilcken een moderne vertaling van de handleiding en
verweess ook de eigentijdse instructie van Roller naarde inzichten van Bosse, zie: Roller z.j., p.31-32.
2833
Zie in deze zin over de Industriële revolutie: Burke 1978 , p.245.
2844
Zie ook in deze zin: Dyson 1984, p.84.
2855
Zo gebeurde bijvoorbeeld in Nederland het drukken en zetten van letters nog lange tijd op ambachtelijke wijze, ook ten
tijdee van de industrialisatie, Janssen 2001, p.Ill.
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VoorVoor kenners en liefhebbers
HoofdstukHoofdstuk 4
Publication Publication
'Weree the two plates done, we must next think of their publication', schreef de schilder David Wilkie op
122 september 1827 aan zijn broer Thomas.l Voor een succesvolle publicatie van een reproductie was het
essentieell om het publiek te bereiken.2 Dankzij de uitvoerige netwerken van prenthandel en uitgeverij
werdenn reproducties op ruime schaal verspreid naar alle uithoeken van de samenleving, In dit hoofdstuk
wordtt de levensloop van de reproductie vervolgd met de volgende fase: de verspreiding van een
reproductiee met tot slot de receptie ervaa
DeDe verspreiding van de reproductie
Publiciteit Publiciteit
Voorafgaandee aan de verspreiding was het belangrijk om de voltooide prenten onder de aandacht te
brengenn van het publiek. Ondernemers in de grafische wereld probeerden verschillende manieren uit om
hett publiek te informeren over hun nieuwe uitgaven. Allereerst was er de kunstkritiek voor reproducties,
nett als voor veel andere kunstuitingen een belangrijk instrument voor publiciteit. Veel tijdschriften hadden
eenn vaste rubriek waarin nieuwe publicaties werden besproken. Behalve romans en dichtbundels werden
daarinn ook nieuwe gravures, litho's of foto's van kunstwerken gerecenseerd. Soms summier, soms
uitvoerigg bekritiseerde de recensent het origineel, de specifieke bewerking, het onderwerp en de techniek
vann de nieuwe prent. Dergelijke beschouwingen bieden een interessante visie op de wijze waarop men
reproductiess bekeek en zullen hieronder nader aan de orde komen. Hier is van belang dat dergelijke
kritiekenn een belangrijk instrument waren voor publiciteit bij de publicatie van nieuwe reproducties. Voor
kunsthandeluitgeverss was er veel aan gelegen dat hun prenten werden besproken en het liefst zo positief
mogelijk.. Zoals we weten uit de wereld van de literatuur en de beeldende kunst onderhielden uitgevers en
kunsthandelarenn vaak nauwe contacten met de kunstcritici. Wat betreft de kunstreproductie lijken dit soort
relatiess eveneens te hebben bestaan. Tijdschriften hadden nu eenmaal belangstelling voor de nieuwste
uitgavenn en de uitgever had op zijn beurt grote interesse in goede besprekingen van zijn nieuwe prenten in
dee wijdverspreide bladen. Zo is van uitgever Gambart bekend dat hij regelmatig recensieexemplaren van
reproductiess stuurde naar The Art Journal met het oog op bespreking ervan.3 De kunstenaar Millais
signaleerdee eveneens een verband tussen een uitgever van reproducties en de kunstkritiek: 'curiously
enought,, whenever an engraving comes outfromhisfirmthere is always a favourable article in the
papers.'44 De brede stroom van nieuwe reproducties leidde in de praktijk tot een ruime verzameling
recensiess van prenten. Als gevolg van de vele prenten naar het werk van Edwin Landseer verzuchtte de
anoniemee criticus van The Art Journal in 1852: 'It is almost impossible to write anything new respecting
too the engravings after Landseer.'5
Uitgeverss kondigden nieuwe uitgaven regelmatig in een vroeg stadium aan door prenten te
verspreidenn met details van de voorstelling, als 'close ups' van de compositie. Vooral in Frankrijk was dit
eenn gebruikelijke methode om het publiek al een eerste indruk te geven van de te verschijnen reproductie.
11

brief David Wilkie aan Thomas Wilkie, 12 september 1827 Lyons, opgenomen in: Cunningham 1843 (II), p.455.
Zie onder andere over het belang van publiciteit in de kunstwereld: R Jensen, Marketing Modernism in the Fin-de-Siecle
Europe,Europe, Princeton 1996; M.C. Fitzgerald, Making Modernism. Picasso and the creation ofthe market for twentieth-century,
Berkeleyy Los Angeles London 1996 en A. PuIIan, 'For Publicity and Profit', in M. Rosenthal, CPayne, S. Wilcox (ed.) Prospects
forfor the Nation; Recent essays in British Landscape. Studies in British Art 4, New Haven London 1997, p.261-284.
33
In de bespreking van een prent van C. W Wass naar The judgement of Paris van W. Etty RA, uitgegeven door Gambart heeft de
redactiee de gelegenheid gehad om een drukproef van deze plaat te beoordelen. Gambart stuurde waarschijnlijk al een drukproof
opp om via de bespreking de uitgave aan te kondigen, zie: Anoniem, 'Reviews', The Art Journal, volume XII (1850), p.36.
44
Millais 1899, p.304.
33
Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1852),p.232.
22
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Gambartt paste als een van de eersten deze methode ook in Engeland toe bij zijn publicatie van delen van
dee prent naar Friths The Derby Day? Dit piecemeal publiceren van prenten had verschillende voordelen.
Dee details gaven in een vroeg stadium een indruk van de toekomstige prent. Zeker bij traditionele gravures
besloegg de productie van de prent al snel een jaar of nog veel langer. De 'detailprenten' brachten
publiciteitt en een eerste mogelijkheid om de gedane investeringen terug te verdienen. Daarnaast waren de
detailss zo uitgekozen dat de 'detailprent' ook een eigen charme btzat.[32] De detailprent was derhalve
eenn aankondiging van een andere prent, maar tevens een uitbreiding van het prentaanbod. Na de
aankondigingg door het detail verscheen de nieuwe uitgave, later eventueel gevolgd door een pendant, een
seriee of zelfs een compleet album.7
Eenn beproefd middel voor het generen van publiciteit was het organiseren van commerciële
tentoonstellingenn van het originele schilderij, al of niet in combinatie met de reproductie. Het was een
praktijkk die al door de achttiende-eeuwse uitgever Boydell werd gebruikt. Hij organiseerde
tentoonstellingenn van het originele werk in combinatie met de reproducties, zodat 'the public may judge
howw far he has succeeded in his Endeavors to improve the Arts of Engraving* .* In het voetspoor van
Boydelll organiseerden diverse negentiende-eeuwse kunsthandels dergelijke tentoonstellingen van een
origineell ter introductie van de reproductie. Hoewel we nog weinig weten van deze specifieke
commerciëlee tentoonstellingscultuur, moet deze vrij algemeen zijn geweest. Zo schreef The Art Journal in
1858:: 'This practice of introducing an engraving by exhibiting the picture of which it is the popular
translationn is becoming general, as well in our provincial cities and towns as in the metropolis'.9 Het was
opnieuww de prenthandelaar-uitgever Gambart die regelmatig tentoonstellingen organiseerde van een
schilderijj met het oog op de verkoop van de reproductie. Een bekend voorbeeld is The Light of the World
vann Holman Hunt, dat anderhalfjaar op tournee ging door Engeland en de Kanaaleilanden. Gambart
stuurdee Friths Derby Day zelfs naar Australië.10 Dergelijke tournees werden uiteraard sterk commercieel
uitgebuit.. Nadat de nieuwsgierige bezoeker een toegangskaartje had bemachtigd om het origineel te
bewonderen,, waren er voor liefhebbers na afloop diverse prenten te koop.[33] Het grote succes van The
LightLight óf the World deed Gambart besluiten een nieuwe prent, op een kleiner formaat, te laten maken door
dee graveur William Ridgeway.11 Een replica van The Light of the World vertrok in 1905 voor een lange
tourneee naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-AfHka en de reproducties gingen mee.12 Het
publicerenn en exposeren van kunstwerken gingen daarbij hand in hand en leken soms zelfs synomien. Zo

66
Zie over deze wijze van uitgeven: Anoniem, 'Foreign Holographs', The Art Journal (1851), p. 173-174.
Overr de nieuwe uitgaven van Derby Day schreef de Art Journal. 'Tbe etching is commenced, and a portion of it has been printed,
thee custom in France being different from that usually adopted in this country. There, a work is produced 'piecemeal'; here an
impressionn is rarely taken until the whole of the subject has been etched. Reports speak in very high terms, and so does the artist
mostt interested, in the thus far production of M. Blanchard.' Zier Anoniem, The Art Journal (1859), p.194. In 1868 publiceerde
TheThe Art Journal een vergelijkbare 'detailreproductie' naar het werk Startiet van Edwin Landseer waarvan alleen het centrum van
dee voorstelling was uhgewerkt. De redactie benadrukte 'The picture engraved here is simply a sketch'f...] 'We introduce the
engravingg more as an interesting pictorial "curiosity" than as an example of finished Art.*, zie Anoniem, *-*, The Art Journal
(1868),p.216. .
** Hierbij kan ook gewezen worden op het verschijnen van ondersteunende publicaties ter toelichting bij de reproducties.
Illustratieff is een initiatief van uitgever Gambart. Nadat de schilder Holman Hunt de prent naar The Lights of the World had
gecontroleerdd schreef de schilder een brief aan de uitgever waarin hij zijn bewondering voor de reproductie uitte. De prentuitgever
beseftee onmiddellijk de commerciële waarde van deze briefen verspreidde vervolgens honderden kopieën als reclame voor de
prent,, zie: Maas 1987, p.72.
** citaat uit: Friedman 1979, p.47.
99
Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1858), p, 112. Het betrof twee schilderijen van Winterhalter, een
groepsportrett van de keizerin van Frankrijk dat geschilderd was voor de tentoonstelling van Parijs, een drie-kwart portret van de
Engelsee princes in haar bruidjapon en werk van Barker, Evacuation o/Kars.
100
Maas 1987, p.xi, 73.
"" Engenl995,p.46.
122
Voor liefhebbers waren fotogravures verkrijgbaar op verschillend formaat in de vorm van prints en proofs. Zie uitvoerig over
dezee opmerkelijke tournee: Maas 1987, p. 114-203. De internationale omvang van dergelijke schildenjtoumee's vraagt om nader
onderzoek.. Duidelijk is wel dat ook in Nederland regelmatig schilderijen langs kwamen, te bezichtigen voor het publiek met
reproductiess voor de liefhebbers zoals zal blijken in het hoofdstuk over Alma-Tadema.
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beschouwdee de graveur John Landseer het exposeren als een vorm van publiceren.13 Ook de criticus P.G.
Hamertonn omschreef de grootste zórg van kunstenaars als:: 'How are they to publish their pictures.*14
Eenn andere methode voor publiciteit was ten slotte het organiseren van een publieke vernietiging
vann de plaat. Het slopen van de plaat maakte nadrukken onmogelijk-15 De kenmerkende
reproduceerbaarheidd van prenten werd hiermee als het ware opzettelijk stopgezet om dee exclusiviteit van
dee bestaande oplage te garanderen. Het is een principe dat veel is toegepast voor reproducties, maar het
werktee uiteraard ook voor de originele grafiek. Geïnspireerd door het idee van / 'estampe original
vernietigdenn Semour Haden en andere etsers hun platen. Whistler formuleerde het treffend: 'To destroy is
too remain.'16 De vernietiging van de plaat maakte ook de weg vrij voor een nieuwe uitgave. Zo verscheen
naarr het beroemde werk The Horse Fair (1853) van Bonheur, nadat de originele plaat door Gambart
opzettelijkk was vernietigd, een nieuwe prent maar nu van een kleiner formaat.17 Het opzettelijk vernietigen
vann de kostbare platen getuigde van een commercieel machtsvertoon dat alleen was weggelegd voor
sterkee kapitaalkrachtige ondernemingen. Voor de meeste, bescheiden uitgevers en prenthandelaren zat er
nietss veel anders op dan een nieuwe prent met wasknijpers op te hangen aan het gebruikelijke waslijntje in
dee etalage, in de hoop de aandacht te vangen van een toevallige passant.
NetwerkenNetwerken voor distributie
Dee schilder Wilkie liep soms zelf met zijn reproducties onder de arm. Tijdens zijn verblijf in Parijs
noteerdee hij in zijn dagboek op 23 juni 1814: 'Calledonaprintsellerof thenameofDelpech, [...] whoml
requestedd to call upon me to-morrow at 10 o'clock to see the print of The Village Politicians.'18 In vervolg
hieropp schreef hij op 2 juli:
*[...]] I had this morning taken to M. Delpech two prints and one proof of The Village Politicians,
too put in his windows, he called me this morning to give me a receipt of the prints. He told me that
aa number of people had been looking at the prints, and that some English people had told him of
thee prints of Blindman's Buff they had seen in London.'1'
Toenn Wilkie in Amsterdam was, bezocht hij defirmaBuffa in de Kalverstraat, waarvan hij verslag deed
aann zijn graveur Raimbach:
'Mynheerr Buffa, an Italian printseller long established in that city, was the most respectable
personn in that line in the whole country. I accordingly called upon him, and found both himself
andd his son, to all appearence very respectable in point of stability and connexion in their trade,
andd very willing to do what they could for our concern. They showed me impressions both of The
Politicianss and The Blind Fiddler which they had hadfromthe Boydells, whom they talked of as
t3
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veryy old acqaintances in the way of business. They told me they would rather not give me an order
forr the Politicians, as it would be better for them to have it with The Fiddler of Boydell; they
wouldd subscribe for half a dozen prints and one proof of The Rent Day, on the terms which I
offered,, and at their request I left the etching and one of the proofs of the Politicians; the former to
bee shown by way of gaining suscribers, and the latter to be accounted for to us. The terms of
paymentt I also arranged with mem, and will explain when I see you.'20
Dee schilder Wilkie zette zich zo zelf in voor de verspreiding en verkoop van de reproducties naar zijn
werk.21 1
Dee verspreiding van reproducties verliep verder via een ingenieus netwerk van prenthandel,
boekhandell en uitgeverij. Philip Gaskell maakt in A New Introduction to Bibliography voor de
verspreidingg van boeken in de negentiende eeuw de driedeling van de uitgever-groothandel, drukker, en
boekverkoperr als bepalende partijen in de boekenwereld.22 We kunnen dezelfde structuur herkennen in de
distributiee van prenten. De uitgever was hierin de centralefiguuren bepaalde de verspreiding van prenten
naarr de handelaren en verkopers. Zoals eerder opgemerkt was de rol van uitgever niet altijd een
persoonsgebondenn activiteit Naast uitgever was iemand vaak ook handelaar en verkoper in prenten,
boeken,, schilderijen en beheerde hij soms een kunstzaal voor tentoonstellingen en veilingen. Een
prentuitgeverr ontplooide aldus verschillende activiteiten voor de productie en verspreiding van prenten.
Zoo voorzag hij de boek- en prenthandels van de nieuwste uitgaven die hij vaak ook zelf als detailist
verkocht. .
Dankzijj de bloei van de internationale prenthandel in het tweede kwart van de negentiende eeuw
opendenn firma's steeds vaker vestigingen in andere steden. Met behulp van de nieuwe mogelijkheden voor
vervoerr en communicatie in de loop van de jaren veertig, zoals stoomtreinen en het post- en
telegraafverkeer,, was het steeds beter mogelijk om metfilialenin binnen- en buitenland deel te nemen aan
dee internationale prenthandel en uitgeverij. Zo stuurde Goupil begin veertig haar jonge vertegenwoordiger
Ernestt Gambart naar Londen om de Engelse markt te veroveren. Daarnaast onderhield de firma
contactenn met de uitgevers Ackerman & Co, Hering & Remington in Londen en Sachse in Berlijn. In 1852
opendee Goupil eenfiliaalin Berlijn, enkele jaren later gevolgd dóór de vestiging in Londen (1857). Een
paarr jaar later kocht men de kunsthandel van Vincent van Gogh (ook wel bekend als oom 'Cent') in Den
Haagg en vormde men deze om tot Haagse vestiging (1861), waarna nogfilialenvolgden in Brussel en
Wenen*244 De broers Vincent en Theo van Gogh zijn allebei actief geweest in diverse vestigingen van
Goupil.. Nadat de jonge Vincent aanvankelijk zijn carrière bij Goupil was begonnen in Den Haag, vertrok
hijj naar de Londense vestiging waar hij tussen 1873 tot 1875 werkte. Hiervandaan informeerde hij bij zijn
broerr - en collega - Theo naar de verkoop van deze nieuwe prenten bij het filiaal in Den Haag:
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'Hoee gaan de nouveautés in Holland? Hier is met de gewone gravures naar Brochart &c letterlijk
nietss te doen. Van de goede burin gravures verkopen wij nogal goed, wij hebben onder andere van
dee Venus Anadryomene naar Ingres reeds +/- 20 epr. D'artiste verkocht. Maar het is een lust om te
zienn hoe de fotogravures verkocht worden, vooral gekleurd, & daar is een mooie verdienste op.'25
Daarnaa werd Vincent overgeplaatst naar de vestiging in Parijs waar zijn carrière bij Goupil in april 1876
tott een einde kwam. Enkele jaren later, in november 1879, zou Theo bij het Parijse filiaal worden
aangesteld. .
0ee activiteiten van uitgevers bleven niet beperkt tot Europa. De ontwikkeling van stoomschepen
mett schroefaandrijving in de jaren veertig maakte het vervoer over zeeën en oceanen aanmerkelijk
eenvoudiger.. Om aan de overkant te komen was men niet langer afhankelijk van de wind. Vanaf dat
momentt lag ook de Amerikaanse prentmarkt open voor de prenthandel. DefirmaGoupil ging als een van
dee eerste firma's over tot de verovering van de markt in de nieuwe wereld. In 1846 stakMichael Knoedler
namenss defirmade Atlantische Oceaan over, op zoek naar nieuwe afzetgebieden voor de prenthandel en
reproductiess in het bijzonder. Na twee jaar van vooronderzoek opende hij in 1848 in New York een filiaal
vann Goupil voor 'the promotion of the taste for the fine arts in the United States of America5.26 De firma
begonn als groothandel, zoals te lezen was in een advertentie in een lokale krant van 12 februari 1848:
'Goupill & Vibert & co., Printpublishers in Paris, having established a branch of their business in
miss city, beg to call the attention of the Trade to their extensive assortment of French, English,
German,, and Italian engravings and lithographs. (The Trade only supplied).*27
Niett alleen stimuleerde het bedrijf de Amerikaanse belangstelling voor Europese kunst, ook bracht het
prentenn van Amerikaanse kunstenaars naar de Europese marlet, In 1857 kocht Knoedler zich uit om op
eigenn naam uit te groeien tot een gerenommeerde handelaar in prenten en later ook schilderijen.28 In het
voetspoorr van Goupil beproefden ook andere firma's vanaf de jaren vijftig hun succes in Amerika:
Colnaghii en Gambart reisden er regelmatig naartoe om zaken te doen. De Amerikaanse handelaren
kwamenn op hun beurt naar Europa om prenten in te kopen. De bekendste voorbeelden waren George
Lucass en Samüel Avery, die regelmatig met de oceaanstomers naar Europa kwamen.30 De technische
vooruitgangg in vervoer en communicatie ging zo snel dat De Gids in 1856 zelfs opperde dat de traditionele
handell in prenten en foto's binnenkort achterhaald zou zijn. Misschien wel denkend aan Jules Verne,
voorspeldee men dat het binnen afzienbare tijd mogelijk zou moeten zijn om foto's met de snelheid van de
bliksemm te versturen: 'Of zou het onmogelijk blijven het photographisch portret door den electromagnetischenn telegraaf over te brengen?*31
Voorr de verspreiding van reproducties maakten firma's in de eerste plaats gebruik van hun eigen
'imperium'.. Uit de correspondentie tussen Vincent en Theo van Gogfa krijgen we een indruk hoe kort de
lijnenn waren tussen Goupils vestigingen in Londen en Parijs. Voor de verspreiding van prenten en foto's
255

Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 19november 1873, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr.l5. Het werk
vann C.Brochart werd op ruime schaal gereproduceerd. Daarnaast refereerde Van Gogh hier aan de prent van S.F.B. Morse (17911872)) naar Venus Anadyomène van Ingres waarvan de épreuves d'artiste voor 100francsper stuk over de toonbank gingen. Zie:
ExtraitExtrait du Catalogue General de Goupil & Cie. imprimeurset editeurs Paris 1877, p.2. Vincent van Gogh was enige maanden
eerderr van de Haagse vestiging, geleid door H.G. Tersteeg, overgeplaatst naar de Londense vestiging van Goupil waar hij van 13
junii 1873 tot en met 15 mei 1875 werkzaam was. De kunsthandelaar in opleiding, trof in Londen eenfiliaaldat sterk verschilde
vann de Haagse vestiging. Hier was geen 'winkel' zoals bij Tersteeg, maar werd voornamelijk als groothandel geleverd aan
plaatselijkee handelaren. De nadruk lag op de verkoop van reproducties in de vorm van gravures, etsen en foto's en aanvankelijk in
minderee mate op schilderijen. Zie: Hulsker 1985, p.43.
288
Lafont-Couturier 1994, p.30. Citaat uit: Dekkers 1996, p.55. Zie ook: tentcat. Bordeaux 2000, p.31-43.
277
geciteerd in tentcat. Bordeaux 2000, p.31.
288
Dekkers 1996, p.54-61 en Lafont-Couturier 1994, p.33.
299
De uitgeverij Dixon & Ross deed in de '50 steeds meer zaken op de Amerikaanse markt, zie: Dyson 1984, p.24.
300
Fidell Beaufort Kleinfiéld Welcher 1979.
311
Josua, 'Iets over Photographie', De Gids 1856 (II), p.207-208.

145 5

mogenn we er vanuit gaan dat er intensief intern verkeer bestond tussen de verschillende filialen van de
firma.firma. Daarnaast werkten uitgevers regelmatig samen met andere firaia's bij de distributie van hun
uitgaven.322 Zo bleef Knoedler, nadat hij zich bij Goupil had uitgekocht, in New York de belangen van
Goupill behartigen. Bovendien deed hij zaken met Gambart.33 Ook de handelaar Lucas doet in zijn
dagboekk regelmatig verslag van het werk dat hij voor andere firma's deed. Zowel in Londen als in Parijs
werktenn diverse firma's op verschillendefrontenmet elkaar samen.34 Bestellingen voor prenten bij de ene
firmafirma konden vaak bij de anderefirmaworden afgehaald.35 Het kwam bovendien voor dat firma's
gezamenlijkk uitgaven verzorgden, waarbij de één de distributie van de prent voor zijn rekening nam in zijn
land,, terwijl de ander zorgdroeg voor de verspreiding van de prent opp zijn thuismarkt. Gezien deze
samenwerkingg bestond er tussen de verschillende grafische ondernemers niet alleen concurrentie, maar
lijktt er tevens sprake te zijn geweest van samenwerking en wellicht zelfs kartelvorming. Dergelijke
samenwerkingsverbandenn tussen grafische ondernemingen roepen de nodige vragen op. Welke
bevoegdhedenn had men in de vertegenwoordiging van andere collega's? De wisselwerking tussen
concurrentiee en kartelvorming lijkt een belangrijke factor op de prent / kunstmarkt. In het historisch
economischh onderzoek blijken concurrentie en kartelvorming echter nog sterk onderbelicht, zoals de
econoomm ËJ. Fisher constateerde.3* In dit opzicht zijn ook de marktverhoudingen in de negenuendeeeuwsee kunstsector nog grotendeels onduidelijk. In ieder geval lijkt er dankzij het internationale netwerk
vann uitgevers al vanaf de jaren veertig een omvangrijke internationale prenthandel te hebben bestaan.37 In
18500 vreesde The Art Journal zelfs voor het voortbestaan van de eigen Engelse prentcultuur door de
overvloedd aan prenten uit het buitenland.38 Daartegenover verklaarde de Nederlandse kunsthandelaar
322

Afgezien van de samenwerking met collega-uitgevers waren uitgevers soms ook agent voor bedrijven in verwante
bedrijfssectoren.. Zo was defirmaSijthoff als uitgever sinds 1855 ook vertegenwoordiger in drukpersen voor de Duitse
machinefabriekk Reichenbach en zijn collega-uitgever GJ. Thieme agent voor de Duitse snelpersenfabriek Klein, Forst & Bohn,
zie:: Van Lente 2001, p. 123.
333
Dekkers 1996, p.54-61 en Lafont-Couturier 1994, p.33.
344
Zie in dit verband ook; Dyson 1984, p.22.
333
David Wilkie zag dat er bij Buffa in Amsterdam ook zijn door Boydell uitgegeven prenten te krijgen waren. Daarnaast waren
bierr uitgaven van Goupil te koop. Zo was in 1838 Goupils uitgaven met reproducties van Leopold Robert te krijgen: Notice sur la
viee et les ouvrages de Leopold Robert, par E. J. Delecluze, etc., etc., Paris Rittner et Goupil, zie hiervoor de noot in: anoniem, 'De
Maaierss en de visschers van Leopold Robert', De Gids 1838 (II), p.412.
3636
Fisher 1999, p.11-23.
37
MaasI975,p.35. .
388
De graveur John Burnet wees in 1850 in The An Journal op de nadelige effecten van de verlaging van de invoerheffingen bij
litho'ss waardoor de Engelse markt werd overspoeld met Franse litho's, zie: anoniem, 'Autography of John Burnet', The Art
JournalJournal (1850), p.276, zie eveneens: anoniem, 'Foreign Hthographes', The Art Journal {\%$\)y p.I73-174. Uit het standpunt van
TheThe Art Journal blijkt de spanning tussen enerzijds het principe van de vrije handel en anderzijds het bescherming van een
nationaall cultuurgoed zoals de eigen Iithografïsche productie. In overeenstemming met de heersende politiek liberale moraal, was
dee redactie van The Art Journal uiteraard voor de vrije handel van litho's. Volgens het tijdschrift werd de Engelse markt echter
overspoeldd door goedkope litho's uit Frankrijk, Duitsland en Zwitserland waardoor de Engelse litho's nauwelijks meer waren te
vinden.. Inspiratie door uitwisseling van cultuur werd door de redactie gezien als een goede zaak, maar men wees ook op het
gevaarr dat de eigen identiteit verloren dreigde te gaan. Zo zou de huidige en toekomstige prentliemebber zijn Oordeel over prenten
louterr gaan baseren op buitenlandse producten: 'and thus he has learned to judge of British Art by a French, German, or Swiss
standard'' Het gevaar was dat deze ontwikkeling 'will denationalize [sic]' de Engelse productie van reproducties haar eigen
kwaliteitenn zou verliezen. Aangezien het voor de Engelse geest onmogelijk zal zijn om volstrekt Frans of Duits te worden zal het
zijnn eigen karakter verliezen en zullen de Engelse prenten niet meer zijn dan tweede hands imitaties. 'We shall have hybrid
painterss and hybrid appreciators*, aldus de redactie in 1851. Vanuit deze zware internationale concurrentie zouden de Engelse
lithografenn niet meer in staat zijn om een eigen traditie op te bouwen waarbij zelfs de eigen beroepssector gevaar zou lopen. Om
uitt deze impasse te komen onderstreepte The Art Journal dat het onzinnig zou zijn de grenzen te sluiten. Met achtte het
verstandigerr om de buitenlandse kunsttegemoette treden en zelfs bepaalde ideeën van elders over te nemen. Als brug tussen
enerzijdss de liberale internationale handel in de prenten en technieken en anderzijds het behoud van de eigen cultuur zinspeelde de
redactiee op een verbetering van de auteursrechtelijke bescherming waarop hieronder nader zal worden ingegaan. Illustratief voor
dee stand van zaken in Engelse lithografie was echter het feit dat kunsthandelaar Gambart litho's naar Engelse kunstwerken
bestemdd voor de Engelse markt in Parijs liet produceren. Ondanks het feit dat de Engelse lithografen hierbij werden gepasseerd,
trachttee de redactie deze ontwikkeling positief te formuleren: 'It may be accepted as a proof that English Art is Acquiring a
favourablee position abroad, when we find French artists engaged on the reproduction of the works of our painters.', zie: Anoniem,
'Reviews',, The Art Journal (1857), p.200. Overigens stapte diezelfde Gambart naar de rechter om (illegale) import van duitse
litho'ss tegen te gaan. Zie: Maas 1975, p.111-112.

146 6

Schalekampp rond 1900 dat hij zich met de kostbare uitgaven van reproducties juist vooralrichtteop de
buitenlandsee markt omdat de Nederlandse markt te Hein was.39
Reproductiess raakten wijd verspreid en kwamen soms zelfs op de meest exotische plekken terecht,
zoalss de zoon van de kunstenaar J.E. Millais beschreef over de prenten naar bekende werken van zijn
vader: :
'Consideringg the vast number of cheap, and generally excellent prints of Millais* works that have
passedd into the hands of people of all nations, it is not surprising to hear some of the most popular
havee found their way into places where one would least expect to com across them; "Cherry
Ripe",, for instance, in a Tartar's hut, and "Cinderella" (gorgeously framed) in the house of a
Samoann chief. 'The North-West Passage" I met myself in the remote wilds of South Africa. I had
beenn shooting springbuck on the Great Karroo, when a tropial thunderstorm compelled me to
gallopp off to the nearest shelter - a hut of a Hottentot shepherd, some miles away - and there
beforee me hung a gaudy German Oleograph of this picture nailed to the mud walls - the only
adornmentt of the place. Anywhere else I should have been disposed to laugh at it as a ludicrous
travestyy of the ori^nal; but here it seemed like the face of an oldfriendbidding me welcome in
thee wilderness.'40
Volgenss Millais junior ontving zijn vader talloze brieven van liefhebbers uit de hele wereld met woorden
vann dank en bewondering voor de reproducties van zijn werk.41
Inn de schaduw van grootschalige internationale verspreiding via 'multinationals' als Goupil en
Colnaghi,, opereerden talloze regionale en lokale uitgeverijen en boekhandelaren op veel kleinere schaal.
Zoo bestonden er nog steeds graveurs die in eigen beheer prenten maakten en aan huis verkochten.
Hetzelfdee gold voor de vele bescheiden fotostudio's die zelf hun reproducties aan de man moesten zien te
brengen.422 ui wezen was er aan deze kleinschalige uitgeverij sinds de vijftiende en zestiende eeuw maar
weinigg veranderd. Daarnaast brachten de minder commerciële kunstenaarsverenigingen en musea
reproductiess in omloop.43 In deze context moet ook nog gewezen worden op de kleinschalige, informele
verspreidingg van reproducties door de kunstenaars zelf. David Wilkie was zeker niet de enige kunstenaar
diee zelf zijn reproducties aan de man braeht Het lijkt onder kunstenaars bovendien vrij gebruikelijk te zijn
geweestt om reproducties uit te delen aan vrienden en bekenden. Reproducties waren dus niet alleen een
bronn van inkomsten, maar vooral ook een middel om het eigen persoonlijk netwerk op te bouwen en uit te
breiden,, zoals zal blijken bij Scheffer, Alma-Tadema en Israels. Ook Van Gogh stuurde litho's van zijn
AardappeletersAardappeleters naar zijn broer om ze uit te delen in de Parijse kunstwereld en verzond afdrukken naar
invloedrijkee kunsthandelaar Van Wisselingh in Amsterdam.44 Bovendien gebruikte hij kleinformaat foto's
vann zijn werken om, zoals hij zélf schreef, 'op een andere wijze dan door woorden enige connecties aan te
knopen'.455 Langs deze informele weg leverden ook kunstenaars zelf een bijdrage aan de verspreiding van
dee reproducties.46
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Resumerendd verliep de verspreiding van reproducties in de negentiende eeuw via een internationaal en
fijnmazigg netwerk, dat continenten, staten, steden en dorpen met elkaar verbond door de inzet van
individuelee ondernemers. Bij Van Gogh kunnen we de uitersten van de negentiende-eeuwse
prentdistributiee herkennen. Enerzijds werkte hij bij verschillendefilialenvan Goupil aan de
massaproductiee en internationale verspreiding van reproducties, anderzijds zette hij zich later in om op
bescheidenn schaal reproducties te (laten) maken en zelf te versturen. Terwijl grote ondernemers als Goupil
enn Gambart vanuit Londen en Parijs reproducties verstuurden naar Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland,
hooptee een individuele prentmaker of fotograaf een straat verderop enkele prentjes te kunnen verkopen
aann een toevallig langslopende liefhebber.
Intermezzo:Intermezzo: kunstreproductie in geïllustreerde tijdschriften
Ondertussenn verschenen er allerlei nieuwe soorten van uitgaven met reproducties, zoals almanakken,
geïllustreerdee veiling- en tentoonstellingscatalogi en geïllustreerde (kunsttijdschriften. Deze nieuwe
publicatievormenn leverden een belangrijke bijdrage aan de productie en verspreiding van reproducties in
dee negentiende eeuw. Net als bij reproducties in de traditionele zelfstandige vorm, kan bij deze nieuwe
publicatievormenn de levensloop van de reproductie globaal worden ingedeeld in het initiatief, de
organisatie,, de productie, de verspreiding en de receptie van de reproductie. Het stilzwijgend opnemen van
dezee geïllustreerde uitgaven in dit schema zou echter tekortdoen aan de veranderingen die dit soort
uitgavenn teweegbrachten in de productie en verspreiding van reproducties. De meest markante
ontwikkelingg was de opkomst van het geïllustreerde (kunsttijdschrift. In korte tijd dook het overal in
Europaa op als een nieuw medium en eenrijkebron van kunstreproducties.47
Hoewell het geïllustreerdetijdschrifteen negentiende-eeuwse uitvinding was, bestond het
tijdschriftt zelf al langer. In zijn studie De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830
wijstt Johannes op twee parallelle ontwikkelingen op de tijdschriftenmarkt in verschillende Europese
landenn in de loop van de achttiende eeuw. Enerzijds nam het aanbod vantijdschriftenexplosief toe door
eenn sterketoenamevan het aantaltitelsen de oplagen, anderzijds nam de diversiteit toe, van algemene
spectators,, amusementsblaadjes, satirische tijdschriften, geleerdentijd schrift en, toneeltijdschriften, tot
specifiekee vaktijdschriften.48
TheThe Penny Magazine (1832-1845) zette de toon voor de ontwikkeling van het geïllustreerde
tijdschrifttijdschrift in de negentiende eeuw. Het was een vroeg voorbeeld dat zowel naar inhoud als functie
exemplarischh was. In kwaliteit en kwantiteit was het al snel succesvol in Engeland en ver over zijn
grenzen.. Het blad leverde daarmee het meest gebruikte 'format' voor een geïllustreerdtijdschrift.Het
werdd - soms letterlijk - vertaald in allerlei varianten in Europa. In het verlengde van dit algemene,
cultureleetijdschriftvolgden er talloze gespecialiseerde periodieken met plaatjes. Zo verschenen op het
terreinn van kunst en cultuur geïllustreerde kunsttijdschriften zoals L 'Artiste, The Art Journal en De
Kunstkronijk.Kunstkronijk. Decennialang informeerden deze bladen hun lezers over kunst in woord en beeld dankzij
tallozee reproducties. Het geïllustreerdetijdschriftleverde een belangrijke bijdrage aan de productie en
verspreidingg van kunstreproducties in de negentiende eeuw, aangevuld met talloze almanakken,
tentoonstellings-,, veiling-, museumcatalogi en andere prachtalbums.
TheThe Penny Magazine
TheThe Penny Magazine werd opgericht in 1832 op initiatief van de Society for the Diffusion of Useful
Knowledgee (opgericht in 1826), in samenwerking met de bekende uitgever Charles Knight (1791-1873).
Inn een toeUchting zette de uitgever de strekking van het blad uiteen:
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'Thee subjects which have unifonnely been treated have been of the broadest and simplest
character,, Striking points of Natural History- Accounts of the great Works of Art in Sculpture and
Painting-- Descriptions of such Antiquities as possess historical interest- Personal Narratives of
Travellers-- Biographies of Men who have had a permanent influence on the condition of the
world-- Elementary Principles of Language and Numbers- established facts in Statistics and
Politicall Economy- these have supplied the materials for exciting the curiosity of a million
readers.. This consideration furnishes the most convincing answer to the few (if any there now
remain)) who assert that General Education is an evil. The people will not abuse the power may
havee acquired to read, and therefore to think.'49
Dee doelstelling van The Penny Magazine was kort gezegd 'nuttige kennis voor iedereen', waarmee het een
eigenn bijdrage leverde aan het beschavingsoffensief uit die dagen. Het was encyclopedisch van karakter,
internationaall georiënteerd en verscheen elke zaterdag met bijdragen over alle mogelijke onderwerpen.
Terr verluchtiging van de tekst werd het tijdschrift rijk voorzien van illustraties: 'It must not,
however,, be forgotten that some of the unexampled succes of this little work is to be ascribed to the liberal
employmentt of illustrations, by means of Wood-cuts,' aldus de uitgever.50 Aanvankelijk maakte men
gebruikk van eerder verschenen afbeeldingen uit andere publicaties van de Society for the Diffusion of
Usefull Knowledge, maar met het succes van het blad groeide de behoefte aan een eigen beeldproductie:
'Butt as the public encouragement enabled the conductors to make greater exertions to give
permanencyy to the succes which the 'Penny Magazine* had attained, it became necessary to
engagee artists of eminence, both as draughtsmen and wood-engravers, to gratefy a proper
curiosity,, and cultivate an increasing taste, by giving representations of the finest Works of Art, of
Monumentss of Antiquity, and of subjects of Natural History, in a style that had been previously
consideredd to belong only to expensive books.'51
Voorr de vervaardiging van de reproducties en illustraties maakte The Penny Magazine gebruik van de
houtgravure.. Het grote voordeel van deze techniek boven andere reproductietechnieken was dat de
afbeeldingenn samen met de tekst konden worden afgedrukt. Ze bood nieuwe typografische mogelijkheden,
mett afbeeldingen tussen de tekst. Bovendien bespaarde het de techniek een extra drukgang en daarmee tijd
enn geld.52 Mede dankzij The Penny Magazine kwam de toepassing van de houtgravure in Engeland tot
grotee bloei. In 1833 waren er alleen in Londen al meer dan honderd graveurs werkzaam tegenover de
twaalff van twintig jaar ervoor.53[34]
Interessantt is een houtgravure van Rafaëls beroemde Madonna delta Sedia in The Penny
MagazineMagazine van 1833. De moderne kunstliefhebber herkent orjmiddellijk Rafaëls meesterwerk. Bij nader
inzienn blijkt de prent echter niet een reproductie van het schilderij van Rafael, maar van een reeds
bestaandee reproductiegravure ervan door de beroemde graveur Rafael Morghen. Zoals eerder opgemerkt
maaktee men in de reproductiepraktijk regelmatig gebruik van een reeds bestaande reproductie in plaats
vann het origineel zelf. In de toelichting benadrukte de redactie dat de houtgravure een reproductie is van
dee reproductiegravure van Morghen, niet van Rafaëls schilderij: 'This wood-cut is copied from one of the
finestt line-engravings of Rafaelle Morghen, andd furnishes a true notion of the bold style of cross-hatching
whichh that great artist adopted/54 Niet het origineel van Rafael, maar de interpretatie van Morghen was
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hett origineel van deze houtgravure. Dankzij de houtgravure was het mogelijk deze beroemde
kopergravuree van Morghen naar de Madonna della Sedia op grote schaal te reproduceren.55
Inn The Penny Magazine verschenen regelmatig houtgravures van kunstwerken, vooral van Oude
(Italiaanse)) Meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw, aangevuld met werken van Hogarth of een
meerr recent werk als The Death of General Wolfe van Benjamin West.56 Het werk van eigentijdse
meesterss werd in dit blad echter nog nauwelijks gepubliceerd. Een belangrijke bron voor reproducties
warenn de rijke Engelse verzamelingen van particulieren en musea. In 1841 beloofde de redactie de lezer
werkenn uit de National Gallery, Hampton Court Palace en Dulwich College: 'It is our intention, from time
too time, to present our readers with copies of some of the masterpieces of these collections, carefully
drawnn on the spot by competent artists and engraved with every possible excellence attainable by woodengraving.'577 Meestal werd de afbeelding voorzien van een schriftelijke toelichting met
wetenswaardighedenn over de beroemde schilder en de voorstelling. Soms bleef deze achterwege en moest
dee beschouwer vooral zelf goed kijken. Zo merkte de redactie op bij de bonte voorstelling van Hogaths
werkk The Election Feast 'We cannot attempt any minute description of the print: it will bear a carefull
study.'58 8
Hett streven van The Penny Magazine, nuttige kennis voor' iedereen', werd dankzij de nieuwe
technischee mogelijkheden steeds meer werkelijkheid. Door het gebruik van cylinderdrukpersen was het
mogelijkk om 16.000 exemplaren per dag te produceren tegen ongeveer hónderd exemplaren met een
traditionelee handdrukpers. Om de kosten te dekken waren oplagen van 60.000 tot 70.000 exemplaren
noodzakelijk.599 De oplage van dit tijdschrift steeg echter al snel van 160.000 tot zelfs een gemiddelde van
ongeveerr 200.000 verkochte exemplaren per week.60 Volgens een klassiek liberale bedrijfsfilosofie
poogdee de uitgever een zo groot mogelijk publiek te bereiken en de prijs zo laag mogelijk te houden.61 In
hett verlengde van het gedachtegoed van Adam Smith en David Ricardo ging The Penny Magazine met
vertrouwenn de concurrentie aan op de vrije markt van boeken en tijdschriften:
'Somee people have foolishly said the "Penny Magazine" is a monopoly. There were formerly a
greatt many monopolies of literature in this country; -that is, certain priviliges were granted by the
governmentt to particular individuals, with the intent of diminishing the circulation of books by
keepingg up the price. Then the government was afraid that the people would learn to think. The
objectt of those concerned in the "Penny Magazine" is, contrary to the spirit of a monopoly, to
circulatee as many copies as they can, as cheaply as they can. This Work has no exclusive
priviliges,, and can have no exclusive priviliges. It stands upon the commercial principle alone;
andd if its sale did not pay its expences, with a profit to all concerned in it (except to the individual
'Byy the adaptation of wood-engraving to the necessities of rapid printing, the impressions of a cut like this can be produced
(andd we think it will bear comparison with many specimens of wood-engraving printed with the most expensive care) at the rate
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'Thee Commercial history of a Penny Magazine IV, The Penny Magazine 2 (1833), p. 420-42!.
566
Afbeelding van Death of General Wolfe van Benjamin West, afgebeeld in The Penny Magazine VII (1838), p.25.
577
ano., 'Gratuitous Exhibitions of Pictures', The Penny Magazine X (I84l), p. 12.
588
Anoniem, 'Hogarth and his works no.DC', The Penny Magazine 4 (1835), p. 13. Zie over de populariteit van Hogarth prenten
onderr het publiek, Bindman 1997, p.29-32.
599
anoniem, 'The Commercial history of a Penny Magazine I\ The Penny Magazine 2 (1833), p.378.
600
ano., 'Preface' (18 december 1832), The Penny Magazine, volume 1 (1833), p.iii, zie ook C. Cohen (introduction), Paper &
Printing;Printing; The New Technology ofthe I830s takenfromthe Monthly Supplement of The Penny Magazine ofthe Society for the
DiffusionDiffusion of Useful Knowledge August to december 1833, Oxford 1982, n.p.
611
'Those [...] who attempt to persuade the public that cheap books must essentially be bad books, are very shallow, or very
prejudicedd reasoners. The complete reverse is the truth. The cheapness ensures a very large number of purchasers; and the larger
thee number the greater the power of commercially realizing the means for a liberal outlay upon those matters in which the
excellencee of a book chiefly consists- its text, and its illustrations.^..] In cheap publications,, the great object to be aimed at, is
certaintycertainty of sale; and that certainty can only be attained by carrying the principle of excellence as far as can be compatible with
commerciall advantage. The first element of this certainty is an adequate demand.'zié: anoniem, 'The Commercial history of a
Pennyy Magazine I', The Penny Magazine 2 (\S33), p.378.

150 0

memberss of the Society who give it the benefit of their superintendence), it would not stand at
all.'62 2
Alss een moderne variant op de traditionele cenföprent droeg het blad de naam The 'Penny' Magazine.
Tochh was het tijdschrift nog steeds tamelijk duur en waarschijnlijk niet voor iedereen betaalbaar.63 Voor
eenn complete jaargang betaalde de lezer 6 shilling voor twaalf maandelijkse delen en 7 shilling 6 dime
voorr de gebonden versie. De uitgever Knight schatte zelf het lezerspubliek op ongeveer een miljoen per
week.. Gezien het totaal van het lezend publiek is deze raming waarschijnlijk te optimistisch.64 Dat neemt
niett weg dat het lezerspubliek al snel een veelvoud van 200.000 (het aantal verkochte exemplaren) moet
zijnn geweest. De uitgever benadrukte daarbij dat The Penny Magazine alleen dankzij de lezers kon
bestaan,, aangezien er geen andere financiële bronnen waren (ook niet uit advertenties): 'The public, who
buyy the "Penny Magazine" to the extent of two hundred thousand, are its only pecunairy supporters.'ss
'Noo one who wishes for a copy of this Magazine, whether in England, Scotland, or Ireland, can
havee any difficulty in getting it, if he canfinda bookseller. The communication between the
capitall and the country, between large towns in the country and villages, is so perfect, that
whereverr there is a sufficient demand of any commodity there will be a supply. But the 'Penny
Magazine'' is still a Penny Magazine all over the country. No one charges three-halfpence or twopencee for it. The wholesale dealer andd the retailer derive their profit from the publisher; and the
carriagee is covered by that profit. But that could not be if there were not cheap as well as ready
communicationn through all parts of the United Kingdom. The steam-boat upon the seas- the canalthee railway-the quick van- these as well as the stage-coach and mail- place the 'Tenny Magazine"
withinn every one's reach in the farest part of the kingdom, as certainly as if he lived in London,
andd without any additional cost.'66
Volgenss de uitgever was The Penny Magazine dankzij stoomschepen, kanalen en spoorwegen voor
iedereenn eenvoudig verkrijgbaar. Zelfs als we de opmerking -van de uitgever zelf!- enigszins relativeren,
dann nog geeft deze mededeling een indruk hoe efficiënt en succesvol de verspreiding van drukwerk al was
inn Engeland rond 1832. Zeker met het oog op de verspreiding van reproducties in het algemeen is dit een
belangrijkk gegeven om rekening mee te houden.
TheThe Penny Magazine kreeg internationaal Veel navolging. Zo richtte men in Ierland, in reactie op het
'Engelse'' karakter van het tijdschrift, met de Dublin Penny Journal een eigen variant op. Daarnaast
bestondenn in 1832 The Saturday Magazine of the Society for the Propagation of Christian Knowledge en
TheThe Irish Penny Journal Zowel qua aard als inhoud waren ze vergelijkbaar met The Penny Magazine,
alleenn de houtgravures waren van mindere kwaliteit.67 Deze Ierse voorbeelden zijn illustratief voor de
navolgingg van het format van The Penny Magazine. Daarnaast werd het tijdschrift bijna gelijktijdig
opnieuww uitgegeven in de Verenigde Staten en verschenen er epigonen in Frankrijk, België en Duitsland.
Bovendienn waren er in 1833 al plannen voor dergelijke uitgaven in Italië, Nederland, Polen en Brazilië.68
Zoo verscheen in Duitsland het Pfennig-Magasin (1833) en hier te lande het Nederlandsche Magazijn
(1834).. Naar doelstelling, aard en inhoud, vertonen deze verschillende publicaties grote overeenkomsten
mett het oorspronkelijke blad. Soms werd de inhoud aangepast aan de nationale context, soms werd The
PennyPenny Magazine (inclusief de titel) echter opvallend letterlijk vertaald.
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Hett internationaal succes van The Penny Magazine was grotendeels te danken aan het
hoogwaardigee beeldmateriaal. Zoals opgemerkt, leverde het tijdschrift een belangrijke bijdrage aan dé
oplevingg van de houtgravure en werden de Engelse houtgraveurs toonaangevend in Europa. Hierdoor
ontstondd een omvangrijke internationale handel in houtgravures (vooral in de vorm van de stereoclichés)
mett Engeland als belangrijkste leverancier. Ook de uitgever van The Penny Magazine verkocht veel
afbeeldingenn aan collega-uitgevers, zoals al in 1833 werd opgemerkt:
"Thee impulse which the extension of the demand for reading has communicated to the business of
wood-cuttingg in England has not yet been proportionately felt on the Continent. We ourselves
supplyy metal casts to France, Germany, and Russia, not only to assist those countries in producing
workss similar to the Penny Magazine at a cheap rate, but because, however excellent France and
Germanyy may be in other branches of engraving, they have not at present scarcely any
woodcutterss amongst them.'69

Alduss leverde The Penny Magazine een belangrijke bijdrage aan de internationale handel in tweedehands
afbeeldingen,, inclusief de kunstreproducties.
TheThe Penny Magazine zette weliswaar de toon, maar maakte al snel deel uit van een breed spectrum
vann geïllustreerde bladen in binnen- en buitenland.70 Alleen al in Londen bestonden er in 1837 ongeveer
vijftigg wekelijks verschijnende tijdschriften van diverse pluimage. Ze waren gewijd aan religie, literatuur,
muziek,, geneeskunde, sport, humor en wetenschap.71 Vooral de meer algemeen georiënteerde tijdschriften
mochtenn zich in een grote populariteit verheugen. Het aanbod was overigens permanent in beweging,
zoalss The Penny Magazine schreef; 'New ones are constantly added, and perish in a few weeks. Andere
succesvollee geïllustreerde tijdschriften waren de later door Vincent van Gogh zo bewonderde The
IllustratedIllustrated London News (1842) en The Graphic.73 hide tweede helft van de negentiende eeuw nam het
aantall snel toe en rond de eeuwwisseling verschenen er in Engeland en Wales 2328 periodieken.74 Ook in
hett buitenland maakten de varianten van The Penny Magazine al snel deel uit van een breder aanbod van
bladen.. Zo ontstonden in Frankrijk populaire bladen als Le Charivari (1832), Magasin Pittoresque (1833)
caL'TlliistrationcaL'Tlliistration (1843).75 In Nederland was het aanbod weliswaar beperkter, maar ook in dit veel kle
taalgebiedd bestond een levendigetijdschriftencultuur,waarbij de benodigde afbeeldingen overigens veelal
uitt het buitenland werden gehaald.76
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Inn 1845 verscheen het laatste nummer van The Penny Magazine. In totaal zijn er 106 afleveringen
gepubliceerd,, waarvan miljoenen exemplaren moeten zijn verkocht.77 Sindsdien is de productie en
distributiee van geïllustreerde tijdschriften steeds verder geprofessionaliseerd Alleen al de vervaardiging
vann de afbeeldingen vergde een efficiënte organisatie. Het populaire blad The Illustrated London News
kendee bijvoorbeeld een ingewikkeld samenspel van medewerkers en verschillende soorten tekenaars.
Allereerstt waren er de special artists, tekenaars die als correspondenten verslag deden van de belangrijkste
gebeurtenissenn in binnen- en buitenland.78 De op locatie gemaakte schetsen kwamen vervolgens onder
handenn bij de 'teekenaars-kopiisten', die deze afbeeldingen uitwerkten tot definitieve tekeningen. In de
derdee plaats was er een aparte groep van tekenaars die zich concentreerde op de afbeeldingen die
enigszinss los stonden van de hectiek van de actualiteit, zoals kunstreproducties. Soms werden de
tekeningenn direct op het hout gemaakt, maar rond 1860 was het mogelijk om de afbeelding fotografisch op
hett houtblok over te brengen. Houtgraveurs bewerkten vervolgens de afbeelding tot een drukvorm. Vaak
werdd er eerst een schets van het geheel gegraveerd, waarna het blok werd verdeeld in kleine blokjes voor
evenveell graveurs en belangrijke tijdwinst kon worden geboekt. De aparte blokjes werden daarna weer
samengevoegdd tot één geheel onder toeziend oog van een artistical manager die eventuele correcties
doorgaff aan de graveur retoucheur. Was de drukvorm gereed, dan werd deze vermenigvuldigd via
galvano's.. Het resultaat was een aantal identieke drukvormen met de bewuste afbeelding die tegelijkertijd
kondenn worden afgedrukt tot enorme oplagen.
Inn het voetspoor van The Penny Magazine groeide het geïllustreerde tijdschrift uit tot een
belangrijkk cultureel fenomeen in de negentiende eeuw. Dankzij nieuwe technieken werd het mogelijk om
eenn enorm internationaal publiek te voorzien van geïllustreerde periodieken gewijd aan de meest
uiteenlopendee onderwerpen. Of het nu ging over een veldslag in Centraal-Afrika, de ontdekking van een
nogg onbekende vogelsoort, de ontwikkeling van een nieuwe stoomlocomotief of het bezoek van een
bevriendd staatshoofd, de schrijver kon niet langer volstaan met een schriftelijk verslag. De lezer wilde
plaatjess en wel zoveel mogelijk. Geïllustreerde tijdschriften speelden daarmee een essentiële rol in de
negentiende-eeuwsee visuele cultuur, een ontwikkeling die The Art Journal bondig formuleerde als: 'men's
eyess are drawn from the contemplation of types to pictures.*30 De Kunstkronijk, zelf een geïllustreerd
tijdschrift,, wees in 1875 op het succes van het geïllustreerde blad:
'Geenn beschavingsmiddel werkt sneller en doeltreffender, en gelijk het geïllustreerde blad
hedentendagee in Frankrijk, Engeland en Duitschland wordt opgevat, is het een bron van
beschavingg voor alle klassen der samenleving.*81
GeïllustreerdeGeïllustreerde kunsttijdschriften: L 'Artiste, The Art Journal en De Kunstkronijk
Inn 1832, het jaar dat The Penny Magazine werd opgericht, keek de redactie van het Franse kunsttijdschrift
LL 'Artiste terug op het eerste jaar van haar bestaan:
'Lee moment était mauvais pour notre journal, c'est justement pour cela que nous Tavons choisi.
Nouss avons voulu prouver a nosrisqueset perils que nous ne désespérions pas de Tart en France!
L'artt cependant désespérait de lui-même; quand notre parüt, tout ce qui soutenait Ie monde artiste
étaitt perdu. Plus de cour, plus d'église, plus de toute puissance de préfecture, plus de dauphin, plus
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7979
Van der Linden 1990, p.45-49,
800
The Art Journal schreef dit naar aanleiding van The Illustrated London Hews, zie: Anoniem, 'Autography of John Bumet*, The
ArtArt Journal (1850), p.275-277.
811
Anoniem, 'De Geïllustreerde pers', De Kunstkronijk (1875), p.69.
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dee bals au Pavilion Marsan, plus de clergé, plus de noblesse, plus aucune de cesricheset élégantes
variétéss qui ont besoin pour s'embellir de s'occuper des travaux de Tartiste.**2
Inn deze revolutionaire tijd zagZ 'Artiste het tot haar taak om de (Franse) kunst in ruime zin te stimuleren:
beeldendee kunsten, literatuur, toneel en muziek.83 De doelstelling was een breed publiek hierover te
informeren:: 'Chaque numero sera fait de maniere a pouvoir intéresser les savans, les artistes, les hommes
duu monde et les femmes.'84 De redactie volgde daarbij een onafhankelijke, rnaar in wezen liberaal
gekleurdee politieke visie Op de kunst, zoals die onder kunstenaars en intellectuelen populair was na de
Julirevolutie.85 5
LL 'Artiste zette de toon voor de tijdschriften die speciaal waren gewijd aan de (beeldende) kunst. In
hett voetspoor van dit bladrichtteuitgever Samuel Carter Hall in 1839 onder de mam Art Unión een
Engelss kunsttijdschrift op dat in 1849 werd omgedoopt tot The Art Journal en dat snel zou uitgroeien tot
éénn van de meest gezaghebbende kunsttijdschriften in de negentiende eeuw. Ondertussen was in
Nederlandd in 1840 door de Maatschappij ter bevordering van de Beeldende Kunsten ook een geïllustreerd
kunsttijdschriftt op de markt gebracht: De Kunstkronijk. De doelstelling van deze bladen kwam in grote
lijnenn overeen met de eerder geformuleerde visie van t 'Artiste: een breed publiek informeren over
kunstenaarss en hunn werk, belangrijke musea en tentoonstellingen en andere actualiteiten op het terrein van n
dee (beeldende) kunsten, of, zoals The Art Journal het omschreef: 'to advance the interests of the Artist, the
Manufacturer,, and the Artisan*, en te functioneren 'as a medium of communication between Art-producers
andd the public'.86 De tijdschriften waren vooral gericht op de eigen nationale kunst, zonder de belangrijke
gebeurtenissenn in het buitenland, zoals tentoonstellingen uit het oog te verliezen.
Hett beeldmateriaal vormde een essentieel element. Zowel L 'Artiste als De Kunstkronijk gebruikten de
houtgravuree voor de vignetten én de lithografie voor de reproductie van kunstwerken.87/3J, 36] De
redactiess zagen met zorg toe op de productie van dit beeldmateriaal. Zoals de redactie van t 'Artiste
benadrukte:: 'les lithographies et gravures seront desinées et gravées par les meilleurs artistes de la France
ett de l'étranger.'88 In de Nederlandse Kunstkronijk waren veel houtgravures afkomstig van de leerlingen
vann de houtgraveerschool, opgericht in 1840 en geleid door de Engelse houtgraveur Henry Brown (18161870).. De Nederlandse graveerschool kende echter van begin af aan een moeizaam bestaan.89 Ondanks de
822

Anoniem, 'L'artiste', L 'Artiste (1832), p. 1.
Zoals ook :* Toutes les productions d'architecture, de peinture, de sculpture, de gravure, de musique et de littérature de Paris, de
laa France et de l'étranger, seront jugées, par notie Journal, aussitöt leur apparition, avec severité, tnais aussi avec conscience.
L'Artistee s'occupera de toutes less expositions d'objets d'art ayant lieu ou dans la capitate, ou dans les départements de la France,
öüü dans Jes principales villes d'Europe.*, zie anoniem, 'A nos lecteurs', L 'Artiste (1838) XV, p. 149.
844
Anoniem, 'A nos lecteurs', L'Artiste (1838) XV, p.149. In 1838 was de prijs van een abonnement 15francsper kwartaal voor
dee inwoners van Parijs, leden in provincie betaalden, als gevolg van de hogere verzendkosten, 17francsper kwartaal, zie:
anoniem,, 'A nos lecteurs', L 'Artiste (1838) XV, p.151. Zie ook over de inzet van L'Artiste, ano, 'L'Artiste', L 'Artiste (1838) XV,
p.. 169-170. Zie ook A.-H. Delaunay directeur van L 'Artiste in 1839: A.-H Delaunay, * A nos abonnés\ L 'Artiste (1839) IV, p.300
enn A.-H. Detaunay, 'A nos lecteurs', L'Artiste (1841) VTO, p.122-124.
855
Zie: N.Ann Roth, '"L'Artiste" and "L'Art pour L'Art: The New Cultural Journalism in the July Monarchy', An Journal (1989),
p.35-39. .
*** Anoniem, 'The Art Journal *, The Art Journal 1856, p.35 7. Naar de aard en inhoud nam 7^/irfJoHrrta/een plaats in tussen de
algemeenn culturele bladen als The Illustrated London News én de specialistische kunsttijdschriften als Athenaeum, zie: Hamber
1996,, p.109.
877
Zie over het gebruik van deze twee technieken bij de illustratie van tijdschriften: J. de Zoete, 'Illustratie en druktéchnek in de
negentiendee eeuw', De negentiende eeuw, 20 (1996), pp.35-47.
888
Anoniem,'A nos lecteurs', L 'Artiste (1838) XV, p. 149.
899
De school was opgericht in 1840, 24 leerlingen, onder toezicht van de Commissaris voor de kunst JC EHnk Sterk, Ch
Rochussenn maakte het grootste gedeelte van de tekeningen die door de leerlingen bewerkten. Onder de teerlingen bevonden zich:
EX.. Verveer, J.H. van Hove, J.W.F. Kachel, J. Weissenbruch, J.F. Stam. Afgezien van Fuhri en Sijthoff zette ook de bekende
uitgeverr Beijerinck zich in voor de houtgravure. Het onderwijs was gratis en de maatschappij zou werk van de leerlingen
aankopen.. De maatschappij hield zich overigens ook bezig met de oprichting van een school voor steendrukkunst, niet duidelijk
off deze er ooit geweest is. Daarnaast heeft de maatschappij de gerenomeerde graveur J de Mare terug geroepen om per 1
septemberr de graveerkunst verder te stimuleren. Nadat de bekende uitgever Fuhri de onderneming enkele jaren had ondersteund
sloott de opleiding in 1849 haar deuren. Ook het initiatief van de Leidse uitgever Sijthoff tot de oprichting van een
833
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inzett van enkele talentvolle houtgraveurs als Van Arum, J.F. Stamm en J. Weissenbruch, bleef de
vervaardigingg van houtgravures in Nederland beseheiden en kwamen veel prenten in de Nederlandse
bladenn uit buitenlandse ateliers. *° Naast vele houtgravures publiceerde De Kunstkronijk litho's van
productievee lithografen als Carel CA. Last (1808-1876), A.C. Nunnink (1813-1894) en JJ. Mesker
(1843-11 %90).9] [36] The Art Journal koos vooral voor de staalgravure om kunstwerken mee te
vermenigvuldigen.. De keuze voor deze techniek moet worden bezien tegen de achtergrond van 'hiërarchie
vann technieken\ zoals die in het voorgaande hoofdstuk is geschetst. Juist de teloorgang van de traditionele
techniekk maakte dat de redactie vastberaden koos voor dezefraaie,maar inmiddels kwetsbaar gebleken,
hjngravure: :
'' The plates of this j ournal might be produced with greater ease and at less expense by the process
off mezzotinto- but would they have the same effect? Would they be equally true to the picture?
Assuredlyy not.'92
Alss een ware mecenas trachtte The Art Journal met 24 gravures per jaar haar bijdrage te leveren aan het
instandhoudenn van de Engelse graveertraditie. Met het verstrekken van opdrachten voor reproducties hield
hett blad zo ongeveer 24 graveurs een groot deel van het jaar bezig. Het blad werkte jarenlang samen met
eenn vaste ploeg, waaronder: Edward Goodall (1795-1870) Charles W. Sharpe (1818-1899) en Peter
Lightfoott (1805-1885).93 Met teleurstelling constateerde het tijdschrift echter in 1868: 'except in our own
Jouraall the line-engravers of England are ''nowhere.'"94
Hoewell er een uitvoerige handel in beeldmateriaal bestond, werden veel kunstreproducties vaak
speciaall in opdracht van de redactie gemaakt.95 The Art Journal verstrekte opdrachten aan graveurs en
LL 'Artiste en De Kunstkronijk stuurden lithografen eropuit om reproducties te maken voor het blad. Het
wass daarom allereerst zaak originele werken uit te selecteren voor reproductie. De redactie had daarbij
keuzee genoeg. In de eerste plaats boden de vele tentoonstellingen een overvloed aan schilderijen van
uiteenlopendee meesters. Zo putte L 'Artiste regelmatig uit de aanwezige werken op de periodieke
Salontentoonstellingen.. Aldus kon de lezer, in aanvulling op de talloze geschreven kritieken, ook een
visuelee indruk krijgen van enkele aanwezige werken.. In de tweede plaats onderhielden redacties nauwe
contactenn met particuliere verzamelaars en musea om hun werken te reproduceren. The Art Journal koos
bijvoorbeeldd de eerste zestien jaar van haar bestaan uit de collectie van de verzamelaar Robert Vernon. Hij
steldee zijn verzameling ter beschikking voor reproductie en controleerde zelfde gravures.96 In 1854 bood

houtgraveerschool,, driejaar later, was tevergeefs. Zie over de houtgraveerschool: anoniem, 'Hóutsnee-school de heer Brown', De
KunstkronijkKunstkronijk (1840-41), JRGI, p/7, anoniem, 'De Houtsneê-school te 's Gravenhage', De Kunstkronijk (1842-43), JRG3, p.15-16,
anoniem,, 'De houtsneêschoöl', De Kunstkronijk (1843-44), JRG4, p.80, anoniem, 'Kunstberigten', De Kunstkronijk (1844-45),
JRG5,, p.8.
500
Anoniem, 'Proeve van houtgravure', De Kunstkronijk (1847), JRG8, p.65. Men achtte de techniek nog niet van het niveau als
bijj de omliggende landen, maar er was vooruitgang. Speciale aandacht werd gevraagd voor het belang van een goede drukker. Hij
moett de graveur verstaan: 'met een woord hij moet eene zekere mate van kunstgevoel bezitten'. Zie ook: Van Lente 1995, p.25.
Ditt hergebruik van afbeeldingen kent een lange traditie die net zo oud is als de boekdrukkunst zelf, zie hierover: J.H. Landwehr,
'Hergebruikk van illustraties in de Lage Landen', De Boekenwereld 14 (1997-1998) 2, p.70-77 en T. Jacobi, 'Made in Holland?
Eenn toelichting op de illustraties in De Gids\ De Boekenwereld 14 (1997-1998) 4, p. 166-178.
911
Anoniem, 'Mengelwerk', De Kunstkronijk(1840-41), JRGI, p.4.
922
Anoniem,'The progress of a painter', The Art Journal (\B54), p.87-88.
9393
Hoe gevoelig dit lag bij de redactie blijkt uit de kritische reactie op een artikel in The Times over de slechte situatie van de
Hjngravuree in Engeland. Hoezeer de redactie van The Art Journal de mening van die auteur deelde, wees men toch enigszins
geïrriteerdd op de niet aflatende steun van het tijdschrift voor deze techniek. Welliswaar waren op het moment van schrijven niet
meerr dan een half dozyn aan prenten in ontwikkeling, The Art Journal zette zich toch al jaren in om jaarlijks rond de 24 prenten
inn hjngravure te publiceren, zie: anoniem, 'Line engraving', The Art Journal (1866), p.158.
944
Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1868), p.59.
Somss verschenen er al eerder publiceerde reproducties. De litho naar Krusemati was als plaatje al eerder te zien in L 'Artiste,
zie:: Anoniem, 'Albumderkunstkroiiijk\i>c^«njïfo-Gmyjt(1842-43), JRG3,p.31-32.
966
Ter introductie bij de gravure naar het portret van Robert Vemon geschilderd door W. Pickersgill R. A., gegraveerd door W.H.
Motee schreef de redactie: 'Although this boon cannotfeilto be greatly advantageous to the proprietors of this Journal - such as
wee are authorised to state Mr Vernon intended it to be- we may presume to add that its publication will be of value also to the
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zelfss het Britse Koninklijk Huis zijn privé-verzameling ter reproductie aan. Nadien publiceerde het
tijdschriftt onder meer vele werken uit de William Turner-collectie van de National Gallery.98 De redactie
vann De Kunstkronijk stuurde haar limografen naar het Mauritshuis op zoek naar werken voor
reproductie.999 In tegenstelling tot The Penny Magazine werden de Oude Meesters in zowel L 'Artiste, The
ArtArt Journal als De Kunstkronijk volledig overschaduwd door eigentijdse meesters. La hun zoektocht naar
kunstt voor reproductie onderhielden de redacties vaak rechtstreeks contact met de kunstenaars zelf. De
KunstkronijkKunstkronijk meldde in haar tweede jaargang trots:
'Geenn onzer lezers, of zij zullen met genoegen vernemen, dat de meeste schilders ons beloofd
hebben,, teekeningen te vervaardigen tot versiering der Kunstkronijk, en bij den tekst verkrijgt men
alzooo ongemerkt een album van teekeningen naar de bekwaamste meesters[.. . ] ' 1 0 0
Inn de loop der jaren publiceerden alleen al L 'Artiste, The Art journal en De Kunstkronijk veel litho's en
gravuress van de moderne kunst uit eigen land. Het Franse blad publiceerde litho's naar de eigentijdse
Romantischee genreschilders uit heXjuste milieu als Horace Vernet (1789-1863), Leopold Robert (17941835)) en Theodore Gudin (1802-1880). De Kunstkronijk koos vooral voor de romantische en realistische
genre-- en landschapsschilders als Bles, Bosboom en Schelfhout, later aangevuld door Alexander Bakker
KorfT(1824-1882),, Jozef Israels (1824-1911) en Hendrik Valkenburg (1826-1896)."" De Engelse Art
JournalJournal bood vooral prenten naar werken van William Turner, James Ward (1769-1859) en Clarkson
Stanfieldd (1793-1867). Als we de reproduceerde meesters overzien blijkt hoezeer de bladen zich vooral
richttenrichtten op gevestigde populaire meesters, schilders die hun naam en faam hadden bewezen op
tentoonstellingen,, waarbij we de redacties nauwelijks kunnen betrappen op een gewaagde, bijzondere
keuze.. Een schilder die op een tentoonstelling werd afgewezen, werd ook niet gereproduceerd in de
bladen.. De geïllustreerde kimsmjdschriöen waren zeker geen papieren 'Salons des Refuses*. De
gepubliceerdee reproducties werden doorgaans voorzien van een beknopte beschrijving van de kunstenaar,
hett onderwerp, de herkomst van het originele kunstwerk, aangevuld met een, zij het vaak summier,
oordeell over de kwaliteit van de reproductie.102
Public:: provided always, that we duly discharge the trust confided in us- by procuring such engravings as shall worthily represent
thee original works. We owe it to Mr. Vernon, to the Trustees, to the several Artists, and to the Public, to perform this task rightly;
butt it is obviously our interest to procure such engravings as shall satisfy all parties - looking to the Public for that recompense
whichh is never withheld where it is deserved. We shall do our utmost to effect this object- upon faith in which the boon was
granted:: we have thus far the testimony of Mr Vernon that the engravings now finished meet with his entire approval: in a
communicationn with the engravers who are executing the works, Mr Vernon has said, "I am exceedingly glad mat an opportunity
hass been afforded me of examining the proofs which have been taken from the Engravings now finished. They appear to me te be
mostt beautifully executed; I trust that when published in the Art Journal, they will be appreciated by the Public, and by their
diffusionn at so moderate a cost, improve and increase the taste for the productions of our native Artists." Testimonials of the
Artists,, generally, to a similar effect, have been supplied to us with thefinishedplates: these testimonials we shall print with the
Engravingss as they appear. We trust, therefor, we may be permitted to say that we shall materially aid the progress of Art by thé
publicationn of this series of Engravings: bringing them within the reach of many to whom they would be otherwise be
inaccessible;; while extending the renown of the Painters, giving effect to the lessons inculcated by their genius, and exhibiting the
supremacyy of British Art for the appreciation and estimation of the World.', anoniem, The Art Journal (1849).
977
De selectie uit deze verzameling werd volledig aan de redactie toevertrouwd. Het ging voornamelijk om oude meesters
aangevuldd met werk van levende meesters. In het geval van werken van levende meesters eiste het Britse Koningklijk Huis dat de
schilderr zelfde prenten zou controleren voor publicatie, zie: Anoniem, 'The Art-Journal', The Art Journal (1854), p.349,
988
Anoniem, 'The Art Journal', The Art Journal (1856), p.357. Traditioneel bestond de meerderheid van prenten in The Art
JournalJournal uit gravures naar schilderijen en tekeningen aangevuld met prenten naar beeldhouwwerken en reliëfs.
9999
In 1847 verschenen m De Kunstkronijk vele litho's naar de Oude Meesters utt het Mauritshuis. Daarnaast leende ook de Baron
HH Steengracht van Oosterland zijn oude meesters uit voor reproductie Anoniem, De Kunstkronijk 18 (1857), p.95.
11
°° Aldus de redactie van De Kunstkronijk in de tweedee jaargang van 1841 -42.
1011
De Kunstkronijk nam in de regel reproducties op van werken van Nederlandse meesters: anoniem, De Kunstkronijk 7 (1866),
p.48. .
Somss ging het mis. Zo verscheen in De Kunstkronijk van 1859 een bericht: 'De ondergeteekenden verklaren bij deze dat de
lithographicc naar de schilderij van H. A. van Trigt, voorstellende: Mozes te vondeling gelegd, en bestemd tot premieplaat voor
denn negentiende jaargang der Kunstkronijk, door omstandigheden onafhankelijk van de wil en ondanks de bemoeijingen van
uitgeverr en redactie van genoemd maandwerk, nadat zij op den steen was voltooid, onder het afdrukken ongeschikt is geworden
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Dee kunstreproductie verliep niet altijd zonder problemen. Zo kreegZ 'Artiste in 1831 van de kunstenaar
Robertt toestemming om het schilderij Moissonneurs te reproduceren. Na deze mondelinge overeenkomst
gingg de graveur Mercuri aan het werk in de zaal van het Louvre. Toen de schilder Robert dit merkte,
protesteerdee hij onmiddellijk bij de redactie van het tijdschrift. In een brief aan de redactie van L 'Artiste
steldee de schilder: 'Je n'ai pas besoin de vous paries, monsieur, des droits que les peintres ont et des
arrangementss qui doivent être pris avec eux pour graver leurs ouvrages: vous les connaissez.'m De
schilderr had dan wel toestemming gegeven voor een reproductie, maar hij ging daarbij uit van een litho,
niett van een gravure. Volgens de schilder impliceerde toestemming voor een litho zeker niet automatisch
ookk de instemming voor een gravure.104
Afgezienn van juridische complicaties deden zich ook meer technische problemen voor. Zo
verontschuldigdenn de ervaren lithograaf F.H. Weissenbruch en de bekende drukker J.D. Steuerwald zich
inn 1859 bij de lezers van De Kunstkronijk voor het mislukken van hun litho:
'Dee ondergeteekenden verklaren bij deze dat de lithographie naar de schilderij van H.A. van Trigt,
voorstellende:: Mozes te vondeling gelegd, en bestemd tot prémieplaat voor den negentiende
jaargangg der Kunstkronijk, door omstandigheden onafhankelijk van de wil en ondanks de
bemoeijingenn van uitgever en redactie van genoemd maandwerk, nadat zij op den steen was
voltooid,, onder het afdrukken ongeschikt is geworden voor het bepaalde doel.'
Dee Kunstkronijk betreurde de gang van zaken maar kon gelukkig snel een alternatieve prent beloven aan
dee gedupeerde lezers.105
Somss gooiden de kunstenaars zélf roet in het eten met hun artistieke bezwaren. De redactie van de
GazetteGazette des Beaux-Arts (een in 1859 opgerichte concurrent van L 'Artiste) benaderde eens de Amerikaanse
voorr het bepaalde doel.' FH Weissenbruch; JD Steuerwald: Daarbij stelde de Kunstkronijk: "Na bovenstaande verklaring vann de
heerenn Weissenbruch en Steuerwald, behoeven de uitgever en de redactie der Kunstkronijk wel niet te verzekeren, dat de
vertraging,, welke de geabonneerden ondervonden hebben in het ontvangen der Premieplaat, geheel buiten hunne schuld is. De
teleurstellingg bejammerende, welke en hunne inteekenaars en zij zelven daardoor ondervonden hebben, geven zij de verzekering,
datt door hen al het mogelijke wordt gedaan om die teleurstelling zoo spoedig doenlijk te vergoeden.' Anoniem, 'Album der
Kunstkronijk',, De Kunstkronijk 20 (1859), p.32. Gelukkig kon het tijdschrift al snel laten weten: 'Onze inteekenaars zullen bij het
verschijnenn van deze afl- zeker voor *t grootste gedeelte reeds de fraaie kapitale lithographie van JJ Van der Maaten naar J Kobell,
hebbenn ontvangen, welke het den uitgever gelukt is , in plaats van de zoo ontijdig mislukte lithographie naar H.A. van Trigt
magtigg te worden. Daar het onmogelijk was deze als Prémieplaat voor den 19den jaargang, binnen zoo korte tijd te doen
overteekenen,, zal ongetwijfeld het Landschap met vee van den beroemden Rotterdamsche schilder, hetwelk vroeger een cieraad
uitmaaktee van de heerlijke kunstverzameling van wijlen Koning Willem II, en waarvan de schoonheden door den, zeker bij uitstek
bevoegdenn teekenaar, met zorg en talent zijn weergegeven, de houders van het lot der Kunstkronijk ruimschoots hebben
schadelooss gesteld voor eene vertraging, waarvan de uitgever al het onaangename heeft begrepen, doch waaraan hij met den
bestenn wil niets kon veranderen.' Zie: Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 20(1859), p.48.
1033
brief Robert aan L 'Artiste, geciteerd in: Anoniem, 'Proces entre M. Leopold Robert, auteur du tableau des Moissonneurs, et M.
Ricourt,, directeur de L'Artiste', L'Artiste IV(1832), p.257-259.
1044
Zie ook over deze affaire L'Artiste V(I 833), p.313. en de recentie van de Moissonneurs van Robert, zie anoniem, 'La
Madonnee de rare et les Moissonneurs', L 'Artiste (1839) II, p. 157-158.
,oss
'Na bovenstaande verklaring van de heeren Weissenbruch en Steuerwald, behoeven de uitgever en de redactie der
Kunstkronijkk wel niet te verzekeren, dat de vertraging, welke de geabonneerden ondervonden hebben in het ontvangen der
Premieplaat,, geheel buiten hunne schuld is. De teleurstelling bejammerende, welke en hunne inteekenaars en zij zelven daardoor
ondervondenn hebben, geven zij de verzekering, dat door hen al het mogelijke wordt gedaan om die teleurstelling zoo spoedig
doenlijkk te vergoeden.', Anoniem, 'Album der Kunstkronijk', De Kunstkronijk 20 (1859), p.32. De redactie echter al snel een
alternatieff gevonden: 'Onze inteekenaars zullen bij het verschijnen van deze afl, zeker voor 't grootste gedeelte reeds de fraaie
kapitalee lithographie van JJ Van der Maaten naar J Kobell, hebben ontvangen, welke het den uitgever gelukt is, in plaats van de
zooo ontijdig mislukte lithographie naar H. A. Van Trigt magtig te worden. Daar het onmogelijk was deze als Prémieplaat voor den
19denn jaargang, binnen zoo korte tijd te doen overteekenen, zal ongetwijfeld het Landschap met vee van den beroemden
Rotterdamschee schilder, hetwelk vroeger een cieraad uitmaakte van de heerlijke kunstverzameling van wijlen Koning Willem II,
enn waarvan de schoonheden door den, zeker bij uitstek bevoegden teekenaar, met zorg en talent zijn weergegeven, dé houders
vann het lot der Kunstkronijk ruimschoots hebben schadeloos gesteld voor eene vertraging, waarvan de uitgever al het
onaangenamee heeft begrepen, doch waaraan hij met den besten wil niets kon veranderen.' Anoniem, 'Kunstnieuws', De
KunstkronijkKunstkronijk 20 (1859), p,48.

157 7

schilderr James Whistler voor de reproductie van een werk. Na toestemming kreeg de schilder echter zo'n
slechtee reproductie onder ogen, dat hij onmiddellijk besloot om dan maar zelf een reproductie te maken,
hetgeenn ook niet meeviel, zoals hij schreef aan David Croal Thompson:
'Theyy had asked me to let them reproduce the Count, and he also had been asked-1 had agreedThee end of it was such an infamous etching by a man of distinction here that I went down in a fury
andd made them put aside on the promise mat I would myself do them an etching or lithographThiss I did my very impossible to execute- But I was so bored to death with it that I had to give it
upp after keeping mem waiting- One cannot produce the same masterpiece twice over!!-1 had no
inspiration-- and not working at a new thingfromnature, I found it impossible to copy myself. I
wishh Mr Hole j oy when he begins- (by the way you know he came here and was charming and has
engagedd to do the etching) In despair therefore I sent the Gazette word mat I would give them a
clichéé from London/106
Terwijll Whistler problemen had met de Franse Gazette des Beaux-Arts, had de excentrieke schilder
eveneenss moeilijkheden met de Engelse Art Journal. Dit blad zou een litho van hem publiceren maar
wildee daarvoor geen gebruik maken van Whistiers favoriete drukker Thomas Way, tot ergernis van de
schilder: :
'Youu really are grieving mé greatly about this unhappy business of the lithograph for the Art
Journal.. I have done every possible thing to please you - and we are no nearer to the result. You
off course must know yourself that I would not possibly allow my work tobe treated by any one
elsee but Mr Way^ These things are of great delicacy -and I could not dream of naming risks in
otherr hands.*107
Whistlerr was in meerdere opzichten een uitzonderlijk kunstenaar, maar hij was zeker niet de enige die de
bladenn kritisch in het oog hield. Afgezien van de eerder aangehaalde Leopold Robert, gold hetzelfde voor
schilderss als Matthijs Maris of de hieronder uitvoerig te bespreken Lourens Alma-Tadema.108
Gesierdd met talloze reproducties kenden bladen als L 'Artiste, The Art Journal en De Kunstkronijk een
ruimee verspreiding, hoewel vaak lastig is vast te stellen hoe groot deze distributie feitelijk was. De
oplagecijferss zijn vaak maar spaarzaam overgeleverd. Van de kleurenreproductie van het schilderij Cherry
RipeRipe van Millais in The Graphic schijnen in 1880 rond de 600.000 exemplaren te zijn verkocht.
Technischee tegenslagen bij de productie voorkwamen zelfs een verspreiding van een miljoen afdrukken.109
TheThe Penny Magazine haalde een oplage van meer dan 100.000, The Illustrated London New haalde in
18700 70.000 exemplaren per week en Punch 40.000.110 De meer gespecialiseerde kunstbladen haalden dit
soortt aantallen waarschijnlijk niet. Zowel bij X 'Artiste als bij De Kunstkronijk moeten we eerder denken
brieff van J.M. Whistier aan David Croal Thompson, 21 juli 1894 [ontvangen], opgenomen in Thorp 1994, p.144. Zit
uitgebreidd over de reproducties in dit Franse kunsttijdschrift: J. Lieure, 'La Gazette des Beaux-Arts et Ia Gravure', Gazette des
Beaux-ArtsBeaux-Arts 75 (1933) 2,351-364.
mm
Brief van J.M. Whistier aan David Croal Thompson, 21 juli 1894 [ontvangen}, opgenomen in: Thorp 1994, p.142-143.
1088
Zo leende de heer P.K. Drossaart uit Vlaardingen een schilderij van Matthijs Maris voor reproductie door F.H. Weissenbruch.
Nadatt de schilder de litho uitvoerig had geretoucheerd wees de redactie erop dat de reproductie zeer verschillend was geworden
tenn opzichte van het origineel: M Maris' Voor *t naar school gaan, waarover De Kunstkronijk schreef: 'Voor het naar school gaan
iss het onderwerp, door den heer M Maris gekozen en goed uitgedrukt ook, in zijne eigenaardig behandelde voorstelling, waarvan
dee heer FH Weissenbruch eene door den schilder zelven sterk geretoucheerde lithographie teekende voor aflev.8. De heer PK
Drossaartt te Vlaardingen bezit een schetsachtig behandeld schilderijtje van hetzelfde onderwerp door den heer M Maris, dat
prachtigg van toon en effect is en dat hij ons welwillend afstond om er de lithografie naar te zetten. Door de op ons verzoek
beréidvaardigg gegevene medewerking van den schilder is deze echter weder zeer verschillend geworden van het schilderijtje.',
Anoniem,, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 8 (1866), p.56.
mm
Millais 1899 (II),p.l21.
1100
Wolff Fox 1973, p.577.
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aann een oplage van enkele duizenden exemplaren.11' De Engelse Art Journal had waarschijnlijk een
groteree verspreiding en telde in 1860 15.000 intekenaars.112 Met het oog op de aard en inhoud van deze
tijdschriftenn is het aantal lezers eigenlijk interessanter dan de oplagen. Hoewel de exacte oplage vaak
onbekendd is, kunnen we er zeker van zijn dat het lezerspubliek een veelvoud was van de geproduceerde
exemplaren.. Geïllustreerde tijdschriften uit binnen- en buitenland behoorden in de praktijk tot de vaste
collectiee van de bibliotheken en leeszalen van diverse genootschappen. Toen Van Gogh eens bij de
kunstenaarsverenigingg Pulchri een kunstbeschouwing wilde organiseren over illustraties en reproducties
uitt geïllustreerde bladen, wees het bestuur dit plan af. Men had geen belangstelling voor 'die dingen die
well eens in 't Zuidhollands Koffiehuis lagen', zoals Van Gogh zijn broer Theo liet weten.113 Dit soort
bladenn was in wezen te gewoon om een elitaire kunstbeschouwing aan te wijden. Van Gogh was diep
teleurgesteld,, maar de affaire is veelzeggend voor de brede verspreiding van dit soort tijdschriften. Voor
dee kunstliefhebbers, die de bladen in hun eigen huisbibliotheek wilden hebben, waren ze waarschijnlijk
vrijj eenvoudig te verkrijgen. De uitgever van The Penny Magazine stelde al dat het vinden van het
tijdschriftt net zo makkelijk was als het vinden van de dichtstbijzijnde boekhandel. Ook de redactie van De
KunstkronijkKunstkronijk beloofde de liefhebbers dat ze voor het blad eenvoudig konden intekenen bij 'alle solide
Boek-- en Kunsthandelaren'; bovendien werd het blad verspreid via agenten.114 The Art Journalkende
daarbijj zelfs een enorme internationale verspreiding. Naast de Engelse lezers had men in 1860 intekenaars
uitt Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, de Verenigde Staten, Canada, Venezuela, de Bermuda
eilanden,, China, Australië en Nieuw Zeeland.115 Het succes van het blad was zelfs zo groot dat sommigen
err misbruik van wilden maken, hetgeen blijkt uit een waarschuwing van The Art Journal voor oplichters
diee zich valselijk voordeden als vertegenwoordigers van het blad.116
Sommigee geïllustreerde kunsttijdschriften bleken decennialang succesvol. Ze maakten effectief
gebruikk van nieuwe technische mogelijkheden en gingen op tijd mee met culturele trends in de
kunstwereld.1177 Al in 1848 publiceerde The Art Union (voorloper van The Art Journal) een Talbotype, een
vann de eerste foto's opgenomen in een geïllustreerde uitgave. Enkele exemplaren van dit blad (met
overeenkomendee jaargang, nummer en pagina) blijken overigens verschillende foto's te tonen,
waarschijnlijkk als gevolg van de oplage van dit tijdschrift.118 OokZ 'Artiste was er snel bij om in de jaren
vijftigg de nieuwe mogelijkheden van de fotografie te benutten bij de productie van het beeldmateriaal: in
plaatss van het origineel te gebruiken, volstond men steeds vaker met een foto.119 Het nieuwste medium
kendee overigens, zoals in het vorige hoofdstuk al is uiteengezet, nog lange tijd de nodige beperkingen. De
afbeeldingenn waren dan wel haarscherp, maar nog lang ongeschikt om op grote schaal te
vermenigvuldigenn of eenvoudig op te nemen in het drukproces van het tijdschrift. In dat opzicht bleven de
litho'ss en gravures nog lang" superieur.120 Wel werden ze in de loop van de jaren zeventig aangevuld met
reproductie-etsen.. Fraaie voorbeelden zijn de prenten in De Kunstkronijk van William Unger naar Oude
1111

De Nederlandse Kunstkronijk haalde al snel een oplage van 1200, zie: Kruseman 1886(1), p. 184.
Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal VI (1860), p.36.
1.33
brief van Vincent van Gogh aan Theo, begin april 1882, opgenomen in: Van Crimpen Bercnds-Albert 199Ö, nr.213.
1.44
Zie het programma voor de 14'jaargang: anoniem, 'Kronijk', De Kunstkronijk 14(1853), p.96. Zie ook hierover: Kruseman
1886(I),p.l84. .
1155
Het aantal intekenaars voor The Art-Union lag rond de 15,000. Bijgevoegd een lijst met aantallen uit het buitenland. Holland
44,, Australië 535, China 70, Frankrijk 10, Amerika 502, Venezuela 46, Oost indie 108, Nieuw zeeland 77, spain 34, canada 56,
portugall 30, west indie 185, bermuda 5.Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal VI (1860), p.36.
166
Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (l&63),p23l.
1177
Ook de effectieve lithografie kende grenzen bij de productie van prenten. Zo wees Delaunay, de directeur van L 'Artiste, ook
hett probleem van kwaliteitsverlies bij dé grote oplage van de Iithografische reproducties, zie: A.-H. Delaunay, 'A nos abonnés',
LL
(1840) VI, p.424.
Ditt bleek uit de in het Rijksmuseum Amsterdam aanwezige exemplaren van dit blad. Met dank aan Hans Roosenboom die mij
hieropp wees.
" '' I 'Artiste past hiermee in een bredere ontwikkeling van geïllustreerdetijdschriftendie in de loop van de jaren '50 steeds meer
gebruikk gingen maken van foto's, vooral daguerreotypien, als basis voor de reproductie, zie: McCauley, p.281.
200
Zie over het gebruik van de fotografie in de Katholieke Illustratie: M. Altena, 'Verslaggeving of verbeelding? Fotografie als
bronn by de houtgravures in de Katholieke Illustratie (1867-1900)', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 3 (1996),
pp.. 111-124.
1122
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Meesterss uit de Musea van Kassei en het Stedelijk Museum te Haarlem (Frans Hals Museum). Dankzij
redacteurr Carel Vosmaer kon dit blad worden opgesierd met het werk van deze meesteretser van
internationalee allure. Het tijdschrift had met deze etsen zelfs de Europese primeur en publiceerde daarna
diversee etsen naar werk van eigentijdse kunstenaars als Jozef Israels, Willem Roelofs en August Allebé,
aangevuldd met enkele originele etsen van de kunstenaars zelf. Met de publicatie van (reproductie)etsen
speeldee het blad direct in op de grote populariteit van deze techniek in deze periode. In deze context kan
ookk worden gewezen op het chique Franse tijdschrift L 'Art, dat na zijn oprichting in 1875 vele
reproductie-etsenn publiceerde. Daarentegen bleef The Art Journal vooral staalgravures gebruiken. Pas in
18811 besloot de redactie haar voorkeur voor de traditionele gravure te herzien en ook etsen, zowel vrije
etsenn als reproductie-etsen, op te nemen. Een groot voordeel was uiteraard dat de etsen veel sneller
kóndenn worden vervaardigd dan de traditionele gravures, zeker waar 'pictures have to be borrowed, and
leavee blank spaces onn the owner's wall for the purpose of reproduction'.122 Niet lang daarna verschenen
ookk op ruimere schaal fotografische reproducties in de geïllustreerde kunsttijdschriften. Dankzij de
ontwikkelingg van de fotogravure en vooral de lichtdruk konden tijdschriften in de jaren tachtig en negentig
opp steeds grotere schaal foto's van kunstwerken publiceren.123
LL 'Artiste, The Art Journal en De Kunstkronijk maakten elk deel uit van een zeerrijkesortering
vann tijdschriften. Op het terrein van de beeldende kunsten bestonden diverse alternatieven zoals de
GazetteGazette des Beaux-Arts en de Engelse The Atheneum en The Magazine ofArt. Het waren internationaal
georiënteerdee bladen met oog voor de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de (beeldende)
kunsten.. Hoewel ze in de eerste plaats deel uitmaakten van het nationale tijdschriftaanbod, moeten ze ook
inn een internationale context worden bezien.124 Zoals opgemerkt, bestond er sinds de jaren dertig een
uitvoerigee internationale handel in beeldmateriaal. Daarnaast namen redacties regelmatig artikelen van
anderee tijdschriften over, al of niet vertaald voor het eigen publiek. Deze internationale wisselwerking
tussenn dergelijke tijdschriften werd nóg versterkt door de besprekingen van eikaars bijdragen. Zo
besprakenn de Engelse bladen regelmatig de laatste afleveringen van hun Franse collega's, en andersom.
Ookk de Nederlandse lezer werd dankzij De Kunstkronijk op de hoogte gehouden van de belangrijkste
berichtenn uit dé internationale tijdschriften.125 Bovendien verwees men regelmatig naar de reproducties in
dee buitenlandse bladen.126 Illustratief voor de internationale relaties is ook Whistiers betrokkenheid—
tegelijkertijdd - bij zijn reproducties in The Art Journal en dé Gazette des Beaux Arts, Aldus maakten
geïllustreerdee (kunsttijdschriften deel uit van een internationaal netwerk, nauw verbonden met
prenthandell en uitgeverij, dat een belangrijke bijdrage leverde aan de verspreiding van kunstreproducties.
Dee genoemde bladen kunnen worden gerekend tot de meest succesvolle, die gedurende jaren - en soms
zelfss tientallen jaren - verschenen. Dit in tegenstelling tot de vele bladen die na enkele nummers alweer
vann het toneel verdwenen. Zo merkte Millais op in een brief van 8 april 1894 aan de bekende prentmaker
voorr diverse bladen Du Maurier:'[...] it seems that there are already too many illustrated publications.
Everyy novelty has a success; but it is the staying power which is wanted in everything.'127

All in de 5e jaargang (1844/5) kondigde de redactie aan ter afwisseling etsen te zullen toevoegen met als doel deze kunstvorm
verderr te stimuleren. Toch duurde het tot in de jaren '70 dat er ook regelmatig etsen in het blad verschenen, waarvan de bekende
etsenn van linger al eerder gepubliceerd waren. Wanneer precies??
1222
Anoniem, 'Our Illustrations', The Art Journal (1881), p.28.
1233
De Kunstkronijk publiceerde in 1886 (naast p.84) de eerste foto: een fotogravure Goupil naar een werk van Jozef Israels.
1244
Tijdschriftredacties hadden nadrukkelijk oog voor de andere bladen op de markt. Zo kreeg De Kunstkronijk in 1858 de
aanmoedigingenn van De Dietsche Warande: 'Wij hopen, dat de "Kunstkronijk" voort moge gaan, ook door de medewerking van
denn Hr Mr C. Vosmaer [...] tot de bevordering der kunstontwikkeling, door beoefening der kunstgeschiedenis van Nederland het
haree bij te dragen.' Anoniem, De Dietsche Warande (1 858), p.596. Zie ook voor een beschouwing over De Kunstkronijk W.D-s,
'Hett orgaan der kunst ten onzent', De Gids (1861) II, p.528-575.
1255
Zo schreef De Kunstkronijk met bewondering over het 'schitterende tijdschrift' L 'Art: Kunstkronijk 18 (1876), p.47. Zie ook in
dezee zin: Anoniem, 'Nieuwe Boeken', De Kunstkronijk (1875), p. 16, 63, 80.
,z
** De Nederlandse Spectator wees op een reproductie van een schilderij van Mesdag in het tijdschrift L 'Art, zie: Anoniem, De
NederlandscheNederlandsche Spectator (1878), p. 1.
1277
Millais 1899 (II), p.280.
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Resumerendd was het geïllustreerde kunsttijdschrift een belangrijke aanvulling op de productie en
verspreidingg van zelfstandige reproducties,128 De reproducties in de bladen kenden een vergelijkbare
levensloopp als de losse prenten en foto's. Het initiatief kwam veelal van de redactie van het blad.
Vervolgenss moest men ook hier tot overeenstemming komen met andere partijen over het auteursrecht, de
beschikbaarheidd van het origineel, de keuze van de reproductietechniek, et cetera. Net als bij de
zelfstandigee reproducties waren kunstenaars vaak betrokken bij de vervaardiging van de afbeeldingen
voorr de bladen. Was de reproductie voltooid, dan kende het dankzij het tijdschrift een ruime verspreiding:
inn tamelijk hoge oplagen voor een internationaal publiek. Het geïllustreerde (kunst)tijdschrift gaf een
nieuwee dimensie aan de negentiende-eeuwse kunstreproductie in het algemeen. Toch bestonden dé beide
püblicatievormenn - enerzijds de traditionele zelfstandige reproductie en anderzijds de reproducties in
geïllustreerdee uitgaven - in dezelfde context en waren ze vaak nauw met elkaar verbonden. De Engelse Art
JournalJournal zette zich in voor de bedreigde gravuretechniek door opdrachten aan graveurs te geven en De
KunstkronijkKunstkronijk publiceerde diverse reproductie-etsen toen deze techniek zeer populair werd. Het
geïllustreerdee kunsttijdschrift was een negentiende-eeuwse uitvinding, maar bleek vaak goed opgewassen
tegenn de veranderingen in de kunstwereld in de loop der tijd. Uitgevers, redacteuren, graveurs en
fotografenn kwamen en gingen. De (technische) mogelijkheden van productie en verspreiding veranderden
snell en ingrijpend. Bovendien maakte het onderwerp - de wereld van de beeldende kunst - in meerdere
opzichtenn stormachtige ontwikkelingen door. Tegen al deze veranderingen waren vele tijdschriften niet
bestand,, en ze gingen na enige tijd roemloos ten onder. Andere periodieken wisten zich echter flexibel aan
tee passen aan de nieuwe mogelijkheden in een voortdurend veranderende context van de beeldende
kunst.129 9
DeDe receptie van de reproductie
Voorr hen die nieuwsgierig waren naar kunstreproducties, bood de populaire Amsterdamse Kalverstraat
keuzee genoeg. Sinds jaren kon men hier een grote diversiteit aan prenthandels vinden, waaronder de
bekendeefirmaBuffa. Vooral de etalages trokken veel belangstelling, zoals De Gids in 1870 beschreef:
*[...]] ziet er toch die onophoudelijk zich vernieuwende menigte, die der gansenen dag de
winkelramenn der prenthandelaars in de Kalverstraat belegert, maar eens aan, heeren,

Naastt de reguliere maandelijkse uitgaven, gaf The Art Journal ook speciale geïllustreerde catalogi uit, veelal ter gelegenheid
vann belangrijke tentoonstellingen zoals de Wereldtentoonstelling van 1851.0e publicatie, 'areal bibliographical monument',
oogstee alom bewondering en vormde een belangrijke stimulans voor het fenomeen van de tentoonstellingscatalogus in het
algemeen.. Ook in Frankrijk vond deze catalogus navolging met de catalogus voor de Wereldtentoonstelling van 1855. Een
belangrijkk verschil met de Engelse voorganger was echter dat de deelnemers fors moesten betalen voor een plaats in deze uitgave.
Dee redactie van The Art Journal citeerde defransecollega's :"a page in this book must be a place of honour, which every man
mustt be desirous to occupy" but the honour will be somewhat costly/ Dit integenstelling tot het Engelse voorbeeld waarvan The
AHAH Journal de kosten volledig zelf droeg, zie: Anoniem, 'Paris Illustrated Catalogue', The Art Journal (1855), p.131. Ook de
Wereldtentoonstellingg van 1862 werd vergezeld door een publicatie in twee delen onder redactie van The Art Journal die in een
oplagee van 50.000 verscheen. Doelend op het algemeen belang van de catalogus waarbij de commerciële kant niet voorop stond,
schreeff Ine Art Journal: 'I will be a commercial loss-as itoughttobe.'zie; Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art
JournalJournal (1862), p. 176. Zowel de tentoonstelling als vooral ook de catalogus werden in de pers vernietigend besproken: Anoniem,
'Thee Official Illustrated Catalogue', The Art Journal (1862), p.208. De redactie erkende dat de organisatie en de publicatie bij de
expositiee veel te wensen overliet. De redactie slaakte een zucht verlichting met de sluiting van de tentoonstelling en beloofde
nooitt meer aan een dergelijk grote tentoonstelling mee te werken, zie: Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal
(1862),p.226. .
Opp deze wijze bleken diverse bladen in staat om decennialang te blijven voortbestaan. Zo stamde L 'Artiste uit de tijd die kleur
werdd gegeven door Delacroix en Turner, maar verscheen het nog steeds toen Picasso experimenteerde met abstractie. De
KunstkronijkKunstkronijk of The Art Journal overleefden eveneens menig kunstenaar wiens werk werd besproken of gereproduceerd. In dit
opzichtt is het Franse kunsttijdschrift Gazette des Beawc-Arts misschien wel het opmerkelijkste voorbeeld. Opgericht in 1859 door
Charless Blanc, toen Manet zijn constroversieële schilderijen nog moest schilderen, informeert het tot op de dag van vandaag
lezerss over de ontwikkeling op het gebied van de beeldende kunst met artikelen en haarscherpe fotografische reproducties.
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burgermannen,, ambachtslieden, die op weg naar huis een oogenblik stand houden, slagers- en
bakkersknechts,, winkeljongens en straatbengels [...],I3°
Deerijkgevuldeetalages van prenthandels als Graves, Bufia en Goupil en waren een vertrouwd element in
hett negentiende-eeuwse straatbeeld.m [37/38/39] Achter de ramen prijkten de nieuwste gravures, litho's
enn etsen, al of niet met knijpers opgehangen aan een waslijntje. Deze vitrines aan de straat, ook wel
toepasselijkk omschreven als poor men 's art galleries, waren voor velen een bezienswaardigheid."2 Zo
beschreeff de Haagse chroniqueur Johan Gram in 1889 de etalage van kunsthandel Goupil in Den Haag:
'Denn Haag wordt elke week vergast op een nieuw vertoon van platen, etsen, gravures en
phototypieen,, die passen bij de tijd en de gebeurtenissen van het jaar. Het middelste venster is
gereserveerdd voor een olieverfschilderij. Iedereen die voorbijkomt, een belangrijke magistraat of
eenn metselaar met zijnn kalk, een modieuze dame of een blozende dienstmeid met haar mandje,
staatt hier stil om te kijken naar al het nieuws, en het is heel amusant om er tussen in te kruipen en
tee luisteren naar de nuchtere of geestige commentaren.'133
Naa de verspreiding van reproducties zijn we nu aanbeland bij de vijfde, en laatste, fase van de 'levensloop
vann de reproductie': de receptie van de reproductie. Waar kon men prenten en foto's van kunstwerken
vinden?? Wie had er belangstelling voor, en hoe keek men ernaar?
ReproductiesReproducties tentoongesteld
Inn 1836 benadrukte de graveur John Burnet al het belang van tentoonstellingen voor de prentkunst.134 Ze
bodenn hét publiek een goede gelegenheid om in contact te komen met alle soorten van grafiek. De rijke
tentoonstellingscultuurr vormt een fascinerend element in dé negentiende-eeuwse visuele cultuur, dat de
laatstee jaren steeds meer onderwerp wordt van kunst- en cultuurhistorisch onderzoek-135 De resultaten
illustrerenn eens te meer hoerijken divers dit aanbod van exposities moet zijn geweest, variërend van
lokalee gebeurtenissen tot evenementen van internationale allure. Kunstliefhebbers hadden daarbij
ruimschootss dé mogelijkheid Om naast de schilderijen en tekeningen ook vele prenten en foto's te zien;
behalvee de originelen ook vele reproducties.
Hett publiek kon reproducties in de eerste plaats aantreffen op grote overzichtstentoonstellingen.
Zoo boden de diverse wereldtentoonstellingen, vanaf de eerste expositie in 1851 in het Londense Crystal
Palace,, plaats aan prenten en foto's van kunstwerken.136 Dit in tegenstelling tot de kunstwerken zelf, die
opp dé eerste expositie nog niet aanwezig waren. Naast de prenten nam vooral in de loop van de jaren 1860
hett aandeel foto's sterk toe.137 In 1889 kon de bezoeker van de wereldtentoonstelling in Parijs in de

1300

S. Gorter, 'Over de jongste tentoonstelling in Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van schilderijen enz. van levende meesters in
Arlii et Amicitiae te Amsterdam, De Gids 1870 (I), p.33.
1311
De door Tersteeg geleide Haagse vestiging van Goupil werd beginjaren '80 voortgezet onder de naam Boussod & Valadon
Cte:: Tersteeg 1910, p.8. Daarnaast was in Den Haag H.J. van Wisselingh actief, terwyl in Amsterdam met name C.M. van Gogh
enn Bufta werkzaam waren, zie: Dekkers 1995, p.22-36. De bekendste Londense straat met kunsthandels was New Bond street
bodenn prentenn en kunstwerken in etalage aan etalage: Denney 1996, p. 11.
1322
Altick 1978, p.412-413.
1333
Johan Gram geciteerd in: tent.cat Den Haag 1990, p. 149.
134
'[....]] the best means is what I have observed in several acadamies abroad and in several palaces; that is to have a public room
sett apart for the exhibition of works of engraving, such as are considerd fine specimens offineart Now, if a room in the National
Galleryy was appropriated tot the exhibition offineengravings of the English school, it would be of advantage to the student, and
too give the public a better knowledge offfineengravings.', zie Burnet in Pye, Evidence relating to the art of engraving, p.21.
1355
Zie hierover: EG. Holt, The triumpfofartfor the public 1785-1848. The Emerging Role of Exhibitions and Critics, Princeton
1979;; P. Mainardi, 'The Double Exhibition in Nineteenth-Century France', Art Journal (1989), p.23-28.
mm
Anoniem, 'The Exhibition generale of 1855, and its close', The Art Journal (1856), p.17. Op de wereldtentoonstelling van
18677 was onder andere een proefdruk van Kaiser's prent naar de Nachtwacht de bewonderen en te koop bij Buffa in Amsterdam,
zie:: anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 9 (1867), p.47.
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schaduww van de Eifïeltoren zelfs een overzicht van negentiende-eeuwse prentkunst vinden.138 Daarnaast
warenn ook op grote kunsttentoonstellingen regelmatig prenten te zien. Alleen al de befaamde
Salontentoonstellingenn in Parijs toonden een ruim aanbod van reproducties van vooral eigentijdse
kunstwerken,, met gravures uit de school van Henriquel-Dupont, litho's van Nanteuil en Mouilleron, etsen
vann Waltner en Rajon en vele foto's van uiteenlopende fotografen.139 Een van de hoogtepunten van de
Salontentoonstellingg van 1853 was de reproductie van Dupont naar L 'Hemicycle van Délaroche, -*a
splendidd monument of Art\ aldus The Art Journal}*° Sinds 1859 bestond er op de Salontentoonstelling
ookk een aparte afdeling voor fotografie.141 Opgehangen in de gangen van de Salon hadden reproducties
echterr een minder prominente plaats dan de schilderijen. Meer nog dan schilders hadden prentmakers te
lijdenn van een slechte presentatie van hun werk op de Salontentoonstelling. Burty schreef over de treurige
inrichtingg van de Salon in 1861:
*Dee tous les artistes lésés dans leurs droits et dans dignité par 1'appropriation provisoire et mal
étudiéee du palais de 1'Industrie, il n'en est pas qui aient eu plus justement a se plaindre que les
graveurss et les lithographes. Les burins, les eaux-fortes, les bóis sont disposes banalement Ie long
dee corridors de dégagement; les cadres sont accrochérs perpendiculairement; la lumiere, en les
frappantt directement, miroite sur la glace qui protégé les épreuves, ou, en penetrant abondamment
chaquee taille, détruit, dévore toute 1'harmonie de la demi-teinte/142
Overigenss werden reproducties, net als schilderijen, regelmatig afgewezen door onwillige jury's. De ets
vann Bracquemond naar Holbeins portret van Erasmus werd bijvoorbeeld niet toegelaten voor de officiële
Salon,, maar wel tentoongesteld op de beruchte Salon des Refuses in 1863.143 Anders dan schilders waren
prentmakerss voorde verkoop van hun werk minder afhankelijk van het grillige, onvoorspelbare beleid van
dee Salonjury. Prenten waren immers van oudsher nauw verbonden met de prenthandel en uitgeverij.
Prentmakerss beschikten daardoor over belangrijke alternatieve circuits om hun werk te verspreiden onder
hett publiek. Tekenend is dat de explosieve toename van de prentproductie niet terug te zien is op de Salon,
waarr het aantal reproducties afnam gedurende de negentiende eeuw.144 Net als de tentoonstellingen van de
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Fransee Salon, waren er ook in Nederland op de diverse tentoonstellingen van Levende Meesters
reproductiess te bewonderen.
Naastt déze omvangrijke overzichtstentoonstellingen bestonden er speciale grafische exposities
waarr het publiek reproducties kon vinden. Vooral in Engeland werden gedurende de jaren 1870 de
zogenaamdee 'Black-and-White' tentoonstellingen georganiseerd, ingericht met werken in zwart-wit zoals
prentenn en tekeningen. Een principieel onderscheid tussen originelen, reproductiegrafiek en toegepaste
grafiekk in de vorm van boek- of tijdschriftillustraties werd hier niet gemaakt. Op de eerste 'Black-andWhite'' tentoonstelling in de Londense Dudley Gallery in 1872 hingen meer dan vijfhonderd prenten: van
originelee grafiek van Whistier, Jacquemart, Braquemond tot reproductie-etsen van de etser Paul Rajon en
tekeningenn die waren gemaakt in opdracht van geïllustreerdetijdschriftenals The Illustrated London
News,News, Punch en The Graphic.145 Naar Engels voorbeeld organiseerde de bekende Franse kunsthandel
Durand-Rueïï vanaf 1876 eveneens dit soort exposities.146 De galerie van Georges Petit presenteerde in
18877 zelfs een overzicht van de negentiende-eeuwse prentkunst met gravures van Henriquel-Dupont naar
Delaroche,, litho's van Léon Noël en originele etsen van Bracquemond en Millet.147 Een enkele keer
werdenn reproducties ook op dit soort exposities geweigerd, zoals bij de grafiektentoonstelling van PeintreGraveurss in 1889 in de galerie van kunsthandel Durand Ruel.148
Hett publiek kon ook exposities gewijd aan één speciale, grafische techniek bezoeken.14* Men zag
err uiteenlopende prenten, maar allemaal gemaakt volgens dezelfde methode. Zo organiseerden de diverse
etsverenigingenn exposities met louter etsen, zelfstandige etsen en reproducties, terwijl de Franse Société
dee Gravure Francaise speciale presentaties maakte voor de ('bedreigde') gravure.150 Het eeuwfeest van
Senefelderss lithografie vormde rond de eeuwwisseling een aanleiding om een grootschalige expositie met
litho'ss te organiseren in Parijs. Er was een enorm overzicht te zien, van de vroegste litho's van Senefelder
zelff tot de meest recente voorbeelden in deze techniek: originele prenten en reproducties, in kleur en
zwart-wit,, afkomstig uit heel Europa.151 Bij deze 'techniekgebonden tentoonstellingen' passen in wezen
ookk de tentoonstellingen gewijd aan de fotografie. Al vanaf de jaren veertig werden vooral in Frankrijk
expositiess georganiseerd die in het teken stonden van dit nieuwe medium. Tussen de vele
Daguerreotypieënn en andere fotografische afbeeldingen waren in de regel ook kunstreproducties te
vinden,1533 Vooral de diverse fotografische genootschappen uit de jaren vijftig leverden een belangrijke
stimulanss aan dergelijke exposities.154
1433
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Somss stond het werk van één meester centraal op een tentoonstelling: hetzij één schilder, hetzij één
prentmaker.. Kunstenaars als Gainsborough, Copley en West organiseerden al rond 1800 one-manshows.shows.155155 Het idee werd onder anderen gevolgd door David Wilkie met een tentoonstelling in 1812 met 29
bekendee werken,15* Vooral in Engeland bestond eenrijketraditie van dit soort particuliere
tentoonstellingenn van kunstenaars, al of niet georganiseerd in samenwerking met de kunsthandel, in
bekendee expositieruimten als de Egyptian Hall, de Grosvenor Gallery en de French Gallery. Toen Courbet
eenn vergelijkbare tentoonstelling opende, omschreef de criticus Champfleury deze als een expositie op de
'Engelsee manier*.157 Dergelijke particuliere initiatieven werden vaak bekostigd door de opbrengsten uit de
toegangsgeldenn en de verkoop van de schilderijen en de reproducties, die er te bewonderen waren.158 Zo
warenn op een overzichtstentoonstelling van het werk van Délaroche in Londen in 1857 naast schilderijen
ookk reproducties te zien.159 Een voorbeeld van een onemanshow is een expositie van prenten van Thomas
Landseerr naar de schilderijen van zijn beroemde broer Edwin Landseer in 1880. Een ander voorbeeld is
eenn tentoonstelling van het volledig werk van de beroemde mezzotintgraveur Samuel Cousins in 1878.160
Eenn opmerkelijke vorm van exposeren was de zogenaamde 'single picture-exhibition': een
tentoonstellingg van één enkel schilderij. Al in 1806 presenteerde Benjamin West zijn schilderij The Death
ofof Nelson in zijn eigen atelier.161 Toen Theodore Géricault hoorde van deze expositiemogelij kneden in
Londen,, bood hij zijn Raft of the Medusa aan bij de Egyptian Hall en leverde hij bovendien een
Üthografischee reproductie van zijn werk. Gedurende een halfjaar trok dit schilderij 30.000 bezoekers.162
Nadatt de nieuwsgierige kunstliefhebber een toegangskaartje had bemachtigd om het origineel te
bewonderen,, waren er doorgaans na afloop voor de bezoeker diverse reproducties te koop voor thuis. Het
schilderijj The Railway Station van Frith werd in 1862 zelfs bezocht door 80.000 mensen waarbij een
intekenlijstt klaarlag voor de komende gravure.163 Vaak werd dit soort commerciële tentoonstellingen
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Altick 1978, p.408 en Holt 1983, p.I21.
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georganiseerdd om de publiciteit voor een nieuwe reproductie, zoals hierboven reeds aan de orde kwam.
Hett publiek kwam daarbij niet alleen massaal naar een schilderij kijken, soms ging het schilderij ook langs
eenn massa mensen. Vooral vanaf de jaren zestig werden op ruime schaal 'tentoonstellingstournees'
georganiseerd,, waarbij schilderijen op reis gingen langs dorpen en steden in binnen- en buitenland en de
reproductiess gingen mee.164 Zeker de wereldtournees van populaire schilderijen als The Light of the
World,World, spreken ook vandaag nog tot de verbeelding. Ze lijken vrij gebruikelijk te zijn geweest in de
negentiende-eeuwsee visuele cultuur.165 Dankzij dergelijke exposities kwam de toeschouwer in contact met
hett origineel en de bewerking, zoals The Art Journal in 1858 toelichtte:
'Thiss practice of introducing an engraving by exhibiting the picture of which it is the popular
translationn is becoming general, as well in our provincial cities andtownsas in the metropolis;
andd we readily understand upon what principles such a practice should secure the public favour.
Peoplee like to see the pictures which live again in engravings; they like to compare Hie engraving
withh the original, and thus the engraving attains to a peculiar interest through the power of
association.. Besides, in London, it is always a boon to be able to study a good picture without the
glare,, and crowding, and excitement of a regular exhibition; and in the provinces good pictures,
whichh have achieved a metropolitan reputation, are sure to command the welcome that is ever
affordedd to strangers of distinction.'166
Inn dit geval betrof het een expositie van defirmaComaghi waar een groepsportret met de Keizerin van
Frankrijkk van de schilder Franz Xavier Winterhalter (1805?-l 873) te zien was in combinatie met
reproductielitho'ss in zwart-wit en kleur van Léon Noël.1*7 Soms werden er verschillende staten van een
prentt naast het origineel gehangen.1*8 Ook in Frankrijk zijn er voorbeelden bekend waarin het origineel en
dee reproductie zij aan zij werden getoond.169
Tenn slotte kan nog gewezen worden op een bijzondere expositie met reproducties. Het was een
uniekee internationale tentoonstelling, georganiseerd door de Society for the Reproduction of Works of Art
inn Wenen in 1883. Er hingen prenten in de traditionele technieken tot en met de modernste fotografische
procédés.. Na een bezoek onderstreepte The Art Journal de Franse suprematie op het terrein van de
kunstreproductie,, met toonaangevende etsers als Flameng, Waltner en graveurs Blanchard, Bertinot,
Dupont:: "There are individuals, of course, such as Jacoby, who rival them; but, as a school, France in
thesee arts has no compeer.'170 Alleen de Engelse houtgraveur Herkomer kreeg een medaille. Naast
waarderingg voor de individuele prentmakers waren er ook onderscheidingen voor firma's en organisaties:
dee uitgevers Cassle & Co en The Fine Art Society, de kunsthandel-uitgevers Goupil & Co en L.H. Léfèvre
(opvolgerr van Gambart) en het geïllustreerde tijdschrift The Graphic vielen in de prijzen, als waren zij
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auteurss van de reproducties. Deze erkenning onderstreept dat het auteurschap van een ondernemer meer
wass dan een theoretische constructie. Gezien de samenstelling van deze Weense expositie, was het
wellichtt de mooiste tentoonstelling van reproducties in de negentiende eeuw, maar het was zeker niet de
enigee expositie van prenten en foto's naar kunstwerken.
Tweee opmerkingen verdienen de aandacht. In de eerste plaats speelde deze levendige
tentoonstellingscultuurr van prenten zich voornamelijk af buiten de musea. De publieke collecties werden
inn de negentiende eeuw weliswaar steeds meer toegankelijk voor het grote publiek, maar na binnenkomst
zagg men echter vooral schilderijen. Uiteraard waren veel musea in het bezit van een rijk voorzien
prentenkabinet,, maar grafiektentoonstellingen werden er nog nauwelijks georganiseerd. Reproducties
werdenn in de prentenkabinetten, net als in kunstacademies en bibliotheken, eerder gebruikt als naslagwerk.
Dergelijkee instituties waren eerder een plaats om prenten te raadplegen voor onderzoek, maar waren voor
hett grote publiek niet de eerste plek om reproducties te gaan zien.
Inn de tweede plaats waren er ook buiten de tentoonstellingen reproducties te zien. Zoals eerder
aangegevenn waren reproducties traditioneel verbonden met de wereld van de uitgeverij en de boekhandel,
eenn systeem dat vaak vloeiend overging in de structuren van de kunsthandel. Veel boekhandelaren hadden
naastt boeken (al of niet in gebonden vorm) ook prenten in hun assortiment en in hun etalages.
Kunsthandelss waren in de praktijk nu eenmaal vaak tevens uitgever, en andersom. Dat neemt niet weg dat
dezee netwerken toch niet volledig samenvielen. Men kon ook reproducties zien op andere traditionele
plaatsenn van prent- en boekhandel. Langs de Seine bij dé Pont Neuf in Parijs, voor de St Paul's Cathedral
inn Londen, in de Kalverstraat in Amsterdam, of bij het boekenstalletje van boekhandelaar Blok op de
Grotee Markt in Den Haag, waar het drukwerk ogenschijnlijk voor het oprapen lag, inclusief prenten naar
kunstwerken.. Zo schreef Vincent van Gogh enthousiast aan zijn broer Theo:
'Enn bovendien heb ik nog een ander ornament voor mijn atelier opgedaan, ik heb een verbazend
koopjee gehad aan prachtige houtsneden uit de Graphic, gedeeltelijk afdrukken niet van de cliches,
maarr van de blokken zelf. Precies de dingen waarnaar ik jaren verlangd heb. Dé tekeningen van
Herkomer,, Frank Holl, Walker en anderen. De heb ze gekocht van Blok de boekenjood en heb uit
eenn enorme stapel Graphics & London News uitgezocht wat het beste was voor vijf gulden.'171
Inn aanvulling op deze permanente plaatsen van boek- en prenthandel waren er uiteraard nog de diverse
tijdelijkee markten met een overvloed aan boeken en prenten tot en met de wandelende handelaars met hun
parapluu met prenten eraan.172
Dankzijj tentoonstellingen, kunsthandel, boekhandel en uitgeverij was het voor het veel mensen
eenvoudigg om reproducties te zien. Het waren structuren die vooral functioneerden binnen de stedelijke
cultuur.. Internationaal werd het beeld bepaald door metropolen als Londen en Parijs, op gepaste afstand
gevolgg door Eten Haag en Amsterdam. Daarnaast werden er, zij het op bescheidener schaal, ook in de
provinciee tentoonstellingen georganiseerd. Al in het tweede kwart van de negentiende eeuw werden er
expositiess in de provinciesteden Den Bosch, Groningen en Zwolle georganiseerd.173 McCauley wees in
haarr studie Industrial Madness op de regionale en lokale fototentoonstellingen zoals die vooral in
Engelandd werden georganiseerd.174 Als gevolg hiervan moeten er ook in de regio regelmatig reproducties
tee zien zijn geweest. Soms gold dit zelfs voor een bepaald kunstwerk in het bijzonder, zoals Emile Zola
schreeff over Gérome: 'H n'y a pas de salon de province oü ne soit pendue une gravure représentant Ie
Brieff van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 5 januari 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.I98.
Burke 1978, p.253.
mm
Hóogenboom 1993, p.147.
44
McCauley 1994, p.85-93. Niet alleen werden er foto's getoond, ook nieuwe (fotografische) reproductietechnieken als zodanig
getoondd op tentoonstellingen van industrie en kunstnijverheid, zie: McCauley 1994, p.86,92. In tegenstelling tot dergelijke
tentoonstellingenn in Engeland en Frankrijk waren op de kunstnijverheidstentoonstellingen in Nederland zelden nieuwe
reproductietechniekenn te zien. Zie voor de inzendingen bij kunstnijverhéidstentoonstellingen in Nederland: Eliëns 1990, p.161207. .
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Duell au sortir d'un bal masqué ou Louis XIV et Molière[...]'17 Voorzover een liefhebber niet in de
gelegenheidd was geweest zelf een tentoonstelling te bezoeken, kon hij eventueel nog terugvallen op de
foto'ss ervan. Al gedurende de jaren 1850 gebruikte men de fotografie voor het vastleggen en de promotie
vann tentoonstellingen.176 Grote opstellingen en hoogtepunten van grote tentoonstellingen werden op grote
schaall fotografisch vastgelegd: naast de fotografische indrukken van wereldtentoonstellingen kwamen er
vanaff begin jaren vijftig ook veel foto's van de Salontentoonstellingen.177
Opp het platteland was het anders. Daar was het ongetwijfeld minder eenvoudig om reproducties te
zien.. We kunnen nog slechts raden wat een eenvoudige boer tegenkwam aan prenten en foto's als hij van
zijnn akkers huiswaarts keerde. Volledig afwezig waren de prenten niet. Het netwerk van de boekhandel
reiktee dankzij de colporteurs tot ver buiten de bebouwde kom. De nauwe verwevenheid met de
prenthandell maakt het waarschijnlijk dat via dergelijke systemen eveneens reproducties buiten de steden
zijnn verspreid. Bovendien zorgden de verbeterde infrastructuur en de nieuwe middelen vann vervoer ervoor
datt de afstand tussen de stad en het platteland steeds eenvoudiger kon worden overbrugd. Het werd dus
ookk voor de plattelandsbevolking steeds makkelijker om kennis te maken met de visuele cultuur in de
stedenn en dorpen. In 1850 stelde de kunstcriticus Delecluze dat het toen al vijfentwintig jaar onmogelijk
wass om nog compleet ontwetend te blijven over de kunst. Dankzij lezingen, boeken, musea en niet in de
laatstee plaats prenten, was iedereen van alles op de hoogte, aldus de criticus.178
Reproductiess waren niet alleen te zien, maar doorgaans ook te koop. Wie verzamelde prenten in
dee negentiende eeuw en met welke intenties? Om een beeld te geven van dit negentiende-eeüwse publiek
voorr prenten maak ik onderscheid tussen particuliere verzamelaars - van kenners en liefhebbers - en
institutionelee verzamelaars als bibliotheken, academies en musea.
ReproductiesReproducties verzameld
mm zijn inleiding van The Print-collector 's Handbook (1903), schreef de auteur A. Whitman:
'wee shall suppose thé reader to desire to become a printcollector; but, being a beginner, and his
knowledgee of the subject being limited to the printsellers* window, he will be in need of advice as

Jee kon dan wel overal prenten zien, maar wat moest je kopen? Whitman schreef zijn handboek voor de
onervarenn prentverzarnelaar üit prenten wilde aanschaffen. Essentieel voor een prentverzamelaar was,
alduss de auteur, elementaire kennis van reproductietechnieken te hebben om de verschillende methoden te
onderscheidenn en de belangrijkste graveurs te kennen. Maar dat was niet genoeg. Volgens Whitman moest
dee aspirant-verzamelaar een zeker doel voor ogen hebben in plaats van lukraak prenten te kopen: 'Shall he
takee a school or a period; a class of prints, such as portraits; a method of engraving, as stipple [...] shall he
takee a painter and collect engravings after his pictures?'180 Gewapend met kennis, een duidelijke visie op
zijnn verzameling en - niet te vergeten - een vergrootglas, kon de liefhebber op zoek gaan naar een
geschiktee prent. Alvorens tot kopen over te gaan, zo adviseerde Whitman, moest hij letten op de kwaliteit
vann de plaat, de afdruk, het papier, de marge en de staat van de prent.181
Whitmanss Printcollector's Handbook geeft een indruk van de overwegingen die een rol konden
spelenn bij het verzamelen van prenten. Meer dan het louter aanschaffen van prenten, was het verzamelen
ervann volgens hem een systematische, rationele bezigheid op basis van technische en kunsthistorische
kennis.. Whitman stond hierin niet alleen. Integendeel, zijn Printcollector 's Handbook maakt deel uit van
eenn breed scala van verzamelaarhandboeken zoals dat in de negentiende eeuw op ruime schaal verscheen.
Émilee Zola geciteerd in: Hemmings Robert Niess 1959, p. 112.
Hamberl996,p.283 3
Hamberl996,p.269. .
Holtt 1981, p.12.
Whitmann 1903, p.2.
Whitmann 1903, p.5.
Whitmann 1903, p.3-17.
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Volgenss de prentdeskundige Rawlinson was het verzamelen van prenten in de negentiende eeuw een
populairee bezigheid, vooral voor mensen in de stad, waar het genieten van sport of de natuur zoveel
moeilijkerr was.182
Wiee behoorden tot de verzamelaars van reproducties? Alvorens dit na te gaan, is het zaak globaal
tee omschrijven wat onder 'verzamelen' moet worden verstaan. Susan Pearce wijst in haar studie On
CollectingCollecting (1995) op de complexiteit van het verzamelen als activiteit en de verzameling als resultaat
ervan.. Een vooropgesteld plan is volgens haar niet noodzakelijk, ook een terloops bijeengebrachte
verzamelingg van werken kan uitgroeien tot een collectie. In ieder geval is er altijd sprake van een zekere
rationaliteitt wat de selectie betreft:
'Wee take collecting to be the selective, active, and longitudinal acquisition, possesion and
dispositionn of an interelated set of differentiated objects (material things, ideas, beings, or
experiences)) that contribute to and derive extraordinary meaning from the entity (the collection)
thatt this set is perceived to constitute.'183
Dee selectie geeft structuur aan de verzameling van objecten, ruim omschreven als een 'interrelated set of
diffentiatedd objects*. De definitie van Pearce is ook bruikbaar voor de uiteenlopende manieren van het
verzamelenn van prenten zoals dat in de negentiende eeuw gebeurde. Ze omvat zowel degenen die
verzameldenn 'as a collector' als hen die prenten kochten 'purely for decorative purposes'.104
Dee liefhebbers van prenten moeten allereerst worden gezocht in de sociale middenklasse die sinds de
achttiendee eeuw sterk was toegenomen en die een groeiende belangstelling had voor (beeldende) kunst,
inclusieff het verzamelen ervan. Link schreef in haar artikel over het achttiende-eeuwse verzamelen van
prenten:: 'Collecting is now to include the middle ranks of society, that is the Buergertum, a group aslo
oftenn referred to in the eighteenth century as the "reading public".185 Globaal genomen strekt de inhoud
vann de gewone man tot en met aristocraten, waaronder ambtenaren, middenstanders,
handelsvertegenwoordigerss en aanverwante beroepsgroepen. Peter Gay wijst op een belangrijke
gemeenschappelijkk deler: 'The burgeoning new middle class desperately insisted on its identity: it was not
partt of the proletariat'196 De middenklasse voelde zich verheven boven het proletariaat in het besef geen
deell uit te maken van de elite. Hét was deze sociale middenklasse die in de negentiende eeuw dankzij de
toegenomenn welvaart financieel steeds meer mogelijkheden kreeg om zich culturele bezigheden te
veroorloven.. Nieuwe theaters, concertzalen, tentoonstellingen en musea gaven alle gelegenheid om uit te
gaan.. Ook de vele genootschappen op het terrein van de literatuur, muziek en beeldende kunst boden een
ruimee keuze tot cultureel vermaak, m huiselijke kring zorgden bovendien de almanakken, geïllustreerde
tijdschriften,, proza en wellicht een piano voor de nodige ontspanning en culturele vorming. Ook
kunstreproductiess kwamen voor hen binnen bereik, zoals Gay schreef:
'Inn the Victorian century, art, literature and music were inching their way toward a consumer
culturee that provided for everyone with money to spare, no matter how little, a culture of book
clubs,, massive supplies of reproductions, reduced admission fees catering to students or
impecuniouss families.'187
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W.G. Rawlinson, 'Hints to collectors. Turner's "Liber Studiorum'", The Art Journal (1881), p.100-102.
ArtArt Journal (I881),p.l00-102.
1833
Pearce 1995, p.21.
l 4
* Nevffll90S,p.83. .
Linkk 1995, p.361. Peter Gay stelde in Pleasure Wars: 'Any rapid outline of the nineteenth-century bourgeoisie can be no more
thann a charcoal sketch that neglects finer shadings.' Zie: Gay 1998, p.5-6.
1866
Gay 1998, p.6.
1877
Gay 1998, p.55.
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Kenmerkendd voor dit nieuwe publiek van prentliefhebbers was dat men wel de belangstelling, ambities en
financiëlefinanciële mogelijkheden had voor een prentverzameling, maar niet de benodigde ervaring en
deskundigheid.. Juist voor dit publiek verschenen de speciale verzamelaarhandboeken om de nieuwe
liefhebberr te introduceren in de wereld van deprentkunst en een 'rationele* basis te bieden voor diens
collectie.. Een vroeg voorbeeld werd geschreven door Carl Ludwig Junker, Ersie Grundlage zu einer
ausgesuchienausgesuchien Sammlung neuer Kupferstiche (1776). Hij noemt verschillende motieven voor de
prentverzamelaar.. De één hoopt op de reputatie van een ware connaisseur, de ander verzamelt louter voor
zijnn plezier en weer een ander wil zijn smaak ontwikkelen.1*8 Junkerrichttezijn aandacht vooral op
reproductiess van werken van levende meesters. Zijn belangrijkste reden hiervoor was dat prenten van, of
naar,, Oude Meesters buiten bereik werden geacht van de aspirantverzamelaar of ze warenn al de prooi van
dee echte comiaisseurs, of ze waren eenvoudig te kostbaar.18 Deze voorkeur voor eigentijdse kunstenaars
bovenn Oude Meesters herkennen we ook in de prenthandel. Het lijkt niet toevallig dat de grote
prentuitgeverr en handelaar Boydell zich juist, aan het einde van de achttiende eeuw, steeds meer ging
richtenn op prenten naar eigentijdse kunstenaars. Hoewel Oude Meesters als Rafaël en Rembrandt immer
populairr bleven, brak aan het einde van de achttiende eeuw de periode aan die ook wel is omschreven als
dee golden age of the living artist.190 Publicaties als Junkers handboek maakten de lezer vertrouwd met
onderwerpen,, compositie, techniek en esthetiek van de eigentijdse kunst. Deze verzamelaarboeken
leverdenn een eigen bijdrage, zoals Link schreef:
'collectors** handbook [...] and the periodical press and the reproductive print itself all aided in the
spreadd of 'Kunst-' realted ideas, responding to, but also creating the needs of a new art consumer.
Thee reproductive print provided this new consumer with the opportunity to experience
'knowledgee and collecting' that is, to partake of the aesthetic sensibility and the cormoiseurial
judgementt of commonly acclaimed works of art as well to undertake the culturally significant role
off the collector itself. As part of an eighteenth century "print culture" the reproductive engraving
thuss takes its place in the forging of a new audience for "high" art/191
Inn de traditie van Junkers verzamelaarhandboek verschenen er in de negentiende eeuw talloze publicaties
mett instructies aan de geïnteresseerde leek voor het aanleggen van zijn eigen prentverzameling. Enkele
voorbeeldenn zijn Joubert, Manuel de l 'amateur d'estampesfaisani suite au manuél du libraire (Paris
1820),, Maberly, The Printcollector. An Introduction to the Knowledge Necessary for Forming A
CollectionCollection ofAncient Prints (London 1844) en het eerder aangehaalde verzamelaarshandboek van
Whitmann uit 1903.
Behalvee in dergelijke handboeken kon de liefhebber eveneens in de vele (kunsttijdschriften
terechtt voor tips en instructies voor het aanleggen van een prentverzameling. Dankzij de kunstkritiek kon
hijj zich laten informeren over de nieuwste prenten en wetenswaardigheden over het onderwerp, techniek,
compositiee en kleurgebruik van de nieuwste uitgaven. Bovendien verschenen er regelmatig artikelen over
hett verzamelen van prenten, veilingen, tentoonstellingen, musea, kunstenaars en prentmakers.192 Een
bijzonderr tijdschrift was The Printeollectors Quarterly dat speciaal was opgericht voor het verzamelen
11

'One ean collectfineengravings for all sorts of varied purposes: the one collects because he loves everything that serves pomp;
another»» though an extensive and costly collection, hopes to attain the reputation of a connaiseur and benefactor of the arts; yet
anotherr as a pastime and amusement; and finally, the few sensible ones collect to enrich their insights, and to train and develop
theirr taste.*, geciteerd in: Link 1995, p.364.
1899
Illustratief is dat ook de jonge Goéthe door zijn vader was geadviseerd om zich bij het verzamelen van prenten terichtenop
prentenn van eigentijdse meesters. De voorkeur voor werkenn van levende meesters is wellicht mede bepaald door de angst voor
vervalsingen.. Vooral oude meesters werden veel vervalst maar waren alleen door connaisseurs te ontmaskeren.
1900
Hier kwam pas langzaam verandering in rond 1880 toen er vanuit Frankrijk een nieuwe trend kwam voor achttiénde-eeuwse
reproductiegrafiek,, zie:, tentcat.,Memoires du XVIIJe siècle, Bordeaux/Visille (Musee Goupü/Musée de la Revolution Francaise)
1998. .
1911
Link 1995, p.374.
1922
Zo schreef W.G Rawlinson in 1881 een reeks van bijdragen met hints voor verzamelaars: W.G. Rawlinson, 'Hints to
collectors.. Turner's "Liber Studiorum"', The Art Journal (1881), p.100-102, p.129-133,301-303.
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vann prenten. Ten slotte bevatten ook de door de prenthandel en uitgeverij gepubliceerde fondslijsten
diversee tips voor de potentiële koper van prenten, zoals eerder aan de orde kwam bij de fondslijst van de
flnnaa Goupil.
Naastt de talloze liefhebbers uit de sociale middenklasse waren er elitaire kunstverzamelaars met
eenn speciale belangstelling voor prenten. Vanuit hun sociale achtergrond waren zij doorgaans 'van huis
uit** vertrouwd met de wereld van de (prent)kunst. Zij hadden de adviezen uit de handboeken niet nodig en
kochtenn met het scherpe oog van de kenner de gewenste prenten voor hun kostbare collecties. Bij deze
elitairee prentverzamelaars zijn twee varianten te onderscheiden: de atlasverzamelaar en de connaisseur. De
atlasverzamelaarr hanteerde nog steeds de traditionele structuur van de zogenaamde Atlasverzameling, in
18588 door Frederik Muller gedefinieerd als: 'eene chronologische gerangschikte verzameling van prenten,
kaartenn en portretten, die gebeurtenissen van eenig land voorstellen, en de plaatsen en personen afbeelden,
welkee tot die voorvallen in betrekking staan.'194 Het gebruik van de Atlasverzameling gaat terug tot de
zeventiendee eeuw, toen vermogende kunstliefhebbers omvangrijke prentverzamelingen begonnen aan te
leggen.1955 Het waren encyclopedische verzamelingen, samengesteld uit geografische kaarten,
historieprenten,, portretten en overig drukwerk, zorgvuldig gesorteerd in categorieën als geografie,
geschiedeniss en mythologie. Dergelijke thematische ordeningen werden vaak gecombineerd met
chronologischee structuren, die ontwikkelingen in de geschiedenis van de wereld en van de schilderkunst,
beeldhouwkunstt en prentkunst in beeld brachten.196 De Atlasverzamelingen hadden een universeel
karakterr en vormden een machtig instrument voor de eigen intellectuele vorming. Gezien hun strekking
bevattenn de Atlasverzamelingen altijd kunstreproducties, hoewel vaak verdeeld over de verschillende
onderwerpenn in de collecties. Ze kwamen ook in de negentiende eeuw nog steeds voor, getuige de
Atlasverzamelingg van Frederik Muller, de collectie van Bodel Nijenhuis en de Atlas van Stolk, en ze
bevattenn vele reproducties.197
Terwijll de Atlasverzamelaar oog had voor het geheel, had de connaisseur oog voor het detail.
Connaisseurss legden gespecialiseerde collecties aan, geconcentreerd rond een onderwerp of een
kunstenaar,, maar altijd op zoek naar de mooiste staat op het mooiste papier. De oorsprong van deze wijze
vann verzamelen plaatst Robinson rond 1700.198 In de loop van de achttiende eeuw nam het kennerschap
vann prenten een grote vlucht Binnen de córmaisseurtradrae groeide de waardering voor de spéciale
kwaliteitenn van de persoonlijke prentmaker en de individuele prent. De zoektocht van de connaisseur naar
Illustratieff is de bijdrage in de eerste jaargang: F. Bullard, 'The awakening of the young printcollector to a sense of beauty',
TheThe Print Collectors Quarterly 1 (1911), p.573-586.
1944
Frederik Muller geciteerd in: Heijbróek 1981, p.14.
1933
Zie Rijnders 1993, p. 131 en tentcat Amsterdam 1992, p.9. Eén bekend voorbeeld is de zeventiende-eeuwse Adas van Van der
Hem.. In de zestiende en zeventiende eeuw maakten prenten, inclusief reproducties, onderdeel uit van de zestiende-eeuwse
rariteitenkabinett lussen andere artificialia en natüralia, zie verzamelen, p.27. Kennisvergaring en verwondering voerden vaak de
boventoonn boven esthetisch genot Illustratief is de gebruikelijk ordening naar onderwerp van de prent in plaats van naar
kunstenaarr of school. Prenten waren in de eerste plaats illustraties van historische gebeurtenissen offiguren.Naast deze
gebruikelijkee historische ordening bestonden ook in het begin van de zeventiende eeuw al verzamelingen waarin de prenten op
kunstenaarr werden gesorteerd. Integenstellingtot de historische indeling getuigt een dergelijke ordening van oog voor de
kwaliteitenn van de individuele maker en prent, zie: Robinson 1981,p.xxxiïï.
196196
De grootste verzameling uit de zeventiende eeuw van Abbé de Marolles was gebaseerd op beide ordeningsprincipes. Zo
ordendee hij veel prenten op kunstenaar bestaande uit reproductfegrafiek naar Rafael, Michelangelo, Titian de Carraci en Rubens
aangevuldd met originele grafiek van onder andere Dilrer en Callot Nadat de omvangrijke verzameling van 234 albums door
Lodewijkk de XIV was aangekocht maakte de collectie deel uit van de Koninklijke bibliotheek, zie: Robinson 1981, p.xxxviixxxix.. De historische structuur van een Atlas verzameling was lange tijd bepalend voor de indeling van traditionele
prentverzameling.. Vanuit dit historisch perspectief konden prenten in verschillende categorien worden ondergebracht. Zo schreef
Dézallierr d'Argenville in de Mercure de France in juni 1727 dat iedere prentverzameling idealiter een veelvoud van iedere prent
zouu móeten bevatten. Drie of vier prenten zouden nodig zijn om recht te doen aan de historische context van de schilder, de
prentmakerr en het onderwerp. Hij dacht hierbij in de eerste plaats aan portretprenten maar de benadering zou ook kunnen gelden
voorr reproductiegrafiek. Het is illustratief voor de verschillende aspecten van een reproductie verenigd in een enkele prent.
1977
Zie over de Atlas van Bodel Nijenhuis: R.E.O. Ekkart, *De verzameling portretprenten van Bodel Nijenhuis', Het Leidse
prentenkabinet.prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 9), Baara 1994, p. 311 -3 22.
1988
Robinson 1981, pxli. Ook door de prentliteratuur uit de late zeventiende eeuw en achttiende eeuw werd deze 'artistieke'
benaderingg van prenten verder uitgewerkt, zie: De Jong Luijten 1997, p.24.
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zeldzamee staten maakte het probleem van authenticiteit urgent: was de prent een origineel of een
reproductiee van een andere hand? Tegenover de prenten van de hand van de kunstenaar, stonden de
afdrukkenn gemaakt door anderen, of de latere afdrukken van opgewerkte platen. Het waren deze
prentexpertss die in de negentiende eeuw belangstelling hadden voor de bijzondere, exclusieve prenten,
zoalss de zeldzame staten van Henriquel-Duponts gravure naar L 'Hemicycle van Delaroche, waarvoor maar
liefstt 1000 francs moest worden betaald, of voor de kostbare prentalbums van Goupil. Dergelijke prijzige
uitgaven,, onbereikbaar voor de gewone prentliefhebber, waren bestemd voor de echte connaisseurs die dit
soortt reproducties wisten te waarderen en zich dat konden veroorloven.
Dee specialistische benadering van de connaisseur en de documentaire visie van de
Atlasverzamelaar,, verschilden van elkaar, maar liepen tevens in elkaar over. Het aanleggen van een
traditionelee Atlasprentverzameling was een veeleisendefinanciëleen intellectuele activiteit, die van
oudsherr slechte was voorbehouden aan de culturele elite. Het veronderstelde als het ware 'kennis van de
helee wereld en haar geschiedenis' om de prenten te kunnen beoordelen. Vergelijkbaar vereiste het
connaisseurschapp als het ware 'kennis van alle prenten, technieken en prentmakers' om een bijzonder
exemplaarr te kunnen herkennen. Beide manieren van verzamelen veronderstelden veel inzicht, ervaring en
dee middelen om prenten aan te schaffen, m verhouding tot de ruime sociale middenklasse, vormden
elitairee verzamelaars een select gezelschap, met door grillige, persoonlijke voorkeuren en eeuwenoude
verzameltradities. .
Err bestond ook een groep verzamelaars met een bijzondere belangstelling voor reproducties van
kunstwerken:: de kunstenaars zelf. Prenten hoorden van oudsher tot het basismateriaal van de kunstenaar,
essentieell voor zijn eigen visuele vorming of voor die van zijn leerlingen. Soms fungeerde de
prentverzamelingg als een soort visuele inventaris van het eigen oeuvre. Zo bezat Reynolds een grote
collectiee van reproducties van zijn eigen werken ompotentiële opdrachtgevers een indruk te geven van
schilderijenn die zijn atelier al lang hadden verlaten. Later bleek ook de fotografie hiervoor zeer geschikt,
zoalss De Gids in 1856 schreef:
'[...]] de schilder, die het betreurt zich te scheiden van het kunstwerk, waaraan hij zoo veel zorg,
zooo veel tijd heeft besteed, en dit alles om het in vreemde handen te zien overgaan, hij zal zich
getrouwee afdrukken van zijn werk kunnen verschaffen en zich zoo een aandenken vervaardigen in
korterr tijd dan hij noodig had om de gedachte van een zijner kunststukken te ontwikkelen.*200
Alduss legden diverse negentiende-eeuwse kunstenaars (omvangrijke) verzamelingen aan van prenten en
foto'ss van (eigen) kunstwerken en ander beeldmateriaal ter ondersteuning van hun werk. Enkele
willekeurigee voorbeelden zijn Lourens Alma-Tadema, William Holman Hunt, Anton Mauve en de
gebroederss Maris.201 Een enthousiaste verzamelaar was ook Vincent van Gogh.202 Hij kocht vele
uiteenlopendee kunstreproducties, die na verloop van tijd resulteerden in een omvangrijke collectie van
ongeveerr 1500 exemplaren variërend van houtsneden uit de geïllustreerdetijdschriftentot losse litho's,
etsenn en gravures. Ook prentmakers verzamelden reproducties. Uit de bewaarde veilingcatalogi van hun
l99

Tentcatt London 1978, p.37.
Josua, 'Iets over Photographie', De Gids (1856) II, p.214.
2011
Zie over de fotoverzameling van Sir Lawrence Alma Tadema: tentcat Amsterdam 1996, p. 111.
2022
Zie een brief van Van Gogh van 19 mei 1877 aan zijn broer Theo: 'Hierbij onvangt gij iets voor uw portefeuille, n.1. een
lithografiee naar I. Maris, waaronder men wel zou kunnen zetten: 'een armé in het Koninkrijk Gods', en een lith. naar Mollinger;
hadd gij die ooit meer gezien, ik nog niet Had gelegenheid bij een boekenjood, die mij Latijnse en Griekse boeken bezorgt, die ik
nodigg heb, uit een grote uit te zoeken en niet duur, 13 stuks voor 70 ets. Dacht, ik er nog enige wilde nemen voor mijn kamertje,
dann komt er wat stemming in en dat is nodig om gedachten te krijgen en té vernieuwen. De geef nu op wat het is, dan weet gij hoe
hett er nu uitziet en wat er hangt. 1 naar Jamin (die ook op uw kamertje hangt), een naar M. Maris: dat jongetje dat naar school
gaat.. 5 stuks naar Bosboom. Van der Maaten, Begrafenis in het koren. Israels, een arme man op de weg 's winters met sneeuw, en
Ostade,, Atelier. Dan nog Allebe, een oud vrouwtje dat op wintermorgen, als de sneeuw op de straten ligt, water en vuur heeft
gehaald,, dat laatstgenoemde stuurde ik aan Cor op zijn verjaardag. De boekenjood had nog veel meer mooie, maar 't kan niet
meerr lijden en alhang ik zo het een en ander op, ga ik toch niet verzamelen.', brief van Vincent van Gogh aan Theo, 19 mei 1877,
Opgenomenn in: Van Crimpen Berends-AIbert 1990, nr.114.
2000

172 2

collectiess blijkt dat ze naast hun eigen werk ook prenten van collega-prentmakers bezaten: de befaamde
graveurr Raimbach bezat gravures van zijn Franse collega Henriquel-Dupont, C.Ed. Taurel had prenten
vann Calamatta, Zilcken etsen van Jacquemart.203
Liefhebbers,, kenners en kunstenaars hadden allen vanuit hun eigen perspectief belangstelling voor prenten
enn foto's van kunstwerken. Waren er in de negentiende eeuw nog mensen die geen belangstelling hadder
voorr reproducties? Ook na alle ingrijpende maatschappelijke veranderingen is het niet uitgesloten dat er
nogg steeds mensen waren die nauwelijks deelnamen aan het culturele leven. Dat neemt niet weg dat juist
prentenn van oudsher een ruime verspreiding kenden. Al vanaf het begin van de prentkunst waren er
eenvoudigee volksprenten, zoals de populaire Images d 'Epinal met toegankelijke religieuze of genreachtige
voorstellingenn ter lering en vermaak.204 Deze prentcultuur van de stampe ordinarie is eveneens in de
negentiendee eeuw te traceren, maar het vergt nader onderzoek óm hier dieper inzicht in te krijgen.205
Hoewell prenten qua prijs voor bijna iedereen bereikbaar waren, betekent dat overigens nog niet dat ze
daadwerkelijkk door iedereen werden gekocht. Onderzoek naar het verzamelen van prenten in het
achttiende-eeuwsee Frankrijk heeft aangetoond dat, ondanks de relatief lage prijs van prenten, de laagste
socialee klassen nauwelijks prenten verzamelden.206 Voor de negentiende eeuw moet dergelijk
inventarisonderzoekk nog worden gedaan, maar het is waarschijnlijk dat er ook toen nog steeds mensen
warenn die nauwelijks prenten kochten. Zo schreef L 'Artiste in 1834 teleurgesteld dat litho's dan wel
gemaaktt werden voor 'de massa', maar in de praktijk nog vooral werden gekocht door een kleinere groep
vann liefhebbers.207
Err bestond dus een divers publiek van verzamelaars van reproducties. Hoe verhield dit publiek
voorr reproducties zich nu tot het publiek voor de originele kunstwerken zelf? Gombrich schrijft in studie
TheThe Use ofImages: 'Those who could afford it had a full-sized copy of an admired masterpiece; those
whoo could not afford a painted copy bought a reproduction.'208 Het is ongetwijfeld zo dat voor veel
liefhebberss een grafische reproductie het enige betaalbaar alternatief was voor het onbereikbare kostbare
origineell in olieverf. Zo schreef een anonieme liefhebber in 1751: 'where I have not pictures, I must have
prints.'' Ook Costanze von Franken adviseerde in haar handboek voor de deugdelijke burger in 1900:
'Iff you can afford good oil paintings, they will become the loveliest ornament in your home, a
refreshmentt for your and other's eyes. If good paintings are too expensive for you, then prefer
beautifull photographs, steel engravings, and similar reproductions of famous paintings that you
cann nowadays aquire in rare perfection and at small expense to poor paintings or worthless
chromolithographs.*210 0
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Tochh is het de vraag of reproducties uitsluitend werden beschouwd als een surrogaat voor schilderijen. Zo
steldee de Victoriaanse schrijver William Hazlitt (1778-1830): *Good prints are no doubt better than bad
paintings.'211 1
Wee stuiten hiermee op de verhouding tussen de vraag naar schilderijen enerzijds en naar
reproductiess anderzijds. De Duitse statisticus Engel (1821-1896) legde de basis voor het onderzoek naar
ditt soort consumptiepatronen Hij constateerde dat mensen bij een toename van hun inkomen, relatief
minderr geld gaan uitgeven aan voedsel en relatief meer geld uitgeven aan luxegoederen. Dit verschijnsel,
ookk wel bekend als de Wet van Engel, is van belang om even bij stil te staan. Globaal genomen nam de
consumptiee van luxegoederen gedurende de negentiende eeuw alleen maar toe.212 Ging men toen meer
prentenn kopen omdat men meer te besteden kreeg? Of juist minder, om zich te richten op de schilderijen in
dee hogere prijsklasse? Of bleef de verhouding tussen schilderijen en prenten stabiel? Met andere woorden:
warenn reproducties een substituut voor schilderijen of waren ze complementair aan de originelen? Het
vergtt uitgebreid economisch-historisch onderzoek naar negentiende-eeuwse consumptiepatronen om deze
vragenn eenduidig te kunnen beantwoorden. Zoals hierboven bleek, beperkte het verzamelen van prenten
zichh in ieder geval niet tot hen met een krappe beurs. Ook de welgestelde elitaire verzamelaars kochten
reproductiess voor hun exclusieve verzamelingen.213 Ze konden zich de originele schilderijen veroorloven,
maarr schroomden niet om eveneens prenten aan te schaffen. Reproducties werden kennelijk niet
uitsluitendd beschouwd als een goedkoop surrogaat voor schilderijen. Aldus bestond er een breed publiek
voorr reproducties, breder dan voor schilderijen, van de culturele elite, de grote sociale middenklassen, tot
dee onderklasse van samenleving waar olieverfschilderijen niet of nauwelijks meer te vinden waren, of
zoalss de preraphaêliet F.G. Stephens stelde: 'Where the picture cannot go, the engravings penetrate.'214
Bibliotheken,Bibliotheken, academies en musea
Toenn in 1856 een omvangrijke collectie reproducties naar hét werk van de beroemde dierschilder Edwin
Landseerr werd geveild, schreef The Art Journal teleurgesteld: 'It is a great pity such a history of this
painter'ss art should be dispersed. What an acquisition would thé collection have been to some public
galleryy or museum.'215 De veiling versplinterde de collectie over vele particuliere verzamelaars. Een
institutionelee verzamelaar had dit kunnen voorkomen door de collectie reproducties als geheel aan te
kopen,, aldus de redactie van het kunsttijdschrift. We raken hiermee aan de rol van de institutionele
verzamelaars,, zoals die actief waren op hetterreinvan de prentkunst in de negentiende eeuw:
bibliotheken,, (kunstacademies en musea.
Bibliothekenn waren de eerste publieke instituten die zich ontfermden over prenten. In 1667 kocht
Lodewijkk XIV de omvangrijke verzameling van Abbé de Maroïles met vele reproducties naar Rafaël,
Michelangelo,, Titiaan, De Carraci en Rubens, aangevuld met originele grafiek van onder anderen Dürer
enn Callot, waarna de omvangrijke collectie van 234 albums werd ondergebracht in de Bibliothèque
Nationale.2166 Sindsdien bleef deze bibliotheek een dominante instelling op het terrein van de prentkunst,
inclusieff reproducties. Deze positie werd nog versterkt toen in 1852 wettelijk werd bepaald dat alle
nieuwee publicaties moesten worden aangemeld bij het hier ondergebrachte Depot Légal. De Bibliothèque
Nationalee kreeg dankzij Koning Lodewijk Napoleon een Nederlandse variant in de vorm van de Nationale
Bibliotheek.. Hoewel dit instituut al was opgericht in 1798 onder Willem V, kreeg de bibliotheek ondergebrachtt in het Mauritshuis - verder vorm onder Lodewijk Napoleon en werd opengesteld voor
publiek.. In de traditie van de beroemde Franse Bibliothèque National, legde ook de Koninklijke
Bibliotheekk zich toe op het verzamelen van prenten.217 Afgezien van de omvangrijke 'nationale'
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bibliotheken,, moet eveneens gewezen worden op de vele lokale leesbibliotheken en de bibliotheken van
dee kunstverenigingen en genootschappen met hun collecties plaatwerken en geïllustreerde
(kunst)tijdschriftenn uit binnen- en buitenland.218
Daarnaastt legden (kunstacademies prentverzamelingen aan die gebruikt werden als
studiemateriaall voor jonge kunstenaars. De academische vorming is eeuwenlang bepaald door de
navolgingg van beroemde meesters, waarbij reproducties (en gipsafgietsels) als 'anker' voor de opleiding
golden.211 Met hét oog op dit noodzakelijke, maar soms kostbare, beeldmateriaal, schafte de Koninklijke
Academiee voor Beeldende Kunsten in Amsterdam al snel een lithopers aan om zelf te voorzien in de
benodigdee tekenvoorbeelden.220 Ondertussen bleef men echter op zoek naar reproducties. Directeur Allebé
zettee zich actiefin voor het verzamelen ervan voor zijn leerlingen aan de inmiddels gevormde
Rijksacademie.. Zijn belangstelling ging speciaal uit naar de kwalitatief goede foto's van defirmaBraun.
Zoo liet hij de schilder Jacobus van Looy, als winnaar van de Prix de Rome op reis door Italië en Spanje,
uitkijkenn naar geschikte reproducties voor de Rijksacademie.221 Op 6 juni 1886 schreef Allebé een
briefkaartt aan Van Looy met de Braun-nummers naar werken van Velazquez die al in het bezit van de
academiee waren. Allebé hoopte op een depot van Braun waar Van Looy met behulp van het lijstje snel
anderee foto's naar Velazquez kon bestellen.222 Van Looy vond dat depot helaas niet, maar elders vond de
schilderr wel een mooie collectie reproducties naar Spaanse meesters, waaronder de zo gewenste foto's
naarr Velazquez en Murillö, waarop Allebé al snel reageerde op 22 juni 1886:
"Amice,, dank voor uw notitie omtrent aan te kopen nummers. Dat een foto goed het origineel
teruggeve,, is wenselijk, maar het tweedepunt: daarin blijft zulke foto's bestellen altijd een loterij.
Hoofdzaakk is goed ingelicht te zijn omtrent de artistieke waarde dezer dingen; ik houd me dus aan
uww opgaven. Maar nu vier of vijf Murillo's (cataloognummer en korte omschrijving), ook weer
s.v.p.. in volgorde van mooiheid. Om de schijn van eenzijdigheid te vermijden moet de Academie
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ookk enige Murillo's hebben, en kunnen aantonen, waarop de voorkeur voor V. [Velazquez] berust.
Duss nog vier of vijf van de beste M's et merci d'avanceü 2 naturalistische en 2 "hemelsë\,2ti
Allebé'ss interesse voor reproducties uit hoofde van zijn functie als directeur van de Rijksacademie is
illustratieff voor de betekenis en de functie van reproducties binnen de academische kunstopleiding in het
algemeen. .
Naastt bibliotheken en academies verzamelden ook musea reproducties voor hun prentenkabinetten. De
eerstee prentenkabinetten dateren uit het einde van de achttiende eeuw, zoals het Museum Fridericianum in
Kassei,, opgericht in 1779, en het TJffizi in Florence. Ook het Alte Museum was volgens Von Humbolt pas
aff met een speciaal prentenkabinet voor prenten en tekeningen.224 Ondertussen hervormde de
prentdeskundigee Adam Bartsch het prentenkabinet van de Keizerlijke Hofbibliotheek in Wenen tot het
prentenkabinett van het Albertina Museum.225 In Engeland opende het British Museum in 1808 een
prentenkabinett en in Nederland was het prentenkabinet van het Teylers Museum een van de eerste musea
mett een kabinet voor prenten.226 In 1825 volgde het Kabinet van Prenten en Pleisterbeelden der
Rijfeuniversiteitt in Leiden, het huidige Prentenkabinet van deze universiteit.227 Opgemerkt moet worden
datt dergelijke instellingen niet altijd actief verzamelden, m de praktijk ging het eerder om het al of niet
accepterenn van schenkingen en legaten van particuliere prentencollecties. Zo werd de basis voor het
Leidsee Prentenkabinet gelegd door de overdracht van de verzameling van XT-Royer.228 Ook het British
Museumm kocht in beginsel geen reproducties van moderne meesters, in de hoop dat de kunstenaars of
eigenarenn van de moderne prentkunst hun collecties aan het museum zouden nalaten. De mezzotinter
Samuell Cousins kwam hieraan tegemoet en droeg in 1872 een bijna complete serie van zijn
mezzotrateeproduetiess over aan het museum.229 Eenjaar later, in 1873, ontving het Teylers Museum in
Haarlemm de collectie van Voorhelm Schneevoogt met een flinke hoeveelheid reproducties naar wérken
vann Rubens. Het Rijksmuseum in Amsterdam voerde aanvankelijk onder directeur Apostool een actief
verzamelbeleidd op hefgebied van prenten. Men kocht regelmatig reproducties naar Oude Italiaanse en
Fransee Meesters en moderne Engelse kunst voor het prentenkabinet ter verbreding van de collectie van
voornamelijkk Nederlandse kunst.230 Dit actieve verzamelbeleid was echter eerder uitzondering dan regel.
Meestall was de hoop gevestigd op de vrijgevigheid van particuliere verzamelaars. De overwegend
afwachtendee houding van institutionele verzamelaars verklaart ook dat ze zich niet geroepen voelden om
dee eerder aangehaalde collectie Landseer-reproducties te kopen op de veiling.
Evenalss de prentcollecties van bibliotheken en academies waren de museale prentenkabinetten
bedoeldd voor onderwijs en onderzoek. Ook hier fungeerde de prentverzameling vooral als kunsthistorisch
naslagwerkk bij de schilderij encollectie, bedoeld voor liefhebbers, verzamelaars, kunstenaars, prentmakers
enn handelaars. Zo bezat ook het in 1857 opgerichte South Kensington Museum, in 1899 omgedoopt tot
Victoriaa & Albert Museum, een omvangrijke prentencollectie met volgens The Art Journal vele
'treasuriess for instruction'.231 hi het British Museum werden prenten en tekeningen zorgvuldig gesorteerd
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naarr nationale scholen en verder onderverdeeld in originele en reproductiegrafiek.232 In navolging hiervan
pleittee Humbert de Superville in 1823 voor een vergelijkbare indeling voor het op terichtenLeidse
Prentenkabinet.. Naast een historische prentenverzameling met voorstellingen van historisch
belangwekkendee personen en gebeurtenissen, zou een afdeling moeten worden ingericht met 'eene bij
uitsluitingg kunstmatige verzameling, moetende bevatten de gravures na schilderstukken der eerste
meesterss van de verschillende Italiaansche, oud Duitsche, Hollandsche, Vlaamsche en Fransche Schooien,
schooll bij school afzonderlijk'.233 Na verloop van tijd ontstond er echter discussie over de functie van dit
Leidsee prentenkabinet, ook wel bekend als de zogenaamde 'Leidse kwestie'. Het draaide om de vraag of
(prent-)colIectiess van de Leidse Universiteit bij de universiteit hoorden te blijven, of moesten verhuizen
naarr een museumcollectie met schilderijen. Volgens de invloedrijke Victor de Stuers leidde het Leidse
prentenkabinet,, los van een belangwekkende schilderij eneollectie, een onwenselijk geïsoleerd bestaan.
Tegelijkertijdd bezat het Mauritshuis een belangrijke schilderijencollectie, maar geen prentenkabinet.
Daaropp opperde De Steurs in zijn bekende bijdrage Holland op zijn Smalst (1873):
'hett bijna niet bezochte Leidsche prentenkabinet diende men te verplaatsen, liefst naar Den Haag,
waarr niets van dien aard gevonden wordt, en waar het Mauritshuis dringend aan een verzameling
gravuress en etsen behoefte heeft. Want wat een woordenboek voor een bibliotheek is, dat is een
prentencollectiee voor een collectie van schilderijen.'234
Dee 'Leidse kwestie' leidde al snel tot ingewikkelde een competentiestrijd tussen de Leidse Universiteit en
hett departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Ondertussen hoopte men in het
Mauritshuiss ongetwijfeld op een prentenkabinet als een belangrijke aanvulling en ondersteuning van de
schilderijencollectie.. Het voorstel van De Stuers kreeg echter onvoldoende steun. Het prentenkabinet bleef
inn het bezit van de Leidse Universiteit. Nadat directeur J.L. Cornet in 1882 was overleden, werd er echter
geenn opvolger benoemd. Grote delen van de collectie kwam daarop alsnog onder beheer van een museum,
niett het Haagse Mauritshuis, maar het Rijksprentenkabinet van het Amsterdamse Rijksmuseum.235 De
Leidsee kwestie onderstreepte het educatief gebruik van reproducties binnen de institutionele
verzamelingen:: beschikbaar voor publiek in dienst van de (schilderijen)collectie. Tekenend voor de
educatievee aard van reproductieverzamelingen in musea is dat er zelden tentoonstellingen met prenten
werdenn georganiseerd.236
tussenn deze beide musea was bepalend voor het ontstaan en de samenstelling van de collectie van het South Kensington Museum.
Niett alleen verzamelde het museum vanuit een breder 'kunstconcept' dan de twee andere musea -ook van kunstnijverheidbehoordee tot het aandachtsterrein-, maar daarbij was het museum bovendien sterk educatief van aard en gericht op het grote
publiek,, zie: Denike Kahsnitz 1977, p.88-104. De enorme collectie van dit British Museum was met haar enorme collectie
bovendienn ook moeilijk toegankelijk voor het grote publiek, zie: Hamber 1996, p.394.
^Whitmann 1903, p. 137.
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Resumerendd waren bibliotheken, kunstacademies en musea belangrijke institutionele verzamelaars, die
vanuitt hun eigen achtergrond en doelstellingen collecties met reproducties aanlegden. De gravures,
mezzotints,, etsen, litho's - later aangevuld met foto's - vormden een belangrijk reservoir van visuele
kennis.. De reproducties waren voornamelijk een visueel naslagwerk over de natuur, de geschiedenis en de
scrnlderkunst.. In die zin stonden ze ter beschikking van het publiek in het algemeen, inclusief de
particulieree prentverzamelaar. Niet voor niets wijdde Whitman in zijn Print-Collector 's Handbook het
laatstee hoofdstuk aan de Print Room van het British Museum, waarvan hij toen directeur was, en
adviseerdee hij de aspirantverzamelaar vooral regelmatig gebruik te maken van de prentcollectie van deze
iristitutionelee verzamelaar.237
InIn albums en aan de muur
Traditioneell waren er twee manieren om een prent te bewaren: in een album of aan de muur. Dit feitelijk
bewarenn van prenten is interessant voor het dagelijks gebruik van reproducties en daarmee voor de wijze
waaropp men naar reproducties keek, waarop ik hieronder terugkom.
Dee prentkunst is van oorsprong nauw verwant met het gedrukte boek, een verwantschap die
eeuwenlangg in stand is gebleven. Zo werden prenten traditioneel in boekvorm bewaard in speciale albums
off portfolio's. Succesvolle collectioneurs bouwden enorme collecties op van vele prentalbums. Zo liet de
beroemdee achttiende-eeuwse verzamelaar Mariette 470 portfolio's na met ongeveer 250 prenten per
album.. Sinds de vroegste Atlasverzamelingen zijn prenten opgeborgen in speciale mappen, al of niet in
daarvoorr bestemde Atlaskabinetten of 'kunstkasten*.239 Dit gebruik van portfolio's bleef ook in de
negentiendee eeuw gangbaar, zoals valt af te leiden uit diverse schilderijen met interieurs.239 Een voorbeeld
iss het schilderij van Nicolaas Pieneman, De familie Rijnbende, waarop de kinderen enkele prenten uit het
albumm halen om aan hun ouders te laten zien./^Ö/ Ook Van Gogh bewaarde veel van zijn prenten in
achttienn portfolio's, geordend op onderwerp (Ierse volkstypen, landschappen, mijnwerkers, fabrieken,
vissers),, op kunstenaar (Doré, Barnard, Lancon, Fildes en Green) of op grootte (de gróte bladen uit de
tijdschriftentijdschriften The Graphic, The Illustrated London Newst Harper 's Weekly, L 'Illustration, et cetera).240
Ookk zijn broer Theo verzamelde prenten in een album./?//
Hett gebruik om prenten in portefeuilles te bewaren, bracht veel uitgevers ertoe om speciale
verzamelalbumss op de markt te brengen. De uitgever Goupil verkocht bijvoorbeeld speciale albums voor
dee kleine foto's op het formaat Cartes-de-Visite en de Cartes Albums^ verkrijgbaar in verschillende
prijsklassen.. Daarnaast leverde de Nederlandse uitgever J.M. Schalekamp speciale harmonica-albums
verlengdee van dit idealistische initiatief kan ook worden gewezen op The Whitechapel Picture Exhibitions aan het einde van de
negentiendee eeuw: idealistische kunsttentoonstellingen voorzien van catalogiroethoge kwaliteit reproducties voor de minder
draagkrachtigen,, Sherman Rogoff 1994, p.43.
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1992,, p. 19-31.
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brief van Vincent van Gogh aan Theo, 3 juni 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.235. Overigens
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gaatt met mijn verzameling houtsneden, welke ik beschouw als u toebehorende, doch als hebbende het vruchtgebruik ervan.' brief
vann Vincent van Gogh aan Theo, 1 of 2 juni 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.233. De reden hiervoor
wass waarschijnlijk dat de prenten voor hem zo belangrijk waren dat hij ze buiten zijn inboedel wilde houden in geval van
faillissementt Ook zijn schetsen waren later om die zakelijke reden eigendom van broer. Brief van Vincent van Gogh aan Theo,
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voorr reproducties.241 Bovendien gaven uitgevers regelmatig hun albums met reproducties en al uit, zoals
deefirmaBinger zijn albums met foto's van tekeningen van levende meesters, waarover de Kunsikronijk
schreef:: 'Binger's prachtalbum hoort in den salon van eiken beschaafden Nederlander te huis.'242 In deze
contextt kan ook gewezen worden op de verzamelbanden die uitgevers van tijdschriften verspreidden om
dee losse nummers in te bewaren. Vaak werden de bladen overigens door de gretige lezers ontdaan van de
reproductiess en illustraties om in eigen portefeuilles te bewaren. Zonder problemen ging dat niet, zoals
Vann Gogh ook wist. Door de afbeeldingen uit de bladen te knippen kon hij ze weliswaar op volgorde van
tekenaarr leggen, maar tegelijkertijd ging veel interessante informatie uit de recensies van de prenten
verloren.2433 Dit verwijderen van reproducties uit geïllustreerde tijdschriften lijkt vrij gebruikelijk te zijn
geweest,, gezien de vele 'leeggeroofde' tijdschriften zoals die tegenwoordig in bibliotheken zijn
overgeleverd. .
Mett de reproducties in zijn portefeuilles kon de verzamelaar in alle rust door zijn eigen 'papieren
museum'' bladeren. Daarna kon hij het album zorgvuldig opbergen in de boekenkast of even terzijde
leggenn op een van de speciaal daarvoor ontworpen portfoliostandaards.244 Het was een praktisch en vaak
zorgvuldigg ontworpen meubel, waarin het zware album eenvoudig kon worden bekeken of even kon
wordenn weggezet, nonchalant in het zicht van een eventuele gast. Bovendien werden fraaie albums ook
well als geschenk weggegeven, zoals De Gids in 1879 schreef ten aanzien van defraaiereproductie-etsen
vann Unger:
'Inn onze Amsterdamsche samenleving behoort het tot onze goeden toon zulke etsen van Unger te
bezitten,, en wil men men een hoffelijk geschenk aan buitenlanders maken, dan reist de rode
portefeuille,, met Ungers etsen van het Trippenhuis, over de grenzen.'245
Reproductiess werden uiteraard ook aan de muur gehangen als wanddecoratie.246 Het negentiende-eeuwse
binnenhuiss was niet compleet zonder enkele prenten aan de muur.247 De populariteit van prenten aan de
muurr leidde ertoe dat menig album sneuvelde.248 Het ophangen van prenten in het interieur was zo
populairr dat Gautier al in 1841 klaagde dat de kapitaalkrachtige kunstliefhebbers hun vertrekken
weliswaarr inrichtten met kostbare meubels en prenten aan de muur, maar dat goede schilderijen bij de
2411
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Fransee bourgeoisie ver te zoeken waren.249 Daartegenover waren er halverwege de negentiende eeuw nog
steedss vele mensen die liever een tweederangs schilderij hadden dan een eersteklas prent, zoals in 1857
stondd te lezen in De Gids:
'Inzonderheidd schijnt de zoo lang in Nederland verwaarloosde graveerkunst weinig door de groote
massaa gewaardeerd te worden, zoodat velen, die de kunst meenen lief te hebben, liever de wanden
hunnerr woning met de voorbrengselen van een zeer middelmatig penseel dan met de
meesterstukkenn der kunst, door de graveerstÜt vertolkt, willen versieren. ,25°
Terr verfraaiing van het interieur waren gravures, mezzotints en etsen maar ook litho's zeer geschikt, zoals
bijvoorbeeldd de kleurenlitho's van de bekendefirmaRowney, waarover The Art Journal schreef:
'Generallyy they are of a cheerful and agreeable; subjects selected being such as are pleasant to
lookk upon, lighting up well, and giving an aspect of comfort to a dwelling, for few things are more
gloomyy and depressing than bare walls "at home". We know many houses, every sitting-room of
whichh is enlivened by the productions of this firm, and where perpetual enjoyment is obtained by
thee outlay of a few pound.'251
Gedurendee de laatste decennia van de negentiende eeuw verschenen er ook steeds meer foto's aan de
muur.. Vooral de grootformaat foto's werden op bladen geplakt, ingelijst en aan de wand gehangen.252
Tochh was dit lange tijd niet vanzelfsprekend. Zo adviseerde Vosmaer nog in 1884 zijn lezers van De kunst
inin het daagiijksch leven om toch niet te schromen om mooie foto's op te hangen in het interieur.253 Onder
hett motto de gustibus EST disputandum - over smaak valt wèl te twisten - beschreef Vosmaer hoe de
modernee mens zijn huis smaakvol kon inrichten, inclusief de decoratie van de wand:
** Voor het gewone gebruik zij men niet bevreesd bij enkele schilderijen ook prenten en zelfs
fotografieënn te hangen, mits haar geest overeenstemme. [...] Het is een dwaling van velen, liever
eenee middelmatige of slechte oUeverfschilderij, liever eene dure banale gravure te hebben dan
eenee fotografie. De fotografie is thans op zulk eene hoogte, dat zij menige gravure overtreft.
Braunss Mona Lisa en Madonna Sistina geven de oorspronkelijker! beter terug dan eenige gravure.
Niemandd behoeft thans onbeduidende prenten te hebben; Brauns kooldrukken na de teekeningen
derr grootste meesters of beroemde schilderijen stellen ieder in staat met de geringste kosten zich
mett een aantal der verhevenste kunstscheppingen te omringen.'254
Hett ophangen van prenten aan de muur was volgens de prentdeskundige W.G. Rawlinson beter dan de
portfolio's,, waarin de prenten niet altijd plat en stofvrij werden opgeborgen.255 Om de prenten in te lijsten
warenn er voor de liefhebbers speciale lijsten op de markt.256 Vooral de zwarte afgeronde lijsten zijn de
laatstee decennia van de eeuw veel gebruikt voor prenten.257 Ingelijst of niet vormden gravures, etsen en

2499

Zie: Theophile Gautier, 'Salon de 1841', opgenomen in: RG.Holt The Triumph of art for the public. 1785-1848, The emerging
RoleRole ofExhibitions and Critics, New Jersey 1983, p.372,
2500
Van der helst. De Gids (1857), p.565.
2511
Anoniem, 'The recent publications of Messrs. Rowney in Chromolithography', The Art Journal 1869, p.84. zie ook Anoniem,
'Minorr topics of the month', The Art Journal 1855, p.308.
2522
Lafont-Couturier 1994, p.96.
2533
Carel Vosmaer, De kunst in het daagiijksch leven. Vrij naar het Èngelsch van Lewis Foreman Day. Tweede vermeerderde
uitgaafuitgaaf Den Haag 1886 (eerste editie 1884). Zie ook: Maas 1989, p J 38 en CL. Eastlake, Hints on household taste in furniture,
upholsteryupholstery and other details, London 1872.
2544
Vosmaer 1886, p. 164-165.
2355
W.G. Rawlinson, 'Hints to collectors. Turner's "Liber Studiorum"\ The Art Journal (1881), p. 100-102.
^Anoniem,, 'Picture-Frames in Fictile wood', The Art Journal (1871), p.94.
2577
Fock 2001, p.430.

180 0

litho'ss populaire wanddecoraties.258 Menig beroemd meesterwerk hing als reproductie in het interieur van
eenn eenvoudige liefhebber, zoals de gravure van The Huguenot van Millais in de slaapkamer van de
familiee Teixeira de Mattos op de Sarphatistraat nummer 5 in Amsterdam,259/^?/ Niet alleen zelfstandige
prentenn maar ook de afbeeldingen uit geïllustreerde tijdschriften werden regelmatig aan de muur
gehangen,, zoals Van Gogh beschreef aan zijn broer Theo:
'Watt heeft er onlangs een uitmuntend mooie houtgravure in l'lllustration gestaan van 'Un jeune
citoyenn de Tan V* v. Jules Goupil! Is u die onder de ogen gekomen? Ben die machtig geworden &
diee hangt op 't ogenblik aan de muur hier van het kamertje waar ik mij mag vestigen.'260
Rawlinsónn adviseerde in 1881 de prenten inrijennaast en boven elkaar te hangen: 'completely clothing
thee walls*. Het doet herinneren aan de achttiende-eeuwse printroöms waarin de prenten van de plint tot
aann het plafond werden bevestigd in het interieur. Daartegenover waarschuwde L.F. Day, een andere
autoriteitt op het gebied van kunstnijverheid en woninginrichting, de liefhebber in 1882 juist niet te veel
werkenn aan de muur te hangen: 'We must limit the number of [pictures] in our rooms. Does anyone really
wantt his walls plastered with them like patchwork of big postage stamps?'262 Het overdadig decoreren van
hett interieur met prenten en foto's bleef echter bij velen populair, zoals blijkt uit de overgeleverde
negentiende-eeuwsee interieurs. Veel later beoogde Anne Frank hetzelfde toen ze onder benarde
omstandighedenn de muren van haar kamer in het Achterhuis wilde versieren, waarbij ze ook enkele
kunstreproductiess ophing. In haar dagboek schreef ze op 11 juli 1942:
'Onss kamertje was met die strakke muren tot nu toe erg kaal; dankzij vader, die m'n hele
prentbriefkaarten-- enfilmsterrenverzamelingvan tevoren al meegenomen had, heb ik met een
lijmpott en kwast de hele muur bestreken en van de kamer één plaatje gemaakt. Daardoor ziet het
err veel vrolijker uit.'263
ReproductiesReproducties bekeken
Off de verzamelaar zijn reproducties nu bewaarde in albums of ingelijst aan de muur, het belangrijkste was
uiteraardd datje ernaar keek, zoals De Gids schreef: 'Niets werkt krachtiger dan de dagelijksche aanraking
mett de meesterstukken der kunst of mét de reproducties van deze.'264 Ook Nevill adviseerde de liefhebber
inn zijn verzamelaarshandboek French Prints of the Eighteenth Century (1908) om geen gelegenheid
ongemoeidd te laten om zelf prenten te bekijken:
'Thee best method of training the eye is never to lose an opportunity of inspecting as many prints
ass possible. Looking through dealers' portfolios, attendance at sales, and even casual glances in
thee windows of old print shops can do nothing but good, imparting as they do a familiarity with
thee whole subject which can only be obtained by some sort of personal experience. After a short
timetime the best engravings become oldfriends,whilst those devoid of merit are regarded with the
indifferencee which they deserve.'265
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Voorr ons is het nu de vraag wat men toen zag. Wat waren de overwegingen als men keek naar
reproducties,, staande voor een prent, bladerend door een album, of, zoals Van Gogh, vlak voor het
slapengaan?266 6
mm zijn Inleiding tot het zien van beeldende kunst (1906) schreef de kunstpedagoog H.P. Bremmer
overr het kijken naar reproducties:
'Juistt op dat aandachtige zien komt het weer aan. Beziet men een reproductie, zooals de meesten
schilderijenn en beelden bezien, namelijk dat men denkt het gezien te hebben als men weet wat ze
voorstellen,, dan is er natuurlijk niets mee te beginnen; dat is een oppervlakkigheid, waaraan de
reproductiee geen schuld heeft, maar alleen hij die zoo'n reproductie beziet, en er niet uithaalt wat
err uit te halen is. Het spreekt van zelf, dat iemand die goed kijkt en zijn hoofd daarbij laat werken,
inn een reproductie heel wat meer kan waarnemen, en heel wat dieper in het wezen van zoo'n
kunstwerkk kan doordringen, dan menigeen die liefdeloos en oppervlakkig het origineel
aankijkt/267 7
Bremmerr was als kunstpedagoog een enthousiast gebruiker van reproducties, niet alleen bij zijn bekende
kunstbeschouwingen,, maar ook voor zijn kunstuitgaven Moderne Kunst en Beeldende Kunst}61 Hoe keek
menn in de negentiende eeuw naar reproducties? We stuiten hierbij onmiddellijk op de gebrekkige bronnen
waarinn de wijze van kijken is vastgelegd. Patronen van waarneming zijn nu eenmaal slechts zelden in
historischee bronnen beschreven. Om toch een indruk te krijgen van de waardering van reproducties
kunnenn we wel putten uit de recensies van reproducties zoals die regelmatig in de lamsttijdschriften
werdenn gepubliceerd. Soms uitvoerig, soms terloops beschreven de critici de kwaliteiten van reproducties
waarr de toeschouwer op moest letten. Voor het gebruik van dergelijke kunstkritische oordelen is uiteraard
waakzaamheidd geboden. Net zoals bij andere terreinen van kunstkritiek werd het oordeel van de criticus
nuu eenmaal door meerdere factoren bepaald. Afgezien van zijn persoonlijks esthetische voorkeur, moet
daarbijj ook rekening worden gehouden met de sociale context van het tijdschrift en zijn contacten met de
uitgeverss en kunstenaars. Dat neemt niet weg dat het oordeel van de kunstkritiek nog steeds interessante
informatiee bevat over de receptie van reproducties. Interessanter dan het eindoordeel van de criticus of een
reproductiee goed of slecht was, is de motivatie die dat oordeel moest dragen. Hoe beoordeelde de
kunstkritiekk de bewerking van de compositie, de vertaling van kleur naar zwart-wit, de verandering van
techniekk en formaat? Uiteraard is niet gezegd dat iedere liefhebber het oordeel van de criticus blindelings
volgde.. Ook Bremmers cursisten waren geen slaafse volgelingen van zijn visie op beeldende kunst Deze
zoektochtt naar de negentiende-eeuwse waardering van reproducties streeft niet naar een algemene
estheticaa van de kunstreproductie. Eerder is deze een poging tot reconstructie van het kijken naar
reproductiess in de negentiende eeuw aan de hand van enkele belangrijke aspecten van een reproductie.
Alvorenss nader in te gaan op de receptie van reproducties, wil ik hier herinneren aan de tweeslachtige aard
vann reproducties in het algemeen, zoals die in het hoofdstuk *Pinxit et Sculpsif aan de orde kwam. Zoals
beschrevenn wordt iedere reproductie bepaald door enerzijds het origineel en anderzijds door de bewerking
ervan.. Kijkend naar het 'origineel' ziet de beschouwer als het ware 'door de reproductie heen*, als door
eenn raam met uitzicht op het originele schilderij. De reproductie is dan als een aide-memoir, zoals Roger
dee Pilles het treffend omschreef, om de indruk vann het afwezige origineel op tefrissen.In die zin schreef
ookk Göethe over zijn prenten van Marcantonio Raimondi naar Rafaëls werken.269 Deze betekenis van een
2666

Zo schreef Vincent van Gogh aan Theo: 'Van houtsneden gesproken, deze week vond ik er enige mooie bij, uit 1'illustration,
hett is een serie van Paul Renouard, Les prisons de Paris; wat zijn daar mooie dingen bij. Als ik 's nachts niet slapen kan, wat mij
dikwijlss gebeurt, zit ik altijd met nieuw plezier in de houtsneden te scharrelen.' Zie brief van Vincent van Gogh aan Theo, 9
septemberr 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.262.
Bremmerl906,, p,217. Met dank aan Hildelies Balk die me hierop wees.
2688
Zie bijvoorbeeld over zijn inzet voor de reproductie van het werk van Van Gogh: Hammacher in: De la Faille 1970, p.24.
2ts2ts
'Om ons ook in de vertee over de kwaliteiten van deze fresco's te informeren bezitten we nog reproducties van de originele
tekeningen,, getrouw vervaardigd door Marcantonio Raimondi, die ons vaak gelegenheid en reden hebben gegeven ons geheugen
opp te frissen en onze opmerkingen te noteren.' Oranje W. (vert.) Johann Wolfgang von Goethe, Italiaanse reis, Amsterdam 1999,
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reproductiee als representatie van het origineel is sinds Vasari herhaaldelijk benadrukt, ook in de
negentiendee eeuw.270 Van Gogh schreef bijvoorbeeld over de prenten naar Millet aan zijn broer Theo:
'Hett doet me altijd genoegen dat de Millets het goed blijven doen. Maar wat zou ik graag willen
datt er meer goede reproducties van Millet waren, zodat het bij het volk terecht kwam. Het oeuvre
iss vooral subliem als je het in z'n geheel beschouwt en het wordt steeds moeilijker om je er een
ideee van te vormen als de schilderijen verspreid raken.*271
Dee reproductie was hierbij als eenn afspiegeling van het origineel, of zoals Gombrich het omschreef in The
UseUse ofImages: 'It is intended to serve as a reminder, a souvernir and to rival the book as a source of
knowledge.'272 2
Daartegenoverr staat de waardering van reproducties als een specifieke bewerking met intrinsieke
kwaliteiten.. Zo vergeleek Goethe eens een sepia tekening van Rubens met de gravure van Cornelius Galle
vann The Four Fathers of the Church. In bezit van het origineel en de reproductie benadrukte Goethe de
intrinsiekee eigenschappen van de tekening en de prent. Door het origineel mét de reproductie te
vergelijkenn stelde hem in staat om oog te hebben voor de eigen kwaliteiten van het oorspronkelijke werk
enn de bewerking ervan.273 Dit doet denken aan de negentiende-eeuwse exposities van het originele
schilderijj met de reproductie ervan. Kijkend naar de reproductie zelf moet men zich bewust zijn geweest
vann de specifieke eigenschappen van de concrete reproductie en individuele bewerker.274 Zo verwees Veth
inn De Gids met instemming naar Gautiers visie op de kwaliteiten van een goede reproductiegravure:

p.476.. Vergelijkbaar schreef Goethe in 1825 aan zijn goede vriend Eckeitnann: '1 read every year several plays of Molière, just as
fromfrom time to time I look at engravings after the great Italians masters. We petty beings are not capable of preserving within us the
greatnesss of such productions, and we must, therefore, return to them again and again, in order to refresh our impressions*, zie:
Pollakl914,p.248-25I. .
2700
Anoniem, 'Un vieux soldat, par Léon Noel, d'après Charlet', L 'Artiste (1835) X, p.98. Na de voltooiing van Bingers Album
mett foto's van schetsen en tekeningen van levende meesters werden de reproducties geroemd vanwege de 'getrouwe en
nauwkeurigee wijze waarop het karakter der opvatting en uitvoering der meesters is weergegeven' en werd het album omschreven
alss 'een goed soëvenir wordt der Nederlandsche kunst van onstijdvak.'Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk (1866), JRG8,
P71. .
Voorall de nieuwe reproductietechnieken stelden velen in staat een afbeelding van het onbereikbare origineel te zien en zelfs te
bezitten,, zoals Wilson in The Art Journal stelde: *But even to the enthousiasts for Art the modern mechanical abridgment of
labourr is not an unmixed evil, for it offers many compensations by spreading the refinements of life. Not the least certainly of
suchh compansations is the means of bringing large numbers of people under the elevating influences of Art, by multiplying
excellentt copies of the highest works of human genius with cheapness which brings them within the reach of thousands who can
rarelyy see, and dan never possess, originals of the higher merit; for these must ever be too costly for any but the weaithies to
acquire.',, H. Wilson, 'Modern Processes of reproduction', The AH Journal (1880), p.270.
2711
Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca 9 juli 1889, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.792.
2722
De fotografie was hierbij het Volgens Gombrich in zijn studie The Use of Images over achttiende-eeuwse reproducties: 'I
believee there is a subtle but important change here in the function of the the picture on thé wall, zie: gombrich 1999, p. 128-129.
2711
'There is one admirable which would be an invaluable possession to me. It is by Cornelius Galle, after Rubens, and represents
fourr Fathers of the Church discussing some wheighty ecclesiastical doctrine. I have Ruben's original sepia drawing. The
engravingg is of the same size and gives a clear idea of that profound and most carefully elaborately composition. I need not tell a
friendd and art critic like yourself how two such productions, laid side by side, add to each other's value, the one showing us what
thee painter intended to do and what he accomplished, and the other how the engraver, in transferring and translating the painter's
thought,, proved worthy of so high a task. Indeed, one may say mat each can only be thoroughly known in the light of the other,
andd mat only in this way becomes possession truly valuable', zie: Brief van Goethe aan geschreven aan J.F. von Rochlitz in
Leipsich,, geciteerd in: Pollak 1914, p.270-271.
2744
Al in de zeventiende eeuw werd het reproduceren door een graveur niet als louter mechanische of slaafse bezigheid opgevat.
Hett reproduceren van het origineel bood nu eenmaal ruimte genoeg aan de eigen interpretatie van de prentmaker in de weg, zie:
Robinsonn 1981,p.xliv. Zie voor deze benadering van reproducties Oscar Wilde in zijn dialoog The Critic as Artist: 'The etcher of
aa picture robs the painting of its fair colours, but shows us by the use of a new material its true colour-quality, its tones and values,
andd the relations of its masses, and so is, in his way, a critic of it, for the critic is he who exhibits to us a work of art in a form
differentt from that of the work itself, and the employment of a new material is a critical as well as a creative element.' Wilde
1997,, p.990.
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** [De gravure] is meer dan een kopie; zij is eene vertolking; zij is een werk van geduld, van liefde.
Dee graveur moet zijn origineel liefhebben, bewonderen, begrijpen; hij moet den geest er van in
zichh hebben opgenomen en in zijn innigst wezen zijn doorgedrongen; want het is niet genoeg de
lijnenn der compositie, de omtrekken der vormen naauwkeurig weer te geven, licht en schaduw op
hunnee juiste plaats aan te brengen, de halve tinten met talent te doen wegsmelten; neen van de
graveurr wordt meer geeischt! Hij moet met enkel zwarte tinten de geheele kleur van de meester
weergeven,, doen gevoelen of deze helder of nevelachtig, warm of koel van toon is; hij moet de
voorwerpenn in hunne betrekkelijke waarde weten te doen uitkomen, en met de graveerstift al de
eigenaardighedenn van het penseel des meesters weergeven. Geen geringe taak, voorwaar! En men
vervultt haar niet op waardige wijze, dan door onvermoeide studie, zorg, volharding, talent, ja zelfs
waarachtigg geniel '275
Ookk Van Gogh had oog voor de intrinsieke kwaliteiten van een reproductie, zoals hij zijn broer Theo
schreef: :
'Alss het voorgestelde object en de wijze van voorstellen met elkaar overeenstemmen, dan heeft
hett stijl en kwaliteit. Zo wordt de dienster in de grote muurschildering van Leys, wanneer die door
Bracquemontt wordt geetst, ook een nieuw kunstwerk- of de kleine lezer van Meissonier, wanneer
Jacquemartt er een gravure van maakt, want de wijze van graveren vormt een geheel met het
onderwerpp dat wordt uitgebeeld.'276
Afhankelijkk van het gekozen perspectief was de reproductie enerzijds een afspiegeling van het origineel
enn anderzijds een zelfstandig werk met eigen kwaliteiten. Beide benaderingen kwamen naast elkaar voor.
Zoo onderscheidde Henry Josi in 1840 twee groepen van bezoekers van de prentcollecties van het British
Museum.. De eerste kwamen 'merely to hunt out a subject, the continual reference and rapid turning of the
leavess by them causes a great wear of the prints. These persons naturally care little about the beauty of
impression,, eorliness of state or intrinsic value of the prints, beyond the subject it represents.'"» De andere
groepp kwam *tó compare the work of the engraver [...] With these it is an object of deep interest to place
thee platefromits beginning in the etching by various degrees of advancement, to its perfection. This class
naturallyy exemines the print with a critical eye, and are fully apprised of the value and necessity of careful
handling.. '27R In de praktijk hoefden deze benaderingen niet ver uiteen te liggen. Tekenend is de
benaderingg van Goethe die, bladerend door zijn reproducties, in zijn gravure van Raimondi het originele
werkk van Rafaël zag, maar bij Galle's prent naar Rubens oog had voor de specifieke kwaliteit van deze
concretee prent. Met deze twee algemene benaderingen in het achterhoofd, kunnen we nu dieper ingaan op
dee vraag waar men op lette bij het kijken naar reproducties.
77ree power of association
Dee beschouwing van reproducties was een ingewikkeld spel van kijken en vergelijken tussen hét origineel
enn de bewerking, of, zoals de The Art Journal in 1858 opmerkte: 'People like to see the pictures which
livee again in engravings; they like to compare the engraving with the original, and thus the engraving
attainss to a peculiar interest through the power of association (curs. R.V.).'279 Bij de visuele vergelijking
vann het origineel met de reproductie, en andersom, speelde een aantal elementen een rol: de vertaling van
dee oorspronkelijke compositie, het kleurgebruik, de techniek, het formaat en de context van de afbeelding.
Gautierr geciteerd in De Gids (1857) I, p.563-564. De Nederlandse vertaling van dit citaat was eerder te lezen in A.J. Buil, 'Van
derHelst-Kaiserr 1648-1848', De Kunstkronijk 17 (1856), p.59-60.
276276
Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca. 9 juni 1889, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr,781,
2777
uit Henry Josi's Two Papers on the Classification and Cataloguing of the Print Collection, 1840, geciteerd in: Griffith 1996,
p.289. .
2788
Zie hierover Griffith 1996, p.289.
2799
'People like to see the pictures which live again in engravings; they like to compare the engraving with the original, and thus
thee engraving attains to a peculiar interest through the power of association.' Anoniem, 'Minor topics of the month', lite Art
JournalJournal (1858).TV, p.112.
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Hett was aan de bewerker om het origineel overtuigend te interpreteren en weer te geven. De
prentmakerr die hier niet voldoende in slaagde, kon rekenen op scherpe kritiek. Zo schreef een anonieme
recensentt van De Gids in 1840 uiterst kritisch over enkele nieuwe reproducties. Aangezien hij de originele
schilderijenn niet kende, hield hij een slag om de arm:
** Wij kennen de oorspronkelijke schilderij niet, maar naauwelijks kunnen wij gelooven, dat de
Heerr Pieneman Jr. eene zoo grove teekening kon leveren als het beeldje van Madzy Dekama doet
veronderstellen;; daarbij is de gravure even graauw, als waarvan wij in de Duitsche Jaarboekjes
walgen.. Wij willen geen kritiek leveren van de misschien in eenige opzigten berispelijke schilderij
vann J.A. Kruseman, Jochebet; maar de fraaije Jodinnenkop, die ons bij de beschouwing met alles
verzoende,, is kwalijk in de gravure van Lange teruggegeven.*280
Inn de beoordeling van de reproductie bleef het Origineel niet buiten schot. Een recensent van The Art
JournalJournal wees bijvoorbeeld op de zwakke kanten van een prent van de graveur S. Bellin naar het schilderij
TheThe Council of the League van John Rogers Herbert (1810-1890). De oorzaak voor dit falen lag volgens
dee recensent echter niet zozeer in de bewerking, maar in het oorspronkelijke schilderij zelf. Hij betreurde
hett zelfs dat de graveur er nog zoveel werk van had gemaakt.. De uitgever Agnew had zich eveneens
moedigg getoond en trof geen blaam: Tor the "mess" here engraved he is not to be held responsible; the
artistt ought never to have undertaken a task for which he is totally unfit.'281 Soms achtte men de
reproductiess bijna beter dan het origineel. Volgens The Art Journal overtrof de gravure van Cousins naar
TitianaTitiana zelfs het door Edwin Landseer geschilderde origineel:
'Perhapss in these engravings Sir Edwin Landseer appears more true to himself than even on his
ownn eloquent canvas; at any rate, we know when he hesitated to touch the proof of the "Titiana",
thee great painter declared that the engraving excelled the picture, and that he could not touch it
withoutt injuring, rather than improving it.
Dee genoemde voorbeelden onderstrepen hoezeer de kunstkritiek de lezer wees op de kwaliteiten van de
bewerkingg van de prentmaker.
Daarnaastt had men oog voor de omzetting van het schilderij in kleur naar de prent in zwartwit.283 Het
verliess van kleur werd regelmatig erkend en soms betreurd.284 Toch achtte men het palet van de graveur
mett wit, zwart en grijs zeker niet bij voorbaat inferieur aan het kleurige palet van de schilder. Integendeel,
2800

Anoniem, '..7>e Gids (1842) I, p.64.
Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1851), p.36. zie over het verschil in carrière maken tussen de schilder en graveur: T.T.
Greg,, 'The engravings of Richard Earlora', The Art Journal (1886), p.241.
22
Anoniem, 'Reviews*, 7%e Art Journal (1%SS), p.192: bespreking van prenten naar Et Landseer van de hand van TX. Atkinson,
TT Landseer, S Cousins, J Faed en uitgegeven door H Graves en Co in London. Deze plaat (Titiana and Bottom, Fairies attending:
aa scene from 'Midsummer Nights Dream' was afkomstig van S Cousins waar hij vier jaar aan gewerkt had.
&3&3
Het grafisch weergeven van kleur bleef gedurende de negentiende eeuw nog lange tijd een probleem. Niet dat men het niet
probeerde.. Sinds Newton de wetten van licht én kleur ontrafelde zijn er talloze experimenten geweest om het kleur kunstmatig
grafischh te kunnen weergeven. Bekend zijn de experimenten van ].C. Le Blon aan het begin van de achttiende-eeuw. Maar ook in
dee negentiende eeuw bleef men druk experimenteren om te komen tot het grafisch reproduceren van kleur. De behaalde resultaten
blevenn echter vaak steken in experimenten en leidde slechts spaarzaam tot de introductie van succesvolle grafische technieken.
Datt neemt niet weg dat de uitdaging om de kleurenrijkdom van schilderijen in grafische technieken te vangen onverminderd groot
bleef. .
2844
Zie bijvoorbeeld de recentie van Kaisers gravure naar een schilderij van David Bles in de Aurora-almanak voor het jaar 1858:
'[... .]de pointe der geschilderde geestigheid schuilt in aangebragte kleurtjes, die onmogelijk in de gravure kunnen worden
weergegeven.. Had men eene plaat naar de fraaije schilderij willen plaatsen, dan had men [,,.] eene afwijking van de gewoonte
moetenn maken, en een fraai gekleurd prentje moeten geven.' De Gids (1858) [, p.489. Zo schreef The Art Journal kritisch over
eenn prent door Simmons naar een werk van E.M. Ward, God Save the Queen. Hoewel de vertaling van de schaduwen en
hooglichtenn zwak was schreef de redactie:'still the subject is sufficiently popular in its character to bring success to the print'
Anoniem,, 'Reviews', The Art Journal (1860), pl60: bespreking van prent naar 'God save the queen', van E.M. Ward door
Simmons,, uit Lloyd brothers, Londen.
2811

185 5

dee beperking van dit grafisch palet dwong de prentmaker juist tot een groter raffinement, dat op extra
waarderingg kon rekenen.285 Al in de achttiende eeuw bestond de opvatting dat een prent in zwart-wit qua
rijkdomm aan tonen zelfs hoger kon worden aangeslagen dan een schilderij in kleur. 6 Volgens de schilder
Lawrencee (1769-1830) was het zelfs mogelijk om door middel van een subtiele grafische variatie van
grijstonenn kleur te suggereren: 'An engraver can so meander his shadows as to convey (to the painter's
eyee at least) the idea of blue, and (I believe) one or two other colours.'287 Illustratief voor de waardering
vann zwart-wit is een bespreking in De Kunstkronijk van de beroemde gravure van Henriquel-Dupont naar
LL 'Hemtcycle van Paul Délaroche:
'Wanneerr wij haar in het koper van denn graveur terugzien, schijnt de compositie van Paul
Délarochee nog waardiger en grootser. De verscheidenheid van kleeding was in de schilderij eene
moeilijkheid;; zij stond aan de eenheid in den weg; zij eischte en vermoeide tevens den blik door
dee oneindige verscheidenheid van kleuren, door tallooze nuances, waarvan geene enkele was
verzuimd,, terwijl, in de gravure, al die kleuren in eene halve tint opgelost, tot eenheid gebragt en
slechtss verschillend door het wit en zwart, stiller zijn, zamenvloeijen en in een smelten op eene
wijzee die aan het schilderij hare grootschheid doen behouden maar haar meer kracht geven en de
bevalligheidd der onderdeelen doen wijken voor de waardigheid van het geheel.*288
Dee grote verscheidenheid aan kleuren in het origineel stond een evenwichtig beeld in de weg, aldus de
recensent.. De bewerking naar een voorstelling in zwart-wit was in dit opzicht alleen maar een verbetering.
Bijj een zwakke vertaling kreeg ook hier de prentmaker soms het voordeel van de twijfel. Zo wees The Art
JournalJournal in de kritiek op een gravure van Frith's bekende werk Life at the Sea-side op de ongelijke
verdelingg van licht en donker in het origineel. Het bezwaar van de prent was, volgens de recensent, eerder
tee wijten aan het geschilderde origineel dan aan de kwaliteit van de graveur.289
Loss van de waardering voor prenten in zwartwit, deden prentmakers wel degelijk pogingen om het
kleurgebruikk van de geschilderde originelen te evenaren. Zoals eerder beschreven was de
kleurenlithografiee in de negentiende eeuw de beste grafische techniek voor de reproductie van kleurige
werken.. Het kleurrijke werk van Turner was echter een bijna onmogelijke opgave. Naar aanleiding van
nieuwee 'oogverblindende' kleurenlitho's naar Turner schreef The Art Journal:
'Thee science and art of chromo-lithography has been put te a severe test in the production of the
printt mat, with it masses of dazzling colours, almost blinds the eye to look at,- an excess of power
which,, in the horizon especially, it would have been better to keep down, so painfully obtrusive it
is.'290 0
2855

Zie bijvoorbeeld over de reproductielitho van F. Weissenbruch naar A Dillens in De Kunstkronijk'. 'De bekwame lithograaf is
zeerr gelukkig geslaagd in het overwinnen der groote moéijeljjkheden, die zich altijd voordoen, waar het de wedergave geldt van
dee vele kleuren eener schilderij door het enkele middel van zwart en wit, en licht en bruin, moet uitdrukken alleen door zijn
toonladderr tusschen wit en zwart. Op de schilderij redden de verschillende voorwerpen zich zoo gemakkelijk uit elkander door
middell der verschillende kleuren; de lithograaf- en de graveur evenzoo- moet hier allerlei verschillende procédés, moet hier en
daarr wijziging in de verhouding der toonen ten baat nemen, om dezelfde uitwerking te verkrijgen. Met het oog op dit alles, en
evenzeerr op de geestige expressie der kopjes, is de lithografie allergelukkigst Wij hopen dat het afdrukken even goed slage,
waartoee de soliditeit en naauwkeurigheid der teekening en de pers van den heer Steuerwald de beste waarborgen geven.'
Anoniem,, 'Kunsroerigten', De Kunstkronijk (1859), JRG1, p.88.
2866
Link 1995, p.368,
2877
geciteerd in: Lambert 1987, p.78.
2888
Anoniem, 'Het Heraicycle van Paul Délaroche gegraveerd door Henriquel Dupont', De Kunstkronijk (1861), JRG3, p.9-11..
2899
De compositie valt als het ware in twee delen uiteen: een licht en een donker gedeelte. In feite bestaat het werk uit twee
voorstellingenn die volgens de criticus niet door het oog in een keer kondenn worden overzien. Dit verschil in de voorstelling kwam
inn de prent nog meer naar voren dan in het schilderij omdat hét kleurgebruik het probleem enigszins kon verhullen, zie: anoniem,
'Reviews',, The Art Journal (1859), p.95. De prent kwam van de hand van C.W. Sharpe.
290290
'they carried (heirr art as far as it can go: to reach Turner by such a process is impossible, and we confess to entertain a greater
loveeforthe engraver's copies of the master, man for the colour-printer's: the mind and the eye are not distracted by black and
white:: bom are disturbed by such positive hues as are here. * Anoniem, 'Reviews', The Art Journal, (1858), p. 128.
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Hoewell men bewondering had voor de inzet van de prentmakers, zag de recensent het werk van Turner
lieverr in zwart-wit dan in de merkwaardige bonte kleuren. In andere gevallen vielen de experimenten beter
uit.. De kunsthandelaar Lucas kocht eens enkele grafische imitaties van aquarellen, niet zozeer met het oog
opp de voorstelling, maar vanwege defraaiereproductietechniek, zoals hij schreef in zijn dagboek: 'Bought
themm more on account of their extraordinary imitation of watercolours than on account of any peculiar
pleasuree which they afforded me otherwise'291
Hett is de vraag of dit probleem om kleur te reproduceren in de negentiende eeuw net zo werd
ervarenn als tegenwoordig. Het is niet uitgesloten dat de gemiddelde toeschouwer in de negentiende eeuw een
anderee notie van kleur- en toongebruik had dan de moderne beschouwer. Waar de discussie over
kleurgebruikk een centrale rol speelde in de schilderkunst, is het in dat verband opmerkelijk - en wellicht
tekenendd - dat bij recensies van prenten nauwelijks met teleurstelling over hetfcleurverlieswerd
geschreven.2922 De onmogelijkheid om kleuren te reproduceren wass zo algemeen, dat het de vraag is in
hoeverree men dit werkelijk als storend heeft ervaren bij het bekijken van een concrete individuele prent. Het
negentiende-eeuwsee publiek, in belangrijke mate gevormd door een rijke prenttraditie in zwart-wit, bezat op
ditt punt waarschijnlijk een grote(re) gevoeligheid voor toongebruik in schilderijen en hun reproducties dan
dee moderne toeschouwer, die meer gevormd is door afbeeldingen in kleur.
Eenn interessant element van reproducties is de bewerking van de techniek van een werk, kort gezegd, de
vertalingg van een schilderij naar eenprent. Naar aanleiding van enkele kleurenlitho's schreef The Art
JournalJournal in 1854 vol bewondering over de imitatie van het origineel:
'' Every part of the picture is imitated with wonderfulfidelity;the manipulation of the artist is most
carefullyy rendered» the colouring is brillant as if laid on by the handfromthe palette; while there
iss a **body" in the surface which might be mistaken for actual painting in oil. A few more such
exampless as this, and other of a similar nature that have recently passed under our notice, and we
mayy decorate our walls with works of art scarcely inferiour to the originals, at fifty or a hundred
perr cent less than the cost of the latter.*293
Interessantt is de verwijzing naar de 'body in the surface': het oppervlak vann het werk. Eerder is al
gewezenn op de discussie onder prentmakers in hoeverre men de oorspronkelijke textuur moest weergeven.
Doorr een nauwkeurige imitatie van de oorspronkelijke verftextuur was het zelfs mogelijk om in de
reproductiee een indruk te geven van de hand van de (oorspronkelijke) meester. Zoals Van Gogh schreef
overr de reproductie-etsen van Unger en Braquemond naar de oude Hollandse schilders: 'Unger,
Braquemondd hebben 't goed geëtst zoals 't gedaan is en men kan de wijze van schilderen in hun etsen
zien.. *294 De exacte navolging van de originele textuur gaf de illusie van het oorspronkelijke medium, maar
eenn volmaakte illusie was uiteraard onmogelijk. Geen enkele prentmaker kon zich ontrekken aan de
textuurr van zijn eigen grafische medium, aan de krassen van de naald, de groeven in het papier en zijn
eigenn ambachtelijke handschrift. Dat neemt niet weg dat door het vernissen van het oppervlak ook deze
grafischee sporen min of meer konden worden uitgewist, met een facsimile van het origineel als resultaat.
Terwijll het voor prentmaker veel inspanning vergde om de verfstreek precies te imiteren, was het
voorr de fotograaf juist moeilijk om zich hieraan te onttrekken. Dankzij de lichtgevoelige plaat was het
'Stoppedd in at Williams & Stevens & bought two imitation water colour drawings, imitated in the printing. Subjects L'Allegro
&& II Penseroso.Artist-Absaion-England. Price $5 the pair', Dagboek van G.A. Lucas, 26 november 1852, opgenomen in: Randall
1979,, p.4.
Hoewell in dergelijke recenties ook commerciële overwegingen een rol speelden, getuigden critici ook in andere gevallen van
eenn kritische houding ten aanzien van een onderwerp of uitvoering.
2933
Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1854), p.60: bespreking van litho 'The Highland Gillie' van V Brooks naar R Ansdell,
uitgg Lloyd, Brothers in Londen. Later schreef The Art Journal over de kleurenlitho's van Rowney: 'such as are desirable
acquisitionss in homes where works really excellent are coveted, but in which costly originals are not attainable. And as means of
intellectuall enjoyment the accurate copies are quite as good7,zte: anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1876), p.223.
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Brief van Vincent van Gogh aan Theo, oktober 1885, opgenomen in: Van Crimpen Berends-AJbert 1990* nr.538.
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mogelijkk de afbeelding vast te leggen *zonder' de handmatige vertaling van de prentmaker, of, in de
woordenn van William Ivins: * exactly repeatable visual images made without any of the syntactical
elementss implicit in all hand made images.'295 In dit 'ontbreken' van de eigen hand van de fotograaf zagen
velenn de beperking van deze techniek. Een fotografische reproductie lijkt gemaakt door de 'onzichtbare'
handd van de fotograaf. Zoals eerder opgemerkt schuilt de 'hand* van de fotograaf vooral in de
voorbereidingshandelingenn bij het vastleggen en vermenigvuldigen van de afbeelding. De eigen
interpretatiee van de fotograaf was hierbij van grote invloed op het eindresultaat, zoals Gautier in 1858
benadruktee in zijn beschouwing over de foto's van Bingham naar werken van Paul Délaroche.297 De
oorspronkelijkeetextuurkon dan wel steeds scherper worden gefotografeerd, de verhouding tussen licht en
donkerr en kleur- en toonverschillen liepen nog steeds sterk uiteen. Bovendien werden de fotografische
reproductiess vaak gecorrigeerd via retouches, waarover Bremmer verzuchtte: *men kan er niet afblijven.
Altijdd moet het glad en mooi gemaakt worden voor menschen.*298 Ook de fotograaf had dus de ruimte om
dee afbeelding te corrigeren, waardoor op het terrein van de fotografie een verwante discussie bestond
tussenn 'rekkelijken' en 'preciesen'. Bremmer schreef met afschuw:
*eenn mechanische reproductie is pas heel mooi als 't net een ets is, lichtdrukken naar moderne
meesterss maakt men die er zoogenaamd Rembrandtiek uitzien, en voor een kort geleden
verschenenn uitgave van de "Meesterwerken der Kunst" schreef W. Bode een voorwoord, waarin
hijj de reproducties prees omdat het ongeveer zwarte-kunstprenten [mezzotints, R.V.] waren, en
datt van mechanische reproducties! Moest niet de eerste eisch zijn dat een reproductie een werk
getrouww weergaf?'299
Bremmerr stelde zeer beslist: 'Retoucheeren is een kanker bij de mechanische reproductie, het moet geheel
achterwegee blijven, dan krijgt men het objectieve beeld dat men zelf beoordeelen kan.'300 Uiteraard was
hijj zich terdege bewust van de beperkingen van dit 'objectieve' beeld, gezien de ingrijpende verkleuringen
bijj de reproductie. Desondanks prefereerde hij ongeretoucheerde foto's: 'In de ongeretoucheerde
reproductiee weet ik v/aar ik aan toe ben, in de geretoucheerde is het zeer moeilijk de grens van de retouche
tee kennen.,3Ö! Dergelijke verschillen in de fotografische reproductie maakten dat de één de fraaie toon van
dee Braunfoto waardeerde, terwijl de ander juist de voorkeur gaf aan de eigen 'signatuur' van een
fotogravure. .
Eenn ingrijpende transformatie bij de reproductie van kunstwerken is de verandering van het formaat. De
aanpassingg van de afinetingen was uiteraard een forse ingreep in het originele werk, waarbij verhoudingen
vann de compositie sterk werden aangetast. Het is dan ook begrijpelijk dat de oorspronkelijke kunstenaar
dezee ingrijpende aanpassing van zijn werk liever zelf ter hand nam door bijvoorbeeld zelf een reductie op
hett gewenste formaat te leveren. Afgezien van de eventuele verandering van het formaat van het
oorspronkelijkee werk, was ook de grootte van de prent zelf niet zonder betekenis.302 Vooral bij de
handmatigg vervaardigde prenten gaf het formaat een indicatie van het ambachtelijk werk dat erachter
schuill ging. De wetenschap dat een graveur er bijvoorbeeld twee jaar aan gewerkt had, was mede
bepalendd voor de indruk van de ambachtelijke kwaliteit van een reproductiegravure.303 Met het gebruik
55
Ivins 1996, p.122 e.v. Zie hierover ook Alophe,'L*Avenir de la Photographie', L'Artiste 1861 XII, p.61-63, zie ook: D,
Diderot,, 'De la gravure et des amateurs d'estampes', L 'Artiste (1865), p.151-152.
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De criticus Henri Delaborde aangehaald in: Renié 1998, p.46.
2977
T. Gautier, 'L'oeuvre de Paul Delaroche photographieé, L 'Artiste (1858), p.153-155.
2988
Bremmer 1906, p.219.
2999
Bremmer 1906, p.220.
3000
Bremmer 1906, p,222.
3011
Bremmer 1906, p.223.
3022
Soms vermeldt de marge van de prent ook het formaat van het origineel, zodat de oplettende beschouwer van de prent zich
bewustt was van de oorspronkelijke grootte.
3011
Zie bijvoorbeeld het bericht over de gravure van Mandel naar Rafaels Madonna della Sedia: 'Prof. Mande! heeft voor de
koperenn plaat zijner gravure naar de Madonna della Sedia van den uitgever 11.000 thaler, benevens het recht op 1000 afdrukken
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vann minder arbeidsintensieve technieken, zoals ets, lithografie, en fotografie verdween dit ambachtelijk
aspectt van reproducties langzaam maar zeker naar de achtergrond. Dat neemt niet weg dat ook bij de
fotografischee reproductie grootformaat afbeeldingen een andere status hadden dan de bescheiden carte-devisitevisite foto's. Grootformaat foto's bleven lange tijd technisch veeleisend, kostbaar en dus bijzonder.304
Fotografiee bood nieuwe mogelijkheden voor het vergroten en verkleinen van de voorstellingen. Een
kleinfbrrnaatt (fotografische) reproductie kon daarbij een totaal andere maar elegante indruk geven van het
origineel.. Zoals Gautier beschreef: 'Douée d'une qualité de concentration et de reduction mathématiques,
ellee [fotografie, rv] donne a de grandes toiles un peu vides un intérêt et un charme singuliers, en
rassemblantt dans un petit espace des détails éparpillés.*305 Het formaat was daarmee een interessant
elementt in de waardering van reproducties.306
Bijj hun beoordeling van reproducties hadden critici oog voor de eigen bijdrage van de bewerker,
maarr dat betekende niet dat men de inbreng van de oorspronkelijke kunstenaar vergat. In de
reproductiepraktijkk was de schilder vaak nauw betrokken bij de bewerking, zoals ook critici wisten.307
Doorr het controleren van proefdrukken kon de kunstenaar de vinger aan de pols houden en voorkomen dat
dee prentmaker volledig zijn eigen interpretatie volgde. Deze betrokkenheid van de kunstenaar bij de
reproductiee werd regelmatig als een voordeel beschouwd. De beroemde Engelse uitgever Boydell
benadruktee reeds in 1769 in zijn Sculpture Britannica dat de beste reproducties werden gemaakt door de
tijdgenotenn van de schilder: 'both able and willing to give the Engraver all the necessary Advice and
Assistancee he can require, to forward him in the Execution of his Work; an inestimable Advantage to an
Engraver,, *308 Ook in de negentiende eeuw komen we deze gedachte tegen. De criticus Burty stelde
evenzeerr dat kunstwerken het best konden worden gereproduceerd door de tijdgenoten van de meester.309
Alleenn de eigentijdse bewerker was in staat het origineel te begrijpen en eventueel navraag doen bij de
kunstenaarr zelf.310 Deze samenwerking van de kunstenaar met zijn prentmakers zal hieronder verder
wordenn uitgewerkt bij Schefifer, Alma-Tadema en Israels. Hier is van belang dat deze samenwerking ook
vann betekenis was bij de beoordeling van de reproductie. Critici waren zich er daarbij terdege van zich
bewustt dat een reproductie niet louter het werk was van de prentmaker of fotograaf.
Bijj de reproductie wordt het schilderij als het ware getransformeerd tot een handzame lichtgewichtprent
vann papier. Een belangrijk element daarbij is de lijst van het werk. Bij de reproductie van een werk blijft
dee oorspronkelijke omlijsting doorgaans achterwege, hetgeen onherroepelijk leidt tot een andere indruk
vann het oorspronkelijke werk. Dat neemt niet weg dat een ingelijste reproductie aan de muur nog steeds
(terr waarde van 10.000 thaler), bedongen, aldus te samen 21.000thlr. De kunstenaar heeft trouwens acht jaren aan dien arbeid
besteed.',, Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk (1865), JRG7, P64.
Zoo werkte graveur Stang 7 jaar naar zijn prent van Rafael, zie: Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk (1874), JRG16, p.2324. .
3044
Zie bijvoorbeeld over de grote foto's vaan de fotograaf Albert naar werken van Kaulbach, zie: Anoniem, 'De Goethe galerij.
Goethe'ss vrouwen naar teekemngen van Wilhelm von Kaulbach', De Kunstkronijk (1861), JRG3, p.25-27.
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T.Gautier, 'L'oeuvre de Paul Delaroche photographiée', L 'Artiste (1858), p.155.
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Zie bijvoorbeeld voor de waardering van de groot formaat reproducties in het tijdschrift L 'Art, zie: Anoniem, 'Nieuwe
Uitgaven',, De Kunstkronijk (1875), JRG17, p.63, 80.
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Zo wees de redactie van De Kunstkronijk bij de litho F.H. Weissenbruch naar Voor 't naar school gaan van Matthijs Maris
nadrukkelijkk óp de inbreng van de schilder zelfbij de reproductie, zie: Anoniem, 'Album der Kunstkronijk', De Kunstkronijk 8
(1866),, P56.
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'the Picture being justfinished,is fresh, clear, and perfect; the Master, who painted it, upon the Spot, and anxious for his
Reputationn (which in some Measure, is to stand or fall by this Criterion) and consequently is both able and willing to give the
Engraverr all the necessary Advice and Assistance he can require, to forward him in the Execution of his Work; an inestimable
Advantagee to an Engraver, an Advantage which he can never have in following the Work of an Old Master, perhaps a Copy.'
Boydelll geciteerd in Alexander 1983, p.53.
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P. Burty, 'La gravure et la lithographic Salon de 1863', Gazette des Beaux-Arts (1863), p.159-160. OokZilcken kreeg van de
ervarenn prentmaker Charles Waltner eens het advies om zich meer toe te leggen op het etsen van eigentijdse kunst dan op het
reproducerenn van oude meesters, Haaxman 1896, p.15.
Daarmeee is echter nog niet gezegd dat een kunstenaar het reproductieproces altijd stuurde naar één facsimile van het originele
werk.. Denkbaar is ook dat hem niet zozeer het oorsponkelijke werk voor ogen stond maar eerder de vervaardiging van een nieuwe
interpretatiee ervan. Over de inbreng van de kunstenaar bij het reproductieproces kom ik m de volgende hoofdstukken terug.
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enigee verwantschap vertoont met het origineel, zeker als de prent ook nog eens van vernis wórdt voorzien.
Zoo schreef The Art Journal in 1851 over enkele kléurenlitho*s:
'Thesee prints are accurately coloured after the Originals, and are not only exellent examples of the
perfectionn to which lithography itself has been brought, but show how well adapted it is for
imitatingg paintings; indeed, if varnished andframed,these subjects would have all the strenght
anddrichnessof oil-paintings.'311
Eenn opmerkelijke voorbeeld in dit verband is de reproductie van Holman Hunts werk The Finding of the
SaviourSaviour in the Temple. Zoals verschillende prerafaèlieten ontwierp de schilder ook zelf de lijst voor zijn
schilderij,, waarover hij schreef: 'designed by myself with ivory flat, in what I meant to be semi-barbaric
splendour.'1122 Van het populaire schilderij verschenen diverse gravures, waarvoor ook een goedkope
replicaa van de originele lijst beschikbaar was. Ingelijst en wel hadden verzamelaars aldus een
uitzonderlijkee benadering van het originele werk, overigens tegen de zin van de kunstenaar zelf, die niets
moestt hebben van deze namaaklijst.313
Verwantt met de omlijsting is de marge van een prent. Zoals iedere prenuiefhebber wist, school de
betekeniss van een prent in belangrijke mate in de marge. Zo was de marge indicatief voor de verschillende
(proef)statenn van de prent. Bovendien bevatte ze doorgaans extra informatie, zoals de namen van de
schilder,, de prentmaker, de uitgever, de titel, al of niet aangevuld met de signatuur en de plaats en datum
vann uitgave. Daarnaast stond in de marge regelmatig een schriftelijke toelichting op de voorstelling of een
poëtischee verwijzing te lezen. Met de opkomst van fotografische technieken verdween langzaam maar
zekerr deze betekenis van de marges bij reproducties. De marge werd in de verzamelaarhandboeken
algemeenn onderkend als een belangrijk onderdeel van de prent. In dit opzicht onderscheidde de
reproductiee zich nadrukkelijk van het geschilderde origineel.
Hett kijkenn naar reproducties werd mede bepaald door de context waarbinnen men de prent of foto onder
ogenn kreeg. Reproducties stelden mensen in staat om een indruk té krijgen van kunstwerken die men
anderss waarschijnlijk nooit zou zien. Niet voor niets benadrukte The Art Journal dat het vooral
reproductiess publiceerde van kunstwerken uit particuliere verzamelingen, ontoegankelijk voor het grote
publiek.3144 Bij de reproductie wordt de originele afbeelding als het ware 'losgeweekt* uit haar
oorspronkelijkee omgeving. In dit voordeel schuilt echter ook een belangrijk nadeel van reproducties. Door
reproductiee van een kunstwerk lijkt de context als het ware 'op te lossen*. Zo blijft bij een reproductie van
eenn altaarstuk, de kerk eromheen nu eenmaal vaak buiten beschouwing. Een duidelijk voorbeeld in dit
verbandd is de half cirkelvormige muurschildering Hemicycle van Paul Délaroche in de Ecole des Beaux
Arts.Arts. Dit geschilderde Pantheon van beroemde kunstenaars, gemaakt in opdracht van dit kunstinstituut,
wass zowel naar vorm als inhoud onlosmakelijk verbonden met de aard en functie van deze instelling. Het
behoeftt geen betoog dat er een groot verschil in functie en betekenis is tussen de originele
muurschilderingg in de oorspronkelijke 'publieke1 context en de reproductie ervan in de 'particuliere' sfeer
vann de liefhebber thuis. Daarnaast maakt het verschil of de prent aan muur hangt of is opgeborgen in een
album.. Hangend aan de muur, al of niet ingelijst, toont de prent nog de meeste verwantschap met de
originelee schildering. Zittend op een stoel met de prent in de hand, kijkt de beschouwer letterlijk vanuit
eenn ander perspectief naar de reproductie dan naar het origineel aan de wand. Er kan ook gewezen worden
opp het verschil in afstand bij het kijken naar het origineel en de reproductie. Een levensgroot fresco biedt
nunu eenmaal een andere aanblik dan een klein en subtiel geschilderd stilleven. In een portefeuille met
reproductiess lijken bijvoorbeeld Rafaëls School van Athene en het Puttertje van Fabritius van een
3111

Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (lS5l),j>36. De prenten waren gemaakt naar werken van C Lance, door ML. Graf en
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vergelijkbaarr formaat. De toeschouwer bekeek de reproductie dus doorgaans in een totaal andere context
dann het oorspronkelijke werk, met alle gevolgen van dien. Toch keken sommigen bijna liever naar een
reproductiee dan naar het originele schilderij. Zo was op veel tentoonstellingen met slecht licht, tussen de
hoofdenn en schouders door van vele luidruchtige toeschouwers vaak alleen maar een schim van het
origineell te zien. Thuis was de liefhebber in staat om in alle rust te kijken naar de meesterwerken uit de
kunstgeschiedenis.. Hij hield even de pas in om een blik te werpen op één van zijn prenten aan de muur, «f
hijj haalde op een geschiktt moment zijn reproducties te voorschijn om vervolgens door de
(kunstgeschiedeniss te bladeren. Het bracht hem * a real love of Art*, beter dan 'any amount of wearing and
tiringg "doing" of Art galleries is like to accomplish', zoals een anonieme auteur schreef in The Art Journal
inl880.315 5
Somss vielen de context van het origineel en van de reproductie echter samen, zoals op de
tentoonstellingenn waar het schilderij naast de prent werd getoond, geschikt om te bekijken en te
vergelijken.. Meestal waren origineel en reproductie echter ver van elkaar verwijderd en moest de
toeschouwerr voor een vergelijking veelal het beeld van het origineel uit zijn geheugen oproepen met zijn
powerpower ofassociation, als hij het überhaupt al eens gezien had. De verwijzing van Roger de Pilles naar
reproductiess als een aide-memoir7i\s een herinnering aan het origineel is daarbij interessant. Toch is hét
daarmeee nog lang niet duidelijk hoe ervaring en herinnering de perceptie van beeldende kunst, en de
reproductiess ervan, bepaalden. De kennis van het origineel, 'kleurde* al snel de indruk van een reproductie
in.. Andersom raakte men via reproducties soms vertrouwd met werken die men nog nooit had gezien.316
Uiteraardd konden reproducties het beeld van het oorspronkelijke werk bovendien sterk vertekenen.
Gewendd aan de reproducties, kwam men bij de beschouwing van het origineel soms bedrogen uit, zoals
DeDe Kunstkronijk bijvoorbeeld constateerde naar aanleiding van de tentoonstelling van Levende Meesters
inn 1854:
'Wijj treffen ook op deze tentoonstelling weder zoo vele voorbeelden aan van schilders, die een
grootee naam hebben en die onze verwachting van hun werk logenstraffen; als daar zijn
Hasenclever,, Fourmois en Thuillier — om alleen van deze te gewagen- zoodat wy voortaan
voorzichtigerr moeten zijn in het aannemen der waarheid, dat groote namen reprezentanten Van
grootee werken zijn, vooral als hun werk ons slechts bekend is uit gravure of lithografie.'317
Dee negentiende-eeuwer keek niet met een innocent eye naar kunstwerken, ook niet naar de reproducties
ervan.. Het roept de vraag op welke indrukken en verwachtingen men had bij het kijken naar werken van
beeldendee k J * of de producties ervan."» Het blijft vooralsnog onduidelijk en intógerend hoe
kunstliefhebberss hun persoonlijke mitsée imaginaire inrichtten met visuele ervaringen van originele
kunstwerkenn en reproducties. Het musée imaginaire laat zich moeilijk vastleggen, maar de fotograaf
Mendelssohnn deed een goede poging. In zijn foto In Remembrance of Sir Edwin Landseer, herkennen we
inn de droom van de man allerlei details uit het werk van Landseer.[43] Verschillende mensen keken
ongetwijfeldd op verschillende manieren naar reproducties. Sterker nog, zowel Goethe als Bremmer
beschrevenn op welke uiteenlopende wijzen ze zelf al naar reproducties keken. Kijkend naar een prent
zagenn ze de ene keer het origineel, de andere keer de speciale bewerking ervan. De oorzaak hiervoor
schuiltt in de intrinsieke dubbelzinnigheid van reproducties zelf, als representatie van het origineel en als
3155

Zo stelde Wilson in 1880:'[...] we believe the possesion of a few first-rate copies of first-rate originals, to be brought out at
homee as a real recreation and relief from the engrossing business of life, to be known and conned with the relish with which we
examinee and re-examine only a favourite possession, is likely to do more to engender and foster a real love of Art than any
amountt of wearing and tiring "doing" of Art galleries is like to accomplish. We may congratulate ourselves that this rapid
diffusionn of Art works is advanced beyond the region of desirability, and is already an accomplished and growing reality.' Zie,
Wilsonn H., 'Modem processes of reproduction', The Art Journal (1880), p-270.
3,66
Interessant is een observatie van Baudelaire uit 1859: 'There exists in this world, even m the world of artists, people who go to
thee Louvre,... and settle down dreamily infrontof one of the paintings most widely popularised in print, a Titian or a Raphael;
later,, they leave, satisfied, often murmuring to themselves: I know my museum.' zie: Merlot 1996, p. 11.
3177
Anoniem, 'De tentoonstelling te 's Gravenhage, voor den jare 1853', De Kunstkronijk (1854), JRG15, p.11.
318
Gombrichh 1993,p.25L

191 1

presentatiee van zichzelf. De beide manieren van kijken kwamen in de negentiende eeuw naast elkaar voor.
Dee waamerningpsychologie heeft echter aangetoond dat het optisch onmogelijk is om beide zienswijzen te
combineren.. Reproducties ogen in dat opzicht als het bekende verwarrende beeld van de kop van een eend
diee plotseling een haas blijkt te zijn, of andersom.319 Dankzij een flexibel waarnemingsvermogen kunnen
wee hetzelfde beeld zien als het één of het ander, maar nooit allebei tegelijk. We zien nooit de haas en de
eend.. Vergelijkbaar hiermee kunnen we in een reproductie nooit tegelijk de bewerking en het origineel
zien,, de bewerker en de schilder. Door de keuze van de toeschouwer voor het origineel raakte de
specifiekee bewerking onherroepelijk buiten beschouwing en andersom.
Kortom:: als je reproducties goed bekeek, kon je meer zien, zoals Bremmer al stelde. In de uiteenlopende
beschouwingenn van reproducties blijkt voortdurend hoezeer critici oog hadden voor het origineel en zich
bewustt waren van de specifieke kwaliteiten van dé concrete bewerking. Vaak was daarbij sprake van een
onzichtbaree confrontatie van het origineel met de bewerking ervan, qua compositie, kleur en zwart-wit,
techniek,, formaat en context Ook Bremmer doelde daarop in zijn beschouwing over reproducties uit
1906.. In plaats van alle reproducties over één kam te scheren, was het volgens hem zaak om te letten op
dee intrinsieke kwaliteiten van de concrete prent of foto. In scherpe bewoordingen zette hij uiteen hoe hij
zelff naar reproducties keek:
'Dee eisch die men dus aan een reproductie te stellen moet hebben is deze, dat een reproductie
zooveell mogelijk direkt zonder omwegen, en zonder inmenging van iemands individueelen aard,
datt geeft wat het kunstwerk zelf is. Hierbij is natuurlijk al terstond te begrijpen dat alle
reproductiee die niet mechanisch is, zooals etsen, graveeren, houtsnijden, als reproductie moet
achterstaann bij alle mechanische reproductie, waarbij die individueele inmenging niet noodig is.
Menn begrijpe goed, dat ik niet wil beweren dat een ets of houtsnede of gravure naar een
kunstwerkk niet heel mooi kan zijn, hóe beter zoö'n reproductie is, hoe individueeler die zal zijn,
maarr altijd is ze een inzicht in zoo'n bepaald kunstwerk door een etser, graveur of houtsnijder,
maarr niet het werk zelf. Datt dit heel mooi kan zijn, bewijst ons de ets van M. Maris naar de zaaier
vann Millet, dié, denk ik, mooier is dan *t origineel van Millet zelf. Wil ik het nu hebben over de
zaaierr van Millet, dan kan ik die reproductie natuurlijk niét gebruiken; maar wil ik iemand toonen
hóee zoo'n schilderij van Millet door een fijne geest als M. Maris gezien wordt, dan verkeert het
weerr in de conditie van een origineel werk te zijn. Juist omdat die ets zoo bijzonder eigen is, heeft
diéé als reproductie geen waarde; wij kunnen ons daaruit geen beeld maken hoe het werk van
Millett is, wel hoe dat door M. Maris gezien wordt*320
Mett het bekijken van de reproductie zijn we aan het einde gekomen van de 'levensloop van de
reproductie'.. De prenten en foto's van kunstwerken pronkten in deze laatste fase aan de muur of werden
zorgvuldigg opgeborgen in albums. In welke vorm dan ook, reproducties hielden de indruk van het
origineell levendig, lang nadat de schilder, de prentmaker en de fotograaf waren overleden en het origineel
uitt het zicht was verdwenen, was zoekgeraakt of zelfs vernietigd.
HetHet publiek voor reproducties
Naa het initiatief, de organisatie en de productie van een reproductie is in dit hoofdstuk de 'levensloop van
dee reproductie* vervolgd met de verspreiding en receptie van de reproductie. Reclame en publiciteit
moestenn de aandacht van het publiek vestigen op nieuwe reproducties die vers van de pers rolden.
Vervolgenss was het dankzij treinen en stoomschepen steeds beter mogelijk om reproducties internationaal
tee distribueren. Grote firma's openden filialen in binnen- en buitenland om slagvaardiger te opereren op de
internationalee prentmarkt. Mede hierdoor ontstond een wijdvertakt netwerk voor de verspreiding, dat
Gombrichh 1993,p.4-5.
Bremmerr 1906, pJ. 18-219.
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dorpen,, steden, landen en zelfs continenten met elkaar verbond. Talloze uitgevers, prentmakers,
fotografen,, schilders, musea en kunstverenigingen leverden elk een eigen bijdrage aan de internationale
verspreidingg van kunstreproducties. Het netwerk voor distributie groeide in de negentiende eeuw zo snel
datt de uitgever Knight reeds in 1832 aan al zijn Engelse lezers van The Penny Magazine een verspreiding
konn garanderen * alsof iedereen in Londen woonde*.
Lii samenhang met de nieuwe mogelijkheden van productie en verspreiding ontstonden allerlei
nieuwee publicatievormen met reproducties. De prenthandel en uitgeverij verspreidden nog steeds op grote
schaall zelfstandige prenten zoals deze al eeuwen verschenen. Daarnaast verschenen reproducties steeds
meerr in diverse nieuwe publicatievormen, zoals geïllustreerde tentoonstellingscatalogi, veüingcatalogi en
anderee prachtalbums. In dit rijke aanbod nam het geïllustreerde tijdschrift een belangrijke plaats in. De
nieuwee technieken maakten het mogelijk om een tijdschrift te maken met vele afbeeldingen, dat in grote
oplagenn verscheen en bovendien betaalbaar was voor een groot publiek. Het succesvolle Penny Magazine
zettee in veel opzichten de toon voor het geïllustreerde tijdschrift in de negentiende eeuw, waarna al snel
succesvollee gespecialiseerde kunsttijdschriften verschenen als L 'Artiste, The Art Journal en De
Kunstfaronijk,Kunstfaronijk, Het geïllustreerdetijdschriftwas een nieuw medium voor de productie en verspreiding v
kunstreproductiess en een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod van zelfstandige reproducties.
Dankzijj deze enorme distributie kwam een divers aanbod van reproducties onder ogenn van het
publiek,, waarmee de vijfde, en laatste, fase uit de 'levensloopp van een reproductie' was aangebroken.
Liefhebberss van reproducties vonden in de etalage van de kunsthandels, in bibliotheken en
prentenkabinetten,, op tentoonstellingen, bij een kunstbeschouwing of bij een boekenstalletje op de hoek
vann de straat. Prenten én foto's naar kunstwerken maakten daarmee intergraal deel uit van de rijke
negèntiende-eeuwsee beeldcultuur. Het was wellicht gemakkelijker om ze te vinden dan om ze te
ontwijken.. Een geslaagde aanschaf bewaarde men in een album of ingelijst aan de muur. Volgens Gram
wass het interessant om te luisteren naar de 'nuchtere of geestige commentaren' van hen die naar de
reproductiess keken.321 Tegenwoordig kunnen we slechts grotendeels raden naar wat een 'belangrijke
magistraatt of een metselaar met zijn kalk, een modieuze dame of een blozende dienstmeid' in een
reproductiee zag. Waarschijnlijk zag de één een bijzondere staat, de ander een uitzonderlijke bewerking,
weerr een ander een beroemd schilderij of gewoon een aantrekkelijk sentimenteel plaatje. Toch kunnen we
uitt de kunstkritiek van reproducties verschillende elementen destilleren die bepalend waren in de
beschouwingg van reproducties, zoals de vertaling van de compositie, de omzetting van kleur in zwart-wit
enn van olieverf in een grafisch medium, en de context.
Inn het voorgaande is gepoogd om de receptie van kunstreproductie te bezien binnen de historische
contextt van de negentiende eeuw. Het behoeft geen betoog dat de negentiende-eeuwse liefhebber of
connaisseurr in een totaal andere visuele wereld leefde dan de onze, een verschil dat zich nauwelijks laat
overbruggen.. Men keek toen hoogstwaarschijnlijk anders naar reproducties dan we tegenwoordig doen.
Zoo had men destijds oog voor aspecten van reproducties die vreemd aandoen voor de moderne
beschouwer.. In de eerste plaats is de moderne kunstliefhebber meer dan ooit vertrouwd met de
kunstgeschiedeniss in kleur. Tegelijkertijd lijkt het daardoor steeds moeilijker voorstelbaar hoe de
negentiende-eeuwsee toeschouwer gewend was aan 'schilderijen in zwart-wit'. Als gevolg hiervan had men
wellichtt een andere perceptie van dé vertaling van een kunstwerk in kleur naar een prent in zwart-wit dan
tegenwoordig.. Ten tweede zijn we tegenwoordig zo vertrouwd met fotografische reproducties, dat het
mediumm niet meer is weg te denken bij een onderzoek naar de kunstreproductie in het verleden waarin het
mediumm nog nieuw en experimenteel was. Het is daarbij tegenwoordig nog nauwelijks voorstelbaar wat de
impactt was van dit nieuwste medium voor hen die destijds gewend waren aan persoonlijke interpretaties
vann kunstwerken van de hand van individuele prentmakers. Zelfs het eenvoudige feit dat in een
reproductiee al snel één of twee jaar werk schuilging, vaak veel langer dan in het origineel, doet
tegenwoordigg merkwaardig aan. Graveurs als Cousins of Dupont werden beroemd met hun bijzondere
bewerkingenn van eigentijdse kunstwerken en gaven de beeldende kunst ogenschijnlijk het karakter van
eenn uitvoerende kunstvorm, zoals toneel of muziek. De huidige dominantie van (digitale) fotografische
Johann Gram geciteerd in: tentcat. Den Haag 1990, p. 149.
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kunstreproductiess heeft ervoor gezorgd dat de reproducties tegenwoordig beter en goedkoper zijn ooit.
Tegelijkertijdd lijkt onze perceptie van reproducties vernauwd tot een louter 'fotografische blik' op
kunstreproductie.. Reproducties zijn daardoor grotendeels gereduceerd tot een meer of minder geslaagde
weergavee van het origineel. De intrinsieke eigenschappen en kwaliteiten van een reproducties als een
zelfstandigg werk zijn daarbij buiten beeld geraakt van de moderne beschouwer. Mede daardoor is het voor
onss nu moeilijker dan ooit om ons een beeld te vormen van de diversiteit aan grafische en foto^afische
bewerkingenn van kunstwerken waar zoveel liefhebbers, connaisseurs en kunstenaars in de negentiende
eeuww vertrouwd mee waren.
Mett de receptie van reproducties is een einde gekomen aan de 'levensloop van de reproductie' zoals die in
dee afgelopen twee hoofdstukken is geschetst. Nadat het initiatief was genomen tot een reproductie,
werktenn de betrokken partijen samen bij de productie ervan, waarna de prent of foto werd verspreid via de
netwerkenn van de prenthandel en uitgeverij om uiteindelijk terecht te komen bij een groot en divers
publiek.. Li het vervolg van deze studie zal dit brede perspectief van de kunstreproductie in het algemeen
wordenn ingeruild voor een meer specifieke benadering van de kunstreproductie in relatie tot enkele
individuelee kunstenaars, respectievelijk Ary Scheffer, Jozef Israels en Lourens Alma-Tadema.
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DeDe meest ingelijste kunstenaar
AryAry Scheffer (1795-1858) en de reproducties naar zijn werk
HoofdstukHoofdstuk 5
Naarr aanleiding van Scheffers inzendingen naar de Salon van 1846 schreef de Franse kunstcriticus Thoré:
'M.. Ingres a une petite église de fanatiques et il laisse la foule indifférente; M. Délaroche est fort
admiréé par des bourgeois et contesté par les artistes; Delacroix soulève la passion ou ranimosité.
Aryy Scheffer seul a lê privilege d'une admiration universelle, quoique les vrais artistes ne se
dissimulentt pas Pencertitude et la débilité de son execution/1
Aryy Scheffer was in 1795 in Dordrecht geboren en in 1811 op zestienjarige leeftijd met zijn moeder
Corneliaa Scheffer-Larrime (1769-1839) en twee broers Arnold en Henri naar Parijs gegaan. Daar volgde
hijj zijn opleiding tot kunstenaar op het atelier van Guérin en kwam hij in contact met het neoclassicisme
enn de romantische avant-garde van respectievelijk Ingres en Delacroix. Scheffer inspireerde zich op de
literairee werken van Goethe, Schiller, Byron en Scott. De sentimentele scènes van Faust, Gretchen en
Mignonn bracht hij talloze malen in beeld, aangevuld met dramatische taferelen uit de Bijbel. Ondertussen
schilderdee hij vele portretten van de Franse elite, vooral van het Huis van Orleans, waarmee hij intensieve
contactenn onderhield. Toen na de Julirevolutie van 183Ö de Hertog van Orleans tot Koning van Frankrijk
werdd uitgeroepen, werd Scheffer als overtuigd liberaalrepublikein zelfs hofschilder bij de *burger-koning'.
Vanaff de jaren 1830 genoot de Nederlandse Fransman een ongekende roem in Frankrijk en ver
daarbuiten.22 Zijn werk werd op grote schaal gereproduceerd in vele gravures, litho's en foto's, waarover
Beraldii in 1892 schreef in zijn overzichtswerk Les Graveurs du XlXe siècle:
'Maiss Ary Scheffer est, avec Paul Délaroche, Ie peintre qui a été Ie plus capitalement grave, et
celuii qui a du a la gravure Ie plus de popularité. Dans les premiers temps, sous la Restauration,
lorsqu'ill est voué aux sujets de genre, Ary Scheffer partage avec tous les autres peintres de genres
less honneurs d'une reproduction telle quelle par burin, la maniere noire ou la lithographic Mais
lorsqu'ill passe ensuite aux poétiquesfiguresde Francoise de Rimini, de Beatrice, de Mignon, de
Marguerite,, lorsqu'il se voue enfin aux subjets religieux, ce sont les premiers burin de son temps
quii le traduisent, les Henriquel, Les Calamatta, les Francois, les Aristide Louis, les Beaugrand, les
Blanchard;; et le succes de ces gravures est considerable auprès de toutes les personnes qui veulent
placerr sous leurs yeux, dans leur salon, un sujet de sentiment ou de piété. Avec Paul Délaroche,
AryAry Scheffer est certainement le peintre qui a été leplus encadré. '[curs.RV]3
Dee grote hoeveelheid reproducties naar zijn werk maakte Scheffer tot een van de meest ingelijste
kunstenaarss van zijn tijd, aldus Beraldi. Om een indruk te krijgen van wat hij bedoelde, moeten we naar
hett Dordrechts Museum, in Scheffers geboortestad. Dit museum kreeg in 1899 een unieke verzameling
reproductiess geschonken door Cornelia Marjolin-Scheffer, Scheffers enige dochter.
Bladerendd door deze collectie, vinden we al snel diverse bijzondere reproducties in verschillende
technieken.. Scheffer blijkt niet alleen veel gereproduceerd, maar tevens door de beste prentmakers uit zijn
tijd.. De oudste reproductie in deze verzameling is een litho naar Scheffers i e Vengeur uit 1817, gemaakt
doorr de Franse lithograaf Charles de Lasteyrie.[44] In zijn atelier in Parijs, opgericht in 1814, is wellicht
ookk deze prent gedrukt. Het is een vroeg voorbeeld van de Franse lithografie en waarschijnlijk ook een
11

citaat Thore uit: tentcat Dordrecht 1995, p. 11.
EwaJs 1985, p.271-293. Zie uitvoerig óver het leven en werk van Ary Scheffers: Grote, Memoirs of the life ofAry Scheffer,
Londonn 1860, H & C.. Vosmaer, Ary Scheffer 's leven naar het Engelsch van Mevr. Grote. Door H. Met ene opgave van Scheffer 's
werkwerk naar tijdsorde, doormr.C. Vosmaer, Amsterdam 1861, M. Kolb, Ary Scheffer et son temps 1795-1858, Paris 1937 en
LJ.I.Ewals,, Ary scheffer Sa vie et son oeuvre, Nijmegen 1987.
33
Beraldi 1885-1892 [XII], p.14-15.
22
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vann de vroegste reproducties naar een werk van Scheffer door een pionier in deze techniek.4 Daarnaast
bevatt de verzameling interessante gravures, zoals een prent van de Franse meestergraveur HenriquelDupontt naar Scheffers Christus Consolator uit 1842.5[45] Zoals eerder opgemerkt leverde deze graveur
eenn belangrijke bijdrage aan de traditionele graveerkunst in Frankrijk, niet in de laatste plaats door zijn
succesvollee leerlingen, zoals Aristide Louis en Alphons Francois, van wie we eveneens prenten
aantreffen.66 Andere befaamde graveurs in de collectie zijn de Fransman graveur Zachée Prévost (17971861)) met zijn prent naar Louis Philippe, lieutenant-général, rencontre Ie Ier regiment de hussardst de
Italiaann Luigi Calamatta (1801 -1869) met zijn gravure naar Francesca di Rimini uit 1843 en de Engelse
prentmakerr S.W. Reynolds met een aquatint naar Scheffers portret van de dichter Beranger.7 Opmerkelijk
genoegg zijn enkele prenten gemaakt in de typisch Engelse mezzotinttechniek, zoals de prent van de
Engelsee - maar vooral in Nederland invloedrijke - mezzotintet T. Hodgetts uit 1835 naar Scheffers portret
vann CM. Talleyrand-Perigord uit 1828. Zeldzamer zijn enkele Franse voorbeelden van dezee Engelse
techniek,, door de Franse graveurs Louise en Francois Girard (1787-187Ö).8 Ten slotte stuiten we op
diversee fotografische reproducties, daterend uit de pionierstijd van dit medium. Bijzondere voorbeelden
zijnn een zoutdruk van de bekende Franse fotopionierr Gustave Le Gray van Le Coupeur de nappe uit
ongeveerr 1851 en een prestigieus fotoalbum met foto's van de bekende fotograaf Robert Bingham,
uitgegevenn door Goupil in 1860 ter ere van de in 1858 overleden Scheffer.[51]
44

Tentxat Dordrecht 1995, p.23. Afgebeeld is een veldslag tussen dé Engelsen en de Fransen in 1794 met een expliciet liberaalrepublikeinsee strekking. Hoewel Scheffer zelf overtuigd liberaal was, is het niet bekend of deze prent ook op zijn initiatief is
vervaardigdd en verspreid. Het is ook denkbaar dat het initiatief kwam van de prentmaker Lasteyrie zelf. Behalve lithograaf,
maaktee ook hij deel uit van de liberale politieke oppositie ten tijde van de repressieve Restauratie. Wellicht gebruikte hij vanuit dit
perspectieff het nieuwe medium voor de verspreiding van het liberaal-republikeins gedachtegoed. Na de dood van Lasteyrie
schilderdee Scheffer een portret van de vooraanstaande liberaal en lithograaf. Behalve deze vroege prent vinden we in de
verzamelingg nog diverse litho's, gemaakt in de jaren *2Ó en later. Zo vervaardigde de lithograaf Maurin (1793-1860) in 1826 een
lithoo van zijn werk Griekse meisjes die tijdens een veldslag de Heilige Maagd om bescherming smeken. Hét schilderij was een
geschenkk van de Hertogin van Orleans aan haar echtgenoot Louis-Philippe. Ook in dit werk klinkt Scheffer's politieke voorkeur
doorr refererend aan de moderne Griekse vrijheidstrijd die op dat moment gaande was en die ook gehoor vond bij de liberale
Hertogg van Orleans. Een andere vroege reproductie is de litho van Marin Lavigne naar Scheffers historiestuk, Anna koningin van
OostenrijkOostenrijk weigert Broussel vrij te laten uit 1828. Het schilderij was een opdracht voor de kunstgallerij van het Palais Royal. In dé
Revolutiee van 1848 ging het werkk verloren, téntcatDordrecht 1995, p.24-25. Nadien verschenen ér in de jaren dertig prenten van
befaamdee lithografen als H.Garnier (1802-1855) naar het portret van Gericauk en L. Noèl naar Le Roi de Thulê en van de
portrettenn van Rossini en Liszt. Daarnaast maakte Scheffers leerling, M. Fajans een litho naar Le Giaour.
Eenn vroege gravure naar Scheffers werk is prent uit 1825 van de hand van Alfred Johannot naar Les Örpkelins uit 1823. In De
KunstkonijkKunstkonijk wordt de prent toegeschreven aan Tony Johannot die werkzaam was voor verschillende uitgevers in Parijs: 'Eindelijk
kooss hij twee werken naar zijn eigen smaak, de Weezen en Verdwaalde Kinderen van onze Scheffer, en deze beide gravures
verschaftenn hem eene plaats boven een aantal middelmatigheden.', zie: Anoniem, 'Tony Johannot1, Z)e Kunstkronijk (1854), p.91.
Hoewell Dupont vooral beroemd raakte met gravures beheerste hij ook andere grafische technieken en maakte hij ondermeer een
lithoo naar het schilderij Marie d'Orleans assise dans son atelier (1838).
66
Van de graveur A. Louis (1815-1852) vinden we een gravure naar Scheffers Mignon regrettant sa portie en Mignon aspirant au
cielciel en Francois bracht ét Marguerite a t'Eglisë en Mignon et le vieux joeur de harpe in prent
77
Prévost had met Henriquel-Dupont op het atelier gewerkt van de befaamde graveur Bervic, zie: Beraldi 1885-1892pCTJ, p.44-47.
Dee geboren Italiaan maakte vooral in Frankrijk naam met zijn prenten naar Ingres en oude meesters. Op advies van dé Franse
graveurr Taurel was Calamatta naar Parijs vertrokken én werd hij al snel een vertrouwdefiguurin de omgeving van Ingres,
Georgess Sand en Scheffer. Zijn leerling Calamatta werd in 1836 als aangesteld als hoogleraar aan de graveeropleiding van de
Érolee des Beaux-Arts té Brussel. In dit verband kan ook gewezen worden op de gelauwerde Engelse graveur G.T. Doe, die als één
vann weinige graveurs lid was van Royal Academy en zelfs de titel 'Historical engraver to the Queen' droeg, en een prent maakte
naarr Scheffers portret van Madame Hollond.
88
Francois Girard stapte in 1830 over op de snellere techniek die hij in Londen onder de knie had gekregen. Beraldi merkte erover
op:: 'Il a eu peu d'trmtateurs: la vraie maniere noire n'a jamais pu arriver è être un genre francais, et a détróner 1'aquatinte.', zie:
Beraldii 1885-1892 [VIT], p, 146- Ook de lithograaf H. Gamier legde zich, op advies van uitgevers, toe op de mezzotint en maakte
onderr andere een prent in deze techniek naar een schilderij van Scheffer. Zie: Beraldi noemt twee bekende prenten naar Scheffer:
ArmandArmand Carrel en Odilon Barrat en costume de professeur, zie Beraldi 1887 ryilj, p.222. Naast deze mezzotints zijn er enkele
aquatintss van de prentmakers Jazet en Ëichens prenten naar Scheffers Faust dans son cabinet en Marguerite au rouet. In 1834
verscheenn reeds een ets van Adele Ethiou naar het portret van P.L.Courier. De pure etstechniek lijkt echter slechts spaarzaam te
zijnn gebruikt voor de reproductie van Scheffers werk. Enkele uitzonderingen zijn de prenten van P. Rajon naar Marguerite a
ll 'Bglise en Faust au sabbath apercoit le fan tome de Marguerite gemaakt in de jaren zeventig, lang na Scheffers dood, in een
periodee dat de etstechniek inmiddels erg populair was voor kunstreproductie.
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Dee reproducties naar het werk van Ary Scheffer staan in dit hoofdstuk centraal. Hoe werden deze
reproductiess geproduceerd, verspreid, gewaardeerd, en bovenal: hoe ging dee kunstenaar zelf om met de
mogelijkhedenn van reproductie? Wat wist hij van het auteursrecht, hoe was zijn relatie met prentmakers en
watt voor reproducties verschenen er naar zijn werk? De prenten raakten vervolgens verspreid over het
publiekk van liefhebbers en connaisseurs. Een van hen was Vincent van Gogh, een groot bewonderaar van
Schefïerss werk en de reproducties ervan. Aan het eind van dit hoofdstuk zal de betekenis van reproducties
voorr Scheffer en zijn werk aan de orde komen. Op basis van een nadere vergelijking van Scheffers
schilderijenn met de reproducties ervan wil ik tot slot ingaan op de vraag in hoeverre 'reproduceerbaarheid'
eenn rol speelde bij de vervaardiging van de originele werken. Bij de verwijzing naar de diverse werken en
dee reproducties» hanteer ik zoveel mogelijk de titels zoals die in de negentiende-eeuwse context werden
gebruikt.. De meeste wérken kenden Frans titels, die afhankelijk van de situatie werden vertaald in een
Nederlandsee of Engelse variant. Deze verschillende titels van de werken en de reproducties zijn
interessantt vanwege de verspreiding van het werk en ik heb ze dan ook zoveel mogelijk in stand
gehouden.. Voor de duidelijkheid heb ik soms een andere ook wel gebruikte titel toegevoegd al of niet in
eenn andere taal.
SchefferScheffer en het 'droit de reproduction'
Wass Scheffer bekend met het auteursrecht? De vraag is niet alleen historisch interessant. Destijds was de
kwestiee al juridisch relevant. Immers, zoals eerder uiteengezet, was het voor kunstenaars van belang om
expliciett aanspraak te maken op het droit de reproduction. Wie het niet vroeg, werd overgeslagen. In deze
contextt schreef Scheffer in januari 1845 een interessante brief aan zijn zwager AJ. Lamme:
'J'aii vendu mon tableau du Christ avec les Stes femmes 14000 comprix Ie droit de gravures è
Goupill Ce tableau est presque terminé. Je me mettrai de suite aux tiens et promets un pour un peut
etree les deux pour Ie mois deraai.J'ai vendu a Godecharle la jeune fille avec la viergefr.12.000
sanss Ie droit et promis de la livre pour Ie mois d'aout pour rexposition a Bruxelles.
All voordat hij het schilderij had voltooid, had hij het tezamen met het reproductierecht verkocht aan de
firmaa Goupil. m het andere geval verkocht hij het werk expliciet zonder het reproductierecht. Het zijn de
eerstee directe aanwijzingen van Scheffers juridisch besef van zijn werk. Waar hij zijn kennis van het recht
vandaann haalde, valt moeilijk te achterhalen, maar hij had gelegenheid genoeg. Zoals opgemerkt waren de
kunstenaarss uit zijn directe omgeving in de jaren dertig en veertig een bekend met het auteursrecht. Ingres
onderhandeldee over zijn rechten met Goupil en Vemet publiceerde in 1843 zelfs een uitvoerige
verhandelingg over dit onderwerp. Ook via de kunsthandel is Scheffer wellicht met het reproductierecht in
aanrakingg gekomen.10 Ten slotte was de schilder bevriend met vooraanstaande juristen, zoals raadsheer
Baronn de Schonen, van wie hij reeds in 1822 een portret schilderde en met wie hij wellicht ook over het
droitdroit de reproduction heeft gesproken.
Nett als veel tijdgenoten verkocht Scheffer het reproductierecht van zijn werken. Hoeveel men
hieraann verdiende blijft in de historische praktijk vaak onduidelijk. Van Scheffer zijn wel enige gegevens
hieromtrentt bekend. De prijs voor zowel het eigendomsrecht als het reproductierecht kwam niet door de
wetgeverr tot stand, maar door de marktwerking van vraag en aanbod. Het juridische onderscheid tussen
beidee rechten vertaalde zich daarbij zeker niet altijd in twee afzonderlijke bedragen. Zo verkocht Scheffer
inn 1846 zijn werk L 'Ensevelissement du Christ met het droit de reproduction voor 14.000 of 15.000
francs.111 Anne-Marie de Brem wijst in haar bijdrage over Scheffers inkomen ook op reproductierechten.12
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brief van Ary Scheffer aan A.J. Lamme, januari 1845, Dordrechts Museum.
Zo kocht Goupil reeds inn de jaren dertig reproductierechten van populaire schilderijen, zoals in 1837 het reproductierecht van
eenn werk van de populaire schilder Winterhalter, anoniem, 'Variétés', L 'Artiste, (1837), XIII p.128.
nn
Zie: Anoniem, 'Resumé de nos travaix en 1844 et 1845', L 'Artiste (1846) VI, p.143. De gravure werd gemaakt door Keiler en
uitgegevenn door Goupil.
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Inn 1848 ontving Scheffer bijvoorbeeld voor de verkoop van een replica met het reproductierecht 14.000 fr.
Eenjaarr later kreeg hij 12.000 fr. voor een werk inclusief het droit de reproduction. In 1856 verkocht hij
opnieuww een replica met het reproductierecht voor 14.000 fr. Ten slotte ontving hij in het laatste jaar van
zijnn leven voor drie replica's met de rechten in totaal 42.000 fr. In al deze gevallen verkocht Scheffer zijn
werkenn inclttsiefhsX reproductierecht. Hierdoor is het moeilijk vast te stellen wat precies de waarde was
vann dit recht als zodanig. Ook is het niet bekend of Scheffer zelfstandige reproductierechten verkocht, los
vann het originele werk. Om toch een indruk te krijgen van de economische waarde van het
reproductierecht,, kunnen we een voorzichtige vergelijking maken met vergelijkbare werken die zonder
reproductierechtenn werden verkocht. Volgens De Brem kreeg de schilder voor replica's ongeveer 5.000 tot
6.0000 fr. Op basis daarvan kan de waarde van het reproductierecht voorzichtig worden geschat op 7.000
tott 9.000 fr. per werk. Hoewel het om voorzichtige ramingen gaat, lijkt Scheffer bij dergelijke replica's
duss evenveel, of soms iets meer aan het reproductierecht te hebben verdiend dan aan het eigendomsrecht
vann het werk zelf.13 Een dergelijke verhouding treffen we ook aan bij succesvolle Engelse tijdgenoten,
zoalss Landseer en Wilkie.
Hadd een schilder het reproductierecht overgedragen, dan was hij het in beginsel kwijt In de
praktijkk werden kunstwerken regelmatig meer dan eens gereproduceerd. Dit kon tot de merkwaardige
situatiee leiden dat de kunstenaar, nadat hij het reproductierecht had afgestaan, niet meer het alleenrecht
hadd voor de vermenigvuldiging van zijn werk. Dit deed zich voor toen Scheffer eens een verzoek kreeg
vann een anonieme dame om een litho te mogen maken naar een van zijn schilderijen. De schilder had
echterr zijn toestemming reeds gegeven aan een graveur. Voor het instemmen met een andere prent was de
schilderr genoodzaakt om deze 'terug* te vragen. Scheffer kreeg de goedkeuring, maar de graveur stelde,
mett het oog op zijn eigen prent, wel enige voorwaarden. In antwoord aan de dame verwoordde Scheffer
dezee eisen:
Taii obtenu de 1'homme qui fait graver ce tableau 1'autorisation de laisser faire la lithographe que
vouss me demandez, il stipule seulemant qu'on ne ne dessine que la figure de Marguerite celle de
Faustt et de Méphistophélès et point les figures accessoires afin que toute la composition ne soit
pass reproduire. Je vous envoie un dessin sur lequel on pourra prendre ces trois figures a retoucher
apress Ie tableau qui reste chez moi jusqu'a la fin du mois.'14
Mett het oog op de bescherming van zijn eigen prent, verbood de graveur dus de reproductie van de gehele
voorstelling.. Ook de schilder zelf kon hier niet tegen ingaan. Om misverstanden te voorkomen stuurde
Schefferr de dame een tekening van de 'toelaatbare' compositie voor reproductie. Afgezien van de
juridischee vrijheid om een werk te reproduceren, was het van belang om door de eigenaar te worden
binnengelatenn en toegang te krijgen tot het te reproduceren werk. Zo was in musea het reproduceren van
kunstwerkenn vaak aan huisregels gebonden. In dit licht moet wellicht de brief van Scheffer begrepen
worden,, die hij schreef aan het Louvre, eigenaar van zijn schilderij Marguerite au Jardin: * Je prie la
Directionn des Musees de laisser faire un croquis a la mine de plomb de mon tableau de Marguerite au
Jardin.'15 5
All met al lijkt Scheffer zich nadrukkelijk bewust van de betekenis van het reproductierecht. Afgezien van
dee verschillende brieven blijft het echter bij spaarzame aanwijzingen. Zo blijft zijn juridische relatie met
deefirmaGoupil in het duister gehuld doordat de boekhouding van Goupils uitgeverij verloren is gegaan.
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A.-M. de Brem in: Tentcat. Parijs 1991, p.53-55. Het betreft hier overigens alleen inkomsten gedurende de laatstetienjaar van
zijnn leven.
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Opgemerkt wordt dat dergelijke replica's zeker niet de kostbaarste werken waren in zijn oeuvre. Ter vergelijking werd
gedurendee de laatste periode van zijn leven werd voor zijn grootste schilderijen tussen de 15.000 F en 20.000F betaald. Hoewel
reproductierechtenn slechts een beperkt deel van zijn inkomsten waren, ging het om substantiële bedragen.
ww
brief van Ary Scheffer aan een anonieme dame, 17 juin 1838-1840, Fondation Custodia Parijs. Het betreft hier de reproductie
vann Faust au Sabbath of Marguerite sortant au l'egiise.
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brief van Ary Scheffer aan de Directie van het Louvrep], 6 april 1846, met dank aan de heer Leo Ewals die mij wees op deze
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Warenn er contracten tussen de schilder en defirma?Het is goed mogelijk, maar misschien zijn ze er ook
nooitt geweest. Tussen kunsthandels en kunstenaars golden vaak informele afspraken, die, hoewel niet
minderr bindend, nooit op papier zijn gezet. De jarenlange informele band tussen Scheffer en Goupil doet
'vrezen'' voor het bestaan van uitvoerige contracten. Illustratief is een handgeschreven opmerking van
Schefferr op een prent van Henriquel-Dupont naar Christus Consolator. De prent werd uitgegeven door
Goupil,, maar dit exemplaar is niet verkocht en bleef achter in de resterende boedel van de firma, zoals d;e
nuu wordt bewaard in het Musée Goupil in Bordeaux. In de marge van de prent schreef Scheffer: 'Je
soussignéé declare que MM. Goupil et cie sont seuls propriétaires de droit exclusif de reproduction de la
présentee composition que je leur ai vendu sans reserve, Paris 6 mai 1857.'16 De gravure van Dupont is
wellichtt de populairste reproductie die naar Scheffers werk is verschenen. Dat Goupil het droit de
reproductionreproduction van dit werk had, hoeft geen verbazing te wekken. Dat Scheffer, gezien het belang van de
prent,, hier geen misverstand over wilde laten bestaan, is ook begrijpelijk. Opmerkelijk is echter dat deze
belangwekkendee mededeling terloops in de marge van een prent is genoteerd in plaats van in een
uitgewerktt contract. Meer dan de inhoud is de vorm van deze afspraak interessant en wellicht tekenend
voorr de informele verstandhouding tussen Scheffer en zijn kunsthandelaaruitgever Goupil.
Schefferr verdiende aan reproductierechten, maar het blijft de vraag of hij nog extra inkomsten genoot uit
dee verkoop van prenten naar zijn werk, bijvoorbeeld in de vorm van royalties off andere winstdeling. Van
dergelijkee inkomsten is niets bekend en wellicht heeft hij ze nooit gehad. Waarschijnlijk ging het
financiëlee voordeel van een succesvolle prent vooral naar de uitgever. De omvangrijke inkomsten van de
uitgeverr Goupil uit de uitgaven van reproducties vormden de aanleiding voor een rechtszaak tegen de
firma,, aangespannen door de nabestaanden van enkele beroemde - en door Goupil veel gereproduceerde kunstenaars:: de erven van Paul Délaroche, Horace Vernet en namens Scheffer, zijn dochter Cornelia
Marjolin-Scheffer.. Op 26 juli 1878 volgde de uitspraak:
'Declaree Goupil et Cie bien et légitimement en possession du droit de reproduction les oeuvres
dontt sagit; les declare mal fondés dans leurs demandes è fins de dommages-intérêts, les en
déboüte;; Condamne les demandeurs en tous les dépens faits contre chacun, en ce qui les concerne,
parr Goupil et Ie ministre des beaux-arts, lesquels, pour les héritiers Délaroche, comprendront
renregistrèmentt des deux traites porduits, dónt distraction.'17
Dee eisers, onderwie Scheffers dochter, werden in het ongelijk gesteld, maar ook twintig jaar na Scheffers
doodd bleken de reproductierechten van zijn werken van groot belang.
ZelfstandigeZelfstandige reproducties
EenEen onvoltooide reproductie
Opp 16 december 1845 overleed de jonge talentvolle graveur Henricus Wilhelmus Couwenberg (18141845),, waardoor hij zijn gravure naar Scheffers Mignon et son Père onvoltooid moest laten. Taurels
beroemdstee leerling gold al jong als een groot talent met een veelbelovende toekomst.18 Zijn dood op 31jarigee leeftijd maakte echter een einde aan zijn carrière, die nog maar nauwelijks was begonnen.
Schefferr had zijn schilderij Mignon et son Père ge'öispireerd op Goethes roman Wilhelm Meisters
Lehrjare.Lehrjare. Enkele jaren eerder had hij al twee voorstellingen geschilderd met dit personage van Mignon:
Mignon:Mignon: Mignon regréttant la patrie en Mignon aspirant au ciel. Beide werken werden met succes
geëxposeerdd op de Salon van 1839. Ze werden allebei gegraveerd door de graveur Aristide Louis, waarna
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H.Dupont gravure naar Christus Consolator, in de collectie van het Musée Goupil te Bordeaux, inv.93-I-2-l 173.
Proces MM. Délaroche, Mme veuve Vemet, Mme Marjolin-Scheffer contre MM Goupil et Cie, editeurs. Tribunal civil de la
Seine,, première chambre, Présidence de M.Aubépin 1878.
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Met behulp van tekeningen van zijn broer A.J. Couwenberg maakte hij een serie van 12 landschappen uit de omgeving rond
Arnhem,, zie: Vervoom 1983, p.47.
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dee beide prenten op him beurt succes kenden op de Salon van 1844.19[53] Het is dan ook niet vreemd dat
Schefferr een derde, verwante compositie met Mignon schilderde, die hij voltooide in de eerste maanden
vann 1844. Nadat het schilderij in het voorjaar in Brussel was geëxposeerd, was het in juni in Londen te
zien,, waarna het door Koningin Victoria werd gekocht voor 708 pond.
Gezienn het succes van de eerdere twee varianten van Mignon is het geen toeval dat na de twee
eerderee gravures van Louis, ook deze derde variant van Mignon in prent werd gebracht. Sterker nog, de
graveurr Couwenberg had het contract voor reproductie al getekend, toen Scheffer nog bezig was met het
origineel.. Volgens Taurel was Couwenberg diep onder de indruk van Scheffers originele schilderij. Wie
daadwerkelijkk het initiatief heeft genomen voor de reproductiegravure is niet bekend. In ieder geval sloot
dee graveur al op 9 oktober 1843 in Parijs met de firma Goupil de overeenkomst voor de gravure. Enkele
wekenn later was hij terug uit Parijs en schreef hij op 1 november vanuit Amsterdam een brief aan zijn
ouders: :
'Zooo als gij dan nu ziet ben ik terug. Welnu ik ben niet zonder resultaat weder hier. Uit mijn brief
aann Bram en U allen zult U eenige bijzonderheden hebben vernomen. Thans zal ik U melden, dat
ikk alleen wagte, om Parijs te verlaten tot ik tot ik werkelijk een contract met de uitgever Goupil et
Vibertt zoude geteekend hebben, voor de gravure van eene schilderij van Scheffer te Parijs. Dat
contractt heb ik dan donderdag den 9en 's avonds elf uur onderteekend, en ik heb daarbij de
gravuree voor twaalf duizend francs aangenomen om in twee jaar te leveren. Indien de goede God
mijj gezondheid en een helder doorzicht in de zaak schenkt, hope ik die veel spoediger af te zullen
krijgen.. Het is een goede prijs, en die gelijk staat met prijzen van de bestefranschegraveurs. Ik
hebb dus die satisfactie mogen medenemen, dat ik door mijn reeds gemaakt werk alléén en niet
doorr kruiwagens dat werk heb verkregen, waarvan ik mij voor de toekomst alles goeds moet
belovenn bij de nadere voltooijing van de Douw en de Rembrandt die daar zeer veel bijval hebben
gevonden.. Bc heb getracht het contract zoo gemakkelijk mogelijk in terigten.Met februarij of
daaromtrentt krijg ik de tekening en zal dan elke twee maanden 1000 francs ontvangen, hetzij ik
hierr dat werk maak, ofwel te Parij s, en hieromtrent ben ik nu nog niet bepaald. Daar is het leven in
veell opzichten goedkoper, en hier is waarlijk alles duur, zooals U trouwens zeker weet. Op ons
gemakk echter zal ik allesrijpelijkoverwegen, met al de information nu door mij in persoon en op
dee plaats zelve ingewonnen. In alle gevallen zal ik op het laatst van het werk en voor den afdruk te
Parijss moeten zijn voor meer of minder tijd,'20
Couwenbergss brief geeft een bijzondere indruk van het afsluiten van een contract voor een reproductie. In
dee afspraken over de prijs, termijn(en) en werkwijze van de prent herkennen we de organisatie van het
reproductieproces.. Hoewel het contract zelf mij niet bekend is, blijkt het er wel geweest te zijn. Hij sloot
hett met de bekende firma Goupil, die hem een tamelijk riante betaling bood. Het is opmerkelijk dat deze
uitgeverijj met de jonge Couwenberg in zee ging. Zeker, de graveur had op de academie al diverse prijzen
gewonnenn en al snel naam gemaakt, maar hij stond nóg aan het begin van zijn loopbaan. In zijn brief
suggereertt Couwenberg dat hij de opdracht voor de reproductie naar Scheffers Mignon et son Père mede
tee danken had aan zijn prenten naar een schilderij van Dou (naar Meisje met mandje met fruit bij venster,
desüjdd in de collectie Six) en de Staalmeesters van Rembrandt. Hij kon de beide gravures echter nog
slechtss in onvoltooide staat aan de uitgever tonen als een teken van zijn vakmanschap. Toch waren ze
goedd genoeg om de uitgever van zijn kunnen te overtuigen. Overigens zijn ook deze twee prenten nooit
doorr Couwenberg afgemaakt en werden ze na zijn dood voltooid door respectievelijk de graveurs J. de
Maree en J.W. Kaiser.
Inn 1844 berichtte De Kunstkronijk over Couwenbergs werkzaamheden in Parijs:
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'Naarr wij vernemen is onze uitmuntende graveur, de Heer Couwenberg, op zijn laatste reize naar
Parijs,, aldaar uitgenodigd geworden, om eene grote schilderij van den beroemden Scheffer in
gravuree te brengen, welke schilderij te dien einde eerstdaags naar herwaarts zal overgezonden
worden.. Wij verheugen ons in dit vereerend berigt, waaruit wij met blijden trots ervaren, dat onze
verdienstelijkee vaderlandsche kunstenaars buiten 's lands op hunne echte waarde beginnen geschat
tee worden.'21
Hoogstwaarschijnlijkk ging het hier om Couwenbergs prent naar Scheffers Mignon waarvoor de graveur
wellichtt op bezoek ging bij de schilder zelf. Of hij daar ook het origineel zag is niet duidelijk. Wellicht
zagg hij het in het voorjaar van 1844 in Brussel op een tentoonstelling, waarna het verhuisde naar de
collectiee van Koningin Victoria.
Alss alternatief voor het schilderij had Couwenberg uit Parijs een tekening van het schilderij
ontvangen.. Met het schilderij nog in zijn herinnering, was zijn teleurstelling groot toen hij de tekening
onderr ogen kreeg. In een uitvoerige brief aan de schilder, die hier integraal wordt geciteerd, uitte de
graveurr zijn bedenkingen:
** Monsieur,
Jee saisis Toccasion favorable qui se présente par Ie depart de Mr. 1'advocat De Bruine
pourr Paris, afin de vous avertir la recette du dessin de Mr. Thevenin. En même terns Mr. de Bruine
enn profitera beaucoup en faisant votre connaissance honorable, Monsieur. Et alors certes il poura
pluss encore admirer vos beaux tableaux qui malheureusement nous parviennent si rarement Mr.
dee Bruine est celui du petit nombre de nos véritables amateurs, qui favorise le plus par son
influencee ici, les beaux arts et qui est darts le paysage un peintre tres distingue quoiqu'il ne se soit
pass fait artiste.
C'estt done avec plaisir qui ce dessin me soit parvenu. Comme j 'ai en 1'honneur de vous
écriree Monsieur, de Bruxelles devant le tableau c'est ouvrage m'a beaucoup touche et tellement
quee je sentais quelque regret en recevant le dessin, de ne pas avoir pu moi même interpreter ces
caractères. .
Malheureusementt j e n'avais pas recu le dessin alors. Et je n'emportais du tableau que le
caiquee exact des parties essentielies, et ca heureusement, parceque c'était votre désir Monsieur,
commee je lisais plus tard dans vos observations, Monsieur, qui sont tres justes. Permettez moi de
vouss soumettre les miermes lesquelles j'espère n'écarteront pas des votres. En general le dessin ne
mee parait pas avoir ce relief, quoiqu'étant tres vigoureux au tableau. La tête du vieillard, étant
absolumentt du Rembrandt dans le tableau, quand aux tons, et ayant cette belle transparence de la
naturee dans les ombres, a en sus ce caractere incomprehensible, dans les yeux par exemple, que
j'étaiss si curieux de retrouver dans le dessin. Est ce en vérité è raison que je me suis trouvé
desapointé?? Pour moi la tête du vieillard me parait plus grossiere, et par lè même plus grande par
raportt è la tête de Mignon, que dans le tableau. Je crois qu'il y manque de la finesse dans le
modeléé et quelque chose de plus fin dans le fond, quelque chose de plus fuyant, pour qu'on y
pensee moins. Le caractère de la tête de Mignon et le dessin du bras gauche me paraissent plus
fidèles.fidèles. Mais ce sera avec plaisir que je recevrai la reduction promis que Messrs Goupil avaient
oubliédee joigndre au dessin.
Commee le sort du tableau n'est pas de venir par ici en Hollande, je me propose dans le cas
ouu cette piece reste quelque part dans la Belgique ou en Engleterre, d'y aller revoir ce dessin avec
lee tableau et je ne doute pas que le propriétaire consentira a cela. Quoique mes obervations vous
paraitrontt exagérés Monsieur, je ne condamne pas le dessin auquel Mr. Thevenin a employé tous
sess soins, mais pardonnez la liberté avec laquelle je vous soumets ceci par Texaltation avec lequel
j'aii vu le tableau.
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Enn attendant quelque lettres par rintermède de Mr. de Bruine, qui voudra s'en charger, et
sii vous Ie juger nécessaire, je pourai m'occuper des choses acessoires, ce qui sera toujours avec la
pluss haute consideration Monsieur voire tres humble serviteur,
H.W.. Coüwenberg.'22
Dee tekening was zwak doordat deze niet kon worden afgewerkt, want het origineel was reeds verzonden
naarr de Koningin van Engeland. Als oplossing werd aangeboden dat de graveur op basis van de tekening
konn beginnen aan zijn gravure, maar dat hij later naar Parijs zou terugkeren, 'om zijne gravure onder de
oogenn van den schilder te voltooijen, [en] hij later in de raadgevingen en verbeteringen van dezen laatsten
middelenn zou vinden tot herstel der dwalingen waarin de gebreken der teekening hem hadden kunnen
doenn vervallen', zoals de meestergraveur Taurel later stelde.23 Problemen van de zwakke tekening zouden
kunnenn worden ondervangen, althans dat was de mening van de schilder Schèffer. De graveur
Coüwenbergg had echter zijn bedenkingen. Zoals Taurel stelde: 'hij had te veel ondervinding om niet te
wetenn dat bij het graveren het altijd moeijelijk, soms onmogelijk is, om, ten opzigte van de uitdrukking en
dee vormen, de bij den aanleg begane fouten te verbeteren.'24
Dee bewuste tekening was niet van de hand van Schèffer zelf, maar van de (wellicht met de
schilderr bevriende) graveur J.C. Thévenin (1819-1869). Terwijl de schilder vertrouwde op zijn correcties
achteraf,, was Coüwenberg zich vooraf bewust van het moeilijk te keren graveerproees. Bij afwezigheid
vann het origineel was de tekening nu eenmaal het belangrijksterichtsnoerbij de reproductie. Het is
begrijpelijkk dat Coüwenberg liever zelf de tekening maakte, zoals collega-graveur Calamatta deed voor de
reproductiee van Scheffers Francesea di Rimini.25 Het gebruik van dergelijke tekeningen was vrij algemeen
enn had tot voordeel dat het reproductieproces als het ware kon worden 'losgeweekt' van het origineel.
Tegelijkertijdd lagen gevaren op de loer. Een gebrekkige tekening leidde onherroepelijk tot problemen bij
dee reproductie. Li een ander geval zorgde Schèffer zelf ervoor dat de tekening niet langer overeenkwam
mett het originele werk. Zo bestaat er een krijtstudie van zijn werk Jacob ei Rachel uit 1856. Het schilderij
werdd gegraveerd door Jules Levasseur, waarvoor deze waarschijnlijk vooral de tekening gebruikte in
plaatss van het originele schilderij. Eenjaar later had de schilder echter enkele details in zijn schilderij
aangepast.. Toen in 1859 de prent van Levasseur verscheen, gaf deze de inmiddels 'achterhaalde'
compositiee uit 1856 weer. Waar graveurs niet de mogelijkheid hadden, of namen, om hun werk af te
stemmenn op het schilderij konden merkwaardige verschillen ontstaan tussen het origineel en de
reproductie. .
Mett behulp van de tekening maakte de graveur waarschijnlijk zelf een tekening om de contouren
vann de voorstelling op een plaat over te brengen. Hiervoor legde hij de tekening op de bewerkte etsplaat.
Doorr de lijnen nu met een naald door te prikken in de etsgrond kon de graveur een patroon van
stippellijnenn overbrengen op de plaat. Vervolgens kon hij de verschillende onderdelen van de voorstelling
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Hèij 2002, p.298. Couwenbergs leermeester de graveur Taurel kende de problematische tekening ook en had Couwenbergs
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verderr aanbrengen, zoals te zien is in de vroegst bewaarde staat van de prent.[46] Opvallend is dat
Couwenbergg zijn aandacht allereerst heeft gevestigd op de lastige details van de hoofden van Mignón en
haarr vader en de achtergrond openliet. Graveurs werkten meestal andersom. In de tweede bekende staat
hadd Couwenberg inmiddels de afbeelding volledig aangebracht. Zoals Hei] terecht opmerkt, is de
afbeeldingg nog louter mét de etstechniek aangebracht en vertoont de prent nog geen sporen van de burijn.
Dee prent stond daarmee als het ware nog in de 'grafische grondverf. Met de zwakke tekening als
voorbeeldd zag Couwenberg de problemen al aankomen; bovendien bleef de door Goupil toegezegde
reductiee eveneens achterwege. Toen de besloot de graveur:
'zonderr op tijd noch onkosten te zien, noch te letten op de moeijelijkheden welke hij zou kunnen
ontmoetenn tot het bekomen van vergunning om in de vertrekken der koningin van Engeland
tóegelatenn te worden, en de toestemming te erlangen om zich gedurende een zeker aantal dagen
tegenn over de schilderij neder te zetten, ten einde de schets die hem tot teekening moest dienen te
verbeteren.. Alleenn dus om zich op de hoogte der hem toevertrouwde onderneming te plaatsen, en
zichh in die stelling te handhaven, wilde hij zijn gezin verlaten, en die reis ondernemen.*26
Dee graveur kreeg gelukkig toestemming van Koningin Victoria om Scheffers schilderij van dichtbij te
bestuderen.. Hierdoor weten we precies voor welk schilderij hij zijn aantekeningen heeft gemaakt, m
anderee gevallen is dat vaak veel minder duidelijk. Net als bij veel van zijn tijdgenoten bestaan er van
Schefferss werken vele varianten in de vorm van replica's, reducties en kopieën.27 Behalve dat Scheffer
zelff zijn composities herhaalde, waren op diens atelier vele leerlingen en assistenten bezig met dergelijke
replica's.. Zo nam Scheffer vanaf eind jaren dertig de kunstenaar Auguste Legras (1818-1887) in dienst,
diee zijn hele leven vele replica's maakte en vaak door de meester zelf zijn gesigneerd. Het resultaat is een
tamelijkk onoverzichtelijk geheel van werken, die in meer of mindere mate van Scheffers hand zijn.28 Al
dezee verwante versies, in combinatie met vergelijkbare tekeningen, maken het nu vaak bijzonder lastig om
vastt te stellen welk 'origineel* de basis vormde voor welke reproductie. Bij Couwenbergs reproductie van
MignonMignon et son Père weten we wel naar welk schilderij de graveur heeft zitten turen, maar zijn indruk
ervann werd mede gevormd door de tekening. Couwenbergs werk voor het origineel werd later door zijn
vriendd PX. Dubourcq verbeeld en gereproduceerd in De Kunstkronijk. We zien de graveur in stilte
werkendd voor het omvangrijke schilderij van Scheffer, uiteraard in het volle licht. Zoals Heij opmerkt, is
hett waarschijnlijk dat Couwenberg hier zijn indrukken van het schilderij heeft genoteerd op een proefdruk
vann de tweede staat van zijn prent. In de marge noteerde de graveur zijn opmerkingen van het origineel ter
aanvullingg op de zwakke tekening,/¥7/ Zo staat in de rechtermarge te lezen:
** [.. .Jaltijd heeft het hoofd in de schilderij meer uitdrukking dan in de teekening, hoewel het wit
derr ogen donkerder is dan op mijn gravure. De kop is niet zoo baviaanachtig als op de teekening.
Alss het glas voor de teekening is lijkt zij meer op de schilderij dan anders* want is alles te schel.
Hoofdd van de man is wel wat doffer op het licht dan de teekening, maar ook zijn de schaduwen
voorall op het linker jukbeen niet zo zwart als op de teekening [.. .y29
Dee opmerkingen illustreren de scherpe blik van de graveur, die met een kritisch oog keek naar de details
vann het schilderij, de tekening en zijn eigen gravure. Naast de observaties van de graveur staan in de
margee aan de onderkant twee coupletten te lezen die de oude harpist zingt in Goethes roman. De reden
hiervoorr is niet duidelijk. Mogelijk noteerde de graveur de verzen om deze eventueel later als poëtische
toevoegingg in de plaat te graveren, zoals dat vaker gebeurde. Couwenberg verwerkte zijn eigen
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waarnemingenn in een derde staat van zijn prent Zo dempte hij het scherpe contrast in het gelaat van de
oudee man. Tevreden met de compositie, was hij bovendien begonnen met het daadwerkelijk graveren van
dee voorstelling.[48 A/B]. Zijn vroegtijdig overlijden betekende het einde van zijn inzet voor deze
reproductiee naar Scheffers schilderij Mignon et son Père.
Couwenbergg kon zijn prent niet afinaken, maar zijn werkwijze is interessant. Het is opmerkelijk dat de
graveurr tegen Scheffers voorstel inging door geen genoegen te nemen met de assistentie van de meester
zelf.. Deze zelfbewuste houding van de graveur getuigt van een duidelijke eigen inbreng in het
reproductieproces.. De gang van zaken zegt uiteraard ook iets over Scheffer zelf, die kennelijk de ruimte
liett aan de graveur om zijn eigen plan door te zetten. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot zijn tijdgenoot
Turner,, berucht om zijn veeleisende houding jegens graveurs. Opgemerkt moet worden dat Scheffer met
eenn 'ander slag' prentmakers samenwerkte. Koos Turner vooral voor jonge onervaren graveurs, die hij
volledigg naar zijn hand poogde te zetten, Scheffer werkte vaak met prentmakers van naam. Dupont,
Prevost,, Calamatta, S.W. Reynolds en Léon Noël waren reeds gevestigde graveurs met soms een
internationalee reputatie toen zij prenten maakten naar zijn werk. Hoewel Scheffer zelf eveneens een grote
reputatiee had, lijkt hij graveurs op gelijke voet te hebben benaderd Zo had hij diverse prentmakers in zijn
directee vriendenkring, zoals Charles de Lasteyrié, het echtpaar Francois en Louise Girard, en ook Dupont
kwamm hij waarschijnlijk regelmatig tegen op de elitaire salons van Baron Gerard. Zij maakten prenten
naarr Scheffers werk en de schilder legde hen soms vast in een portret, zoals S.W, Reynolds en De
Lasteyrié.. Zijn prentmakers bewogen zich in hetzelfde culturele milieu als de schilder zelf. De
'sociaalculturelee afstand' tussen de schilder en zijn prentmakers lijkt in de Franse context niet heel groot
tee zijn geweest in de eerste helft van de negentiende eeuw. Tekenend voor het verschil tussen de Engelse
enn Franse situatie is de verwondering van de Engelse graveur Raimbaeh over de maatschappelijke status,
diee schilders en graveurs in Frankrijk genoten. De prentmaker bezocht verschillende keren Parijs en was
goedd bevriend met bekende Franse graveurs als Bervic, Henriquel-Dupont en Desnoyez en schreef in
1843:: *
'whateverr may be the worldly circumstances of an artist in France (and I believe mat in pecuniary
matterss they are much alike in all places) it cannot escape observation, that in that country they are
allowedd to take a higher rank in public estimation, relatively to the other classes of society, than is
permittedd to them generally inn England.'30
Benadruktt moet worden dat de genoemde graveurs behoorden tot de 'elite' van de negentiende-eeuwse
prentmakers.. Daarnaast werkten waarschijnlijk vele onbekende graveurs ambachtelijk aan hun prenten in
dee bescheiden omgeving van hun eigen werkplaats. Een indruk van de verhoudingen tussen graveurs blijkt
uitt een brief van Paul Chenay aan de meestergraveur Henriquel Dupont Nadat Chenay een gravure had
gemaaktt van Scheffers Le Larmoyeur, verschenen in L 'Artiste in 1856, had de graveur te weinig om
handenn en informeerde hij bij zijn beroemde collega naar werk. In antwoord hierop schreef HenriquelDupont: :
** J apprends avec tres vive pein que vous etez au ce moment sans aucun travail, et je suis surprise
quii votre dernier öuvrage d'après M Scheffer ne vous tait amene une commande assez lucrative
pourr vous. Mettre a même de terminé votre planche du Theatre Francais.[...] Soyez assure qui si
jee puis trouver une occasion de vous servir, je ne la laisser échapper.'31
Couwenbergg was dood, maar zijn deels gegraveerde plaat was er nog. DefirmaGoupil ging op zoek naar
eenn andere graveur om de drukvorm te voltooien. De keuze viel op de Franse graveur Alphonse Francois
(1814-1888).. Ook dit was een jonge graveur, net zo oud als Couwenberg, en minstens zo talentvol. Hij
300
311

Raimbaeh 1843, p.57.
Brief van Henriquel-Dupont aan Paul Chenay, poststempel 27 sept 1856, Fondation Custodia inv.2000-A.22].

204 4

wass een broer van de graveur Jules Francois - en behoorde tot de meest belovende leerlingen van de
meestergraveurr Henriquel-Dupont. Hij had in 1842 met succes gedebuteerd op de Salon. Later zou hij
voorall naam maken met prenten naar werken van Paul Delaroche.32 Bij Francois was Couwenbergs
onvoltooidee plaat in goede handen. Hij werkte door aan de drukvorm en ruim drie jaar na Couwenbergs
doodd was de klus geklaard. Op 1 februari 1849 bracht Goupil de prent in Parijs, New York en Londen op
dee markt, en er stond op te lezen: 'peint par Scheffer -commence par H.W. Couwenberg - terminé par
Alphonsee Francois'.[49]
Omm de prent naar Mignon et son Père aan te prijzen publiceerde de uitgever tegelijktfjd een
brochuree over de prent.[50] Deze publicatie werd opgesierd met een kleine litho ervan. Het lineaire
karakterr van deze prent onderstreept dat de litho moeten worden beschouwd als een reproductie van de
gravure,, niet van het originele schilderij.33 In de toelichting werd de prent naar Mignon et son Père van
aangeprezenn als een belangrijke aanvulling op de twee eerder verschenen prenten naar Mignon regrettant
lala patrie en Migpon aspirant au del. Deze twee gravures waren een groot succes; volgens de uitgever
warenn er duizenden exemplaren van verkocht.34 De brochure beschrijft vervolgens de afgebeelde scène
vann Mignon uit Goethes roman Wilhelm Meister. Ten slotte wees men op de totstandkoming van de prent,
begonnenn door de 'célèbre graveur' Couwenberg en voltooid door Francois, over wie de uitgever stelde:
(
HH en a fait un chef-d'oevure qui Ie classe dès aujourd'hui parmi les graveurs les plus renommés de
1'epoque.. Ce jugement que portent sur lui les artistes les plus distingués, sera ratifié par tous eeux qui
verrontt Ia gravure de Mignon et son Père.^ Van de prent verschenen vijf versies met verschillende
prijzen: :
I:: Épreuves 'avant la lettre', op gewoon papier: 40 francs
2::
"
**
, op chinees papier: 50 francs
3:3: Épreuves 'avec la lettre', op gewoon papier: 20 francs
M
"
, op chinees papier: 25 francs
4::
5:: Épreuves d'artiste
: 120 francs
Dankzijj de inzet van Francois was de prent van Couwenberg alsnog voltooid. Maar deed de afwerking
doorr Francois wel recht aan de oorspronkelijke opzet van Couwenberg? Dat was een vraag die opkwam in
Nederlandsee culturele kringen. Om hierover uitsluitsel te krijgen, besloot het hoogste kunstcollege in de
Nederlandsee kunstwereld, de Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut tot een nader
onderzoek.. Deze kwestie is onlangs aan de orde gesteld door J. J Heij en wordt hier nader toegelicht.36
Enkelee maanden nadat de prent was verschenen, stond er op 1 augustus 1849 in de Nederlandsche
StaatscourantStaatscourant te lezen:
*Dee vierde klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en
Schoonee Kunsten een onderzoek wenschelijk achtende van de, te Parijs uitgegevene, gravure in
koper,, voorstellende "Mignon et son père" naar de schilderij van Ary Scheffer, in het bezit der
Koninginn van Engeland, welke gravure door wijlen haar verdienstelijk mede-lid H.W.
Couwenbergg was aangevangen, doch na zijnen dood door den Franschen graveur Alphonse
Francoiss is voltooid, en wel bepaaldelijk in hoeverre deze voltooide arbeid beantwoordt aan
hetgeenn men billijkerwijs van de aanleg van den heer Couwenberg kon verwachten, - verzocht in
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dee zitting vail 4 juttij jl. haar medelid de heer A.B.B. Taurel zich met een zoodanig onderzoek te
belastenn en van zijn bevinding verslag te doen.'37
Hett hoogste adviescollege van de Staat op het terrein van de kunsten liet het feitelijk onderzoek over aan
dee gezaghebbende graveur Taurel. Toen hij nog directeur was van de graveerschool aan de Koninklijke
Academiee van Beeldende Kunsten in Amsterdam was Couwenberg een van zijn talentvolle leerlingen
geweest.388 Zijn onderzoek naar de gravure Mignon et son Père biedt een zeldzame beschouwing van de
vervaardigingg van een reproductie, gezien door de ogen van één van de meest gezaghebbende figuren uit
dee Nederlandse prentkunst in de negentiende eeuw. Taurel deed in de zitting van 18 juni 1849 aan de
ledenn van de Vierde Klasse verslag van zijn bevindingen, die op 1 augustus 1849 officieel werden
gepubliceerdd in de Staatscourant en daarna vertaald verschenen in De Kunstkronijk en De Spectator?9
Bovendienn stuurde men het rapport naar enkele buitenlandse kunsttijdschriften, zoals het Duitse
Kunstblatt,Kunstblatt, dat overigens al niet meer verscheen. Daarnaast besloot men het op te sturen naar het Franse
LL 'Artiste, of anders de Revue des Deux Mondes ingeval eerstgenoemde redactie soms de plaatsing niet
verlangde'' .40 Hoewel het verslag in geen van beide Franse bladen is te vinden, onderstreept dit steeven tot
verspreidingg van dit verslag wel het belang dat men in Nederland hechtte aan dit onderzoek. Hieronder zal
ikk citeren uit de Nederlandse vertaling van het rapport, gepubliceerd in De Kunstkronijk.
Inn zijn onderzoeksverslag voor de Vierde Klasse dacht Taurel met weemoed terug aan zijn oudleerling,, die al gauw superieur was aan zijn leermeester:
'Hétt naauwkeurig onderzoek, hetwelk deze eervolle taak vorderde, de vergelijking welke ik tot in
dee kleinste bijzonderheden heb moeten maken tusschen den staat waarin Couwenberg de plaat
gebragtt had, en dien waarin zijn gelukkige opvolger ons die geleverd heeft, hebben treurige
herinneringenn bij mij opgewekt. Couwenberg was mijn leerling, en in korten tijd ook mijn
mededinger;; mijn raad en dikwerf mijn leidsman geworden, bleef hij altijd mijn vriend.'[...]
'Indienn hij een middelbaren ouderdom had mogen bereiken, zou hij de graveerkunst tot eene
zowell hier als elders ongekende hoogte opgevoerd hebben; en hij heeft ons de bewijzen
achtergelaten,, van hetgeen ik beweer, in een groot aantal voortbrengsels zijner hand, waarvan
eenige,, wel is waar, door het soort en de groote, van ondergeschikt belang zijn, maar echter alle de
vereischtenn der kunst in de hoogste mate in zich vereenigen, maar bijzonder in zijne drie
beroemdee platen, waarvan de aanleg slechts geheel voltooid is; de eerste naar de Staalmeesters
vann Rembrandt, de tweede, naar den bekenden Gerard Douw, welke een deel van de
kunstverzamelingg van de heer Six uitmaakt, en de derde, naar de schilderij van Ary Scheffer,
toebehoórendee aan de koningin van Engeland, en die, door Alphonse Francois afgewerkt, het
onderwerpp van het tegenwoordig verslag uitmaakt.*41

"" De Staatscourant, na 178 (1-8-1849).
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Mett het oog op deze onvoltooide staten van Couwenberg vroeg Taurel zich af:
'Maarr moeten wij ons in waarheid verheugen de werken van onzen Couwenberg voltooid te zien?
Zouu het niet beter geweest zijn zijnen arbeid onafgewerkt te laten, en, indien men alsnog eene
voorstellingg naar de oorspronkelijke stukken gewenscht had te bezitten, ze op nieuw door andere
meesterss te doen graveren? Ik voor mij ben van dat gevoelen, vooral nu ik zie dat een
buitenlandschh graveur met het afwerken der gravure van Couwenberg is belast. '42
Taurell had zijn twijfels over de voltooiing van de prent, vooral nu die het werk was van een buitenlandse eenn Franse - graveur. Het is een opmerkelijke uitlating van Taurel, die zelf Frans was en zijn verslag
bovendienn in die taal opstelde, maar die zijn landgenoot Francois kennelijk toch als een buitenlander
beschouwde.. Toch had hij wel degelijk waardering voor het werk van Francois:
'Dee wil daarmede niet te kermen geven dat de plaat, Mignon et son Père, van verdiensten ontbloot
is.. Verre van daar, Mijne heeren! ik beschouw integendeel die plaat als eenn der goede
voortbrengselss van den tegenwoordige tijd. Ik vind daarin in hooge mate ernst en waardigheid, de
teekeningg is zuiver, en de middelen, welke de eigenlijk gezegde gravure aan de hand geeft, met de
behoedzaamheidenn in dier voege aangewend dat de aandacht niet afgetrokken en iets te kort
gedaann wordt aan de uitdrukking en de gedachte, welke bij onderwerpen van zoodanigen aard den
aanschouwerr in het bijzonder moeten bezig houden.'
Volgenss Taurel overtrof de gravure de twee eerdere prenten naar Scheffers Mignon règrettant la patrie en
MignonMignon aspirant au ciel van Aristide Louis. Hij wees erop dat bij de gravure naar Migpon et son Père
grotee moeilijkheden waren te overwinnen en dat 'met welke zorg ook de plaat mogte aangelegd zijn, hij
diee haar voltooijen zou (zoo dit de aanlegger zelf niet was) een meer dan gewoon talent moest bezitten om
dee denkbeelden van dezen laatste te begrijpen, zich daaraan te onderwerpen en die te vervolgen' .43 Liever
hadd hij echter gezien dat Couwenberg zelf de prent had kunnen voltooien.
Taurell beëindigde zijn onderzoeksverslag met een gedetailleerde technische vergelijking tussen de
staatt die Couwenberg had achtergelaten en het eindresultaat van Francois. Het onderwerp van de
voorstellingg bleef buiten beschouwing, dat was immers reeds bepaald. Op het niveau van dé tinten en
lijnvoeringg benadrukt Taurel de verschillen tussen Couwenbergs opzet en Francois' voltooide staat:
*[...]] zoo moet ik verklaren dat ik in den laatsten afdruk niet bespeurd heb die ontwikkeling van
overgangen,, verscheidenheden, tegenstellingen, hétzij van het donkere tot het lichte der kleuren,
off van verschil in de bewerking, welke de aanlegger bepaaldelijk op het oog had, gelijk uit zijnen
arbeidd is op te maken. Men zou echter zeggen dat zijn opvolger zich beijverd heeft om alles uit te
wisschenn en gelijk te maken. Couwenberg wist zonder twijfel dat men bij ernstige onderwerpen,
enn bij die waarin de uitdrukking eene eerste rol speelt een omzigtig gebruik van de rijkdommen
derr graveerkunst en van het betooverende harer uitwerking moet maken; maar ik weet dat hij die
omzigtigheidd door sommigen dikwerf te ver gedreven vond en slechts als een gevoel van
zwakheidd in hunne kunst beschouwde. De werd dus onaangenaam teleurgesteld toen ik, in plaats
vann die kleur en die betooverende uitdrukking, die Couwenberg aan zijn werk zou gegeven
hebben,, eene plaat voor mij zag die niets dan een donker en eentoonig aanzien had.'44
Hett donkere uiterlijk gaf de prent ten onrechte de indruk vann een mezzotint, aldus Taurel:
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'Voorzekerr was het hier geen zaak om het onderwerp te behandelen op eene wijze gelijk de
Engelschenn gewoon zijn in hunne gravures te volgen; dit zou volstrekt niet in overeenstemming
zijnn geweest met de stijl van Scheffer, en nog minder met dien in zijne drie voorstellingen,
waarvann Mignon van Göthe het onderwerp is» en waarin de schilder zieh veeleer naar den
Duitschenn stijl schijnt te hebben willenrigten.Maar men moest hier een middenweg kiezen, en ik
benn verzekerd dat het hoofd van den grijsaard en dan van Mignon veel bij eene krachtigere en
meerr afwisselende behandeling zouden gewonnen hebben.*
Naastt de beoordeling van kleur- en tmtnuances in de beide prenten,richtteTaurel zieh op de lijnvoering
vann de beide graveurs bij de uitwerking van diverse details, zoals voeten, handen en hoofd:
*[...]] zo moet ik bekennen met een waar genoegen opgemerkt te hebben dat Alphonse Francois de
voetenn en handen en vooral het hoofd met talent heeft afgewerkt [...] Een voltooid hoofd doet
zichh ongetwijfeld beter voor dan een aangelegd hoofd, maar dat hoofd is goed afgewerkt, goed
geteekendd en goed gemodeleerd: de uitdrukking is uitstekend, bevallig en treffend; Coüwenberg
zouu zoo ver en misschien verder gekomen zijn [sic]; het hoofd gehjk het is, schijnt mij toe hem
waardigg te zijn, en met veel genoegen ken ik dien lof aan Alphonse Francois toe. Het hoofd van
denn grijsaard, daarentegen vind ik hard van toon, hard gemodeleerd: het drukt de afgeleefdheid
niett uit, het is als van hout of van metaal. Welke uitdrukking daarintegen in het door Coüwenberg
aangelegde!! Welk eene teekening! Welk eene doorschijnendheid! In dien staat is het reeds eene
parel!! Coüwenberg alleen zou het hebben kunnen voltooijen. De handen van den oude zijn zwaar
gewordenn en van eene dikte niet in overeenstemming met de phisionomie welke de grijsaard van
Göthee moet hebben. Dat is niet die vermindering, van den ouderdom en van langdurige rampen;
datt zijn niet die lange en dorre vingers welke men zich verbeeldt over de snaren der harp te zien
dwalen.. Van den aangelegde hoofd ZÓÜ eene geheel andere partij hebben kunnen getrokken zijn;
Coüwenbergg had die handen niet aldus begrepen, en hij zou ze ook niet op die wijze voltooid
hebben.'45 5
Opp basis van zijn onderzoek kwam Taurel tot zijn slotoordeel over Francois' voltooiingg van Couwenbergs
prent: :
'Ziedaar,, Mijne heeren! Het oordeel dat ik mij, op uwe uitnoodiging, veroorloofd heb over de
tweee toestanden der plaat Mignon et son Père uit te brengen. Ik ben overtuigd dat in geen deel,
welkee men tenn volle in den tweeden toestand kan en moet bewonderen, Coüwenberg zou
achterlijkk gebleven zijn, en dat hij in al het overige den voltooijer zou hebben overtroffen. Om ten
slottee in weinige woorden mijne wijze van zien over dit nieuwe kunstvoorbrengsel te zamen te
vatten,, zal ik zeggen:''Het is een zorgvuldig voltooid maar over het algemeen verzwakt werk.'46
Taurelss oordeel werd door de Vierde Klasse overgenomen, waarna men dit verslag openbaar maakte. Van
Couwenbergss prenten zijn heel waarschijnlijk heel weinig afdrukken gemaakt en door het werk van
Francoiss werd dit zelfs helemaal onmogelijk.47
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JJ,F. Noordziek, 'Coüwenberg1, De Kunstkronijk 10 (1849), p.71.
J.JJ\ Noordziek, 'Coüwenberg', De Kunstkronijk 10 (1849), p.71.
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'uit aanmerking van de belangstelling, dié beide kunstwerken, zoowel binnen als buiten 's lands, waardig zijn en ook zullen
opwekken,, tot de openbaarmaking van dit verslag, en zulks te meer omdat zij het haren pligt achtte, met de bekendmaking van
haarr oordeel ten deze, de eer van den verdienstelijken Nederlandschen kunstenaar Coüwenberg te handhaven, door tenn aanzien
derr hier bedoelde plaat, wegens het gering aantal afdrukken en de onmogelijkheid er mans meerdere van te kunnen verlangen, de
arbeidd door hem geleverd minder algemeen bekend zal raken, en alzoo eene vergelijking tusschen de door Coüwenberg
aangelegdee en door Francois voltooide gravure ook minder gereedelijk zal kunnen plaats hebben.'zie: J.J.F. Noordziek,
'Coüwenberg',, De Kunstkronijk 10 (1849), p.71. Op een tentoonstelling in de Amsterdamse Odéon van buitenlandse hedendaagse
meesterss hing was onder andere ook een proefdruk van deze gravure naar Scheffers Mignon en haar vader te. bewonderen, zie:
anoniem,, 'Kronijk', De Kunstkronijk (1849), jrg.10, p.63.
466

208 8

Taurelss onderzoek onderstreept hoezeer reproducties werden beoordeeld als persoonlijke
interpretaties,, bepaald door de individuele kwaliteiten van de graveur. Zijn vriend Delacroix omschreef
hett helder in zijn Journal op 25 januari 1857:
'Laa Gravure est une veritable traduction, c'est-a-dire Tart de transporter une idee d'un art dans un
autre,, comme le traducteur le fait a 1'égard d'un livre écrit dans une langue et qu'il transporte dans
laa sienne. La langue étrangère du graveur, et c'est ici que se montre son génie, ne consiste pas
seulementt a imiter par le moyen de son art les effets de la peinture, qui est comme une autre
langue.. H a, si Ton peut parier ainsi, sa langue è lui qui marque d'un cachet particulier ses
ouvrages,, et qui, dans une traductionfidelede Pouvrage qu'il hnite, laisse éclater son sentiment
particulier.'48 8
Taurell prefereerde de 'vertaling' van Couwenberg. De vervaardiging van de prent sluit in verschillende
opzichtenn aan bij de vervaardiging van reproducties, zoals we die kennen van tijdgenoten als Ingres en
Délaroche.499 Toch is de prent in één opzicht volstrekt uniek: nooit eerder werd er een dergelijk prestigieus
onderzoekk gewijd aan een reproductie. De gravure naar Mignon et son Père is daarmee een bijzondere
reproductiee naar een werk van Scheffer, zeker toen in 1927 het originele schilderij verloren ging.50
EenEen uitgever van Scheffer-reproducties: defirmaGoupil
Dee gravure naar Mignon et son Père verscheen bij de firma Goupil. Samen met Horace Vernet en Paul
Délarochee behoorde Scheffer tot de meest gereproduceerde kunstenaars in het fonds van deze beroemde
firma.firma.$1$1 Hoewel er ook wel prenten naar Scheffer bij andere uitgevers verschenen, kwamen verreweg de
meestee reproducties van zijn werk uit bij Goupil. Het is niet duidelijk hoe en wanneer Scheffer met de
firmaa in contact is gekomen. Een vroege fondslijst van defirmaGoupil & Rittner uit 1835 vermeldt
enkelee prenten naar Scheffer: een gravure van Alfred Johannot naar Les Orphelins en van zijn broer Tony
eenn prent naar Les Enfants Egarés. De prenten van de broers Johannot waren echter al in respectievelijk
18255 en 1826 verschenen bij andere uitgevers. Het is onbekend wanneer de toenmalige Goupil & Rittner
dee beide prenten in hun fonds opnamen. Daarnaast was er in 1835 van Francois Girards een reproductie
vann La Nourrice beschikbaar in zwart-wit en kleur, net als de litho van Adölphe Midy (1797-1874) naar
LeLe Jeune Grec Defendant son Père. Het waren waarschijnlijk de vroegste Schefferreproducties van
Goupil,, die in deze periode snel uitgroeide tot een succesvolle uitgever in Parijs.52 De oorsprong van de
samenwerkingg tussen Scheffer en Goupil is onduidelijk, maar het bleek een geslaagde alliantie. Zo heeft
Schefferr jarenlang bijna uitsluitend met deze uitgever samengewerkt voor de reproductie van zijn werk,
ditt in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijntijdgenootIngres, die met meerdere firma's werkte.53 Dankzij het
fondss van Goupil hebben we een uitgebreid beeld van het 'totale' aanbod aan Schefferreproducties. Met
behulpp van de vele gedateerde fondssupplementen weten we bovendien redelijk nauwkeurig wanneer een
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Journal de Eugène Delacroix, 25 januari 1857,in: Delacroix I932m,p.30-31,
De reproductie naar Mignon et sonpere getuigd van een reproductieproces, zoals we dat ook kennen van kunstenaars uit
Schefferss omgeving als Ingres en Délaroche, zie: Bann 1999, p.200-220 en P.-L. Renié, 'Délaroche par Goupil: portrait du peintre
enn artiste populair', in: tentcat., Paul Délaroche. Un peintre dans VHistoïre, Nanr.es/Montpellier (Musée de Beaux-Arts/Musée
Fabre)) 1999, p. 173-199 en P.-L. Renié, P.-L, 'Oeuvre de Paul Délaroche reproduites en éditées par la maison Goupil', in:
tentxat.,, Paul Délaroche. Un peintre dans l 'Histoire, Nantes/Montpellier (Musée de Beaux-Arts/Musée Fabre) 1999, p.200-218.
^Tent-cat.. Dordrecht 1995, pA96. Zie ook: Morriss 1985, p.308,313.
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ett Leon Noel, 'Revue des editions iltustrées, des gravures et des lithographies', L'Artiste (1839) I, p.142.
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Bann 2000, p/708.
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bepaaldee prent op de markt verscheen. Zo krijgen we een indruk van wat, wanneer verscheen aan
reproductiess naar Scheffers werk gedurende zijn leven.54
Inn 1842 verscheen de gravure van Henriquel-Dupont naar Scheffers Christus Consolator. Goupils
compagnonn Rittner was inmiddels overleden, waarna Adolphe Goupü zich vanaf 10 mei 1841 associeerde
mett Theodore Vibert, schoonzoon van de beroemde graveur Jean-Pierre-Marie Jazet (1788-1871). De
naamm van defirmawerd omgedoopt tot * Goupü et Vibert'. Onder deze nieuwe naam bracht de firma de
gravuree vann Dupont uit. De prent van de hand van de Franse meestergraveur zou één van de bekendste
reproductiess naar Scheffers werk worden. Zoals gebruikelijk was de prent leverbaar in verschillende staten
enn varianten. Volgens de ovérzichtscatalogus van 1848 was de prent in de staten 'voor de letter' en 'met
dee letter' en gedrukt op gewoon papier verkrijgbaar voor respectievelijk 60 en 30 francs. Daarnaast waren
beidee staten ook verkrijgbaar op chinees papier, voor de prijs van 80 francs 'voor de letter* en 40 francs
'mett de letter'. De meest exclusieve staat, de epreuve d'artiste, was te koop voor 160francs.Duponts
ChristusChristus Consolator behoorde daarmee tot een van de kostbaarste Schefferreproducties in het fonds van
deefirma.Na deze Christus Consolator verschenen in de loop van de jaren veertig nog enkele nieuwe
prentenn naar Scheffers werk, zoals de twee reeds gememoreerde prenten van Louis naar de twee Mignons
inn 1843. [53] m 1847 werd een gravure van Girard naar Scheffers bekende werk Les Femmes Souliotes
gepubliceerd.555 Daarnaast vermeldt de fondslijst van 1848 een gravure van Thevenin naar Scheffers
portrett van Rossini. Tussen de gravures verscheen ook een ets van Louise Girard naar Lenore, waarvan
slechtss twee staten waren te krijgen. Het is een van de eerste en zeldzaamste etsen naar Scheffers werk in
hett fonds van Goupil.5* Aan het eind van dit decennium, in 1849, verscheen de bijzondere prent Mignon et
sonson Père"
Alss een pendant bij zijn Christus Consolator schilderde Scheffer zijn Christus Remunerator (na
1847).. Na Henriquel-Duponts gravure naar de Christus Consolator, graveerde één van diens leerlingen,
August»» Blanchard, de pendant die in mei 1851 verscheen.58 De gravure was verkrijgbaar in dezelfde
statenn en prijzen als de Chistus Consolator.59 De firma Goupü, Vibert & Co was inmiddels na de dood van
Vibertt omgevormd tot Goupü & Co en bracht na de gravure van Blanchard in de volgende jaren
voortdurendd nieuwe Scheffer-^eproducties op de markt. In mei 1853 verscheen een aquatint van Francois
Girard,, gemaakt naar Les saintes Femmes sortant du tombeau du Christ f° m juni 1854 publiceerde Goupü
opnieuww een gravure van Blanchard, nu naar Faust et Marguerite (Seduction).61 Ruim eenjaar later
kwamenn twee nieuwe prenten op de markt: Les saintes Femmes au tombeau du Christ, gegraveerd door de

Aangetekendd moet worden dat het verschijnen van een supplement in de praktijk niet exact samenviel met de voltooiing van de
genoemdee prent. Supplementen werden doorgaans twee keer per jaar gepubliceerd. Was de prent net na het ene supplement
voltooid,, dan kon deze pas in de volgende publicatie een paar maanden later opgenomen.
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Van deze prent waren echter slechts twee versies verkrijgbaar: afdrukken met de letter op chinees papier (1 SF) en epreuves
d'artistee (40F): Premier Supplement au catalogue de Goupü, Vibert ei Cie. A Paris, 15 Boulevard Montmartre et 10 Rue
d'Enghien,, maison A Londres et New York, 1847.
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De prent van Thevenin prent naar Rossini's portret was verkrijgbaar 'met' en 'zonder letter' pp gewoon papier voor 1 OF en 20F
enn op chinees papier voor 1S en 30F. De épreuve d'artiste kostte 60F, Catalogue au fonds de Goupü et Cie, editeurs d 'estampes
commissionairscommissionairs imprimeurs 1848. Daarnaast was er een litho verkrijgbaar van Raunneira naar Jezus ehez Marine et Marie v
Henrii Scheffer, zowel in kleur (16F) als in zwart wit (8F).
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Het betrefffende supplement ontbreekt maar in het fondsoverzicht van 1857 staat de prent vermeld. De afdrukken op gewoon
papierr waren te koop voorresp.20 en 40 F, op chinees papier voor 30 en 60 F, en de epreuve d'artiste was 120F, zie Deuxième
partiepartie du catalogu de la mainson Goupü et Companie. Comprenant les supplements publiees du Ier janvier 1848 au Ier janvier
1857[no.l-17]. .
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Hét werk was in 1851 te bewonderen in de kunstzaal van Arti. Zie voor een uitvoerige beschrijving: AX Buil, 'Ary Scheffers
Chistuss als vergelder', De Kunstkronijk (1851), jrg. 12, p.5-10.
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op gewoon papier voor 30 en 60 F en op chinees papier voor 40F en 80F met de 'épreuve d'artiste' voor I60F, zie: Publiations
NouvellesNouvelles de la maison Goupü et Compagnie, supplement mat 1851.
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De prent was verkrijgbaar op gewoon papier, voor 15F 'met de letter' en op chinees papier voor 20F en 30 F voor
respectievelijkk 'met* en 'zonder de letter'. De épreuve d'artiste was 40F, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupü et
Compagnie,Compagnie, supplement, mai 1853.
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De prent was verkrijgbaar voor 25F en 50 F op gewoon papier en op chinees papier voor 30F en 60 F. de 'épreuve d'artiste'
wass 120F, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupü ei Compagnie, supplement juin 1854.
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Duitserr Keller, en het portret van Generaal Lafayette, ten voeten uit, bewerkt door Leroux.62 Een halfjaar
later,, in januari 1856 verscheen de gravure van N. Lecomte naar Scheffers Dante et Beatrice.6* Anderhalf
jaarr later, in juli 1857, was bij Goupil de gravure van Ed. Girardet naar het portret van Benjamin Franklin
tee koop.64
Opp 15 juni 1858 overleed Ary Scheffer. Tot dat moment had de firma Goupil, gedurende de jaren dertig,
veertigg en vijftig regelmatig nieuwe reproducties naar Scheffers werk gepubliceerd. Het waren vooral
gravuress van prentmakers uit de 'school* van Henriquel-Dupont Gedurende de laatste jaren van zijn leven
gaff Goupil soms meerdere gravures per jaar uit naar Scheffers werken. Daarnaast vinden we in dit fonds
ookk aquatints, litho's en een enkele ets naar Scheffers werk. Fotografische reproducties van zijn werk
komenn we in deze periode bij Goupil echter nog niet tegen. Het nieuwste medium verkeerde gedurende
Schefferss leven nog in een experimentele fase. Dat zijn werk al wel degelijk werd gefotografeerd blijkt uit
dee vroege zoutdruk van Gustave Le Gray uit 1851 naar Le Coupeur de nappe. Interessant daarbij is de
signatuurr van de schilder in de marge van de foto.[5/] De schilder zag kennelijk al vroeg de
mogelijkhedenn van het nieuwste medium. Dat er tijdens zijn leven bij Goupil geen foto's van zijn werk
zijnn verschenen, lag wellicht minder aan de schilder dan aan de uitgever, die tot 1858 nog überhaupt
nauwelijkss foto's op de markt bracht.65
Schefferss dood betekende zeker niet het einde van de reproductie van zijn werk. In januari 1859
verscheenn een gravure van de prentmaker Leprix naar Médora op gewoon papier *met de letter' voor 10
fr.fr. op chinees papier 'voor de letter' voor 20 fr. en de 'épreuve d'artiste* voor 30 fr.[52] Tegelijktijd
publiceerdee Goupil als een eerbetoon aan de schilder een gravure van Henriquel-Dupont naar een portret
vann Scheffer, geschilderd door zijn leerling FX. Benouville.66 Bovendien verschenen er kort na zijn dood
enkelee nieuwe prenten, die nog tijdens zijn leven waren begonnen, zoals de twee gravures van Jules
Gabriell Levasseur naar Jacob et Rachel en naar de pendant Ruth et Noémi.[54] In juli 1859 waren beide
prentenn verkrijgbaar in vergelijkbare varianten en prijzen: gedrukt op gewoon papier voor 12 en 24 francs
enn op chinees papier voor 15 en 30francs,de épreuve d 'artiste was te koop voor 60francs.67Daarnaast
brachtt Goupil de populaire prent van Dupont naar Christus Consolator opnieuw uit. Door het succes had
dee plaat zozeer te lijden gehad, dat deze opnieuw moest worden opgewerkt. Men vroeg hiervoor niet de
meestergraveurr zelf, maar een leerling van hem, de prentmaker J. Fleischrnann (1816715-1866) Het
resultaatt was dat in januari 1860 de befaamde prent Christus Consolator weer verscheen. De prenten 'met
dee letter' op gewoon papier en chinees papier waren nog steeds 30 respectievelijk 40francs.De bijzondere
prentenn 'voor de letter' en de épreuve d 'artiste waren wel in prijs gedaald: afdrukken op gewoon papier
kosttenn nu 50 francs (10 francs goedkoper), op chinees papier 60francs(20 francs goedkoper) en de

Dee prent van Keiler was verkrijgbaar op gewoon papier voor 20fr.en 40fr.en op chinees papier voor 25 fr. en 50fr.De
'épreuvee d'artiste' kostte toen 1ÓÖF. De gravure van Leroux alleen verkrijgbaar gedrukt op gewoon papier met de letter voor 12F,
zie:: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 14' Supplement juillet 1855.
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êpreuveêpreuve d'artiste was 100 francs (60francsgoedkoper). Toch behoorden ze nog steeds tot de duurdere
prentenn naar Scheffers werk.68
Dee eerste jaren na Scheffers dood bracht Goupü steeds nieuwe prenten naar zijn werk. In januari
18611 publiceerde de uitgever bijvoorbeeld twee gravures van de broers Jules en Alphonse Francois naar
respectievelijkHébêê en La Tentation du Christ. Ook kwamen er nieuwe litho's en aquatints uit, zoals
eenn litho van Fanoli naar Le Dante et Beatrice en een aquatint van Eichens naar Faust (Faust dans son
cabinet)cabinet) en Marguerite (Marguerite au rouet) te koop in kleur en zwart-wit. Toch werden er inmiddels
steedss minder reproducties van zijn werk gemaakt. In 1864 werden de laatste prenten naar Scheffers werk
aann het fonds van Goupil toegevoegd: in de zomer van 1864 kwam de gravure van Jules Francois naar
MargueriteMarguerite a Véglise uit en in October volgde van Lurat een aquatint naar Foi et Espérance70 De reeds
bestaandee prenten bleven echter nog decennialang leverbaar. Aldus bleef de uitgever de belangrijkste bron
voorr reproducties van Scheffers werk.
Ondertussenn was de uitgever Goupil zich met succes gaan bezighouden met de fotografische
kunstreproductie.. In januari 1859 begon defirmamet de uitgave van fotografische reproducties in de serie
GalérieGalérie Photographique. In het eerste deel, bestaande uit tien foto's, 'montées sur Chine et Bristol, avec
titress en tailles-douce' verschenen twee foto's naar werken van Scheffer: Dante et Beatrice en Faust et
Marguerite,Marguerite, verkrijgbaar voor 8francs.De afbeeldingen waren voor foto's relatief kostbaar, maar nog
tamelijkk goedkoop in vergelijking met de gravures. In 1860 werden daaraan toegevoegd de foto's naar
FaustFaust et Marguerite (te Sabbat) en op groter formaat Le Roi de Thuté, verkrijgbaar voor respectievelijk 8
enn 12 francs. De foto's waren van de hand van de bekende fotograaf Bingham en verschenen in
verschillendee formaten. In oktober 1860 begon Goupil een nieuwe fotoserie onder de naam Murée Goupil,
gemaaktt door de fotograaf H. Voland. Het waren foto's op kleiner formaat: 9 bij 13 cm en voor de lage
prijss van 1.50 francs. De eerste foto's naar Scheffer in deze serie waren fotografische reproducties van La
TentationTentation du Christ en Hébê.72 In deze periode begon Goupil ook met een andere populaire fotoserie,
getiteldd Cortes de Visite, voor slechts 1francper stuk. In een catalogus van 1864 vinden we een ruime
selectiee van foto's naar Scheffers bekendste werken: Les Saintes Femmes revenantdu tombeau, La
tentationtentation du Christ, Mater dolorosa, Jesus Christ, Mignön et son Père, Faust et Marguerite (la
Seduction),Seduction), Le Christ Remunerateur, Le Christ Consolateur, Hébé, Marguerite au Vouet, Faust dans son
cabinet,cabinet, Les Saintes Femmes au tombeau du Christ, Faust et Marguerite (Le Sabbat), Médora, Les
FemmesFemmes Souliotes, Lénore, Le Baiser de Judas, Le Christ et Saint Jean, Le Roi de Thulé, Bataille de
Tolbiac,Tolbiac, Marguerite a l'église.72 Vervolgens verschenen voortdurend nieuwe exemplaren in de series
MuséeMusée Goupil, Cartes des Visite en Galérie Photographique.74 De verschillende fotoseries waren een
688
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20FF en op chinees papier 1SF en 30 F, de 'épreuve d'artiste1 was 60 F. De gravure van Chevron was te koop in dezelfde varianten
enn prijzen, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie^ 29' Supplement, janvier 1863.
700
Deze gravure van Jules Francois kostte op gewoon papier 25F en 50F, op chinees papier 30F en 60F en de 'épreuve d'artiste'
12ÖF,, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 32e Supplement juillet 1864. De prent van Lurat was alleen
beschikbaarr op gewoon papier 'met de letter' voor 12F en als 'épreuve d'artiste' voor 24F, zie: Publications Nouvelles de la
maisonmaison Goupil et Compagnie, 3 3' Supplement octobre 1864.
711
De eerste foto was 22 cm (h) bij 14 cm (br) en de tweede naar Le roi de Thulê was 29 cm (h) bij 19 cm (br), zie: Publications
NouvellesNouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 23e Supplement, janvier 1860 en Publications Nouvelles de la maison Goupil et
Compagnie,Compagnie, 24e Supplement, juillet 1860.
722
Zie: Photographies. Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, l e Supplement, octobre 1860. Een halfjaar
laterr werden van dezelfde werken de twee gravures van de broers Francois gepubliceerd.
733
Zie: Goupil & Cie. editeurs, imprimeurs estampesfransaises et etranges [verschenen voor 1864, gedateerd op basis van het
aanbodd van foto's].
744
In januari 1865 verschenen ook de eerste foto's naar Le Christ consolateur, Le Christ remunerateur in weer een nieuwe serie:
AlbumAlbum de Photographies op een redelijk groot formaat (17 bij 14 cm), vergelijkbaar met de serie Galerie Photographic, maar veel
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groott succes en illustratief voor het nieuwste medium dat inmiddels was getransformeerd tot een effectief
massamedium.755 Dankzij deze succesvolle fotoseries groeide Goupil in korte tijd uit tot de belangrijkste
leverancierr van fotografische kunstreproducties.76 Nieuwe Schefferreproducties kwamen vanaf nu alleen
nogg maar uit in de verschillende fotoseries.
Ookk gedurende de jaren zeventig, tachtig en negentig publiceerde Goupil telkens nieuwe
fotoseriess mst daarin, zij het in steeds mindere mate, reproducties van Scheffers werk.77 In de fondslijst
vann januari 1874 staan Carte-Albums gemaakt op het formaat 16 bij 11 cm voor de prijs van 1francper
stukk met twaalf bekende afbeeldingen van Scheffer: Le Christ et Saint Jean, Ie Baiser de Judas, Christ
Consolator,Consolator, Christ Remunerator, Dante et Beatrice* Faust et Marguerite (La Seduction), J. Chri
Magdaléna,Magdaléna, Foi ei Esperance, Les Saintes Femmes au tombeau, Mignon et son Père, en Les Sain
FemmesFemmes sortant au tombeau. Inmiddels waren in de serie Galerie Photographique 30 reproducties naar
Schefferr opgenomen, in de serie Musèe Goupil 27 afbeeldingen, op het formaat Carte de visite 26
exemplaren.. Zoals gezegd bleven ook de traditionele prenten leverbaar, hoewel niet alle staten en variaties
meerr verkrijgbaar waren. Zo waren van de gravure van Lecomte naar Dante et Beatrice alleen nog
afdrukkenn 'met de letter' op gewoon en chinees papier te koop. Ook de aquatint van Eichens naar Jesus
ChristusChristus was slechts 'met de letter' op gewoon papier en in kleur verkrijgbaar.78 De oudste fotoserie,
GalérieGalérie Photographique, werd in prijs verlaagd en in de aanbieding gedaan. Waren de prijzen al eerder
gestandaardiseerdd tot 6 francs per stuk, per 1 oktober 1894 waren deze traditionele foto's te koop voor 5
francs.. Deze serie fotografische reproducties bestond nu inmiddels 35 jaar.79 De foto's bleven
verkrijgbaar,, maar werden halverwege de jaren negentig niet meer uitgebreid met nieuwe exemplaren.
Dezee serie bleef steken op 1779 verschillende foto's, m de serie Musèe Goupil telde in totaal 1173
exemplaren,, in Carte-Album 1438 en Cartes de visite 1280.80 De succesvolle fotoseries uit de jaren zestig
warenn * voltooid'. Nieuwe fotografische reproducties verschenen nu alleen nog in de serie Estampes
MiniaturesMiniatures (vanaf 1885) en de Estampes Albums. Goupils fondslijst uit 1904 telt tientallen fotografische
reproductiess naar Scheffer, verkrijgbaar in verschillende formaten en prijzen.81 Aangevuld met nog ruim
twintigg gravures, aquatinten en litho's was er bij Goupil tot aan het begin van de twintigste eeuw een
ruimee keuze aan reproducties naar Scheffer verkrijgbaar.82
Alss we Goupils fonds overzien, blijkt een breed aanbod van Scheffer-reproducties in allerlei soorten,
matenn en prijzen. Het beeld wordt gedomineerd door de prestigieuze gravures van de bekendste graveurs
uitt zijn tijd. Andere technieken als lithografie, ets, aquatint of mezzotint werden door Goupil minder
toegepastt voor de vervaardiging van prenten op groot formaat. Gedurende de eerste helft van de jaren
zestigg tekende zich bij de uitgever een belangrijke omslag af in de reproductie van Scheffers werk.
Enerzijdss werden in deze periode de laatste traditionele gravures in het fonds opgenomen, anderzijds

goedkoper,, slechts 2francsper stuk. Analoog aan deze fotoseries verscheen aan het einde van de jaren zestig ook een reeks
litho's,, zie: Grandes etudes choisies lithograpkiées au deux crayons, van de hand van prentmakers E. Lasalle, Lafosse e.a. Ook
hierinn verscheen een prent naar Le Dante et Beatrice in verschillende versies: in zwart wit (2F), verhoogd (3,50F), in kleur óp een
blancoo achtergrond (5,50F) en in kleur op een zwarte achtergrond (7,50 F) Zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et
Compagnie,Compagnie, 39* Supplement, octobre 1867.
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Zoals eerder opgemerkt was Goupil niet de eerste die het succes van fotoseries beproefde. In de jaren vijftig had de fotograaf
Disderii reeds het formaat van de carte-de-visite 'ontdekt*. Zie over de opkomst en verval van deze uitvinder van het visitekaartje:
Nadar2000,p.l38-142. .
7676
Vergelijk: McCauley 1994, p.271.
777
DefirmaGoupil introduceerde in 1873 een eigen variant van de fotogravure. Het zou één van de meest succesolle
reproductietechniekenn worden, maar Scheffers werk werd er niet mee gereproduceerd. Zie: Publications Nouveltes de Ia maison
GoupilGoupil et Compagnie, 49* Supplement, octobre 1873.
Zie:: Extrait du Catalogue Génénal de Goupil & Cie.Gravures lithographies et photographies, Paris janvier 1874. Inde nieuwe
seriee Estampes Miniatures (20 bij 26 cm, voor IF) waren in april 1886 afbeeldingen van Le Christ et St Jeon en Foi et Esperance
verkrijgbaar,, zie Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, avril 1886.
799
Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, octobre 1894.
800
Catalogue General de la maison Boussod, Valadon & Cie, süccesseurs de Goupil et Cie, Paris janvier 1894.
?ll
Catalogue des photogrpahies de la maison Goupil & cie Manzi. Joyant, 1904
CatalogueCatalogue de la maison Goupil & Cie, Manzi, Joyant &. Cie, gravures, photogravures, lithographies, typogravures, albu
collections,collections, Paris 1909.
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werdenn er nieuwe fotografische series in roulatie gebracht. Deze ontwikkeling weerspiegelt een algemene
trendd in de jaren zestig, zoals die in hoofdstuk 2 is geschetst. De traditionele gravures werden steeds
zeldzamerr en zelfs 'bedreigd*, terwijl de fotografie zich ontwikkelde tot een massamedium voor
kunstreproductie. .
Déé diversiteit aan reproducties naar Scheffers werk blijkt ook uit de verschillen in prijs. Illustratief
zijnn de reproducties naar Scheffers werk La Tentation du Christ. Li oktober 1860 verscheen een foto in de
seriee Muséé Goupil voor de prijs van 1.50 francs en enkele maanden later, in januari 1861, de gravure
Alphonsee Francois. Er waren prenten verkrijgbaar op gewoon papier *met de letter' voor 30 francs en
*zonderr de letter' voor 60 francs, op chinees papier *met de letter' voor 40 francs en 'zonder de letter*
voorr 80francs.Ten slotte waren de épreuves d'artiste* te koop voor 160francs.83In 1864 was van het
werkk ook een reproductie verkrijgbaar op het formaat van de carte de visite voor 1franc.Aldus waren van
Schefferss werk La Tentation du Christ reproducties te krijgen van 1 tot 160 francs.
Hoewell er in de laatste decennia van de negentiende eeuw steeds minder nieuwe gravures werden
toegevoegd,, is het voortbestaan van dit soort reproducties niet zonder betekenis. De gravures werden niet
'inn de uitverkoop' gedaan in verband met de veel goedkopere, moderne fotografische reproducties, maar
blevenn voor relatief hoge prijzen te koop. Ondertussen werd het fonds aan de financiële 'basis' verder
uitgebreidd met de veel goedkopere foto's. De diversiteit in technieken en prijzen hing uiteraard samen met
hett verschil in productiekosten. Het zou een forse kapitaalvernietiging zijn geweest om de beschikbare
gravuress op de markt te 'dumpen', In plaats daarvan werd het spectrum zorgvuldig instandgehouden en
brachtt Goupil een succesvolle gravure als naar Christus Consoiator opnieuw uit en handhaafde de hoge
prijzen.. Het toont het beeld van een uitgever die het Scheffer-aanbod in verschillende segmenten van zijn
marktt op peil wilde houden. Met een dergelijk gedifferentieerd aanbod van reproducties speelde Goupil in
opp een even gedifferentieerde vraag naar prenten en foto's. Zo kon worden voldaan aan de vraag van een
liefhebberr om een eenvoudige foto van zijn of haar favoriete schilderij, maar ook aan de connaisseur op
zoekk naar een exclusieve staat van een kostbare traditionele gravure, gemaakt door een vooraanstaand
graveur. .
Tenn slotte trachtte Goupil ook door de wijze van uitgeven in te spelen op de wensen van het
publiek.. Net als bij de geschilderde voorbeelden, werden ook de reproducties als pendanten met elkaar
gecombineerd.844 Soms verschenen de verwante prenten tegelijk, zoals de prenten van Jules Levasseur naar
RuthRuth ei Noémi en Jacob et Rachel, m andere gevallen verliep er enige tijd tussen de beide prenten. Zo zat
err tien jaar tussen de prenten naar Faust et Marguerite en Marguerite a l 'église van respectievelijk
Augustee Blanchard en Jules Francois.85 Het combineren van werken tot pendanten hing veelal samen met
hett onderwerp van de prent. Soms werden ook wel verwante werken van verschillende meesters aan
elkaarr gekoppeld. De prenten naar Scheffers Dante et Beatrice en Hébê werden bijvoorbeeld
gecombineerdd met de gravure van Ingres* Venus Anadyomène. Zo werden soms interessante combinaties
ontwikkeld,, die een bepaalde compositie eenvoudig in een ander licht konden plaatsen. Scheffers Mignon
etet son Père paste in een reeks met eerdere prenten naar zijn Mignon regrettant la Patrie en Mignon
aspirantaspirant au ciel. Maar de prent naar Mignon et son Père werd later ook wel gecombineerd met Roméo et
JulietteJuliette van de populaire schilder Charles Jalabert: Goethes creatie als pendant van Shakespeares
schepping.. Combinaties als deze liggen in veel gevallen in het verlengde van de geschilderde originelen
zelf,, maar lijken in andere situaties vooral bepaald door de uitgever. Terwijl een liefhebber belangstelling
hadd voor een bepaalde zelfstandige reproductie, offreerde Goupil vaak ook een verwante prent, die hierbij
'niett kon ontbreken*, subtiel inspelend op de verzamelaarsbehoefte aan volledigheid.
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De gravure van Jules Francois was verkrijgbaar voor 20F en 40 F op gewoon papier en voor 25F en 50F op chinees papier, de
'épreuvee d'artiste' kostte 100F, zie: Publications Nouveltes de la maison Goupil et Cbff^pa^ie,25e Supplement janvier 1861.
844
In de fondslijsten van Goupil zijn dergelijke combinaties expliciet aangegeven: 'Les sujets se faisant pendants ou formant
collectionscollections sont groupés eo Iignes serrées; les sujets isolés sont interlignés', benadrukte defondslijstvan 1878.
855
Dergelijke verschillen lopen in de praktijk vaak parallel aan de verschillen in vervaardiging van de originelen.
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Scheffer-reproductiesScheffer-reproducties in Engeland
Dee firma Goupil zorgde voor een internationale verspreiding van de prenten naar Scheffer. Als
vertegenwoordigerr voor defirmavertrok de Belg Emest Gambart in het begin van 1840 naar Engeland.86
Mett prenten van Goupil onder zijn arm verkende de Belgische handelaar de Engelse markt en probeerde
hijj daar een plek te veroveren tussen bekende uitgevers als Ackerman, Moon, Colnaghi en McLean. Aan
hett eind van 1842 had hij zich een eigen positie veroverd in de prentwereld. Op basis van zijn
Continentalee contacten met Goupil en zijn lokale Engelse netwerk, nestelde Gambart zich in de handel
vann reproducties en ontwikkelde hij zich tot een belangrijke schakel tussen de Engelse en Franse
kunstmarkt.. Net als GoupilrichtteGambart zich aanvankelijk vooral op de prenthandel, om daarna zijn
gelukk te beproeven met dê handel in schilderijen en tekeningen. Bovendien opende hij met The French
GalleryGallery zijn eigen expositieruimte. De zaal werd een begrip en was halverwege de negentiende eeuw de
bekendstee plek in Londen om Franse moderne kunst te zien. Hij exposeerde er werk van Scheffer, later
aangevuldd met andere Continentale meesters als Rosa Bonheur, Hendrick Leys en Jozef Israels.87
Ondertussenn zette Gambart zich actief in voor de uitgave van reproducties van hun werk.
Dankzijj het registratiesysteem van de Printseller's Association krijgen we een indruk van de verspreiding
vann reproducties op de Engelse markt, inclusief de prenten naar Scheffer, na 1847 toen deze organisatie
werdd opgericht.88 De eerste gravure naar Scheffer die we in de registers aantreffenn is de bekende gravure
naarr Mignon et son Père van Couwenberg en Francois, De prent verscheen op 9 februari 1849 en staat op
naamm van Gambart. Van de gravure waren zes staten en varianten te krijgen met een minimale totale
oplagee van 275 afdrukken. Het gaat hier om de aantallen geregistreerde prenten, niet de daadwerkelijk
verkochtee hoeveelheid prenten. In het register van de PSA heet de prent Mignon and her father met
daaraann toegevoegd: 'forming a centre to the pair of Mignons'. Hierbij verwees men naar de twee
gravuress van Aristide Louis naar de beide Mignons, ook uitgegeven door Goupil.89 Ook nadat hij zich had
losgemaaktt van Goupil bleef er aldus een zakelijk band bestaan tussen de beide ondernemingen.
Naastt de alliantie met Gambart werkte de firma Goupil ook samen met anderen bij de uitgave van
prentenn naar Scheffers werk. Zo verscheen op 7 april 1851 Blanchards gravure naar Christus
RemuneratorRemuneratortt uitgegeven in samenwerking met de bekendefirmaColnaghi.90 Deze gerenommeerde
Engelsee firma was reeds gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw een van de toonaangevende
kunsthandelss op de Engelse markt. Haar fonds bestond voornamelijk uit prenten naar Victoriaanse
meesterss en de samenwerking met Goupil bracht nieuwe mogelijkheden voor Continentale kunst. Goupil
enn Colnaghi werkten ook samen bij Blanchards gravure naar Faustet Marguerite, uitgegeven op 5
februarii 1855.91 Volgens de PSA verschenen er geen andere prenten uit de samenwerking tussen deze
beroemdee firma's. Onafhankelijk van elkaar bleven ze allebei actiefin de prenthandel, deels op dezelfde
markt. .
Ookk na Scheffers dood in 1858 bracht Goupil reproducties in Engeland. Zo verscheen op 31 maart
18599 de gravure van Levasseur met detitelRuth and Naomi.92 Hen week later, op 6 april, werd de pendant
naarr Jacob and Rachel gepubliceerd.93 Enkele maanden later verscheen op 17 september 1859 de
opgewerktee prentt naar Scheffers Christus Consolator in Engeland. De gravure stond ingeschreven onder
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Maas 1975, p.26.
In 1854 exposeerde Gambart hier voor het eerst Scheffers beroemde Francesco di Rimini.
888
Op 5 februari 1847 was Gambart ook aanwezig op de eerste vergadering van de Printsellers* Association, zie: Maas 1975, p.39.
Afgesprokenn werd dat alle nieuwe gravures moesten worden geregistreerd naar onderwerp, formaat, prijs, techniek, datum van
uitgavee en oplage. Aangetekend moet worden dat het hier om de aangemelde aantallen gaat en niet om daadwerkelijk verkochte
hoeveelheden.. Bovendien werden van de goedkoopste staten helemaal geen aantallen vermeld. De genoemde cijfers moeten dan
öokk worden opgevat als globale indicaties van de oplagen van de verschillende prenten.
899
Friend 1886, p. 145.
900
Friend 1886, p.36.
911
Friend 1886, p.71. Dë prent verscheen in een minimale oplage van 275 afdrukken.
922
Friend 1886, p. 199 De prent verscheen in een oplage van mininaal 417 prenten.
nn
Friend 1886, p.112, oplage van minimaal 413 afdrukken.
877
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dee naam van Fleischmann, die de oorspronkelijke plaat had opgewerkt.94 Hoewel de prent eerder was
vervaardigdd door Henriquel-Dupont, vinden we zijn prent niet terug in het register van de PSA. Hier
stuitenn we op de grenzen van dit registratiesysteem. De prent van Dupont was bij Goupil reeds in 1842
verschenenn en hoogstwaarschijnlijk in Engeland al in omloop gebracht vóór de oprichting van de PSA. Uit
eenn opmerking in The Art Journal blijkt dat de prent van Dupont al in 1856 algemeen bekend was in
Engeland,, dus voordat de bijgewerkte versie beschikbaar kwam.95 Deze versie werd in verschillende
statenn in rninintaal 250 exemplaren op de markt gebracht. Met het oog op de grote populariteit van de
prentt vermeldt het register dat de plaat na het afdrukken van de proofs via electrorypie zou worden
bewerktt voor nog grotere oplagen,96 De oplage van 250 exemplaren was daarom slechts een begin. Hoe
hoogg de oplage is opgelopen is niet bekend. Bij een schatting moeten we wellicht denken aan een paar
duizendd exemplaren. Tot slot bracht Goupil op 27 oktober 1862 nog twee gravures naar Scheffer op de
Engelsee markt: de prent van Chevron naar The Kiss ofJudas {Le Baiser de Judas) en de gravure van
Rousseauu naar Christ and St John {Le Christ et Saint Jean). Ook bij deze laatste prent lezen we de belofte
datt de plaat zou worden verstaald na het afdrukken van al de proofs met het oog op een grotere oplage.97
Inn de negentiende-eeuwse prenthandel waren de Engelse en de Franse prentmarkt nauw met elkaar
verbonden.. In dit verband zijn twee gravures van de gebroeders Francois interessant. Op 18 juni 1860
publiceerdee Goupil in Engeland de gravure van Alphonse Francois naar Temptation.9* Enkele maanden
later,, op 8 september, verscheen de bijbehorende prent van Jules Francois naar Hébé." In Goupils eigen
fondssupplementenn staan de beide prenten opmerkelijk genoeg pas later vermeld, in januari 1861.
Betekentt dit nu dat Goupil deze prenten zelfe eerder in Engeland uitbracht dan in Frankrijk? Dat is niet
waarschijnlijk.. Het verschil in uitgave komt wellicht voort uit de publicatie van Qoupils supplementen.
Terwijll de PSA de prentuitgave op de dag boekte, verschenen de supplementen slechts tweee keer per jaar.
Dee date. van de PSA liggen daardoor wellicht dichter bij de voltooiing van de prenten dan de
supplementenn van Goupil zelf. Belangrijker is dat hieruit blijkt dat Goupil dergelijke nieuwe gravures naar
Schefferr direct na voltooiing ook aanmeldde bij de PSA in Engeland. Het illustreert hoezeer defirmain de
jarenn vijftig vanuit Parijs internationaal opereerde, waarbij parallel aan de Franse markt ook de Engelse
marktt werd voorzien van gravures naar Scheflfers werk.100
Goupill was ook in Engeland de belangrijkste firma voor reproducties van Scheffers werk, maar
bezatt niet het monopolie. Zo verscheen op 30 maart 1854 een bijzondere gravure van E. Mandel naar een
werkk van Scheffer, met de uitgebreide titel "Oh Jerusalem! Jerusalem! "And as he approached the City He
weptwept over it". De prent werd gepubliceerd door Graves & Co in samenwerking met uitgever J.C. Grundy
enn verscheen in maar liefst acht verschillende staten en varianten met een oplage van 750 prenten.101 Ook
dee bekende EngelsefirmaAgnew handelde in Schefïerreproducties met de gravure van Adolph Salmon
naarr Christ teaching Humility. Van deze prent verschenen maar liefst minimaal 844 exemplaren. Het was
dee laatste gravure naar Scheffer die bij de PSA werd aangemeld. De prent, uitgegeven door de firma
Agnew,, verscheen óp 13 april 1870 en daarmee zes jaar na de laatste Scheffer-gravure van Goupil.
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Friend 1886, p.36.
Anoniem, 'The Art-Publications of MM. Goupil, of Paris1, The Art Journal (1856), p.7-8.
966
*to be electrotyped after all proofs taken', Friend 1886, p.36. In tegenstelling tot deze technische ingreep tot vermeerdering van
afdrukkenn werd bijvoorbeeld bij de gravure van Doo naar Rafaels II Christo GiovanÜe expliciet vermeld dat de plaat na afdrukken
zouu worden vernietigd om nadruk te voorkomen, zie: Friend 1886, p.36.
977
Van de eerste prent waren in de verschillende staten 372 exemplaren aangemeld. Van Rousseau's gravure waren 373
exemplarenn aangemeld mét de opmerking dat de plaat zou worden verstaald na het drukken van de proofs, zie: Friend 1S86,
p.117,34. .
Friendd 1886, p.227, oplage van minimaal 425 exemplaren.
999
Friend 1886, p.98, oplagen van minimaal 474 exemplaren.
1000
Illustratief is dat ook de gravure van Blanchard naar Christus Remunerator in 1851 gelijktijdig in Engeland en Frankrijk werd
gepubliceerd. .
1011
Friend 1886, p.163.
955

216 6

Afgezienn van Frankrijk en Engeland was Goupil ook actief in België, Nederland en Duitsland en
ondernamm het al in 1846 de eerste poging om de grote Amerikaanse markt te veroveren. Zoals Gambart
voorr Goupil het Kanaal overstak, voer de jonge Duitse handelaar Michael Knoedler de oceaan over naar
Neww York om de Amerikaanse markt te verkennen. Ook hier lagen kansen, met als resultaat de opening
vann eenfiliaalvan Goupil in New York in 1848.102 Dankzij deze uitvalsbasis probeerde Goupil nu Franse
kunstt op de Amerikaanse markt te brengen, inclusief het werk van Scheffer dat binnen enkele maanden ?l
tee bewonderen was.103 Net als Gambart maakte ook Knoedler later onder zijn eigen naam carrière in de
internationalee kunsthandel. Ook hij hield echter de band met de Franse firma in stand. Zo werd de prent
vann Levasseur naar Jacob et Rachel in 1859 door Goupil uitgegeven in Parijs, Londen, Berlijn en in New
Yorkk bij Knoedler. Over de internationale commerciële strategieën van defirmais nog maar weinig
bekend.. Soms ontwikkelden vertegenwoordigers van defirmazich tot zelfstandige ondernemers, zoals
Knoedlerr en Gambart, die later onder eigen naam zaken deden met het moederbedrijf. In andere gevallen
namm de firma lokale handelaren op in het moederbedrijf, zoals de kunsthandelaar Van Gogh, die zijn eigen
kunsthandell zag veranderen in het Haagsefiliaalvan Goupil. De samenwerking van Goupil met Gambart,
Knoedler,, en Colnaghi suggereert een complex spel van concurrentie en kartelvorming in de internationale
prenthandel.. Hoe internationaal Goupil ook opereerde, het lijkt vanuit een ander perspectief ook weer een
relatieff 'kleine wereld* te zijn geweest. Activiteiten op de Engelse en Amerikaanse markt verliepen onder
meerr via vertrouwde contacten als Gambart en Knoedler.
Inn de internationale uitgeverij van Schefferreproducties bestonden echter ook nationale
verschillen.. Een curieus voorbeeld van het verschil tussen de Amerikaanse en Europese markt blijkt uit de
verspreidingg van de prent naar Christus Consolator. Het schilderij was destijds bestemd voor de
kroonprinss van Orleans als decoratie van de kapel van de hertogin.104 In een brief aan zijn oom A.J.
Lammee te Rotterdam lichtte Scheffer zijn werk toe.105 Uitgangspunt was de tekst uit Lucas IV, 18-19: 'Bc
benn gekomen om te genezen die gebroken zijn van hart, om loslating te prediken aan de gevangenen en
omm de onderdrukten te bevrijden.' De centraal afgebeelde Christus breekt de boeien van een stervende
Pooll met de nationale vlag als lijkwade. Achter hem staan een slaaf uit de Oudheid, een moderne Griek en
eenn geketende kleurling. Behalve als verwijzing naar onderdrukking in het verleden, gold dit werk voor
Schefferr ook als een directe aanklacht tegen de heersende slavernij en onderdrukking. Zo moet de Griekse
slaaff worden bezien tegen de achtergrond van de contemporaine Griekse vrijheidsstrijd tegen de Turkse
overheersingg en de geketende donkere slaaf als symbool voor de moderne slavernij.106 m de context van
dee Amerikaanse burgeroorlogen van dat moment, zag men in de afgebeelde donkere slaaf een
ontoelaatbaree politieke provocatie, zoals Vosmaer schreef in zijn vertaling van de Schefferbiografie van
Grote:: 'De gevoelens, die men in Amerika den negers toedraagt, worden door dit feit treffend blootgelegd.
Menn acht het zeker eene beleediging, den slaaf in tegenwoordigheid van den Verlosser te brengen.'I07 Als
gevolgg hiervan verscheen in de Verenigde Staten een aangepaste versie van deze prent: zonder
kleurling.1088 Het is onbekend welke rol Scheffer hierbij heeft gespeeld. Gezien de betekenis die Scheffer
zelff hechtte aan dit werk, in overeenstemming met zijn liberaalpolitieke overtuiging, moet deze
1022

Lafont-Couturier 1994, p.30.
tentcat. Bordeaux 2000, p.31-43
104 4'Bijj de verkooping van het kunstkabinet der hertogin van Orleans, hebben o.a. de volgende schilderijen belangrijke
geldsommenn opgebracht: de Stratonice, door Ingres 63,000fr,de dood van den hertog de Guiche, door P. Delaroche 52,500 fr,
Christuss Consolator, door Ary Scheffer, 52,500 fr aan den Heer Fodor te Amsterdam.'zie: Anoniem, 'Kronijk', De Kunstkronijk
14(1853),, p.65. Het befaamde werk kwam terecht in de collectie van de bekende Nederlandse verzamelaar Fodor. In 1859
berichttee The Art Journal over de aankoop van Scheffers Christus Consolator door Fodor voor 2400 pond en memoreerde men
ookk aan de reproductie in dit blad enkele jaren geleden, zie: Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1859),
p.112. .
oss
Brief Ary Scheffer aan AJ. Lamme, opgenomen in: Vosmaer 1861, p. 191-192.
mm
Zie L.R.Beijnen, 'Eene kunstbijdrage over Ary Scheffers Christus Consolator', Kunstkronijk 1850, jrg. 11, p.89-93. De bijdrage
vann Beijen was reeds eerder geplaatst in het blad Christoterpe van sept 1.1. In overeenstemming met de auteur is besloten dat deze
bijdragee ook plaats verdiende in het populaire kunstrijdschrift, zie noot op p.89.
I0
'Vosmaerr 1861, p.182.
1088
Ewals 1979-1980, p.21.
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aanpassingg van zijn werk tegen de wil van de schilder zijn geschied. Aldus werd in de Verenigde Staten de
donkeree slaaf tot in het werk van Scheffer onderdrukt.
ReproductiesReproducties in geïllustreerde uitgaven
Catalogi,Catalogi, tijdschriften en almanakken
Opp de Salon van 1817 exposeerde de toen nog jonge Scheffer zijn werk La Mort de Saint Louis. Het
leverdee hem een medaille op in de historieschilderkunst. Wellicht als gevolg van deze erkenning nam C.P.
Landonn een gravure van dit werk op in zijn geïllustreerde uitgave van de Salontentoonstelling van dat
jaar.. De gravure was van de hand van Normand fils en is één van de vroegste prenten naar een werk van
Scheffer.. Nadien verscheen zijn werk regelmatig in allerlei uitgaven van geïllustreerde Saloncatalogi,
tijdschriften,, almanakken en bijzondere albums.
Naa de Salon van 1817 verscheen twee jaar later Scheffers Dévouement palriotique de six
bourgeoisbourgeois Calais in Landons Salonuitga ve. Ook in het begin van de jaren 1820 werden enkele werken van
Schefferr gereproduceerd in deze publicaties.110 De reeks geïllustreerde Saloncatalogi van Landon werd na
18244 voortgezet door Beraud, die eveneens reproducties van Scheffers werk opnam, zoals een gravure
naarr de Souliotische vrouwen, te zien op de Salon van 1827 en eenjaar later in Annates de l'éeole
francaisefrancaise des beaux-arts. Pour servir de suite et de complément aux Salons de 1808 a 1824, publiéparfeu
C.P.C.P. Landon Salon de 1827 (Parijs 1828).1" De Franse Salonalbums waren bekende uitgaven, die
gedurendee de gehele negentiende eeuw in allerlei variaties bleven verschijnen.112 Ook Goupil bracht in de
jarenn zeventig prestigieuze albums uit, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en prijzen. Hoewel
dergelijkee albums naar aanleiding van concrete tentoonstellingen verschenen, bleven de uitgaven vaak nog
jarenlangg verkrijgbaar. Vooral gedurende de laatste decennia van de negentiende eeuw bestond ér een rijk
aanhod.. Nadat de tentoonstellingen zelf al lang waren afgebroken, hieldeni deze 'gebonden' museade
herinneringg aan de hoogtepunten van de exposities nog jarenlang levend.
Schefferss werk verscheen regelmatig in geïllustreerde tijdschriften. Op 20 juni 1829 verscheen in het
culturelee tijdschrift Le Globe een gravure naar Scheffers portret van de dichter Beranger. Hoewel we niet
wetenn of, en zo ja, hoe Scheffer hierbij betrokken is geweest, bewoog de schilder zich in dezelfde liberaal
republikeinsee kringen als dit blad.114 Maar het was vooral het Franse kunsttijdschrift L 'Artiste dat
regelmatigg reproducties van Scheffers werk opnam. Het eerste voorbeeld is een litho uit 1833 van Alophe
naarr Le Giaour, een werk dat in hetzelfde jaar te zien was geweest op de Salon.115 Van het portret van
Léonn de Laborde uit 1839 verscheen in hetzelfde jaar een houtgravure in L 'Artiste. Naast litho's, en een
1099

C.P. Landon, Anncdes du Musée et de l 'École moderne des beaux-arts. Salon de 1817, Paris 1817, p.40.
Zijn schilderij De heilige Thomas van Aquino tijdens de storm vertrouwen in de goddelijke goedheid predikend, vit 1823
verscheenn m gravure door A.Reveil in: C.P. Landon, Annates du Musée et de lÉcole moderne des beaux-arts. Salon de 1824,
Parijss 1824, afbeelding 12.
1111
Zie over de uitgaven van Landon: Weissert I999,p.l44-146. Zie de Ihiio van dit werk door Fréray & Normand in: ABéraud,
AnnatesAnnates del'éeolefrancaise des beaux-arts. Pour servir de suite et de complément aux Salons de 1808a 1824, publiéparfeu
C.P.C.P. Landon Salon de 1827, Parijs 1828, afb.55.
mm
In dit verband kan ook gewezen worden op de reproducties naar L 'Ensevelissement du Christ, te zien op de Salon van 1846,
gereproduceerdd in Le Salon Caricatural (1846, pi8) en Saint Augustin et Sainte Monique (1845, op p.17.)
Naastt de geïllustreerde tentoonstellingscatalogi, kwamen er reproducties van Scheffers werk terecht in uitgaven van bijzondere
kunstcollecties.. Naar aanleiding van de prestigieuze nieuwe inrichting van het paleis Versailles verscheen in 1844 het
geïllustreerdee Le Musée de Versatile met een gravure naar Scheffers schilderij met Napoleons terugtocht uit Rusland in 1812,
gegraveerdd door Girardet, zie: Th.Burette, Le Musée de Versailles, Parijs 1844, p.239. Zie over Scheffer en zijn bijdrage aan de
decoratiee van het Versailles van Louis-Philippe: L. Ewals, 'De gebroeders Scheffer en het Versailles van Louis-Phillippe', De
NegentiendeNegentiende eeuw 1979, p.212-234. Bovendien waren er uitgaven met werken van eigentijdse kunst waarin werk van Scheffer
niett ontbrak. Een voorbeeld is de uitgave Les Artistes contemporains (1842) met een gravure naar Marguerite a l 'Eglise, Zie in dit
verbandd een gravure van A.Bellenger in vergelijkbare uitgave van later datum: V.Foumel, Les Artistes contemporain, Tours 1884,
p.105. .
1144
gepubliceerd in: Le Globe, (20 juin 1829), p.389.
'"gepubliceerdd in: L'Artiste (l$23), tegenover p. 168. Twee jaar later, in 1835, nam het tijdschrift een litho op van Frey naar
Schefferss Francois de Rimini L'Artiste 1835.
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enkelee houtgravure, publiceerde het tijdschrift ook diverse gravures, zoals in 1844 een gravure naar
MignonMignon regrettant sa partie.116 Enkele jaren later stond er in dit blad een gravure van Narcisse Lecomte
naarr Scheffers portret van Lamennais uit 1845 .117 Ruim tien jaar later in 1857 publiceerde men de eerder
aangehaaldd gravure vanPaul Chenay naar Ebenhart, comtede Wurtenberg {Le Larmoyeur (1831) van
GrafEbenhardGrafEbenhard der Greiner von Würtemberg van Schiller).118 Tot slot was er in 1857 een prent te zien
naarr Sehefiers portret van de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin.119 Behalve het toonaangevende
LL 'Artiste, verschenen er reproducties in bekendetijdschriftenals Le Charivari, L 'Illustration en Le
MagasinMagasin Pittoresque.120 Charles Blanc wilde bij de oprichting van zijn nieuwe tijdschrift Gazette des
BeauxBeaux Arts in 1858 eveneens een reproductie naar Scheffer opnemen, naar La Vièrge consolatrice des
affliges.affliges. Als gevolg van Scheffers plotselinge overlijden in dat jaar verscheen de houtgravure echter een
jaarr later in een bijdrage van Philippe Burty over de schilder.121
All met al was Scheffers werk regelmatig in Franse kunsttijdschriften te bewonderen, meestal naar
aanleidingg van de op Salontentoonstellingen geëxposeerde originelen. Dat neemt niet weg dat deze
reproductiess in aantal niet overschat moeten worden. Hoewel het onmogelijk is om een volledig overzicht
tee krijgen van alle reproducties in dergelijke bladen, moeten we waarschijnlijk eerder denken aan
tientallenn dan honderden verschillende reproducties. In samenhang hiermee moet ook gewezen worden op
dee ogenschijnlijk beperkte oplagen van deze tijdschriften. In de praktijk omvatten de oplagen van deze
bladenn enkele duizenden exemplaren. Gezien het leesgedrag uit die tijd - bladen werden vaak uitgeleend
viaa leesbibliotheken - was het aantal lezers overigens een veelvoud van deze oplagen.
Ondertussenn was het werk van Scheffer ook in Engelse publicaties terechtgekomen. 0e Engelse uitgever
Wattss reisde tussen 1828 en 1831 regelmatig naar Frankrijk op zoek naar beeldmateriaal van
vooraanstaandee Franse kunstenaars voor zijn literaire uitgaven. Hij bezocht daarvoor regelmatig de
atelierss van bekende kunstenaars als Delaroche, Deveria, Decamps en Scheffer. De diverse Franse
romantischee tekeningen en aquarellen verschenen daarop in prentvorm in zijn Literairy Souvenir (1832)
enn The New Years Gift and Juvenile Souvenir}21 In zijn The New Years Gift and Juvenile Souvenir van
18322 publiceerde hij bijvoorbeeld een gravure naar Scheffers La familie du Morin uit 1822 en een gravure
vann W. Chevalier naar Les Orphelins}2*
Naa deze vroege voorbeelden kwamen er ook Schefferreproducties in Engelse geïllustreerde
kunsttijdschriften.. Zo publiceerde The Art Journal diverse prenten naar zijn werk, zij het pas na zijn dood.
Inn 1869 nam men een gravure op van Scheffers werk Christ and St. John, gegraveerd door E. Rousseau.124
Inn dezelfde jaargang leverde The Art Journal ook een reproductie van Scheffers The Kiss ofJudas,
gepubliceerdd in: L 'Artiste (1844), p.95.
gepubliceerd in: L 'Atriste (1848), p.79.
1188
Gepubliceerd'm;L'Artiste, (1856), p.196. én L'Artiste, (1857), p.225-227
"** prent van Ed Girardet in: L 'Artiste (1857), p.157.
1200
In Charivari versebenen een portret van Arago 1837 en een litho naar Le Rot de ThuU (1838) d 'apres le Faust de Goethe (vers
1844).. L 'Illustration publiceerde in 1849 (jrg VII, p. 120) een houtgravure van L 'Enfant Charitable (1840) d 'apres Goets de
BerlichtingenBerlichtingen de Goethe en op 20 november 1859, een houtgravure van Mare naar het portret van Calvijn. In Le Magasin
PittoreskPittoresk (t.XXX, janvier 1862, p. 1) verscheen een houtgravure naar Saint Augustin et Sainte Monique.
1211
Houtgravure van Piaud in La Gazette des beaux Arts (1859), p.49 en ook in: Blanc 1865. De criticus Blanc wilde een
reproductiereproductie ervan opnemen in zijn net opgerichte Gazette des beaux-artst maar door Scheffers overlijden werd het pas een jaar
laterr gepubliceerd in dit blad. Zie tentcat Dordrecht 1995, p.322.
1222
Morris 1985, p.299.
1233
Zie voor de gravure van T.S. Engleheait in The New Years Gift and Juvenile Souvenir London 1832, p. 175 en voor de prent
naarr Les Orphelins op pagina 54. Bovendien verscheen op pagina 92 een gravure van W. Greatbatch naar Le Sommeil du grandperepere (1827). Ook was er éen gravure van Charles Rolls naar Une Scène d 'inondaiion in: The literary Souvenir 1832, p. 199. Zie
overr de uitgaven van Watts met houtgravures, Anoniem, 'Variétés', L 'Artiste (1834) VIII, p.270.
1244
Naar aanleiding van de schilder merkte The Art Journal op: 'he stands eminently forward among the modem painters in his
expositionn of Christian Art after thé manner of some of the old Italian masters, who made colour subsidiary to expression.' Hierbij
relativeerdee men deforseuithaal van Ruskin jegens Scheffer: 'These imperfect retegious painters, headed and misguided by Ary
Scheffer,, are all just like Naaman; they think they cannot worshiprightlyunless "there be given to thy servant two mules burden
off earth."' Zie: Anoniem, 'Selected Pictures. Christ and St John. Ary Scheffer painter E. Rousseau, engraver', The Art Journal
(1869),, p.52.
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gegraveerdd door Chevron. De beide prenten waren al eerder, in 1862, door Goupil in Engeland uitgegeven
alss zelfstandige prenten. Nadat de prenten in dit kunsttijdschrift waren opgenomen, kwamen ook de lezers
inn het bezit van de twee pendanten. In de beschouwing van The Kiss ofJudas benadrukte The Art Journal
datt beide prenten vooral naast elkaar moesten worden beschouwd:
'Noo two subjects could by any possibility more dissimilar; yet the painter has treated eacht of
themm with perfect proprierty. Fully to appreciate the contrast, the two prints should be looked at
sidee by side, and it will be seen how carefully SchefTer studied the characters and the
circumstancess of the figures- that of Christ especially-ere he placed them on the canvas.'125
Eenn ander voorbeeld was de gravure van J. Levasseur naar Ruth et Naomit die op 31 maart 1859 door
Goupill als zelfstandige prent in Engeland op de markt was gebracht en in 1878 in The Art Journal werd
gepubliceerd.1266 Aldus kwamen de doorr Goupil uitgegeven prenten na verloop van tijd in een andere
gedaantee terecht in een kunsttijdschrift. Benadrukt moet worden dat het hier om dezelfde reproducties
gaat,, gemaakt door de dezelfde graveur en wellicht gedrukt van dezelfde plaat. Moest deze publicatie een
impulss geven aan de verkoop van de traditionele gravures of waren de prenten juist zo'n succes dat ze ook
langss deze weg konden worden gepubliceerd? Het wijst in ieder geval op de nauwe band tussen de
geïllustreerdee tijdschriften met de prenthandel op het terrein van de kunstreproductie.127
Hett werk van Scheffer kwam ook in zijn vaderland in de geïllustreerde uitgaven terecht De Gids
publiceerdee bijvoorbeeld in 1838 een litho van HJ. Backer naar La Ferme incendiée ou La Fin d'un
incendieincendie de ferme (1824) en twee jaar later, van dezelfde lithograaf, een prent naar Le Roi de Thulèï1* De
meestee prenten naar Scheffer Verschenen echter in de loop van de jaren veertig en vijftig in geïllustreerde
kunsttijdschriftenn als De Kunstkronijk en in diverse (literaire) almanakken.
Mett het oog op de reproductie van Scheffers schilderij De drie koningen {Les Rois Images) nam
dee uitgever van De Kunstkronijk in 1845 contact op met de schilder zelf. De uitgever vroeg de schilder om
eenn tekening van diens bewonderde schilderij. Deze tekening vormde vervolgens de basis voor de litho
vann C. Curtemus Bentinck, die in de zesde jaargang van De Kunstkronijk werd opgenomen, waarover een
redacteurr schreef:
'Zelden,, wij zeggen dit met voldoening, valt aan eenig periodiek werk zulk eene kostbare bijdrage
tenn deel, die voor menig liefhebber en verzamelaar, zeker eene onnoemelijke waarde bezit; maar
zeldzamerr nog is de gelegenheid om door een uiterst matig abonnement, als toegift, de
deelnemingg te erlangen in eene verloting, waarvan eene opzettelijk voor dit doel vervaardigde
teekeningg van een kunstenaar als Ary Scheffer, een der prijzen uitmaakt.'129
1255

Zie ook: Anoniem, 'Selected Pictures. The Kiss of Judas. Ary Scheffer, fainter -Chevron, engraver', The Art Journal (1869),
p.76. .
Friendd 1886, p. 199 De prent verscheen in em oplage van mininaal 417 prenten, zie: anoniem,'Rutii and Naomi. Ary Scheffer,
painterr J. Levasseur, engraver*, The Art Journal (1878), p.212. De prent geeft een Bijbelse scene weer uit Rum 1. De toelichting
geeftt hoofdzakelijk een beknopte beschrijving van de bijbelscene die hier door Scheffer is afgebeeld.
1277
Illustratief hiervoor is ook een prent naar Scheffers een tekening, Adoration, in het bezit van de uitgever. De prent, vervaardigd
doorr de bekende Engelse graveur J.C. Armytage, geeft een schets gemaakt met pen en inkt. In de toelichting benadrukte de
uitgeverr dat de prentmaker een facsimile heeft trachten te geven van de oorspronkelijke tekening: 'The engraver has aimed to
imitatee the original, so far as the means at his command would enable him to do.' zie: anoniem, '.'The Art Journal (1879), p.8. De
reproductiee van Adoration was van een tekening in het bezit van de uitgever. Behalve in The Art Journal verschenen er ook
reproductiess van Scheffers werk in andere Engelse tijdschriften. Zo verscheen in 1888 een gravure van J.W. Johnstone van
Schefferss portret van Dickens (1855); The Magazine of Art (1888), p.288.
1288
Zie een litho van H.J.Backer in: J.P.Heije, 'Nagevolgde liedereiLXI De koning van Thuie', De Gids 1840, p.214-215.
1299
Anoniem, 'Album der Kunstkronijk*, De Kunstkronijk (1845-46), jrg.6, pi 6. Zie ook de bespreking van De Drie Koningen
doorr A.L.G. Toussaint: AX.G. Toussaint, 'Ary Scheffer. Drie Koningen', De Kunstkronijk (1845-1846), jrg 6, p.25. Toen het
schilderijj De drie Koningen te bewonderen was in de Koninklijke Kunstzaal van Willem n schreef De Kunstkronijk lyrisch: 'Al
watt zich onze verbeelding van dit nieuwe kunstwerk van den dichterlijken schilder bij uitnemendheid, voortreffelijks had
gedroomd,, werd door de werkelijkheid duizend wer overtroffen. Welk een verheven eenvoud in de samenstellingen en het
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Niett alléén kreeg de lezer van De Kunstkronijk een reproductie, bij een abonnement kon hij zelfs
meedingenn naar de originele tekening van SchefYer zelf. In hetzelfde jaar verscheen in dittijdschrifteen
lithoo van de lithograaf Waanders naar Marguerite a l'Eglise.no Rond 1850 stonden er in dit blad twee
bijzonderee litho's, gemaakt door Scheffer zelf: Een ziekbed en eenjaar later naar zijn bekende werk
MignonMignon en haar vader.m[55] Opmerkelijk genoeg verschenen er daarna geen reproducties meer in dit
kunsttijdschriftt van het werk van deze beroemde schilder. Terwijl de naam Scheffer vrijwel altijd met
ontzagg werd uitgesproken, vertaalden deze status en roem zich maar beperkte mate in reproducties in 's
landd bekendste geïllustreerde kunsttijdschrift.
Schefferss werk werd in Nederland veel meer gereproduceerd in diverse almanakken. In 1849
verscheenn een gravure van Tetar van Elven naar Chariié in Vergeet mij niet, Muzenalmanak voor 1849P2
Voorall in het begin van de jaren vijftig werden regelmatig reproducties van Scheffers werk gepubliceerd.
Inn de Nederlandsche Volks-Almanak voor 1853 stond een litho van Scheffers zelfportret uit 1838.133
Bovendienn stond er in de Almanak voor het Schoone en het Goede een gravure van Tetar van Elven naar
LeLe Christ Remunerateur (1848) en een gravure van DJ. Sluyter naar Saint Augustin et Sainte Monique.124
Vann dezelfde graveur kwamen ook twee gravures voor de fraai uitgevoerde literaire Aurora-Almanak. In
dezee jaarboekjes kregen de reproducties vaak poëtische bijschriften. Een voorbeeld is de gravure van D. J.
Sluyterr naar Les simples de coeur> dat werd bezongen door de bekende dichter Nicolaas Beets. De dichter
wass geïnspireerd door het schilderij in de collectie van de Amsterdamse verzamelaar Van Eeghen.135 In
18544 publiceerde de Aurora-Almanak een gravure van Sluyter naar Les Rois Images, waarvan eerder een
lithoo in De Kunstkronijk te zien was geweest,136 Tot slot verschenen er verschillende reproducties in het
evangelischee jaarboekje Magdalena, een van de langstlopende almanakken. Nadat de meeste almanakken
hett in de jaren vijftig en zestig meer en meer moesten afleggen tegen de moderne geïllustreerde
tijdschriften,, bleef Magdalemnog lang voortbestaan en verschenen er tot in de jaren 1880 reproducties
naarr Scheffers religieuze werken.137 Almanakken waren Vooral in Nederland populaire uitgaven, waarop
ikk in relatie tot Jozef Israels uitvoeriger zal ingaan.
Scheffer-albums Scheffer-albums
Naarr aanleiding van Scheffers overlijden in 1858 ontstond het plan voor een speciaal geïllustreerd album,
gewijdd aan het leven en werk van de beroemde schilder, waarover De Kunstkronijk in 1858 schreef:

koloriet,, en, te gelijk, welk een rijkdom in gedachte, tot wier uitdrukking zij zich harmonisch vereenigen.' Zie: Anoniem, 'Een
nieuwee schilderij van Ary Scheffer', De Kunstkronijk (1843-44), jrg.4, p.9S-96. De drie Koningen symboliseerden de drie
intellectuelee krachten via de koning^krijgsman, de koning-priester, en de koning-wetgever hun eer bewijzen aan de pas geboren
Christus. .
1300
Litho van F.B.Waanders, gedrukt door lith. C.W. Mieling in De Kunstkronijk (1846), tegenover pagina 74.
1311
Litho van Scheffer zelf naar VEnfant Charitable (1840), litho C.W Mieling in De Kunstkronijk (1850), tegenover pagina 56.
Ziee ook de litho van Scheffer naar Mignon et le vieuxjoeur de harpe {1844) in De Kunstkronijk (1851), tegenover pagina.58. In
DeDe Kunstkronijk van 1850 was eerder een litho van Scheffer verschenen naar diens zelfportret uit 1838.
1322
Zie de gravure van Tetar van Elven naar Charité (uit 1828?) in: Vergeet mij niet, Muzenalmanak voor 1849
133133
Zie de litho van het portret van Scheffer(1838) in: Nederlandsche Volks-Almanak voor 1853, Schiedam 1852.
1344
Gravure van Tetar van Elven naar le Christ Remunerateur (1848) in: Almanak voor het Schoone en het Goede Amsterdam
18522 en de gravure van DJ. Sluyter naar Saint Augustin et Sainte Monique (1845) verschenen in: Almanak voor het Schone en het
Goede,Goede, Amsterdam 1855.
1355
Gravure van DJ. Sluyter naar Les simples de coeur (1846)in Aurora 1852, met een gedicht van Nicolaas Beets.
1366
Gravure van DJ. Sluyter naar Les Rois Images (1844) verschenen in: Aurora Haarlem 1854. In hetzelfde jaar verscheen in
Holland.Holland. Almanak (1854) een gravure van W.F. Wehmeier naar Mignon aspirant au del (1839).
1377
Gravure van DJ. Sluyter naar Sainte Madeleine ou La Madeleine au tombeau ou Madeleine en extace apres la resurrection du
ChristChrist (1854) in: Magdalena, evangelische jaarboekje, 9* jaar (1861), tegenover pagina 142. Voorbeelden van latere reproducties
zijnn de gravure van CL. Van Kesteren naar Ruth etNoémi (1855) in: Magdalena Amsterdam 1880 en de kleine gravure van
DD J.Sluyter naar Madeleine au pied de la croix, (1845) opgenomen in een vignette in verschillende nummers van de Almanak
MagdalenaMagdalena in de jaren tachtig. Reproducties naar Scheffer verschenen ook in andere religieuze uitgaven, zoals een gravure van
J.A.. Allgayer naar Lé Christ Remunerateur (1848) in: JJ.L. ten Kate, Een Harptoon, Haarlem 1852 en de gravure van CL. van
Kesterenn naar Ze Christ sur la montagne ou la Tentation de Christ (1856) in: Christelijk Album, Haarlem 1866.
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Tevenss vergunne men ons de aandacht te vestigen op eene andere poging om de herinnering aan
Aryy Scheffer onder ons volk helpen te bewaren in het Scheffer Album, waarvan het prospectus
dezerr dagen door den boekhandelaar A.C. Kruseman werd verzonden, en waarin onder de
hoofdredactiee van den heer T van Westrheene Wz een tiental reproductien van Scheffers werken
zullenn verenigd worden, met bijschriften [.. . ] , m
Hett plan kwam van de bekende Haarlemse uitgever A.C. Kruseman, die de criticus Van Westhreene had
gevraagdd om, voor f.700,-, de leiding op zich te nemen. Zijn eerste taak was tien lithografische
reproductiess speciaal te laten vervaardigen. Aangezien de originele werken in Nederland slechts in
beperktee mate voorhanden waren, besloot men de litho's te maken naar eerder verschenen reproducties.
Daarbijj speelde al snel de vraag of het Letterkundig Verdrag, dat in 1855 tussen Nederland en Frankrijk
wass gesloten, wel toestond om litho's te vervaardigen naar eerder in Frankrijk verschenen gravures. Na
enigg juridisch advies bleek dit verdrag niet van toepassing te zijn op kunstwerken en kon men met een
gerustt hart van start gaan.139 Voor de reproducties maakten de prentmakers in de eerste plaats gebruik van
dee reeds beschikbare, veelal bij Goupil verschenen, gravures van beroemde werken van Scheffer. In
aanvullingg daarop ging men op zoek naar enkele originele werken voor reproductie.
Dee Hthografen gingen aan de slag. Na de eerste indrukken van de afbeeldingen sloeg de twijfel toe
overr de kwaliteit van de prentmakers.140 Er werd zelfs gedacht om Belgische tekenaars te hulp te roepen,
maarr dat bleek financieel onhaalbaar. Van Westhreene schreef in een brief aan uitgever Kruseman op 22
januarii 1859: *0! wat zou ik vurig wenschen U het middel te helpen vinden om het zonder de gebrekkige
enn onzekere hulpmiddelen van onze lithographie te stellen.'141 Uiteindelijk zette men door en verschenen
err tien litho's naar werken van Scheffer. De lithograaf I.C. d'Arnaud Gerkens maakte prenten naar De
vriendinnenvriendinnen van Christus in het graf, Augustinus en Dante, De koning van Thulé en Faust. De
gerenommeerdee C.C A. Last was verantwoordelijk voor een litho naar Christus Rëmunerator en F.H.
Weissenbruchh maakte litho's naar Danteen Beatrice, Franeesca da Rimini en het portret van Calvijn,
A.C.. Nunnink had een prent gemaakt naar GraafEbenhard (te Larmoyeur) en ten slotte bracht A. Allebé
MignonMignon verlangend naar haar vaderland (Mignon regréttant la Partrié) in prent De Hthografen hadden
dankbaarr gebruikgemaakt van de hulp van enkele verzamelaars met werken van Scheffer in hun collectie.
Inn de laatste aflevering van het Scheffer-Album bedankte Van Westhreene 'de uitstekende welwillendheid
waarmedee de heeren J.A. Nottebohm te Rotterdam, S. van Walchren van Wadenoijen te Amersfoort en J.
Witteringg te Amsterdam de reproductie van sommige van Scheffers werken voor het Album wel hebben
willenn helpen bevorderen.'142 De medewerking bestond uit de bereidwilligheid van Nottebohm om de
lithograaff d'Arnaud Gerkens tekeningen te laten maken 'naar de originelen van niet in gravure bestaande
meesterstukkenn van Ary Scheffer: De Koning van Thule en Faust'. De twee andere verzamelaars werden
bedanktt om hun gastvrijheid, waardoor de prentmakers hun litho's hadden kunnen vergelijken en
voltooienn naar Scheffer's schilderij Dante en Beatrice en zijn tekening St. Augustinus en St. Monica.143
Ondertussenn had de redacteur Van Westrheene gezocht naar geschikte auteurs voor een literaire
bijschriftenn bij de reproducties. Het Scheffer-Album verscheen in afzonderlijke delen, bestaande uit een
prentt en een essay per deel. Zonder problemen ging dit niet, zoals Enschede later beschreef:
'Natuurlijkk [...] hielden sommige auteurs, die bijschriften bij de platen toegezegd hadden, zich
slechtt of in het geheel niet aan hun woord en vertraagde zulks aanmerkelijk de geregelde
verschijningg van de afleveringen,'[...] 'De Génestet, die op zich genomen had een bijschrift te
Anoniem,'Binnen-- en buitenlandsch kunstnieuws', De Kunstkronijk (1858), jrg 20, p.56. Om een bijdrage te leveren voor de
uitgavenn hadden toegezegd: Mevr. Bosboom-Toussaint en Dr L.R. Beijnen, Dr J.J. van Qosterzee, Prof. W. MoII, Mr C. Vosmaer,
WJ.. Hofdijk.
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Brief van Van Westrheene aan A.C. Kruseman, 22 januari 1859, geciteerd in: Enschede (I) 1899, p.466.
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Westrheene bij het werk Mignon: A J. Buil (e.a.), Scheffer-album, Haarlem 1859, p.2.
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Westrheene in: A. J. Buil (e.a.), Scheffer-album, Haarlem 1859, p.2. Kennelijk was de litho van Leon Noël naar De Koning van
Thulee hier onbekend. In 1862 zou bij Goupil een prent van Eichens naar Faust verschijnen.

222 2

leverenn bij De koning van Thvlé werd vervangen door Allard Pierson, en Hofdijk, die Clovis in
denden slag bij Tolbiac zou behandelen, schreef een opstel over Calvijn.'144
Naarr aanleiding van Augustinus en Dante, merkte prof.W. Moll op:
'Toenn de laatste koningin van Frankrijk de onlangs ontslapene gemalin van Lodewijk Philips, het
kunstwerkk in het atelier des schilders voltooid zag,riepzij hem toe:"ik dank u, ik dank u voor
dezee schilderij; zij behoort aan mij, en nooit mag zij mij verlaten!" Hoe dikwerf, sints de gravure
verscheen,, werd diergelijk woord van dankbare en eerbiedige bewondering herhaald door anderen
diee even als de edele vorstin zich door het zinrijke tafereel tot in het diepst der ziel geroerd en Op
dee weldadigste wijze bewogen gevoelden.'145
Mett deze nieuwe uitgave had de liefhebber een nieuwe lithografie naar het bekende werk in handen. Met
hett oog op de Htho naar Calvijn schreef Hofdijk; 'Moet ik nog spreken van de tekening? Gij hebt de figuur
voorr u, en zij zelf zegt het u, hoe de groote eenvoudigheid, ja eenigzins zelfs de strengheid van lijnen met
dee eenvoudigheid en de strengheid van het onderwerp in onberispelijke harmonie?'146 Ook de bekende
schrijfsterr Bosboom-Toussaint onderstreepte in haar bijdrage haar bewondering voor Scheffer en
herinnerdee er en passent aan dat ze destijds als een van de eerstenn in Nederland het werk van deze schilder
onderr de aandacht had gebracht.147
Toenn in 1859 het album was voltooid, schreef de redactie van De Kunstkronijfc.
'Menigeenn zal met liefde bladeren in een album, waarin vele van Scheffers kunstwerken, (ook die
nogg ruimer door de gravure waren gepopulariseerd) werden vertolkt en toegelicht, en waardoor
wijj herhaaldelijk werden in staat gesteld om ons de werken van dien gevoeligen kunstenaar voor
oogenn te brengen.*148
Hett Scheffer-Album wasfinancieelgezien geen groot succes. Een jaar later schijnt er zelf een poging te
zijnn gedaan om de uitgave opnieuw, in aangepaste vorm, uit te brengen, maar die poging werd al na de
eerstee aflevering gestaakt De uitgever A.C. Kruseman bracht ook twee Scheffer-Albums in voor de
verlotingg met het oog op het standbeeld dat in Dordrecht zou worden opgericht, waarvoor overigens
meerderee reproducties werden verloot.150
Terwijll men in zijn vaderland werkte aan een 'gebonden' herinnering van Ary Scheffer en zijn werk, was
menn in zijn tweede vaderland Frankrijk eveneens bezig met een prestigieus album over deze kunstenaar.
Hett initiatief kwam van zijn vertrouwde uitgever Goupil. Het moest een fraaie uitgave worden, niet met
litho's,, zoals in het Nederlandse Scheffer-Album, maar met exclusieve foto's. In Goupils fondslijst van
januarii 1860 vinden we de eerste aankondiging: 'Pour être publié prochainement. Oeuvre de Ary Scheffer.
reproduitt en photographie par Bingham, d'après les tableaux et dessins originaux. Un volume format
grandd in-folio,'151
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Hett idee voor een dergelijk monografisch fotoalbum was in deze tijd nog tamelijk nieuw, zij het
datt dit niet het eerste voorbeeld was, Scheffers tijdgenoot Paul Délaroche was twee jaar eerder overleden,
waarnaa Goupil in 1858 voor het eerst een dergelijk album uitgaf.152 Deze uitgave bevatte in totaal 88
foto's,, gemaakt door de fotograaf Bingham, op dat moment een algemeen erkend specialist in
fotografischee kunstreproducties. Henri Delaborde, het toenmalige hoofd van het prentenkabinet van de
Bibliothèquee Nationale, schreef een toelichting over het leven en werk van de schilder. Bovendien was het
albumm voorzien van een catalogue raisonné van het oeuvre van Délaroche. De prijs was er dan ook naar:
5500 francs.
Naa Délaroche was Scheffer de tweede kunstenaar die na zijn dood werd geëerd met een
prestigieuss fotoalbum. Het bestond uit zestig fotografische reproducties, opnieuw gemaakt door de
bekendee fotograaf Robert Bingham. De schrijver Ludovic Vitet, een persoonlijke vriend van Scheffer,
voorzagg het album van een biografische schets van de schilder en zijn werk.153 De advertentie in de
fondslijstt van Goupü beloofde foto's van Scheffers schilderijen en tekeningen. Bij nadere beschouwing
vann de foto's zijn bij diverse afbeeldingen echter de patronen van gravures te herkennen.154 Kennelijk
maaktee Bingham, zoals gebruikelijk in deze tijd, veelal gebruik van reeds bestaande gravures naar
Schefferss werk in plaats van de originele werken zelf, net zoals was gebeurd bij het Nederlandse SchefferAlbum,Album, Compleet was de prestigieuze uitgave niet goedkoop: 300 francs.155 Dit Scheffer-Album was tot in
dee jaren zeventig te krijgen.156 Hoewel het Scheffer-Album van Góupil in aard, omvang en prijs
bescheidenerr was dan het album voor Délaroche, was ook dit een bijzondere uitgave, alleen voorbehouden
aann de beroemdste kunstenaars uit die tijd.
Terugkijkendd kwam er in de eerste decennia van de negentiende eeuw een steeds bredere stroom van
geïllustreerdee uitgaven op gang. Geïllustreerde catalogi, jaarboekjes, tijdschriften en monografische
albumss vormden een belangrijke nieuwe aanvulling op de traditionele zelfstandige prenten. Op de golven
vann deze nieuwe uitgaven voeren reproducties van Scheffers werk mee. Vanaf de jaren 1820 komen we ze
tegenn in uiteenlopende publicaties, zowel in Frankrijk en Engeland als in Nederland. Hoewel het aanbod
vann dergelijke geïllustreerde uitgaven zich in de loop van de negentiende eeuw sterk uitbreidde, liep zowel
inn Frankrijk als Engeland en Nederland het aantal Scheffersreproducties na zijn dood snel terug.
Dee wijze van totstandkoming van dergelijke geïllustreerde uitgaven blijft vaak nog in duister
gehuld.. Relaties tussen uitgever, redactie, prentmakers, verzamelaars en de kunstenaar blijken vaak
moeizaamm te reconstrueren. Bovendien ging onder dit soort uitgaven een bonte variatie aan uiteenlopende
publicatiess schuil. De aard van de publicatie was daarbij mede bepalend voor het soort reproductie. Wilde
dee tijdschriftredactie een verslag van de recente Salonténtoonstelling in woord en beeld, dan was de
lithografiee de aangewezen techniek. Tijdrovende alternatieven als staal- of houtgravure leenden zich
minderr voor het inspelen op de actualiteit. Voorzover tijdschriften wel kozen voor de staalgravures, zoals
TheThe Art Journal, dan speelden vaak andere belangen mee. De status van een fraaie staalgravure werd
geprefereerdd boven het afbeelden van de meeste moderne kunstwerken. In dit opzicht is het begrijpelijk
datt in eenmalige of enigszins tijdloze uitgaven vaak voor de traditionele gravures werd gekozen. Niet voor
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Zie over deze uitgave: Boyer 2002, p.133.
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nietss verschenen de prestigieus gegraveerde Saloncatalogi pas enige tijd na de tentoonstelling zelf: niet als
eenn handleiding voor de tentoonstelling, maar als eenfraaiuitgevoerde herinnering aan de expositie. Voor
eenn exclusieve monografie experimenteerde defirmaGoupil zelfs met de kostbare fotografische
kunstreproductie. .
Opmerkelijkk zijn de verbanden van de geïllustreerde uitgaven met de uitgeverij van de traditionele
zelfstandigee prenten. Zo werden sommige losse prenten van Goupil later opnieuw gepubliceerd in The Art
JournalJournal en gebruikt voor de totstandkoming van de twee monografische SchefTer-albums. Het is daarbij
opmerkelijkk hoezeer de uitgaven van Goupil soms dus * doorwerkten* in de afbeeldingen in andere
publicaties.. De grenzen tussen de traditionele zelfstandige reproducties en de prenten in moderne
geïllustreerdee uitgaven lijken in de negentiende eeuw dan ook vaak vloeiend te zijn geweest. Het
monografischee Scheffer-Album verscheen bijvoorbeeld in losse afleveringen, terwijl Goupil zijn losse
zelfstandigee prenten regelmatig in series of albums verspreidde. Vanuit dit perspectief moeten dergelijke
modernee geïllustreerde uitgaven dan ook naast traditionele zelfstandige prenten worden gezien in het
totalee aanbod van de negentiende-eeuwse kunstreproducties. Waar de een genoegen nam met een
exclusievee staat van een prent, koos de ander een serie of zelfs een speciaal aan Scheffer gewijd album.
Voorr liefhebbers met meer behoefte aan een schriftelijke toelichting bij het beeld boden de geïllustreerde
(kunst)tijdschriftenn uitkomst. Populaire werken, zoals Ie Larmoyeur, werden bij herhaling gereproduceerd
inn allerlei vormen en technieken, voor uiteenlopende prijzen, en boden zo voor elk wat wils. We komen
hiermeee op het publiek en het gebruik van de prenten naar Scheffers werk.
BetBet publiek voor Scheffer-reproducties

SchefferScheffer zélf
Toenn Ary Scheffer in 1854 Amsterdam was, ging hij onder meer langs bij de belangrijkste prentuitgever
vann de stad: defirmaBuffa in de Kalverstraat. Hier tekende hij in op een gravure naar De
SchuttersmaaltijdSchuttersmaaltijdvanvan Van der Helst. De prent was destijds begonnen door Couwenberg, maar ne
prentt naar Mignon et son Père niet door hem afgemaakt. Deze keer werd de plaat afgemaakt door de
Nederlandsee graveur J.W. Kaiser (1813-1900), eveneens een oud-leerling van Taurel. -57 Het is slechts één
vann de prenten die Scheffer in bezit had. Zijn gehele prentenverzameling werd na zijn overlijden geveild
opp 15 en 16 maart 1859 samen met zijn schilderijen en tekeningen.158 Gezien de veilingcatalogus blijkt hij
zelff veel belangstelling te hebben gehad voor reproducties naar oude en eigentijdse meesters. Naast
originelee prenten van Dürer, Lucas van Leyden en Rembrandt, bezat hij vroege reproducties van
Marcantonioo Raimondi en zeventiende-eeuwse gravures van Schelte a Bolswert naar Rubens. Bovendien
hadd hij interessante negentiende-eeuwse reproducties. Het was een fraaie verzameling van ruim tachtig

Doorr Couwenbergs dood bleef behalve Scheffers Mignon ook zijn gravure naar de Schuttersmaaltijd van Van der Helst steken.
Inn dit geval had Couwenberg zelf een tekening gemaakt van het origineel als basis voor zijn reproductie waarover De
KunstkronijkKunstkronijk schreef: 'Kaiser heeft zich en der vaderlandsche kunst door zijne gravure een monument gesticht.' A.J.Bull, 'Van
derr Hélst-Kaiser. 1648-1848', Kunstkronijk (1856), JRGI7, p.60. De Schuttersmaaltijd werd ook in Frankrijk positief besproken
doorr Cm L.Clement de Ris: L. Clement de Ris,'Mouvements des art', L 'Artiste (1856), p.265. De uitgever Bufta stelde
vervolgenss de graveur Kaiser op de hoogte van Scheffers belangstelling voor zijn prent. De graveur was vereerd over de interesse
vann de beroemde schilder voor zijn prent en was benieuwd naar zijn mening: 'De goede tijding mij door de Heeren F. Buffa en
Zoonn medegedeeld, dat UEdGesrt. mijne gravure naar de Schuttersmaaltijd bij hen hebt gezien en de inteekenlijst met Ueds.
handteekeningg hebt vereerd, heeft bij mij zeer de wensch verlevendigt UEDs. oordeel daarover te mogen vernemen en UEDs.
raadgevingg en aanmerking te mogen benuttigen bij het afmaken van dit werk. daarom neem ik de vrijheid UEDGestr. ten
vriendelijkstee een onderhoud te verzoeken, waartoe ik mij Maandag aanstaande (den 10 dezer) ten Uwent zal vervoegen aan het
Badhuiss te Scheveningen. UEDGestr. bescheidelijk verzoekend mij met een enkel woord te willen beantwoorden [...]' Brief van
J.W.. Kaiser aan Ary Scheffer, 7 juli 1854, opgenomen in: Heij 1984, p. 115. Of Kaiser daadwerkelijk Scheffer heeft ontmoet is
niett bekend. Volgens Heij is dit niet waarschijnlijk gezien de moeite die ook anderen hadden, zoals Bosboom, om hun beroemde
collegaa te kunnen ontmoeten. Hij wijst op een voorval waarin Johannes Bosboom een novelle van zijn echtgenoot en schrijfster
Bosboom-Toussaintt aan Scheffer liet aanbieden maar niet de gelegenheid was geweest om de schilder persoonlijk te ontmoeten,
ziee hierover een brief van Scheffer aan Bosboom, zie: Heij 1984, p.115.
CatalogueCatalogue de tableaux anciens et modemes des diverses ecoles. De dessins & de gravures livres a figures etc. de provenan
ll 'atelier M, Ary Scheffer, Hotel des Commissaires-Priseurs,! 5 et 16 Mars 1859.
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prenten,, gemaakt door de bekendste graveurs uit zijn tijd; Morghen, Henriquel-Dupont, Prevost, Mercuri,
Burnet,, Raimbach en (Thomas) Landseer. Het waren reproducties naar Rafaël, Leonardo da Vinci, Pousin,
Greuzee en naar beroemde tijdgenoten als (Edwin) Landseer, Wilkie, Délaroche, Ingres en Leopold Robert.
Eenn deel van zijn verzameling was ingelijst achter glas, maar de meeste prenten bewaarde hij in
portfolio's159 9
Schefferr bezat diverse prenten naar zijn eigen werk. De veilingcatalogus vermeldt onder meer een
ingelijstee gravure van Leroux gemaakt naar zijn portret van de beroemde generaal Lafayette. Daarnaast
hadd hij een exclusieve ets naar L 'Ange pleurant. De prent was gemaakt door de bevriende prentmaker
Girardd en nooit eerder in de prenthandel terechtgekomen. Behalve deze bijzondere prent komen we
bekendee reproducties tegen, zoals de gravure van Beaugrand naar Sainte Augustin et Sainte Monique,
waarvann hij verschillende staten had: een épreuve d'artiste op chinees papier, en twee prenten Voor* en
*naa de letter; allebei gedrukt op chinees papier. Hij bezat bovendien Calamatta's gravure van zijn
FrancoiseFrancoise de Rimini, 'met de letter' gedrukt op chinees papier en een staat van de prent van Lecomte naar
zijnn werk Beatrice et leDante, 'met de letter' op chinees papier. Tot slot vermeldt de veilingcatalogus een
opmerkelijkee prent naar Scheffers portret van Chopin (1847) die niet eerder in de handel schijnt te zijn
gebracht1000 Bij elkaar geeft de genoemde catalogus een interessante maar relatief bescheiden hoeveelheid
reproducties.. Hoogstwaarschijnlijk kwam het grootste deel van zijn verzameling niet onder de hamer,
maarr bleef in bezit van zijn dochter Cornelia Marjolin-Scheffer, die deze in 1899 naliet aan het Dordrechts
museum. .
Schefferr lijkt zelf de eerste te zijn geweest met belangstelling voor de prenten naar zijn werk. Hij
zall de prenten ongetwijfeld hebben gebruikt als beeldmateriaal bij zijn werk, zoals veel kunstenaars
deden.. De ingelijste prenten duiden er op dat hij de prenten ook aan de muur had hangen. Meer dan
eenvoudigg beeldmateriaal op het atelier had hij reproducties, ingelijst en wel, in zijn salons hangen. Deze
constateringg wint aan belang als we bedenken dat de schilder zelf uiteraard genoeg schilderijen had
(kunnenn maken) om aan de muur te hangen. Het gedachte dat reproducties uitsluitend bestemd waren voor
hen,, die zich de schilderijen niet kónden veroorloven gaat dus voor de schilder zélf niet Op. Juist de
schilderr had als geen ander de beschikking over schilderijen en tekeningen, maar schroomde kennelijk niet
omm ook gravures naar zijn eigen werk óp te hangen in zijn eigen interieur. Het betekent dat dergelijke
reproductiess door de schilder zelf in ieder geval niet als inferieure 'surrógaatschüderijen' werden
beschouwd.. Hoe de reproducties deel uitmaakten van het interieur van de schilder is bij benadering nog te
zienn in zijn vroegere woonhuis in Parijs, dat tegenwoordig als het Musée de la Vie Romantique nog is te
bezichtigen.. Hoewel de inrichting niet volledig authentiek is, krijgen we wel een beeld van de reproducties
inn Scheffers dagelijkse omgeving. Scheffer was niet de enige kunstenaar die zijn interieur decoreerde met
prentenn en foto's van zijn eigen werk We zien dit ook bij Alma-Tadema, zoals hieronder aan bod zal
komen,, en in kunstenaarswoningen van zijn tijdgenoten Gustave Moreau, Rosa Bonheur en Frederic
Leighton.1*1 1
VriendenVrienden en bekenden
Schefferr gaf regelmatig reproducties naar zijn werk weg aan vrienden en bekenden. Zo schreef hij in 1824
aann de bevriende raadsman Baron de Schonen: 'De herhaal u niet dat de goedheid en vriendschap waar u
mee al jaren mee geëerd hebt, me dierbaarder zijn dan alles op de wereld en dat ik zou willen dat ik me die
waardigg kon achten.'l6Z Als blijk van waardering stuurde de schilder een proefdruk van de gravure van
Ziee nrs.32-120 in: Catalogue de tableaux anciens et modernes des diverses ecoles. Dé dessins &. de gravures livres a figures
etc.etc. de provenant de l 'atelier M. Ary Scheffer, p.22-28.
1600
Zie nummers 43 en 1 -7 (supplement) Catalogue de tableaux anciens et modernes des diverses ecoles. De dessins & de
gravuresgravures livres afiguresetc. de provenant de l *atelier M. Ary Scheffer, p.22,28. Wellicht betrof het hier de litho gemaakt door
Schefferss leerling M. Fajans.
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Zie voor deze interieurs: E. Reitsma, Het huis van de kunstenaar. Herinneringen aan een leven, Amsterdam 2001, p.22-29,3641,166-171. .
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Tentcat. Dordrecht 1995, p.91 Het portret van deze baron, raadsman en invloedrijk liberaal, was te zien op de Salon van 1822.
Dee beroemde generaal Lafayette was befaamd voor diens inzet voor Amerikaanse Onafhankelijkstrijd en behoorde tot de liberate
elitee waartoe ook raadsheer De Schoonen en Scheffer kunnen worden gerekend.

226 6

Lerouxx naar het portret van generaal Lafayette. Zo ook schreef Scheffer op 10 mei 1842 aan de schrijver
Coquerell na een vriendendienst:
'Mee permettez-vous de vous offrir une épreuve de la gravure de mon tableau de Christ pour
laquellee vous avez bien voulu me donner Ie texte de rinscription. J'hésite beaucoup a mettre sous
voss yeux cette composition. Si les sujets de rEvangile sont les plus beaux et les plus élevé que la
peinturee puis de aborder, devant eux aussi on sent bien mieux 1'imiussnace de mon talent; vous
Monsieur,, plus qu'un autre devez êtrefrappede 1'Evangile dont la parole convaincante en fait si
bienn comprendre la grandeur et la divine beauté.'163
Inn een ander geval stuurde Scheffer twee prenten aan de violist Alard Delphin, wellicht naar aanleiding
vann een concert van deze musicus. Uit bewondering zond de schilder de twee bekende gravures naar zijn
ChristusChristus Consolator en Christus Remunerator. In een begeleidende brief schreef hij aan de violist: 'Me
permettezz vous de vous offrir mes bien failbles temoignages en sentiments, les deux gravures ei jointes,
aprèss mes tableaux du Christ Consolateur et du Christ Remunerateur.'164 De schilder stuurde niet alleen
prentenn naar vrienden en bekenden, hij nam ze ook mee op reis. Zo liet hij een prent achter bij professor
Vrolikk toen hij in 1854 zijn vaderland bezocht. Helaas had hij de hooggeleerde heer misgelopen en schreef
hij: :
'N'Ayantt en 1'honneur de vous rencontrer è Amsterdam ou je me suis permis de deposer chez
vouss une épreuve d'artiste de la gravure quón vient de terminer après mon tableau de la scene du
jardinn de Faust de Goethe, (je prends la liberté de vous ecrire)[.. ,]' 1 6 5
Hett uitdelen van reproducties van zijn werk door Scheffer is opmerkelijk. Uit diverse voorbeelden blijkt
datt hij nadrukkelijk prenten gebruikte voor het onderhouden en uitbreiden van zijn sociale netwerk.
Afgezienn van muurdecoratie, hadden de reproducties daarmee tevens een sociale, representatieve functie.
Kennelijkk achtte hij de prenten in dit opzicht representatief voor zijn eigen werk.. Hij had ze dan wel niet
feitelijkk zelfgemaakt, het was nog steeds zijn 'werk' dat was afgebeeld. Over de verhouding tussen zijn
eigenn werk en de reproductie ervan kom ik hieronder terug. Hier is van belang dat Scheffer zelf tot de
eerstee liefhebbers van deze prenten kan worden gerekend en dat hij bovendien zorgde dat ook andere
mensenn uit zijn directe omgeving'mhet bezit kwamen van de prenten naar zijn werk.
All of niet via Scheffer zelf raakten reproducties verspreid over de culturele elite in zijn eigen omgeving.
Zoo schreef Geraldine Jewsbury regelmatig te gast in La Grange, het buitenhuis van Generaal Lafayette
waarr ook Scheffer regelmatig vertoefde, in 1845 aan Jane Welsh Carlyle over de gravure van HenriquelDupontt naar Christus Consolator [45]:
'itt moved me to tears. I wish I could transfuse it to you... There is thefigureof a mother over her
deadd child - that is wonderful. The face is swollen with grief and yet there is an ineffable beauty
andd rest about it which almost consoles one.'166
Inn deze kringen verkeerde eveneens Harriet Martineau, die ook in het bezit was van deze prent:
'includingg the consolations of eighteen centuries!- that mysterious assemblage of the redeemed
Captivess and tranquillized Mourners of a whole Christendom!- that inspired epitome of suffering
mm

brief Ary Scheffer aan Coquerel, 10 mei 1842, gepubliceerd in: Kolb 1937, p.212.
brief Ary Scheffer aan Alard Delphin, [..]Fondation Custodia Parijs, inv.1994- A 485. De brief is ongedateerd maar moet
gezienn de beide prenten geschreven zijn na mei 1851, toen de laatste van deze twee prenten verscheen.
brieff Ary Scheffer aan prof. Vrolik, juillet 1854[?], met dank aan L, Ewals die mij wees op deze brief.
1666
Brief geciteerd in: Morris 1985, p.294.
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andd solace!- it may well be a cause of wonder, almost amounting to alarm to those who, not
havingg needed, have felt its power.'167

Dee beleende liberale historicus Thierry, goed bevriend met Scheffer, bezat eveneens prenten naar Scheffers
werk.. In zijn salon hing de gravure van Calamatta naar Francoise de Rimini en de prent naar Faust en
Marguerite}Marguerite}66** Tot slot ging Frans Liszt speciaal op zoek naar de litho naar Scheffers Les Roi images toen
hijj in 1854 in Nederland verbleef. Wellicht ging het om de prent die eerder in De Kunstkronijk was
verschenen.. De beroemde pianist-componist had model gestaan voor de jongste koning op het origineel.169
Hett feit dat de gravures naar Scheffers werk bij de culturele elite terechtkwamen, is niet zonder betekenis.
Juistt zij hadden immers mogelijkheden genoeg om aan schilderijen te komen, al of niet van de schilder
zelf.. Dat ook zij reproducties aan de muur hingen, geeft aan dat ook zij dergelijke prenten kennelijk niet
bijj voorbaat als inferieure werken beschouwden. Ook het feit dat de schilder regelmatig zelf reproducties
uitdeeldee wijst in éie richting. Daarmee is niet gezegd dat de grafische bewerkingen dezelfde status
haddenn als de geschilderde originele werken en zonder meer inwisselbaar waren. Desalniettemin blijkt dat
bijj hen, die zich zowel de originelen als de reproducties konden veroorloven, het verschil tussen het
origineell en de reproductie ervan in gebruik en waardering niet zo heel groot was. In de met schilderijen
behangenn elitaire salons hoefden ookfraaiegravures niet te misstaan.
HetHet grote publiek
Dee reproducties van Scheffers werk werden dankzij de kunsthandel en geïllustreerde tijdschriften onder de
aandachtt gebracht van het grote publiek. Het kunsttijdschrift L 'Artiste wees in 1840 zelfs al op de prent
vann Henriquel-Dupont naar Scheffers Christus Consolator nog voordat deze was voltooid. Een redacteur
hadd bij een bezoek aan de werkplaats van de meestergraveur al een vroege staat gezien van de plaat
waarinn nog maar enkele belangrijkefigurenwaren gegraveerd:
'MM Henriquel-Dupont achève en ce moment un tableau de M. Ary Scheffer, Lê Christ appelant a
luilui les malheureurx. C'est une touchante personnification des douleurs humaines. Cette planche de
M.. Dupont est déja avancée, et sera terminée eet hiver. La composition, simple et bien msposée
danss Ie tableau, est bien rendue dans la gravure. Certaines parties du tableau, quelques figures
importantes,, sont terminées. Le premier travail nous a semblé très-brillant; il reproduit la maniere
dee Scheffer, style et couleur, avec un sentiment très-fin et très-juste. Ce travail, clair et facile, est
seméé ca et la de ces tons fermes qüi décèlent la main d'un mattre.'170
Lezerss van het kunsttijdschrift waren zo al in een vroeg stadium op de hoogte van de aanstaande
reproductie.. Nadat de prent eenmaal was gepubliceerd, verschenen er regelmatig recensies om de
geïnteresseerdee lezers, tevens potentiële kopers, te informeren. Zo schreef de gezaghebbende Art Journal
inn 1856 over Goupils uitgaven van Scheffer:
'hiss "Christus Consolator," engraved by Henriquel-Dupont, is the cherished guest of many
Englishh homes; its companion, the "Christus Remunerator," (engraved by Blanchard) is only its
secondd in public favour; while such works as "The Holy Women at the Tomb,'* convey the lessons
off Art as pure and holy missionaries of Christianity. For giving these admirable and very beautiful
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Morris 1985, p.295.
L.Ewals, 'Beroemde tijdgenoten van Scheffer (4) Augustin Thierry (1795-1856) en iets over het realisme van Scheffer',
DordrechtsDordrechts Museum Bulletin (1985) p.4. Zie ook: Kolb 1937, p. 164.
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Na de dood van Willem D kwam het werk na veiling in het bezit van de prinses Sayn-Wittgenstein, de toenmalige vriendin van
Liszt,, zie: L. Ewals, 'Beroemde tijdgenoten van Scheffer (6) Frans Liszt (1811-1 &%6)', Dordrechts Museum Bulletin 1986 5/6,
p.23. .
'7CC Anoniem, 'Gravure francaise.État du travail dans les différents ateliers', L 'Artiste (1840) VI, p.251.
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productionss to the world, the public incurs a debt to the publisher scarcely less than they owe to
thee artist.'171
Voorall dankzij de prenten van Goupil was het werk van Scheffer halverwege de jaren vijftig in Engeland
misschienn wel beroemder dan in Frankrijk.172 Behalve Goupil waagden zich in deze periode maar weinig
Engelsee uitgevers aan de verspreiding van dergelijke prestigieuze gravures naar beroemde kunstwerken:
*Thee circulation of such publications cannot be too wide/ schreef The Art Journal in 1856.I73Naar
aanleidingg van enkele nieuwe uitgaven van Goupil met onder meer de gravure van A. Francois naar
MargueriteMarguerite at the Church wees dittijdschriftop de ruime verspreiding van dergelijke prenten in
Engeland: :
'Thee English public has of late years enjoyed so many opportunities of studying
thee works of foreign painters in the various exhibitions which have been opened both in the
metropoliss and elsewhere, that the style and character of the pictures of many these artists have
becomee almost as familiar to us as those of our fellow-countrymen. Still we are glad to have this
acquaintancee renewed and extended by the engraver' s burin, which brings such productions into
ourr own homes, to confirm and enlarge our knowledge of them. And both artists and lovers of Art
cannott fail to derive benefitfromthe best works of foreigners, not only by comparing them wth
thosee which are sent forth from our own studios, butfromthe new ideas they often convey.*174
Ookk de Engelse kunstenaar Holman Hunt wees op de populariteit van Scheffers werk, mede dankzij de
reproducties: :
'Itt was the mode in England, as on the Continent, to rate Ary Scheffer among the greatest of
painters.. He had doubtless earlier exhibited some superior works, at that time then in private
collections.. Of these we knew by engravings "Mignon regrettant sa Patrie" and **Le Duist
Consolateur."" Thefirstundoubtedly possessed grace, the second took the young admirer captive
forr a whole week like a populair air[.. .]' 1 7 5
Dee bekende kunsthistoricus Hofstede de Groot, een groot bewonderaar van Scheffers werk, kende dit
werkk naar eigen zeggen voornamelijk van reproducties.176
Hett publiek kon, zoals eerder opgemerkt, regelmatig reproducties zien op uiteenlopende tentoonstellingen.
Opp de Salontentoonstelling van 1843, gehouden in het Louvre, was op de prentafdeling de gravure van
Calamattaa naar Scheffers Francoise de Rimini te bewonderen. Het was volgens Dë Kunstkrönijk een van
dee weinige noemenswaardige prenten aldaar:
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Anoniem, 'The Art-Publications of MM. Goupil, of Paris*, The Art Journal (1856), p.7-8.
Morris 1985, p.303.
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** Met de gravure is het minder goed gesteld: als ik U opgenoemd heb den Leo X, door den
Florentijnsee graveur Jesi, en de Francoise de Rimini, naar Ary Scheffer, door Calamatta, kan ik U
verderr naar de vensters der prenthandelaars verwijzen, die met de meubelprenten van Saset en
anderenn versierd worden.'
Eenn jaar later hingen op de Salon de twee eerder gememoreerde gravures van Aristide Louis naar Mignon
regrettantregrettant sa Portie en Mignon aspirant au Ciel. Het Nederlands publiek kon in 1849 op een
tentoonstellingg van buitenlandse hedendaagse meesters in de Amsterdamse Odéon een proefdruk van
Couwenbergg naar Seheffers Mignon en haar vader (Mignon et son Père) bewonderen.l Op de
wereldtentoonstellingg van 185 5 in Parij s was, in tegenstelling tot in Engeland in 1851, ook beeldende
kunstt te zien, inclusief de reproducties ervan. Van Seheffers Christ au tombeau viel een gravure van de
Duitsee graveur Keiler te bewonderen, die bovendien werd bekroond.179 Op een tentoonstelling in Den
Haagg in 1859 was een bijzondere gravure van CE. Taurel te zien, gemaakt naar een eerdere aquatint van
Eichenss naar Seheffers te Christportant sa croix.
Daarnaastt waren er de door de kunsthandel georganiseerde single-picture exposities waarbij soms
ookk een schilderij van Scheffer langskwam, inclusief de reproducties ervan. Zo stuurde de
kunsthandeluitgeverijj Goupil het schilderij Le Christ sur la montagne ou la Tentation de Christ (1856)
doorr Engeland met als belangrijkste doel dé gravure vann Alphonse Francois te promoten.180 Een n
opmerkelijkee gelegenheid ten slotte om de reproducties naar Scheffer tegen te komen, was de preek van
theoloogg Franken, die een voordracht hield naar aanleiding van Seheffers Christus Remunerator en ter
ondersteuningg tevens enkele gravures aan de muur had opgehangen voor zijn toehoorders.181
Dankzijj de wisselwerking tussen de kunsthandel, tentoonstellingen en geïllustreerde tijdschriften
wass Seheffers werk zeer bekend, zozeer zelfs dat, volgens zijn vriend Vitet, het noemen van een titel al
genoegg was om het werk voor de geest te roepen:
'Diree seulemeht les titres de ces nombreux tableaux, c*est réveiller des souvenirs, rappeler dés
imagess que tout le monde a dans la pensee. Qui n'a pas vu, grace au burin ou a la lithographie, la
Veuvee du Sóidat, le Retour du Conscit, les Orphelins sur la tombe de leur mere, la Soeur de
charité,, les Pêcheurs pendant la tempête, Pincendie de la ferme, et ce vivant portrait de nos
désastre,, cette page toute frémissante de colère patriótique, la scene d'invasion en 1814?'182
Voorr het Nederlandse publiek gold hetzelfde, als we de schrijver Van Westrheene mogen geloven:
'Zie,, wij behoeven ze onzen lezers slechts even op te noemen, de titels der voornaamste
kunstwerken,, die deze nieuwe en eindrigting des meesters vertegenwoordigen, om niet alleen hun
diee werken, - voor zoo ver ze niet in Nederland zijn gezien, toch schier alle daar door de gravure
genoegzaamm bekend, - weder voor den geest te roepen, maar ook om aan het karakter dier rigting
tee herinneren.1183
Velenn kenden het werk van Scheffer, ook al hadden ze de schilderijen zelf nog nooit gezien. De
afbeeldingenn van de Mignons en de religieuze voorstellingen moeten bij een grote schare liefhebbers en
kennerss aan de muur hebben gehangen, zoals vandaag nog te zien is in de negentiende-eeuwse slaapkamer
vann de familie Willet-Holthuizén in Amsterdam.
1777
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EenEen liefhebber van Scheffer-reproducties; Vincent van Gogh
Toenn Vincent van Gogh op 17 januari 1874 aan zijn broer Theo zijn favoriete schilders opsomde, noemde
hijj als eerste Ary Scheffer.184 Tussen de diverse kunstenaars die Van Gogh bewonderde, speelde Scheffer
jarenlangg een belangrijke rol. Zijn interesse voor Scheffer in het algemeen is eerder onderwerp van
onderzoekk geweest. In deze studie beperk ik mij tot Van Goghs belangstelling voor de reproducties van
Schefferswerk.185 5
Vann Gogh was van huis uit bekend met het werk van Scheffer. Zijn vader had als dominee al bewondering
voorr het religieuze werk van de beroemde schilder en bezat zelfs een tekening van de meester zelf. Zeker
inn protestantse kringen werd het religieuze werk van Scheffer zeer gewaardeerd. Was het niet via zijn
vader,, dan had hij het werk van Scheffer leren kennen via zijn drie ooms, die in de kunsthandel werkzaam
waren.. Zijn oom en naamgenoot Vincent van Gogh, ook wel bekend als oom 'Cent\ was de meest
invloedrijkee van de drie. Sinds 1842 had hij een zaak in Den Haag en hij werkte al snel samen met de
FranseefirmaGoupü, waarmee hij zich in 1858 officieel associeerde. Via zijn ooms kwam de jonge
Vincentt van Gogh in contact met de kunsthandel, inclusief de uitgeverij in reproducties. Het is goed
denkbaarr dat hij langs deze weg ook in aanraking kwam met de prenten naar het werk van Scheffer, al of
niett uitgegeven door defirmaGoupil. Ten slotte kreeg de jonge Van Gogh op de HBS in Tilburg tekenles
vann C.C. Huysmans, die Scheffer persoonlijk kende. Wanneer Van Gogh voor het eerst van Scheffer heeft
gehoord,, is niet bekend, maar er zijn aanwij zingen genoeg dat hij al van j ongs af aan bekend is geweest
mett de naam en het werk van deze meester.
Vann Gogh kreeg de prenten naar Scheffers werken nog vaker zelf in handen nadat hij op 30 juli
18699 op zestienjarige leeftijd in dienst was getreden bij Goupil.186 Het Haagse filiaal van defirma,geleid
doorr H.G. Tersteeg, groeide in Nederland uit tot een toonaangevende kunsthandel en uitgever van
reproducties,, waarbij alleen al de etalage een bezienswaardigheid moet zijn geweest. Talloze reproducties
naarr kunstwerken van oude en levende meesters moeten hem onder ogen zijn gekomen.187 Enige maanden
laterr werd Van Gogh overgeplaatst naar de Londense vestiging van Goupil, waar hij van 13 juni 1873 tot
enn met 15 mei 1875 werkzaam bleef. De kunsthandelaar in opleiding trof in Londen een filiaal dat sterk
verschildee van de Haagse vestiging, m plaats van een 'winkel', zoals bij Tersteeg, was het eerder een
groothandel,, die leverde aan andere prenfhandelaren. Het accent lag hier op de verkoop van reproducties
inn de vorm van gravures, etsen en foto's en in mindere mate op schilderijen.188 Vanuit Londen
informeerdee Vincent, zoals eerder aangehaald, bij zijn broer Theo, die eveneens in dienst was getreden
vann Goupil:

Inn een brief aan Theo schreef Vincent van Gogh: 'De schrijf hieronder enkele namen van schilders van wie ik bijzonder veel
houd.. Scheffer, Delaroche, Hebert..MiIIais, Thys Maris, Millet, Israels', brief van Vincent van Gogh aan Theo, januari 1874,
opgenomenn in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.I7.
Ziee uitvoerig hierover: tent.cat Ary Scheffer bewonderd door Vincent van Gogh. Tentoonstelling bij gelegenheid van het
honderdstehonderdste sterfjaar van Vincent van Gogh, Dordrecht 1990. Zie ook over de smaak van Vincent van Gogh: H. Luijten,
'Scharrelenn in de houtsneden- Vincent van Gogh en de prentkunst', in: tentcat. De keuze van Vincent. Van Goghs Musée
imagiaire,imagiaire, Amsterdam (Van Gogh Museum) 2003, p.99-112.
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'Hoee gaan de nouveautés [fotogravures, RV] in Holland? Hier is met de gewone gravures naar
Broehartt &c letterlijk niets te doen. Van de goede burin gravures verkopen wij nogal goed, wij
hebbenn onder andere van de Venus Anadryomene naar Ingres reeds +/- 20 epr. D'artiste verkocht.
Maarr het is een lust om te zien hoe de fotogravures verkocht worden, vooral gekleurd, & daar is
eenn mooie verdienste op.'189
Dee gravure naar Ingres maakte deel uit van een drietal prenten samen met Scheffers werken Dante et
BeatriceBeatrice en Hébé. De opmerking illustreert dat ook dergelijke traditionele lijngravures aan het begin van
dee jaren 1870 nog steeds goed verkochten. Ondertussen trachtte de leiding van het Goupil concern het
assortimentt van de Londense vestiging te verbreden met schilderijen van Oude en Levende Meesters.
Dezee verandering bij het Londense filiaal is illustratief voor een brede ontwikkeling in de negentiendeeeuwsee kunsthandel, die zich ook voltrok bij belangrijke kunsthandels als Gambart en Agnew.190 Als
handelaarr maakte Van Gogh deze ingrijpende verandering van dichtbij mee, terwijl hij de prenten naar
Schefferss werk vol bewondering door zijn handen liet gaan. Zo schreef hij zijn broer Theo: 'Virginité de
l'§mee et impurité du corps kunnen samengaan. Je kent de Marguerite a lafontaine van Ary Scheffer, is er
eenn reiner wezen dan dat meisje dat zoveel heeft liefgehad.'191 Van Gogh had het schilderij, in 1872
gekochtt door de vermogende verzamelaar Richard Wallace, waarschijnlijk gezien in het Bethnal Green
MuseumMuseum in Londen. Wellicht kende hij de reproducties ervan die Goupil in omloop bracht. Bovendien was
hett werk ooit opgenomen in The Illustrated London News van 21 december \872.[57 A/B/C]192
Nadatt Van Gogh aan het eind van 1874 al enige tijd in de vestiging in Parijs had gewerkt, werd hij
inn mei 1875 definitief overgeplaatst naar Parijs. Zijn kamer in Möntmartre hing vol met reproducties:
prentenn naar Ruisdael, Rembrandt, Troyon, Bonington en Jacob Maris.193 Ter ondersteuning van Theó's
kenniss over kunst stuurde Van Gogh eveneens regelmatig reproducties naar zijn broer: 'Hierbij het boek
overr Michel dat ik u beloofde, ook een ets naar de Marguerite van Scheffer & een litho naar Corot, & een
pakjee chocolade/1*4 Met zijn verwijzing naar de ets van Scherïers Marguerite doelde Van Gogh
waarschijnlijkk op de prent van de etser Paul Rajon naar Marguerite a l 'Egliser gepubliceerd in een
geïllustreerdee veilingcatalogus van de beroemde collectie van Paturle. Tijdens zijn verblijf in Parijs
verloorr Van Gogh meer en meer zijn affiniteit met de kunsthandel en werd de basis gelegd voor zijn grote
wantrouwenn ten opzichte van deze 'windhandel'.195 Omdat de belangen van defirmahem steeds minder
interesseerden,, werd hij 1 april 1876 ontslagen bij Goupil.196
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Naa zijn werk in de kunsthandel Goupil koos de domineeszoon Van Gogh voor een religieuze loopbaan.
Hijj verhuisde naar Engeland om als hulppredikant dienst te gaan doen. Woonachtig in het Zuid-Engelse
Isleworthh was hij op zoek naar reproducties naar Scheffer, zoals hij zijn broer liet weten: 'Krijg ik die
kleinee gravures zoals Pa en Moe ze hebben, Christus consolator en Remunerator, die gij hebt beloofd?197
Naa ontvangst liet hij Theo dankbaar weten:
'Uww briefen de prenten kwamen mij heerlijk verrassen toen ik deze morgen bezig was met de
aardappelenn te wieden in de tuin. Dank ervoor; de beide gravures Christus consolator en
Remuneratorr hangen reeds boven mijn lessenaar op mijn kamertje. 'God is recht, dus zal Hij door
overtuigingg hen die dwalen brengen op het rechte spoor'- daaraan dacht gij toen gij schreeft, moge
datt gebeuren; ik ben aan het dwalen in menige zin, maar hoop is er nog. Maak u niet ongerust over
uww weelderig leven, zoals gij het noemt, ga maar stillekens uw gang; gij zijt eenvoudiger dan ik en
zultt er waarschijnlijk eerder en beter komen. Maak u geen te grote illusies van de vrijheid die ik
heb;; ik heb mijn banden van allerlei aard, vernederende banden ook, en dat zal nog wel meer zo
wordenn mettertijd. Maar het woord dat boven Christus consolator staat: 'Hij is gekomen om
gevangenenn te prediken en loslating,* is ook heden nog waar.'*108
Naa ontvangst hing hij de twee prenten naar de pendanten Christus Consolator en Christus Remunerator,
diee hij nog kende van thuis, aan de muur van zijn kamer. Scheffers religieuze voorstellingen vormden een
belangrijkee bron van inspiratie voor de jonge hulppredikant. Zijn bewondering voor Scheffers werk deelde
hijj graag met anderen. Denkend aan de komende verjaardag van zijn moeder vroeg hij zijn broer: 'Als gij
kuntt stuur dan aan Moe op haar verjaardag een carte de visite nr.669 L 'enfant prodigue van
Scheffer.'' I99[JÓ] Ook dit werk had hij wellicht gezien in het Londense Bethnal Green Museum, in ieder
gevall kende hij de foto's die Goupil ervan publiceerde.200 In deze religieuze fase van zijn leven speelden
dee reproducties naar Scheffers religieuze werk een belangrijke rol, zoals hij indringend beschreef in een
brieff aan zijn ouders vanuit zijn verblijf in het buitenland:
'Terwijll ik u zo zit te schrijven op mijn kamertje en het zo heel, heel stil is en ik rondzie naar uw
portrettenn en de prenten aan de muur, Christus consolator en Le vendredi saint en de Vrouwen die
naarr het graf gaan en Le vieux Huguenot en 1 'Enfant prodigue van Ary Scheffer en het scheepje
opp de stormachtige zee en een ets van een herfstlandschap, gezicht op de hei, die ik van Harry
Gladwelll kreeg op mijn verjaardag, en als ik aan u allen denk en dan aan allen hier en aan turnham
Greenn en Richmond en Petersham etc., dan voel ik:'Blijf Heer, het gebed van mijn Moeder
verhoren,, dat zij voor mij bad toen ik het ouderlijk huis verliet: Vader, ik bid U niet, dat Gij hen
uitt de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor den boze,' en Heer, och, of Gij mij toch
wildett maken, niet alleen bijna maar ook geheellijk als het ware mijn Vaders broeder, een Christen
enn een christenwerkman. Voleindig Uw werk in mij dat Gij begonnen zijt. Ja, maak Gij mij,
langzaamm maar zeker, stap voor stap, en bijna en ook geheellijk mijn Vaders broeder. En verbind
Gij,, o Heer, ons innig aan elkaar en laat de liefde tot U die band meer en meer versterken.'201
Zijnn reproducties naar Scheffer vormden voor Van Gogh een belangrijke religieuze steun en toeverlaat in
denn vreemde. Enkele maanden later verliet hij Engeland en keerde hij terug naar Nederland.
stuk.. Dat is verleidelijk, een paar naar Millet kon ik niet weerstaan, ik kocht de 3 laatste die van F Angelus du Soir te krijgen
waren,, en mijn broeder ontvangt er bij gelegenheid natuurlijk een van.' (Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 28 maart 1876,
opgenomenn in; Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.72.
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Vann Gogh kreeg dankzij zijn eerder genoemde oom 'Cent* een baantje bij de boekhandel Blusse
&& van Braam in Dordrecht. Zo verhuisde hij naar Scheffers geboortestad, waar hijj van januari tot april
18777 woonde en werkte. Aangekomen in zijn nieuwe verblij fplaats, hing hij ook hier al snel zijn prenten
aann de muur van zijn kamer:
*Dee twee prenten Christus consolator die ik van u kreeg, hangen op mijn kamertje - zag de
schilderijenn op het museum en ook van Scheffer, 'Christus in Ghetsemane*, dat is om nooit te
vergeten,, lang geleden trof dat schilderij Pa ook zo. Dan is er nog een schets van Les douleurs de
laa terre en verscheidene tekeningen en ook het portret van zijn atelier en zoals gij weet het portret
vann zijn moeder.'202
Inn Dordrecht was hij meer dan ooit in de gelegenheid om Scheffers werk zelf te zien in het Dordrechts
Museum.. Hij bezocht het museum regelmatig, zoals in februari 1877, toen zijn broer Theo even over was.
Laterr schreef hij: *Ben blij dat wij nog samen de schilderijen van Scheffer hebben gezien.*203 Een paar
wekenn later bezocht Van Gogh het museum opnieuw, nu met zijn vader, Hij schreef aan zijn oom: 'Het
wass een heerlijke dag laatst toen Pa hier was wij hebben samen gewandeld en zijn nog op het museum
geweestt om de schilderijen van Scheffer te zien.'204 Van Gogh was al vertrouwd met de reproducties van
Schefferss werk, en sinds zijn verblijf in Dordrecht ook met het werk zelf. Het feit dat hij op loopafstand
woondee van Scheffers 'originele' werken, deed daarbij opmerkelijk genoeg geen afbreuk aan zijn
bewonderingg voor de prenten ervan. Het was voorstelbaar geweest dat, met het oog op de schilderijen zelf,
zijnn belangstelling voor de grafische reproducties was geluwd. In zijn brieven zijn daar echter geen
aanwijzingenn voor te vinden. Integendeel, zijn belangstelling voor de reproducties bleef onverminderd
groot.. Afgezien van de exemplaren die hij zelf aan de muur had, keek hij nieuwsgierig naar wat er bij
anderenn te zien was. Na een bezoek aan zijn oom Jan liet hrj zijn broer Weten dat hij de prenten naar
Schefferr zelfs miste:
'Enn toch vind ik het zo jammer, er daar en ook in de mooie kamers van oom Jan nergens niets
hangtt als Christus Consolator of Ecce Homo. Die laatste hangt immers op uw kamertje, tenminste
ikk meen die te hebben opgemerkt. Wen er u maar aan die overal waar gij een kamertje hebt, op te
hangen,, want dat is recht en dat komt u toe.,205
Bijj zijn oom Strieker had hij eveneens graag wat meer prenten aan de muur gezien: 'Deze morgen was ik
opp de Oom Stackers studeerkamer, die is mooi en er hangt een portret van Calvijn naar Scheffer, toch had
ikk er zo graag wat meer prenten aan de muur gezien.'206 De opmerkingen illustreren hoezeer de prenten
naarr Scheffers werk bij Van Gogh op het netvlies stonden, zelfs als hij niet zag.
Naa enige maanden verhuisde Van Gogh naar Amsterdam als voorbereiding op een theologische
vorming.. Opnieuw ontving hij van Theo enkele Schefferreproducües: 'Nog iets: gij stuurdet ook 2 paar
Christuss consolator en pend[ant]. daar was ik zeer blij mede.t2m Hier doet zich de vraag voor of hij deze
prentenn niet zelf kon kopen. Waren ze niet te krijgen, waren ze voor hem te duur, en waarom 2 paar? Het
iss onwaarschijnlijk dat ze in de hoofdstad niet verkrijgbaar waren. Bij zijn oom Cor, bij Buffa, of Frederik
Mullerr moeten deze gravures te vinden zijn geweest. Dat hij ze van Theo ontving had wellicht meer te
makenn met zijn immer precaire financiële situatie. Een van de prenten die hij bezat was de gravure van de
Duitsee graveur Keiler, uitgegeven door Goupil:
2022
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'Watt is die gravure naar Ary Scheffer, Les saintes femmes au tombeau du Christ toch mooi, ik ben
zoo blij dat ik die heb; vooral die oude vrouw, dat is het. Hebt gij soms nog iets opgedaan
onderwegg voor uw plakboek? Ga daar maar mee voort, want dat is iets zeer goeds.*208

Vann Gogh moedigde zijn broer herhaaldelijk aan om reproducties te verzamelen, zoals op 27 juli 1877:
«gaa toch maar door met hen te verzamelen van dergelijke prenten.'209 Hij achtte het verzamelen van
reproductiess als 'iets zeer goeds', maar was het zelf in de lente van dat jaar nog niet van plan. Hij kocht
hooguitt prenten ter decoratie van zijn interieur om de gedachten te verzetten.210 In het licht van zijn
religieuzee gevoelens is hét niet vreemd dat hij vooral belangstelling had voor de bekende religieuze
werkenn van Scheffer. Vooral met de religieuze gravures naar Christus Consolator en Christus
RemimeratorRemimerator had hij een speciale band, als inspirerende voorstellingen en bovendien als eenn herinnerin
aann zijn geliefde broer.211
Naa zijn religieuze carrière bekeerde Van Gogh zich tot het kunstenaarschap. Aangetrokken door Mauve en
dee andere meesters van de Haagse School vestigde hij zich in Den Haag. Hij kreeg tekenlessen van Mauve
enn huurde een atelier aan de Schenkweg. Daarnaast bezocht hij regelmatig zijn oude werkgever Goupil, op
zoekk naar moderne kunst. In zijn atelier had hij ook weer prenten naar Scheffer aan de muur hangen,
nissenn de reproducties naar zijn andere favoriete meesters Millet en Herkomer:
'Dee heb nog andere prenten daar opgehangen, maar alle bijzonder mooie, de Christus Consolator
vann Scheffer, een phot. Naar Boughton, Le semeur en Les Bêcheurs van Millet, Le Buisson van
Ruysdaell en prachtige, grote houtgravures van Herkomer & Frank holl, Le banc des pauvres van
Dee Groux.'212
Gedurendee zijn artistieke loopbaan hield hij bewondering voor het werk van Scheffer. Toch werden de
religieuzee gravures enigszins verdrongen door de realistische houtgravures uit geïllustreerde
(kunsttijdschriften,, zoals The Illustrated London News en The Graphic^ die hij soms met stapels tegelijk
kochtt Met zijn vertrek naar het zonnige Frankrijk, naar Parijs en daarna nog verder naar Aries, liet hij de
Brieff van Vincent van Gogh aan Theo, 21 oktober 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 131.
Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 27 juli 1877, opgenomen in: Van Crirnpen Berends-Albert 1990, nr. 123.
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voorr 70 ets. Dacht, ik er nog enige wilde nemen voor mijn kamertje, dan komt er wat stemming in en dat is nodig om gedachten
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uww kamertje hangt), een naar M. Maris: dat jongetje dat naar school gaat. 5 stuks naar Bosboom. Van der Maaten, Begrafenis in
hett koren, Israels, een arme man op de weg 's winters mét sneeuw, en Ostade, Atelier. Dan nog Allebe, een oud vrouwtje dat op
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niett verzamelen.' Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 19 mei 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.114,
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sombere,, realistische houtgravures echter grotendeels achter zich en verlegde hij zijn belangstelling naar
dee kleurige Japanse prenten. De zwart-witreproducties naar Scheffers werk hebben dan zijn aandacht
inmiddelss verloren.
ScheffersScheffers werk versus reproducties
Inn 1853 deed de bekende illustrator Alexander Verheull verslag van zijn bezoek aan het atelier van Ary
Scheffer:: 'De Francesca di Rimini, waarvan gij, mijn waarde lezer de overheerlijke gravure kent, overtrof
inn schilderij nog verre mijn verwachtingen. *2n Hij kende het werk Francesca di Rimini weliswaar van de
gravuree (van L. Calamatta), maar had het schilderij zelf nog nooit gezien. Met de reproductie in zijn
achterhoofdd stond hij in het atelier voor het eerst oog in oog met het origineel. Hieronder wil ik Scheffers
werkk nader bezien wat betreft het onderwerp, compositie, techniek en kleurgebruik, met de reproducties in
hett achterhoofd.
ReligieusReligieus sentiment
Schefferss werk is gedurende zijn gehele carrière gereproduceerd, m de jaren 1820 verschenen prenten naar
zijnn historiestukken, zoals naar zijn werk Saint Thomas d 'Aquin prêchant la confiance dans la bonté
divinedivine pendant la tempéte. Ook zijn portretten van bijvoorbeeld Lafayette en de leden van het huis van
Orleanss werden regelmatig vermenigvuldigd. Zijn grootste successen haalde hij met zijn literaire
genrevoorstellingen,, zoals zijn verbeeldingen van Mignon, Faust en Gretchen. De waardering voor deze
werkenn moet gezien worden tegen de achtergrond van de grote populariteit van de Duitse literatuur in
Frankrijkk aan het begin van de negentiende eeuw. Werken als L 'Allemagne van De Stael maar ook de
werkenn van Goethe en Schiller waren zeer geliefd. Scheffers visuele verbeelding ervan kon rekenen op
eenn groot publiek. Naar aanleiding van Scheffers inzending naar de Salon van 1837 schreef! 'Artiste:
*Aryy Scheffer est Ie Christ© Colomb de ce nouveau monde qu'il a découvert; il est Ie peintre
ordinairee dés plus fantastique creations des poètes de 1'école du Dante: Goethe, Schiller, Byron
voilaa ses héros, ses compagnons, ses inspirateurs.*[...] 'Pouvons-nous dire a propos de M. Ary
Schefferr ce «jue dit Horace: Ut pictora poësis?- Ne m'interrogez pas.'214
Zijnn schilderijen passen in een bredere ontwikkeling, waarbij de historieschilderkunst met grootse,
verhevenn thema's uit literatuur en geschiedenis, steeds meer werd verdrongen door de genreschilderkunst
waarinn alledaagse gevoelens en emoties van gewone mensen uit de petit histoire centraal stonden. Na zijn
ChristusChristus Consolator schilderde hij in de loop van de jaren veertig en vijftig diverse religieuze werken,
zoalss Les Rots Images, Saint Augustin et Sainte Monique, Jacob et Rachel en andere figuren uit de Bijbel.
Religieuzee onderwerpen als deze konden gedurende de negentiende eeuw rekenen op een groot publiek,
waaronderr Vincent van Gogh.
Dee populaire onderwerpen van zijn werk bleven bij de reproductie doorgaans onaangetast. Op
dezee regel bestaan enkele uitzonderingen, waarbij de compositie expliciet werd gewijzigd bij reproductie.
Dee Amerikaanse versie van de Christus Consolator werd, door het verwijderen van de kleurling, van zijn
explicietee politieke lading ontdaan. In een ander geval werd de compositie in de reproductie juist
uitgebreid.. Dit gebeurde bij een opmerkelijke prent waartoe een aantal uitgevers in 1828 het initiatief had
genomen.. De aanleiding was de arrestatie en veroordeling van de bekende geëngageerde chansonnier
Pierre-Jeann de Béranger (1780-1857). De fel liberaalrepublikeinse Béranger was het slachtoffer geworden
vann het repressieve regime van het huis van Bourbon. De zanger werd veroordeeld wegens smaad, kreeg
negenn maanden gevangenisstraf en een boete van tienduizend francs. Hierop schoten enkele bevriende
uitgeverss te hulp. Om de benodigde geldsom te verzamelen besloot men tot de uitgave van een prent met
hett portret van de geplaagde dichter. De veroordeelde stemde hiermee in onder de voorwaarde dat voor de
VerhuelUU 859,p.93.
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prentt gebruik zou worden gemaakt van het portret dat Ary Scheffer onlangs van hem had geschilderd.
Daarbijj bepaalde Béranger bovendien dat de compositie moest worden* aangevuld* met enkele tralies op
dee achtergrond als een subtiele referentie aan zijn veroordeling. Voor de prent werd de hulp ingeroepen
vann een van de beroemdste graveurs van dat moment: de Engelsman S.W. Reynolds. Reynolds gebruikte
dee aquatinttechniek, waarschijnlijk met het oog op de functie van de prent die geen tijdrovende gravure
toeliet.. De prent verscheen in 1828.2t5[58]
GeenGeen colorist
Schefferr verbeeldde zijn historische, literaire en religieuze onderwerpen in talloze composities. De
historiestukkenn uit de beginfase van zijn carrière, zoals Les Femmes Souliotes, ogen als complexe
composities.. Groepen van figuren zijn zorgvuldige in het beeldvlak geplaatst in een ingewikkelde
structuurr van diagonale en horizontale lijnen. Vele figuren zijn daarbij op hun beurt in complexe
houdingenn gemanoeuvreerd Met de overgang naar de meer genreachtige schilderijen in de loop van de
jarenn twintig en vooral dertig veranderen ook de composities sterk. De indeling van de picturale ruimte
werdd sterk vereenvoudigd en het aantalfigurensterk gereduceerd tot slechts enkele personen: Marguerite,
Faustt of Mignon, al of niet gecombineerd. Ook de grotere voorstellingen met meerderefiguren,zoals de
beidee voorstellingen van Christus Consolator en Christus Remunerator, maken een overzichtelijke indruk.
Inn het verlengde hiervan is ook de decoratieve invulling van de voorstellingen opvallend eenvoudig. Bij
scèness in de buitenlucht is de natuur doorgaans minimaal weergegeven. Ook de interieurs en de kleding
vann defigurenzijn nauwelijks gedecoreerd. Aldus heerst in veel werken van Scheffer zowel in de
picturale,, als in de decoratieve ruimte vooral soberheid en rust met slechts minimale detaillering. Niet
voorr niets was Scheffers werk aantrekkelijk voor graveurs.
Volgenss de colorist Delacroix waren gravures en tekeningen tamelijk zinloos vanwege het
ontbrekenn van kleur.216 Kenmerkend voor het overgrote deel van de reproductie was de vertaling van het
schilderijj in kleur naar een prent in zwart-wit Het kleurgebruik van Scheffers werk is vaak een punt van
discussiee geweest. Beijnen schreef in het Scheffer-Album naar aanleiding van de twee versies van Dante
enen Beatrice. Het bestaan van een versie met een goudkleurige achtergrond en een met een blauwe
achtergrondd was volgens hem:
'Eenn bewijs dat Scheffer op dit punt in ''t onzekere verkeerde en dat zijne kracht bij deze
voorstellingenn vooral, gelijk in 't algemeen bij vele zijner stukken, minder gelegen was in het
coloriett dan in de teekening, eene eigenschap die men dikwijls bij idealistische schilders
aantreft.'217 7
Beijenn wees nog voorzichtig op Scheffers problematisch kleurgebruik. Baudelaire was scherper naar
aanleidingg van Scheffers inzendingen op de Salon van 1846:
44

Apres avoir imité Delacroix, apres avoir singé les coloristes, les dessinateurs francais et 1'ecole
néo-chrétiennee d'Overbeek, M. Ary Scheffer s'est apercu,- un peu tard sans doute,- qu'il n'était

Ziee over Scheffer en Béranger: Psichari 1901, p. 269-270. Toen na de omwenteling van de Juli-revolutie de politieke
verhoudingenn waren verandererd verscheen de gravure in 1834 ook in een geïllustreerde uitgave van liederen van Béranger. De
prentt werd ook opgenomen in een uitgave van liederen uit 1834 met diverse illustraties, o.a. Bonnington, Delacroix, Isabey,
Decampss en Scheffer. De laatste ilustreerde het lied De censor, in houtgravure gereproduceerd door Frilley, al voltooid in 1829.,
zie:: tèntcat. Dordrecht 1995, p.131.
2t
** Why don't they say mat engravings and drawings are meaningsless because they have no colour?', vroeg de collorist Delacroix
zichh afin zijn Journal t zie: Delacroix in Wellington 1995, p.78.
2177
L.R. Beijnen in het Scheffer-Album, Haarlem 1859. In zijn bijdrage over Scheffers Faust doet prof. Opzoomer in reactie op de
vaakgehoordee kritiek een poging tot verdediging van Scheffers kleurgebruik, zie: Opzoomer, Bull, A.J. (e.a.), Scheffer-album,
Haarlemm 1859, p.2-4.
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pass né peintre. Des lors il fallut recourir a autres moyens; et il demanda aide et protection a Ia
poésie,'218 8
Inn deze zin schreef The Art Journal in 1859: 'His best productions are those in which he has not been
seducedd by attempts at colour; and in the extensive allusion and copious description of his limited
compositionss he can never be excelled.,219 Toen Mevr. Grote Scheffer zelf bezocht, zag ze Temptation,
éénn van zijn laatste werken, en sprak ze de schilder aan op diens schrale kleurgebruik. Enige tijd later ging
hett olieverfschilderij naar Engeland om te worden gereproduceerd in een prent in zwart-wit, waarover
Grotee opmerkte, volgens de vertaling van Carel Vosmaer: 'Het zal waarschijnlijk door de kunstwereld
zeerr belangrijk bevonden worden, daar mijne tegenwerpingen, de kleur der schilderij betreffende,
wegvallenn bij eene gravure.'220 Nadat de gravure van Francois was verschenen, merkte The Art Journal
overr de bewerking van Scheffers coloriet op:
'Whateverr Scheffer lacked as a colourist, and often-times as a poetical idealist, received a
counterpoisee in the dignity of his conceptions, and the intellectual expression, he gave to his
figure.'^...]] *The engraving is in the line manner, delicate and yet very solid in execution. The
toness both of the flesh and the draperies are appropriately and truth-fitfly rendered, without
hardnesss on the one and weakness on the other. The publication, as the work of either artist, painterr or engraver- is undoubtly one of the most valuable contributions to high art which the age
hadd produced.*221
Schefferss werk blinkt niet uit door kleurgebruik, zoals dat van zijn tijdgenoten Delacroix en Turner. Ook
eenn bewonderaar van Scheffer als Van Gogh wist dat; 'Want kolorist, dat is Ary Seheffer nauwelijks*'222
Mett het wegvallen van kleur bij de reproductie van Scheffer ging dan ook niet veel verloren. Integendeel,
zijnn composities werden in veel gevallen eerder verlost van een terugkerend problematisch element in zijn
werk.. De schrijfster Bosboom-Toussaint kende het werk van Scheffer alleen van prenten in zwart-wit,
zoalss de gravure naar de Christus Consolator. Toen ze bij de verzamelaar Fodor plotseling voor het
geschilderdee origineel stond, schrok ze: 'Wat is die Chrftstus] Cons[olator] bont, het speet mij die gezien
tee hebben, ware die slechts in marmer geweest! *223
Voorr de reproductie van Scheffers werk is ook zijn schildertechniek interessant. Eerder is al gewezen op
dee discussie onder prentmakers over de reproductie van de textuur van de verf, ofwel de hand van de
schilder.. Scheffers schilderijen kennen doorgaans een gladde toets waarbij het oppervlak van zijn
schilderijenn doorgaans voorzichtig met zijn penseel is bestreken. In tegenstelling tot zijn tijdgenoot
Courbett deed Scheffer niet aan heftige experimenten met paletmessen. Zijn werk kent ook nauwelijks de
pasteuzee verfbehandeling van de schilders van Barbizon. Integendeel, zijn techniek past eerder bij de
negentiende-eeuwseefijnschildersals Délaroche, Vernet, Ingres of Winterhalter uit het juste milieu?2*
Kenmerkendd voor deze groep schilders is dat het technisch kunnen zodanig werd opgevoerd dat de
schildertechniekk als het ware lijkt op te lossen. Het resultaat is een gladgestreken verfoppervlak met een

2188
C. Baudelaire, 'Salon 1846 de M. Ary Scheffer et des singes du sentiment', opgenomen in: C. Baudelaire, Critique d'Art sum
dede Critique musicale (CPichois ed.) Paris 1998, p. 134.
2199
Anoniem, 'Ary Schef&r', The Art Journal (1859), p.210,
^Vosmaerr 1861,p.123-124.
2211
Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1861), p.31: bespreking van de prent naar Ary Scheffers The Temptation, gegraveerd
doorr A Francois uitgegeven door Goupil in London en Parijs.
2222
Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 3 sept 1888, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.677.
2233
Brief van AX.G. Bosboom-Toussaint aan Potgieter en W.v. Ulsen, 7 november 1853, opgenomen in: Reeser 1985, p.47.
2244
Boime 1980, p.40-52, zie ook: A. Boime, 'Going to Extremes over me Construction of the Juste Milieu', in: P. ten-Doesschate
Chu,, G.P. Weisberg, The Popularization ofImages. Visual Culture under the July Monarchy, Princeton 1994,p.213-235.
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transparantt zicht op de voorstelling, geschilderd door een onzichtbare hand.225 Hoewel Scheffer geen
virtuozee schildertechniek had, ligt ook bij hem de verf niet ruw op het doek. Juist dit gladde oppervlak van
zijnn werk was voor graveurs een zegen. De afwezigheid van een complexe verftextuur in Schefiers werk
betekendee voor een graveur een belangrijke zorg minder. Ook de meest ingrijpende verandering bij
reproductie,, de omzetting van een schilderij naar een prenU stuitte bij het werk van Scheffer niet op al te
grotee bezwaren. Zoals Theophile Gautier schreef: 'Ary Scheffer laisse une reputation que d'admirables
gravuress augmenterons encore, car elles ne traduisent que ses qualités; Ie burin excelle surtout a rendre
1'idéee d'un tableau, et les tableaux d'Ary Scheffer ne sont que des idees pures.'226

KunstKunst voor reproductie?
Gezienn de 'reproduceerbaarheid' van zijn werk doet zich de vraag voor of Scheffer reeds bij de
vervaardigingg van zijn werk rekening hield met de reproductie ervan. In hoeverre is zijn werk 'kunst voor
reproductie'?? Hierbij zijn twee bekende werken van Scheffer interessant: zijn Christus Consolator en
ChristusChristus Remunator. Het eerste werk schilderde Scheffer destijds voor de Hertogin van Orleans, waarna
Henriquel-Dupontt het werk in prent bracht. Jaren later schilderde hijj het pendant met Christus
Remunerator.[59]Remunerator.[59] De opdracht tot dit schilderij kwam van Goupil en werd gegeven met het oog op
vervaardigenn reproductie ervan. Dit is af te leiden uit de woorden van Abraham Johannes de Buil (18231888)) in het Scheffer-Album:
'Gaff de kunstliefde eener edele vrouwe den schilder aanleiding tot de vervaardiging van den
consolator,, de Remunerator had, althans zo luidt de legende, zijn oorsprong voor een deel te aan
dee ondernemerszucht van een voornaam kunsthandelaar [i.e. Goupil, R.V] De verbazende opgang
doorr de bedoelde gravure gemaakt, wekt in den Brit het verlangen naar een tegenhanger, en hij
slaatt den koninklijke weg in om het te bevredigen. Hij vraagt op zijn beurt voor zijn handelshuis,dee stem des eeuw doet zich overal en in alles hooren-, wat de hertoginne van Orleans had
gevraagd:: hij nöodigt hem uit, eene tweede schilderij te vervaardigen, om eene gravure in den
handell te brengen.'
Alss De Buil gelijk heeft, is dit schilderij gemaakt voor reproductie. Nadat Scheffer zijn Christus
RemuneratorRemunerator had voltooid, verscheen bij Goupil de gravure van Blanchard naar het werk en groeide ook
dezee prent uit tot een van de bekendste reproducties naar zijn werk.
All schilderde Scheffer zijn Christus Remunerator voor reproductie, stilistisch gezien valt het
zekerr niet uit de toon tussen zijn overige werk. De aard van zijn werk in combinatie met de
reproductiemogelijkhedenn van de prentmakers, maakten dat hij het schilderij niet nadrukkelijk hoefde aan
tee passen aan de eisen van reproductie. Het roept de vraag op in hoeverre overwegingen van reproductie
vakerr een rol speelden bij de vervaardiging van zijn werk. Zoals eerder is opgemerkt toont Scheffers
oeuvree een onoverzichtelijk geheel van veel vergelijkbare werken. Net als diverse tijdgenoten, herhaalde
hijj zijn composities vaak in verschillende varianten, waarbij slechts details werden veranderd of slechts
hett formaat werd aangepast. Het resultaat is een gevarieerde verzamelingg van werken, aangevuld met
replica'ss en varianten die al of niet door hemzelf werden vervaardigd, maar wel onder zijn toezicht tot
standd kwamen. Voor 'het' origineel wordt vaak verwezen naar de eerste oorspronkelijk versie. Vanuit een
anderr perspectief kan hetzelfde werk echter ook worden opgevat als een eerste oefening met een bepaalde
compositie.. Zeker waar de verschillende versies nauw verwant zijn, lijkt de keuze voor 'het' origineel
arbitrairr te worden. In plaats principieel lijken de diverse werken eerder gradueel te verschillen. Het
resultaatt is een beeld van een complex oeuvre waarin werken 'meer of minder origineel' lijken te zijn. De
afstandd tussen het origineel en de reproductie lijkt bovendien steeds kleiner te worden. Zo bezien moet
Ziee uitvoerig over de betekenis van deze gladde schildertechniek: C. Rosen, H. Zemer, *The Ideology of the licked surface:
Officiall Art', in: C. Rosen, H. Zemer, Romanticism and Realism. The Mythology of Nineteenth Century ArU Boston London 1984,
p.205-232. .
i MM
T. Gautier, 'Ary Scheffer', I 'Artiste (1858), p.99.
2277
A J. de Buil in: A J. Buil (ca.), Scheffer-album, Haarlem 1859, p.2.
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Schefferr dan ook niet worden 'ontmaskerd* als een kunstenaar die in plaats van kunstwerken eerder
prototypess voor reproductie produceerde. Dit zou veronderstellen dat de kunstenaar zijn eigen werk niet
alleenn geschikt, maar zelfs ondergeschikt, maakte aan de reproductie ervan. Het veronderstelt bovendien
datt 'originele1 kunst en 'reproduceerbare' kunst elkaar zouden uitsluiten. In plaats daarvan liepen de
grenzenn van origineel en reproductie eerder vloeiend in elkaar over.
Inn het verlengde hiervan bewoog Scheffer zich zowel op de markt van originele kunstwerken als
diee van reproducties. Zoals eerder bleek, verkocht hij soms het eigendom van een schilderij tegelijk met
hett reproductierecht. Dankzij deze twee verschillende rechten was het mogelijk om het 'enige en unieke
kunstwerk** te splitsen in tweeën, met als voordeel dat het op twee verschillende markten in omloop
gebrachtt kon worden: het origineel kwam terecht in de handel voor schilderijen en het reproductierecht in
dee prenthandel. Was het schilderij voltooid, dan verliep er enigetijdvoordat de gravure op de markt
verscheen.. Zo was het werk Christus Consolator in 1837 voltooid en verscheen pas in 1842 de gravure
vann Dupont. Van de Christus Remunerator uit 1848 was in 1851 de gravure van Blanchard beschikbaar en
vann Ruth et Noemi (1855) en Jacob et Rachel (1857) verschenen in 1859 de twee gravures van Levasseur.
Alss we ervan uitgaan dat de vervaardiging van een gravure vaak één tot drie jaar vergde, dan verschenen
dee prenten redelijk vlot na de voltooiing van het werk.228 Het kwam echter ook voor dat prenten pas na
tienn jaar of langer na het schilderij werden gepubliceerd. Aldus stond Scheffer met één been in de
kunsthandell en met het andere in de prenthandel. Voor beide terreinen deed hij zaken met dezelfde firma
Goupil.. De firma verkocht zowel zijn schilderijen en tekeningen als de reproducties ervan. Hoe de
prenthandell en de kunsthandel zich tot elkaar verhielden is een van de duistere terreinen van de
negentiende-eeuwsee kunstwereld. Waar de financiële boekhouding van Goupils uitgeverij verloren is
gegaan,, hebben we ook slechts spaarzame economische gegevens van Scheffer zelf. De feitelijke
financieel-economischee verhoudingen tussen de beide terreinen blijven onduidelijk. Profiteerde de
schilderijj enhandel van de handel in reproducties, of andersom? Zo is het goed denkbaar dat een schilderij
naa reproductie in prijs steeg en dat het succes van het schilderij weer goede reclame was voor de
reproductiess ervan. Bij gebrek aan informatie zijn dergelijke patronen moeilijk in beeld te krijgen. Wat in
iederr geval opvalt is dat Scheffer na zijn succes in de kunsthandel, ook betrokken bleef bij de traditionele
prenthandel,, net als defirmaGoupil.229
Opp basis van het voorgaande zijn tussen Scheffer en de reproducties naar zijn werk drie relaties te leggen.
Allereerstt is er sprake van een artistieke betrokkenheid van Scheffer bij de vervaardiging van de prenten
naarr zijn werk. Zo adviseerde hij Couwenberg om op zijn atelier langs te komen en de gravure ter
correctiee voor te leggen. Hoewel hij de prent niet zelf maakte, was hij inhoudelijk betrokken bij de
vervaardigingg van de reproducties en had hij een artistieke relatie met reproducties naar zijn werk. Hij was
weliswaarr niet de maker, maar wel de geestelijke vader van de prent. Juist deze geestelijke band van de
kunstenaarr tot zijn werk werd in de loop van de negentiende eeuw steeds meer erkend en beschermd door
hett auteursrecht. Hiermee stuiten we in de tweede plaats op de juridische relatie, die Scheffer met zijn
werkk had. Zoals is gebleken was de schilder zich nadrukkelijk bewust van deze juridische betekenis van
zijnn werk. Hij verkocht zijn schilderijen al of niet inclusief de reproductierechten. Alvorens de prent
feitelijkk was begonnen toonde de schilder zich terdege bewust van de mogelijkheden om de afbeeldingen
vann zijn werk te exploiteren. Hiermee raken we, in de derde plaats, de economische relatie tussen Scheffer
enn de reproducties van zijn werk. Het morele reproductierecht was te verzilveren, hoewel het vaak
moeilijkk is vast te stellen om hoeveel geld het ging.
Gezienn Scheffers artistieke, juridische en economische relatie met de reproducties naar zijn werk
kómenn deze prenten in de buurt van het werk dat hij zelf maakte. Interessant hierbij zijn de reproducties
diee door schilder zelf zijn gesigneerd. Het Dordrechts Museum bezit een exemplaar van de gravure van
Louisee Girard naar Lenore en een foto van Gustave Le Gray van Le Coupeur de nappe, allerbei
gesigneerdd door de schilder. Bij deze gesigneerde prenten lijkt het verschil tussen het origineel en
Err zijn mij geen voorbeelden bekend van schilderijen dié daadwerkelijk tegelijkertijd in prent verschenen.
Ziee uitvoeriger óver de combinatie kunsthandel-uitgever bij defirma'sGoupil en Gambart, Verhoogt 1999» p.22-29.
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reproductiereproductie als het ware opgelost. De reproductie, geautoriseerd door de schilder zelf, lijkt daarmee een
nieuww 'origineel' geworden. Tekenend is Scheffers gebruik om reproducties van zijn werk uit te delen aan
mensenn in zijn directe omgeving. Ze kwamen dan wel van de hand van graveurs en fotografen, maar hij
achttee ze representatief voor zijn eigen werk.
Hoewell hij de prenten niet zelf maakte, lijkt hij nadrukkelijk inhoudelijk betrokken te zijn geweest
bijj de reproductie van zijn werk. De juridische relatie is in dit opzicht eveneens interessant. Het
uitgangspuntt hierbij was de geestelijke band van de auteur met zijn werk en de reproductie ervan, niet het
feitelijkk makerschap. In die zin kan Scheffer als auteur van de reproducties worden beschouwd. We
zoudenn onrecht doen aan deze bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en de reproducties ervan,
alss we de reproducties buiten zijn oeuvre zouden plaatsen. Vanuit dit perspectief kunnen reproducties, ook
zonderr het feitelijk makerschap van de kunstenaar, in beginsel tot het oeuvre van de kunstenaar zelf
wordenn gerekend. Het resultaat is een oeuvre dat bestaat uit werken met verschillende 'gradaties van
originaliteit*,, variërend van een origineel schilderij, een variant, een replica, tot een prent door een
graveur.. Hierdoor kunnen we ook Scheffers Christus Remunerator, dat hij schilderde 'voor reproductie',
inn een ander licht bezien. Hoewel dit werk het enige expliciete voorbeeld is van een werk geschilderd voor
reproductie,, is het waarschijnlijk dat Scheffer vaker rekening hield met 'reproduceerbaarheid' bij de
vervaardigingg van zijn werk. Gezien het algemene gebruik van replica's, reducties en varianten en de
betekeniss van reproducties, was 'reproduceerbaarheid' zeker geen reden voor 'artistiek gezichtsverlies' in
zijnn artistieke milieu. Eerder lijkt Scheffer bij ieder nieuw schilderij en bij iedere nieuwe versie, variant of
reproductiee een werk te maken, dan wel te laten maken, dat zijn oeuvre waardig was, gewaardeerd door
hemzelff en door vele anderen.
Hett toeschrijven van reproducties aan de inventor Scheffer betekent overigens niet dat de prent uit
hett oeuvre van de prentmaker moet worden geschrapt. Integendeel, ook de graveur had als feitelijk maker
eenn bijzondere band met zijn werk, al of niet onderstreept met zijn eigen signatuur. Eerder moeten we
reproductiesstoeschrijvenaan twee kunstenaars en onderbrengen in twee oeuvres: van de schilder en van
dee prentmaker. Daarmee vormen reproducties een bijzondere groep van werken, die we als het ware
kunnenn plaatsen aan de rand van Scheffers oeuvre, waar het werk van de schilder én het oeuvre van de
bewerkerr deels over elkaar heen schuiven.
Reproductiess staan daarmee in een bijzonder relatie tot Scheffer en zijn werk. Behalve dat
reproductiess tot het oeuvre van de kunstenaar kunnen worden gerekend, leverden ze een belangrijke
bijdragee aan de verspreiding ervan. Prenten in allerlei technieken, staten, formaten en prijzen vormden een
belangrijkk medium voor de verspreiding van 's kunstenaars naam en werk. Als we de opmerkingen uit
verschillendee tijdschriften moeten geloven, was het noemen van de titel al genoeg om veel mensen een
beeldd voor ogen te toveren van Scheffers werk. Een enkele keer zal dit het origineel zijn geweest, maar in
verrewegg de meeste gevallen was dit een beeld in zwart-wit. Met de vele reproducties naar zijn werk
behoordee Scheffer tot de bekendste kunstenaars van de negentiende eeuw. Beraldi onderstreepte al:
'Constaterr qu'Ary Scheffer a été tres souvant grave serait insuffusant, car, en definitive, tous les
célèbress du XlXe siècle ont été fréquemment traduits en estampes: Ingres comme Paul Delaroche,
Delacroixx comme Horace Vernet, Millet comme Meissonnier; si on ne tient compte que du
nombress des estampes, on trouvera même que tel Schlesinger, tel Schopin ou tel Compte-Calix
n'aa pas été grave moins souvent que Ihges ou que Delacroix. Mais Ary Scheffer est, avec Paul
Delaroche,, Ie peintre qui a été Ie plus capitalement grave, et celui qui a a du a la gravure Ie plus de
popularité.'2*0 0
Dee roem door reproductie is moeilijk te meten. Voor de bijdrage van reproducties aan Scheffers
bekendheidd moet ook rekening worden gehouden met zijn relaties met de kunsthandel en de uitgevers.
Illustratieff is Scheffers relatie met defirmaGoupil. Door de diverse vestigingen in binnen- en buitenland
heeftt de schilder ongetwijfeld geprofiteerd van de internationale activiteiten van dezefirma.Andersom
Beraldii (XII) 1892, p.14-15.
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profiteerdee Goupil uiteraard van de beroemde schilder. Benadrukt moet worden dat de schilder al in de
jarenn twintig naam maakte op de Salon. Bovendien was hij door zijn bijzonder relatie met het huis van
Orleanss in deze periode al een kunstenaar met een bijzondere status. Juist in deze periode zette Adolphe
Goupill zijn eerste stappen op het terrein van de prenthandel. Illustratief voor de betekenis van Scheffer
voórr Goupil is dat de firma zich tot aan het einde van de jaren vijftig afficheerde als de uitgever van het
werkk van Délaroche, Scheffer en Vernet.231 De kunstenaar en de uitgever deelden belangen, waarvan
beidenn profiteerden.
Eenn vergelijkbare wisselwerking lijkt ook te hebben bestaan tussen Scheffer en diens graveurs. In
ditt verband schreef De Kunstkronijk over Scheffers tijdgenoot Paul Délaroche:
'Dee groote naam, dien Paul Délaroche in Frankrijk en het buitenland bezit, kan aan twee redenen
wordenn toegeschreven. Vooreerst is hij, meer dan eenig ander, de man van zijn land en van zijn
tijd;; in de tweede plaats heeft hij het geluk gehad dat zijn arbeid vertolkt is door de uitstekendste
graveurs.[...]] Het is een dubbel succes, want zoo de reputatie van eene schilderij den graveur
aantrekt,, op zijne beurt verhoogt en verspreidt deze die reputatie nog meer/232
Schefferr werkte in veel gevallen met dezelfde 'uitstekendste graveurs*, zoals Henriquel Dupont en veel
vann diens leerlingen. Waar Scheffer profiteerde van meestergraveurs als Dupont en Calamatta, hebben
dezee prentmakers op hun beurt weer profijt gehad van de geliefde composities van Scheffer. Wellicht
heeftt Scheffer zelfs nog meer dan Délaroche geprofiteerd van de reproducties voor de verspreiding van
zijnn naam en faam, zoals de criticus Thoré eerder opmerkte.233 De gravures, litho's, etsen, aquatints,
mezzotintss en foto's van zijn werk hingen bij de kunstenaar zelf aan de muur en kwamen terecht in de
culturelee elite in Parijs, bij de vele bewonderaars in binnen- en buitenland, bij zijn dochter Cornelia
rVlarjolin-Sehefferr en bij een liefhebber als Vincent van Gogh. Zo was zijn werk beschikbaar in allerlei
uitgavenn voor uiteenlopende prijzen en was het voor velen mogelijk een 'Scheffer* te vergaren, waardoor
dee schilder uitgroeide tot een van de meest ingelijste kunstenaars van de negentiende eeuw.
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Tentcat Bordeaux 2000, p. 14.
Anoniem, 'Het Hemicyclé van Paul Délaroche, gegraveerd door Henriquel Dupont', De Kunstkronijk (1861), p.9.
citaatt Thore in: tentcat Dordrecht 1995, p.11.
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DeDe uitgaanskleren van Israels' kinderen
JozefJozefIsraels (1824-1911) en de reproducties naar zijn werk
HoofdstukHoofdstuk 6

Inn 1844 debuteerde de jonge schilder Jozef Israels met zijn schilderij Een Turk in verpozing op de
tentoonstellingg van werken van Levende Meesters in Amsterdam. Hij zag op dezelfde expositie voor
hett eerst een schilderij van zijn beroemde landgenoot Ary Scheffer, Gretchen aan het Spinnewiel
(1831),, waarover hij later stelde: 'Dat is mijn gevoel, dat is nu wat ik in kunst mooi vind, die
behandeling,, waarin de van doen en de kunstvaardigheid wijken voor het gevoel van Meur en
onderwerpp te zamen vereenigd.*1 Zijn kennismaking met het werk van Scheffer viel daarmee samen
mett het begin van zijn eigen artistieke carrière.
Israelss kreeg zijn artistieke opleiding op het atelier van de bekende portretschilder Jan Adam
Krusemann (1797-1857) en aan de Koninklijk Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. In
aanvullingg hierop besloot hij in 1845 in Parijs zijn studie voort te zetten. Gewapend met een
introductiebrieff voor de graveur Johannes de Mare vertrok hij naar de Franse hoofdstad. Deze
gerenommeerdee graveur had al eerder zijn vaderland verlaten en zijn geluk in Frankrijk gezocht en
onderr anderen samengewerkt met Scheffer.2 Op advies van De Mare meldde Israels zich bij het atelier
vann de schilder F.E. Picot (1786-1868), waar hij ondermeer de jonge Nederlandse schilder J.B.
Jongkindd aantrof. In Parijs bezocht hij eveneens de École des Beaux-Arts, waar hij les kreeg van de
beroemdee meesters Paul Délaroche en Horace Vemet. Tijdens dit eerste verblijf in Parijs heeft Israels
zijnn grote voorbeeld Scheffer waarschijnlijk nog niet ontmoet. Dat gebeurde wel toen hij enkele jaren
later,, in 1853, opnieuw in Parijs was. Israels' bewondering voor Scheffers sentimentele genrekunst is
tee herkennen in enkele vroege werken, zoals Mijmering (1850),[71] Het schilderij werd lovend
besprokenn en vormde het eerste succes van de jonge Israels. Tegenwoordig bevindt het zich in het
Dordrechtss Museum tussen de vele werken van de zo door Israels bewonderde Scheffer.3
Israelss hoopte naam te maken als historieschilder, net als veel van zijn tijdgenoten. Hij
schilderdee daartoe prestigieuze scènes uit de vaderlandse geschiedenis: De laatste brief van
OldenbarneveldOldenbarneveld (1852) en Willem van Oranje in de raad bij landvoogdes Margaretha van Par
laatstee werk stuurde hij naar de Wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs. In hetzelfde jaar ontdekte hij
tijdenss zijn verblijf in Zandvoort echter een onderwerp dat hem veel meer succes zou brengen: het
eigentijdsee vissersleven. Met zijn werk Eerste Liefde uit 1856 deed hij zijn eerste poging om het
dagelijkss leven van eenvoudige vissers vast te leggen. In hetzelfde jaar volgde zijn grote doorbraak
mett het indrukwekkende werk Langs moeders graf [60] Het toont een ingetogen scène van een
rouwendee visser die met zijn twee kinderen langs het graf loopt van zijn overleden echtgenote. Het
oogtt als een realistisch genrewerk, maar is geschilderd op het imposante formaat van een historiestuk.
Daarnaa ontwikkelde hij zich snel tot een internationaal vermaard specialist in het vissersgenre. Er
volgdee een stroom aan schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen met sentimentele
vissersvoorstellingen,, waaronder bekende werken als Kinderen der Zee, Na de Storm en De
Schipbreukeling.Schipbreukeling. In het verlengde van de eenvoudige vissersrichtteIsraels zich in de jaren zeventi
ookk op scènes uit het dagelijkse leven van gewone boeren, en met evenveel succes. Gedurende zijn
carrièree zag hij zijn werk op ruime schaal gereproduceerd. De vroegste prent dateert uit 1849, een litho
vann Elchanon Verveer (1826-1900) naar zijn vroege academie werk Aaron en zijn zonen (1849),
opgenomenn in De Kunstkronijk.4 Daarna werden zijn sentimentele, realistische genrewerken met
visserss en boeren op ruime schaal gereproduceerd in gravures, litho's, etsen en foto's en opgenomen in
almanakken,, tijdschriften en albums.
11

Israels geciteerd in: Dekkers 1994, p.29.
'Wie toch heeft nimmer met ons een zucht van spijt voelen opwellen bij de gedachte, dat zulk een talent genoodzaakt is om
buitenn den grenzen van zijn geboortegrond zich het dagelijks brood te verwerven, omdat ten onzent nog steeds een looden
handd op de Graveerkunst schijnt te wegen, die haar belet, de vleugelen in al hun breedte uit te slaan, én de zelfde
hemelvluchtt te keizen, welke hare zusters, de overige beeldende Kunsten, zich geopend zien in een steeds hoopvoller
toekomst?'' G., 'Gravure', De Kunstkronijk (1843-44), JRG4, p.36. Eerder werkte hij al de prent naar Scheffers Faust en
Margaretha,Margaretha, zie: Anoniem, 'Kunstberigten', De Kunstkronijk (1842-43), JRG3, plO.
33
Zie over het begin van Israels' carrière in Dekkers 1994, p.26-34 en tentcat Groningen 1999, p. 17-21.
44
De litho van Verveer naar Aaron en zijn zonen verscheen in De Kunstkronijk (1849), tegenover pagina 70.
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IsraelsIsraels en het reproductierecht
Dee problematische regeling van het Nederlands auteursrecht bracht een groep van kunstenaars er in
18788 toe om een petitie in te dienen bij de Tweede Kamer der Staten<ïeneraal. Het initiatief stond,
zoalss eerder gememoreerd, onder leiding van Israels en werd ondertekend door bekende tijdgenoten en
alss J. Bosboom, H.W. Mesdag, J. Maris, C.L.P. Zi leken en gesteund door de kunstenaar, schrijver en
juristt Mr. Carel Vosmaer.5 Het initiatiefis een eerste signaal van Israels* persoonlijke betrokkenheid
bijj het auteursrecht Gezien zijn inzet was hij zich bewust van het belang van dit juridisch systeem
voorr een eigentijdse kunstenaar. Het initiatief had slechts gedeeltelijk succes. De toegezegde
beschermingg via een aparte regeling voor de beeldende kunst bleef uit.6 De eerste wet die schilders
beschermingg bood op hun werk werd pas in 1912 van kracht, eenjaar na Israels' dood.
Hadd Israels afspraken met uitgevers over reproductierechten? Wettelijk gezien was een uitgever in
Nederlandd niet verplicht om aan de schildertoestemmingte vragen voor een reproductie. Maar het
rechtt is meer dan de wet. Zo vroeg de Haarlemse uitgever Kruseman expliciet toestemming aan de
schilderr voor reproductie van zijn werk Langs het kerkhof'voor zijn Aurora-Almanak. Hierop
antwoorddee de schilder in een brief uit 1857: 'Nu wat uwe vraag betreft omtrent het gravuretje voor
uwenn almanak zoo wil ik indien ik u daarmede eene vriendschaps-dienst bewijs het genoegen
toestaan.'77 Deze gang van zaken past in een algemene auteursrechtelijke ontwikkeling waarbij het
primaatt lag bij de auteur, ook al was dit in Nederland nog lang niet gecodificeerd.
Overr de reproductie van zijn werk lijkt Israels al vroeg afspraken te hebben gemaakt met de
Amsterdamsee uitgever BufTfa. In 1859 was het idee ontstaan om een album met reproducties te
vervaardigen.88 Bufïa had hiervoor van Israels twaalf tekeningetjes gekocht voor f.600,-. Hij zou ze
latenn graveren en er een *albumpie? van maken. Buffa kwam échter terug op dit plan. Hij bracht alleen
tweee prenten uit naar Eerste Liefde en De Wieg. Een dag of veertig later had Israels zijn tekeningen
terug,, waarna hij ze verkocht aan uitgever Kruseman voor f.800,-. Deze zag wel wat in een album.9
Daaropp schreef Israels aan Kruseman over de afhandeling van de zaak met de firma Buffa;
'Ikk heb het genoegen u mede te deelen dat ik met Buffa de zaak afgemaakt heb en ik mij dus
refereerr op het geen UE bij mij van de bewuste zaak zeide dat U ze namelijk voor 800
overnam.[... .]De zaak van het album is geheel met voorkennis en goedvinden van den
Buffa's.'10 0
Waarschijnlijkk heeft Israels uitgever Buffa om trestemming gevraagd om de twee bewuste werken ook
inn Krusemans album Kinderen der Zeetereproduceren. Op dit bijzondere album kom ik hieronder
terug.. Hier is van belang dat de schilder hoogstwaarschijnlijk al in een vroeg stadium van zijn carrière
afsprakenn maakte met zijnn uitgevers over de reproductierechten van zijn werk.
Jarenn later kreeg Israels van de beroemde kunsthandeluitgever Goupil een verzoek om
reproductie.. Zijn inzending naar de Salon van 1888 {De Naaister) had de aandacht getrokken en de
firmafirma wilde het werk reproduceren in de geïllustreerde Figaro-Salon van dat jaar. Daarop vroeg
Tersteeg,, die namens Goupil werkzaam was bij de vestiging in Den Haag, aan Israels nadrukkelijk
toestetnmingg voor reproductie van het werk. De schilder had het werk echter al verkocht aan de
bekendee Franse kunsthandel Arnold & Tripp te Parijs en wilde pas toestemming geven voor
reproductiee na instemming van deze kunsthandel. Zo legde hij het verzoek om reproductie voor aan de
nieuwee eigenaar Arnold & Tripp:
55
Zie: Bijlagen bij de handelingen der Tweede Kamer 1878-1879, p.903-904. Zie ook Kabel 1991, p.67 en CV. 'Het adres
derr kunstenaars over het eigendomsrecht van hunne werken', De Nederlandsche Spectator (1878), p.113.
66
Deze regeling is een stille dood gestorven waardoor een merkwaardige situatie ontstond. Prenten waren beschermd maar
werkenn van schilder- teken en beeldhouwkunst niet als gevolg van de aparte regeling. Zo was de reproductie wel en het
origineell niet beschermd, net zoals in Engeland het geval was geweest. Het duurde tot 1912 voordat kunstenaars
overtuigendee juridische werden erkend als auteur. Zie over deze wet: De Beaufort 1912, p. 132.
77
brief van J. Israels aan A.C. Kruseman 1837, LTK 1795, Xm No 140 Universiteit Leiden.
88
Dekkers 1994, p.120.
99
Schrift met aantekeningen van Jan Veth (deel II) p.46 bewaard in het Archief van A.S. Kok in het RKD. .
100
Brief van J. Israels aan A.C Kruseman, LTK1390, No.2 Universiteit Leiden.
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'Mrr Tersteeg m'a demandé pour sa maison la reproduction du tableau pour le salon pour le
Figaroo Salon et le salon de 1888 je n'ai pas voulu donner la permission avait de vous en
demanderr votre adhesion.'11
Nett als de Nederlandse uitgevers was Goupil niet verplicht om Israels toestemming te vragen.
Omgekeerdd had de schilder geen wettelijk recht om de reproductie van zijn werk te weigeren.
Desalnietteminn had Israels oog voor de spanning tussen het belang van de eigenaar van een werk en de
reproductiee van dat werk en wilde hij zijn relatie met Arnold & Tripp niet op het spel zetten. De firma
gingg akkoord onder de voorwaarde dat zij als eigenaar expliciet werd vermeld.12
Enigee tijd later vroeg ook de bekende schrijvercriticus Albert Plasschaert Israels' toestemming
omm enkele schilderijen te reproduceren. Opnieuw gaf de schilder zijn goedkeuring, maar onder
hetzelfdee voorbehoud: alleen als de eigenaren geen bezwaar maakten. In zijn antwoord aan de
schrijverr stelde de schilder: 'Indien de Heeren Cremer en Crone (eigenaren van de bewuste werken) er
nietss tegen hebben, kunt u gerust mijne schilderijen, die in hun bezit zijn, in uwe publicatie
opnemen.'133 Waarschijnlijk ging het hier om het in 1909 verschenen werk van Plasschaert, XlXdeeeuwseeeuwse Hollandsche Schilderkunst
Vergelijkbaarr met de toestemming tot reproductie van zijn werken, gaf de schilder ruimhartig
zijnn fiat voor de vermenigvuldiging van zijn eigen portret. Het tijdschrift Eigen Haard had hem
gevraagdd om een foto te mogen publiceren waar hijzelf en zijn zoon Isaac op te zien warentijdenseen
boottochtje:: 'De heb er volstrekt niets op tegen, dat "Eigen Haard" de photographie reproduceert, die
vann mij en mijn zoon genomen is op het dek van de Lady Bird, gevoerd door kapitein Whylie.'14 In
wezenn stuiten we hier op het portretrecht dat geportretteerden rechten verleent op de exploitatie van
hunn portret. In wettelijke zin werd het portretrecht in Nederland voor het eerst vastgelegd in de nieuwe
Auteurswett van 1912, dezelfde wet die voortaan ook Nederlandse beeldende kunstenaars het
auteursrechtt verleende op hun werk.
Israelss moet zich in grote lijnen bewust zijn geweest van de betekenis van het auteursrecht. Voorzover
hijj nog vragen had, kon hij terecht bij zijn neef en jurist Herman Louis Israels (1856-1924), de zoon
vann zijn broer Louis Israels (1827-?).15 Israels' ondertekening van de petitie voor een beter
auteursrecht,, sluit aan bij zijn jarenlange ervaring met dit vraagstuk. Aangezien de concrete afspraken
overr reproductierechten moeilijk zijn vast te stellen, geldt dit evenzeer voor Israels* financiële
inkomstenn hieruit Gezien Vosmaers opmerking dat met reproducties ook substantiële bedragen
gemoeidd waren, is het zeer waarschijnlijk dat hij aan reproductierechten) heeft verdiend; hoeveel is
niett bekend. Overigens blijkt uit de voorgaande voorbeelden dat geld niet altijd van doorslaggevende
betekeniss was. Hij was zich dan wel bewust van de reproductierechten, hij hoefde er in de praktijk
wellichtt niet altijd veel voor te hebben. Als men hem benaderde voor de reproductie van een van zijn
werkenn stemde hij al snel genereus toe. Zo gaf hij uitgever Kruseman toestemming voor de
reproductie,, niet zozeer om eraan te verdienen maar als een vriendendienst.
ZelfstandigeZelfstandige reproducties
LithoLitho 's, gravures en etsen
Inn 1854 raakte Israels bevriend met de Franse meester-lithograaf Adolphe Mouilleron( 1820-1881)
toenn deze in Amsterdam verbleef om een litho te maken naar Rembrandts Nachtwacht. De prentmaker
111

Sillevis 1988, p.I56.
Sfflevisl988,p.l57. .
133
Brief van Israels aan A. Plasschaert, Den Haag 26 februari 1907, A.S.Kok archief RKD.
144
Brief van J. Israels aan H.G. Tersteeg, 24 april 1883. Deze (door Kok overgeschreven) brief maakt deel uit van het
onuitgegevenn werk door A.S. Kok over Israels. Zie voor meer over Kok en Israels hieronder.
133
Deze neef was een bekend jurist en journalist, had zich fel gemengd in de beruchte Dreyfus-affaire (waarvoor hij moest
Frankrijkk zelfs verlaten) en had een eigen juridische rubriek in De Telegraaf. De etser Zilcken had eens te maken met een
vervalstee handtekening waarop hij ondermeer advies vroeg bij Vosmaer 'een onzer beste en meestkunstlievende advocaten'
enn bij zijn vriend Mr Louis Israels. Beide juristen erkenden weinig te kunnen doen. Volgens Zilcken was deze Israels
verbondenn aan het Bureau voor Auteursrecht, een mij onbekende instelling op het terrein van het auteursrecht, Zilcken zj,
p.108-109.. Zie ook over Herman Louis Israels in tentcat. Groningen 1999, p.174.
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hadd sinds de jaren veertig furore gemaakt met zijn litho's naar werken van de bekende Franse
Salonschilderss E. Lsabey (1803-1886), J.N. Robert-Fleury (1797-1890) en E, Meissonier (1815-1891).
Mouilleronn was met onderbrekingen tussen 1854 en 1856 in Amsterdam om in opdracht van de Franse
staatt Rembrandts meesterwerk in het Trippenhuis te reproduceren. Tussendoor kwam hij regelmatig
bijj Israels over de vloer, waarover Jan Veth later schreef: 'Vrijdags nu, als de zaal in het Trippenhuis
werdd schoon gemaakt, en Mouilleron daar dus niet terecht kon, kwam hij dikwijls bij de schilder op
dienss atelier aan de Rozengracht werken.'16
Tijdenss deze bezoeken werkte Mouilleron onder de ogen van Israels aan zijn litho naar Eerste
Liefde.Liefde.l7l7[6l][6l] Vol trots schreef de schilder aan dé bevriende uitgever Kruseman:
'Hett zal u zeker plaisier doen te vernemen dat naar mijn schilderijtje welk gij in Rotterdam
[Eerste[Eerste Liefde]gpzien hebt eene groote lithografie vervaardigd wordt en wel door Heer
Mouilleronn Frankrijks eerste lithograaf [...]Hij wordt zeer mooi.'18
Vervolgenss maakte Israels zijn schilderij De Wieg, dat eveneens door Mouilleron in prent werd
gebracht.. Volgens Jan Veth tekende de prentmaker zelfs mee naar het model in het atelier. Aldus
werktenn de schilder en de litnograaf tegelijk aan respectievelijk het origineel en de reproductie.19
Werkendd naast elkaar: het is goed om te realiseren hoe de verhoudingen toen lagen. De jonge Israels
wass in deze periode weliswaar een veelbelovend schilder, maar niet meer dan dat. Hij zou pas in 1856
nationalee bekendheid krijgen door de tentoonstelling van Langs moeders graf. Mouilleron daarentegen
wass toen al lang een ervaren prentmaker. Illustratief voor de verhouding tussen de jonge schilder en de
ervarenn lithograaf is dat Israels bij zijn eerste inzending naar de Salontentoonstelling in 1857
Mouilleronn vermeldde als contactpersoon.20 Hoewel Israels' latere roem ongetwijfeld prentmakers
heeftt aangetrokken, lagen de verhoudingen van de schilder ten opzichte van de Franse lithograaf nog
andersom. .
Dee twee litho's van Mouilleron verschenen twee jaar later - in 1858 - bij défirmaBuffa en
behorenn tot de vroegste zelfstandige reproducties van Israels' werk.21 De litho's maakten deel uit van
eenn serie met de titel Les enfants de la Mer. De serie stokte echter na deze eerste twee litho's,
waarschijnlijkk als gevolg van het succesvolle album Kinderen der Zee (1861) van uitgever Kruseman.
Hett duurde tot 1864 voordat de twee aanvullende prenten naar Het eerste zeebad en De terugkeer van
dede visser bij Buffa verschenen. Deze litho's kwamen overigens niet meer van de hand van de Franse
meesterlithograaff Mouilleron, maar van de Nederlandse prentmaker H.A.C Dekker (1836-1905).22
Toenn de kunstenaar August Allebé (1838-1927) bij Israels informeerde naar de techniek van
dee lithografie, verwees deze hem naar Mouilleron in Parijs.23 Als een volleerd lithograaf maakte

W.. Loos, 'De kleine burgemeester' en andere Amsterdamse impressies van Adolphe Mouilleron (1820-1881)', Nederlands
KunsthistorischKunsthistorisch Jaarboek 38 (1987), p.201 en noot 2 op pagina 211. Zie over deze kopieer- en reproductiepraktijk in het
Rijksmuseum;; P.J.J. Thiel, 'Het Rijksmuseum in het Trippenhuis, 1814-1885 (IV): Kopiistenen fotografen', Bulletin van het
RijksmuseumRijksmuseum 30 (1982), p.63-86. Een eeuw na de geboorte van Israels eschreef Veth over deze schilder: J. Veth, 'Jozef
Israels',, Die Haghe. Jaarboek 1924, VGravenhage 1924, p.62-69. Zie over dit bezoek van Mouilleron: P. Mantz, L 'Artiste
(1857),, p.87.
177
J. Veth geciteerd in: Loos 1987» p.202.
188
brief van J. Israels aan A.C. Kruseman 1857, LTK 1795, Xm No 140, Universiteit Leiden. Het schilderij Eerste Liefde was
aanwezigg op de tentoonstelling voor Levende Meesters te Rotterdam in 1856199
'Toen het schilderij Eerste Liefde gereed was, maakte Mouilleron daarvan een lithografie, en toen Israels De Wieg
schilderde,, tekende de Franschman zélfs in het atelier mee naar het model.', Veth geciteerd in Loos 1987, p.202.
200
Een genretafereel werd gereproduceerd m Magasin Pittoreske (1857), p.280. Toch werden de werken nog niet opgemerkt.
Inn 1861 zond hij weer enkele werken in die nu wel de aandacht trokken en zijn naam in Frankrijk vestigden, zie: Dekkers
1994,p.92-93. .
Z]]
Zie over defirmaBuffa: Stolwijk 1998, p.305-306.
222
Zie: anoniem, 'Kunst en letteren. Jozef Israels', Algemeen handelsblad, 18 januari 1894.
Allebéé kreeg van Israels een introductie voor Mouilleron. Naast Israels en Allébe was ook de kunstverzamelaar Daniel
Frankenn een belangrijke schakel tussen Mouilleron en Amsterdam. Deze hartstochtelijk verzamelaar en liefhebber van de
lithografiee onderhield een nauwe vriendschap met de bekende Franse lithograaf. Hij bezat een omvangrijke verzameling
prentenn uit diens Hollandse verblijf en verzorgde een eerbetoon met exclusieve uitgave. A. Mouilleron. Souveniers de
Hollande.Hollande. Dessins et croquis tires des collection du comte Andre Mniszech a Paris et de D. Franken Dz au Vesinet et offerts
parpar eux aux amis de leur ami Mouilleron 1897. Reproductions de la Maison Joan Berg a Paris. Tire a 100 exemplaires. Non
mismis dans te commerce. Een exemplaar bevindt zich in het Rijksprentenkabinet. Frankens liefde voor de lithografie blijkt ook
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Allebéé onder meer een litho naar Israels1 Adagio con Espressione, in 1859 uitgegeven door de Leidse
uitgeverr A.W. Sijthoff.24[62] Toen Allebé's leerling Jan Veth op zijn beurt de lithografie wilde leren,
opperdee ook hij de naam Mouilleron: 'Bc zou zoo graag wat aan steenteekenen gaan doen - mischien
eenn gril, omdat ieder tegenwoordig etst - maar toch door een feitelijke neiging daartoe gebracht.[...]
Mouilleronn of andere groote steenteekenaars zullen over hun kunst wel eens iets hebben
neergeschreven.'255 De eerste litho die Jan Veth maakte was een klein portretje van Israels in de serie
MannenMannen van Beteekenis en in 1893 maakte hij een prent naar één van Israels' bekendste werken: Als
menmen oud wordt.26
Ondertussenn verschenen er ook regelmatig gravures en etsen naar Israels' werk. De gravures kwamen
meestall van de hand van leerlingen van Taurel. Zijn zoon CEd. Taurel jr. (1824-1892) maakte in 1859
eenn gravure naar Na de storm en J.W. Kaiser (1813-1900) graveerde in 1860 een prent op groot
formaatt naar Het breistertje.[63, 64] Enkele jaren later, in 1864, verscheen van J.H. Rennefeld een
gravuree naar De schipbreukeling.[65] Een productieve prentmaker was de graveur H. Sluyter jr.
(1839-1931),, die diverse exemplaren verzorgde.27 Het gebruik van de traditionele gravuretechniek
voorr zelfstandige prenten liep in deze periode echter terug. De techniek bleef vooral in gebruik voor de
kleinformaatt gravures in geïllustreerde Almanakken, waarover hieronder meer.
Voorall in de jaren tachtig is Israels' wérk op ruime schaal in etsen gereproduceerd. Zo maakte
Leopoldd Löwenstam in 1880 een ets naar het succesvolle werkXangs Moeders graf. Nadien is Israels'
werkk ook geëtst door de prentmakers W. Steelink jr.(1856-1928), J.M. Graadt van Roggen (18671959)) en CL. Dake (1857-1918). Daarbij kan eveneens gewezen worden op de productieve etser
Zilcken,, die in deze periode reproductie-etsen maakte naar werk van Israels, ter afwisseling van zijn
prentenn naar werk van Jacob Maris en Anton Mauve en zijn eigen vrije etsen. Dergelijke reproductieetsenn naar Israels' werk passen in de algemene populariteit van de reproductie-ets in Frankrijk en
Engeland,, zoals geschetst in hoofdstuk 2. Een opmerkelijke prentmaker is Ferdinand Leenhoff (18411914),, die een ets maakte naar het bekende werk TheFrugal Meal.[66] Leenhoffis tegenwoordig
voorall bekend als de zwager van de beroemde Edouard Manet28 Het is ook dankzij Manet dat we deze
etserr vandaag de dag nog kennen, zij het meer van gezicht dan van naam. De reproductie-etser
Leenhofff figureert op een van de meest gereproduceerde schilderijen uit de kunstgeschiedenis: Manets
DejeunerDejeuner sur l 'herbes (1863).[67]
Israelss zag zijn werk soms in zijn eigen atelier gereproduceerd. Zo maakte Mouilleron zijn litho's
onderr de ogen van de schilder zelf. Ook van de etser Carel Dake weten we dat hij zijn etsen naar
AlleenAlleen op de wereld en De man uit het oude volk maakte in gezelschap van de schilder.29 Deze directe
controlee door de schilder was eerder uitzondering dan regel, Toen de in Londen woonachtige en
werkzamee etser Löwenstam eens een ets wilde maken van het bekende werk Langs moeders graf,
bevondd dit werk zich in Amsterdam, De etser was waarschijnlijk niet in staat om naar Amsterdam te
komenn om Israels' meesterwerk te bestuderen. De schilder schoot hem te hulp met een speciaal voor
dee reproductie gemaakte replica, die vervolgens werd verscheept naar de prentmaker in Engeland.30
Zoalss eerder bleek was dit vervaardigen van replica's voor reproductie niet ongebruikelijk. Zowel
Israelss als Löwenstam moet vertrouwd zijn geweest met dergelijke 'alternatieve originelen' voor
uitt diens nagenoeg volledige verzameling van litho's van het werk van Alléhe. Zie voor Allébe's litho Adagio con
Espressione:Espressione: Fondscatalogus van A.W. Sijthoff. Boekdruker en uitgever te Leiden 1851-1899, Leiden 1899, p.1.
244
Adagio con Espressione. La denier pensee musicale de Weber. Naar Jos. Israels, geteekend door Aug. Allebe. Groote
lithographiee f.2,50; Fondscatalogus van A.W. Sijthoff. Boekdrukeren uitgever te Leiden 1851-1899, Leiden 1899, p.1. A.S.
Kokk bezat een afdruk van deze prent (h.34, hr.26 Vi cm) die echter in de handel was. Zie voor een lichtdruk in De Gids,
nr.185.. De lithograaf Allebe ontving er f. 100,- voor, zie hierover: De Steurs 1929, p.57-60.
255
brief van Jan Veth aan A. Allebé, 16 April 1889, geciteerd in: Huizinga 1827, p.40-41. Zie over Veth en Allebé: Loos
I988,p.l44-145. .
266
Huizinga 1827, p.41. Veth wijdde ook een publicatie aan de litho's van Allebe, zie: J. Veth, Steenteekeningen van Aug.
Allebe,, Jaarboekje van dé Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst, 1917.
277
Zie hiervoor Catalogue Francois Buffa &Fils. Exposition permanente, z.p. en z.d. [1910]
288
Zie over Ferdinand Leenhoff: J. De Loos-Haaxman, 'Ferdinand Leenhoff in Den Haag', in: Vereniging 'DieHaghe'
JaarboekJaarboek 1962, 's- Gravenhage 1962, p.I58-I63.
299
Dake 1911, p.32-35. Dake's prenten dateren van respectievelijk 1894 en 1909.
300
De replica werd mogelijk tentoongesteld bij kunsthandel Scholtens & Zoon te Groningen in 1893, zie het verslag in
NieuweNieuwe Rotterdamsche Courant, 4 maart 1893.
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reproductie.. Afgezien van dergelijke replica's voorzag Israels de prentrnakers van aquarellen,
tekeningenn en foto's.31 Op basis van dit beeldmateriaal kon de prentmaker aan de slag, ook zonder
zichtt op het origineel.
Wass de prent gevorderd, dan maakte de prentmaker een proefdruk, die ter correctie aan de
schilderr kon worden voorgelegd. Zo liet ook de etser Zilcken prenten aan Israels zien waarna de
schilderr de prent corrigeerde met houtskool en wit krijt ter instructie van de prentmaker.32 We kunnen
ervanuitt gaan dat deze praktijk vrij algemeen was.33 Er bestaat bijvoorbeeld een vergelijkbare
proefdrukk van de etser Graadt van Roggen, gemaakt naar Israels' werk Op de uitkijk in 1901.[68] Ook
dezee etser kreeg de proefdruk retour van de schilder. De marge van de prent bevat enkele opmerkingen
vann Israels, zoals 'het scheepje iets krachtiger', aangevuld met enkele schetsjes. Bij een schetsje van
dee voet van het meisje staat te lezen 'niet zoo grof. De schilder hield evenzeer Löwenstams prent naar
NaNa de Storm in het oog. Nadat hij de prent had gecorrigeerd, schreef hij de in Londen woonachtige
prentmaker:: 'Your engraving is much better now [...] when I have done with my corrections I shall
sendd it you immediately.*34 Na voltooiing werd de prent al of niet gesigneerd. Interessant is een
exemplaarr van Zilckens ets naar Moeder wast kind met de handtekeningen van zowel de schilder als
dee prentmaker. [69] Ook de kolossale prent van H. Koetser naar Als men ouder wordt bevat zowel de
signatuurr van de schilder als van de prentmaker. [70]
Sommigee werken werden bij herhaling gereproduceerd. Een voorbeeld van deze praktijk levert
hett werk Na de Storm. Rond 1860 maakte Taurel jr. een staalgravure naar dit schilderij. Twintig jaar
laterr reproduceerde Löwenstam de voorstelling in een ets. En enkele jaren daarna (tussen 1885 en
1895)) maakte H. Sluyter op zijn beurt een reproductie van dit bekende werk. Een ander voorbeeld is
AlsAls men oud wordty waarvan verschillende reproducties zijn gemaakt. De verschillende reproducties
vann een bepaald werk zijn om meerdere redenen interessant Enerzijds illustreren ze de jarenlange
continuïteitt in de populariteit van een bepaald schilderij, anderzijds kunnen we de reproducties ook op
zichh beschouwen als specifieke bewerkingen en producten van hun tijd. Zo moet Löwenstams ets van
NaNa de Storm worden geplaatst in de algemene populariteit van de reproductie-ets in de j aren zeventig
enn tachtig. Een trend die waarschijnlijk eerder vroeg om een nieuw soort reproductie dan om het
opnieuww afdrukken van de (eventueel opgewerkte) staalgravure van Taurel.
Foto's Foto's
Israelss liet zijn werk al vroeg fotograferen. In 185 5 schreef de schilder aan de Haarlemse uitgever
Krusemann dat hij 'eene photographie naar eene teekening van de schilderij * zou sturen voor de gravure
naarr Willem I voor het eerst in de Staatsraad te Brussel zich verklarende tegen de plakkaten van de
KoningKoning van Spanje: 'Voor den graveur zal zulks een voldoend begin zijn en kan ik dezelve naderhand
opp proeven verder een weinig meer afwerken van teekening en effect.'35 Enige tijd later schreef de
schilderr dat hij de graveur, DJ. Sluyter (1811-1886):
'zendenn zal wat ik heb aan photographie voor de gravure en dat ik het daarbij zal laten blijven.
Libree a vous, om aan een ander eene betere photographie te laten maken. Ik zal altijd
volgaarnee de teekening daarvoor klaar leggen. De geloof intusschen dat met een weinig attentie
dee graveur aan de thans bestaande [foto] genoeg heeft.'36
Zoo zijn de gravures naar In het Katwijkse weeshuis vervaardigd aan de hand van een aquarel. Gravure naar tekening van
Israels,, afgebeeld in Eigen Haard, 1876, p.433 en in The Magazine ofArt, 5 (1882), p.484. Beide reproducties waren
gemaaktt naar een aquarel, zie: Dekkers 1994, p.260.
22
In Zilckens Herinneringen staat hierover te lezen: 'Wanneer ik nu een staat van een ets aan Jacob Maris liet zien, nam hij
dadelijkk houtskool en wit krijt en in een minimum van tijd wist hij op zulk een proef rust en harmonie aan te brengen. Zoo
bezitt ik nog enkele dier stoten, waarvan sommige met veel liefde zijn doorwerkt, eveneens als enkele op dezelfde wijze
behandeldd door J. Israels. Wanneer ik daarna de verbeteringen had aangebracht, begaf ik mij weer naar den artiest, totdat
dezee verklaarde, dat ik aan mijn plaat niets meer behoefde te doen.*, zie: Zilcken 1928, p.51b. In de overzichtscatalogus van
Zilckenn noemt Pit zeven etsen naar werken van Israels, nrs 85,97,141,310, 315,405 en 453, zie: A. Pit, Catalogue
descriptifdesdescriptifdes Eaux-Fortes de PhZUcken, Amsterdam 1918.
333
Daarnaast maakte Zilcken vele etsen naar schilders rond de Haagse School. Vooral het werken van Jacob en Mathijs Maris
werdenn door hem veel gereproduceerd.
344
Brief van J. Israels aan L. Löwenstam, 25 april 1879, The Hague, Inv. 9161 (b) Fcmdation Custodia Parijs
355
Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1855, LTK 1795, XI No. 181, Universiteit Leiden.
366
Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1855, LTK 1795, XI No.182, Universiteit Leiden.
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Dee foto was hier niet het doel op zich, maar een middel bij de vervaardiging van de gravure voor
Krusemanss Aurora-Almanak. Op deze en andere gravures in almanakken kom ik hieronder terug bij de
reproductiess in geïllustreerde uitgaven. Hier wijs ik erop dat de schilder al vroeg vertrouwd was met
dee mogelijkheden van fotografie. Wanneer hij zijn eerste werk liet fotograferen, is niet bekend. De
toonn in de aangehaalde brief suggereert dat hij in 1855 reeds ervaring had met dit medium. In plaats
vann verbazing voor de nieuwe methode,, toont de schilder zich eerder bewust van de mogelijkheden en
onmogelijkhedenn van de fotografie. Net als veel van zijn tijdgenoten fotografeerde Israels niet zelf zijn
werk.. Fotografische reproductie was werk voor professionele fotografen, dan wel kundige liefhebbers.
Dee foto waar Israels over schreef is niet bekend en de naam van de fotograaf waar hij mee
samenwerktee evenmin. Gezien het moment van schrijven, 1855, behoorde deze onbekende fotograaf in
iederr geval tot de pioniers van de Nederlandse fotografie.
Eenn vroege fotografische reproductie van Israels' werk is een foto van zijn schilderij
MijmeringMijmering (1850), gemaakt in 1855 door de fotograaf Eduard Isaac Asser (1809-1894).[71] Asser,
afkomstigg uit een bekend geslacht van juristen, was zelf ook jurist maar bovendien een verwoed
kunstliefhebber.. Als amateur-fotograaf pionierde hij tussen 1842 en 1857 met het nieuwste medium.
Asserr fotografeerde overigens niet het schilderij zelf, maar de gravure ervan door C.Ed. Taurel die hij
bezat.377 De fotograaf kende het schilderij uit 1850 wellicht van de Tentoonstelling van werken van
LevendeLevende Meesters van dat jaar in Amsterdam. Het werd lovend besproken door de critici en al snel
gekochtt door de bekende Amsterdamse verzamelaar Jeronimo de Vries, met wie Asserr goed bevriend
was.388 Van Assers foto zijn twee exemplaren bekend, gemaakt in de techniek van de zoutdruk met het
nattee collodiumprocédé. Wist Israels van deze foto's, en zo ja heeft hij zich hiermee bemoeid? Voor
eenn direct contact tussen de fotograaf en de schilder ontbreekt het bewijs. Toch is het goed mogelijk
datt ze elkaar persoonlijk kenden. Ze verkeerden in Amsterdam in dezelfde kringen en waren allebei
bevriendd met de lithograaf Mouilleron.39
Ondankss deze vroege foto's van Israels werk, duurde het waarschijnlijk tot in de jaren tachtig
voordatt zijn werk op ruimere schaal werd gefotografeerd. DefirmaGoupil bracht bijvoorbeeld, zij het
opp bescheiden schaal, foto's naar Israels' werk op de markt. In 1882 verscheen een fotogravure naar
hett bekende werk De Naaischool van Katwijk, die onder meer werd bewonderd door Vincent van
Gogh.. [72] Zoals hij enthousiast schreef aan zijn broer:' De reproductie met fotogravure van de
Naaischooll van Israels [...] is superbe- zoals ze door Goupil & Cie zijn uitgegeven.'40 Israels werkte
meerr dan een halve eeuw samen met deze belangrijke internationale kunsthandel, zowel wat betreft de
handell in zijn werk als de uitgave van prenten.41 Toch bestaat er een merkwaardige discrepantie tussen
dee 74 werken die Goupil van Israels heeft verhandeld en de weinige reproducties die we in de
fondslijstenn van deze firma aantreffen.42 Een verklaring hiervoor is wellicht dat Goupil wat betreft
reproductiess vooral was gespecialiseerd in eigentijdse Franse kunstenaars en het fonds relatief weinig
niet-Fransee kunstenaars bevatte.
Veell meer dan Goupil heeft de Amsterdamse firma Schalekamp fotografische reproducties
naarr Israels in omloop gebracht. In 1892 waren in de Franstalige serie Êcole Hollandaise.
PhotographiesPhotographies d 'après des tableaux et des dessins de Maïtres Höllandais Modernes lichtdrukk

377

Er zijn ongeveer tweehonderd foto's van zijn hand bekend, gemaakt in verschillende procede's. Het zijn voornamelijk
portretten,, aangevuld met stadgeziehten van Amsterdam. Daarnaast maakte hij diverse kunstreproducties, waaronder de foto
vann Israels' Mijmering^ zie: Boom 1998, p.26 zie ook hierin de afbeeldingen nr. 183 en 184.
388
Tentcat. Groningen 1999, p.128-129. Zie: Boom 1998, p.12
3939
Zo maakte Asser een foto van een prent naar een schilderij van N.Pieneman voorstellend Rembrandt die een etsproef
controleerdee Asser gebruikte hiervoor waarschijnlijk de litho die Mouilleron in 1852 van dit schilderij had gemaakt en de
fotograaff goed bevriend was met de beroemde lithograaf. Zie Boom 1998 onder nr. 189.
400
Vincent van Gogh aan Theo, 21 december 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.296. Zie ook:
Stolwijkl999,p.95. .
411
Lafont-Couturiex 1994, p.39 en D. Dekkers, 'Goupil en de internationale verspreiding van Nederlandse eigenstijdse kunst',
in:: Jong Holland 11 (1995)4, p.22-36. Zie ook: Tersteeg 1910, p.8. Vanaf 1884 weid defirmaGoupil voortgezet onder de
naamm Boussod & Valadon Cie. Daarnaast was in Den Haag H.JL van Wisseiingh als handelaar actief terwijl in Amsterdam
mett name CM. van Gogh en Buffa werkzaam waren. Tekenend voor de status van Goupil op het gebied van reproducties is
datt Zilcken bij zijn album van etsen naar Jacob Marts 70 % van de opbrengsten moest afstaan maar alle kosten moest dragen:
'Hiertegenn over werd geopperd, dat ik blij moest zijn, dat zulk een belangrijkefirmamijn werk over de wereld verspreidde,
watt mijn naam niets dan ten goede kan komen.' Zie: Zilcken 1928, p.50.
42
StoIwijk2001,p.2Il. .
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krijgenn van Israels werken: En attente, La couturière, Unfils du vieuxpeuple, Comment ons'amuse.42
Opp kleiner formaat waren bovendien verkrijgbaar Lepêcheur de Zandvoort, L 'aide de Maman, Seule
auau monde, Des tênèbres a la lumière.** Rond 1900 werd het aanbod verder uitgebreid met niéuwe
fotografischee reproducties.45 Vergelijkbaar met de fotogravuretechniek van Goupil, gaf Schalekamp
fotogravuress uit van La Garde malade en Intérieur de Pêcheur?* Dat deze Nederlandse uitgever voor
Fransee titels koos, onderstreept eens te meer dat ze waren bedoeld voor internationale verspreiding
verderr dan de bescheiden Nederlandse markt, waarover meer hieronder. Schalekamp gaf de foto's
veelall uit in series, gewijd aan bekende (Nederlandse) musea. De serie van het Stedelijk Museum te
Amsterdamm bevatte bijvoorbeeld Goede Buren, Een zoon van het oude volk, De gang langs het
kerkhof,kerkhof, Kinderen der Zee en een door Jan Veth geschilderd portret van Israels. Daarnaast zat in de
seriee van het Stedelijk Museum te Dordrecht een afbeelding naar het bekende Middaguren in een
boerenwoningboerenwoning te Delden.41 Tn de reels van het Rijksmuseum was in 1905 tevens het werk Seul au
mondemonde opgenomen.48 Daarnaast gaf Schalekamp briefkaarten uit met kunstreproducties naar moderne
Hollandsee meesters. Ook Israels ontbrak niet met populaire werken als De Naaister, Aan het ziekbed,
Levenswinter,Levenswinter, Binnenhuis, Langs moeders graf, Bij den Haard, Aan den arbeid, Moeders hulp, Een
zoonzoon van het Oude volk, Kinderpret, De laatste dag, Alleen op de wereld, Van duisternis tot licht en
KinderenKinderen der Zee.49 Ten slotte was er in 1900 zelfs een wandkalender met drie fototypies naar Israels
leverbaar.50 0
Rondd 1900 werd Israels werk niet alleen regelmatig gefotografeerd dankzij de inzet van de
firmafirma Schalekamp, maar ook door die van de Groningse kunsthandel Scholtens & Zoon.51 De
Groningsee firma deed vanaf 1903 regelmatig zaken met Goupil in Den Haag, maar onderhield al
langerr nauwe contacten met de schilder zelf, die in Groningen was geboren en er regelmatig
terugkeerdee voor familiebezoek. In de loop van de jaren tachtig handelde de Groningse firma
regelmatigg in Israels' werk waarvan men rond de eeuwwisseling fraaie fotografische reproducties
433
Hetformaatvan de cartons 60 x 46 cm, prijs f. 1,50; dezelfde foto's waren ook verkijgbaar *sur cartons panel' 32 x 23 cm
prijs,, f. 1,50; format cabinet, prijs £0,25; La collection format cabinet se Yend aussi sur verre opal (blanc) au prix de f.0,50 Ie
no.. Daarnaast waren er veel foto's naar werken van Apol, Henkes, Ëerelman, Mauve, E. Verveer, Vrolijk en veel naar
Mesdag,, zie: Catalogue illustre dePultcations Artistique, J.M. Schalekamp Amsterdam 1892, p.16-21.
444
Ecole Hollandaise. Photographies d 'apres des tableaux et des dessins de Maitres Hollandais Modernes. Photos ca 430 cm,
surr panel cartons prijs f.0,60 La collection format cabinet se vend aussi sur verre opal (blanc) au prix de f. 1,50 chaque no.
CatalogueCatalogue illustre de Pulications Artistique, J.M. Schalekamp Amsterdam 1892, p.23-24.
455
In 1900 waren foto's van la Couturière, Unfils du vieux people, Comment on s 'amuse, Interieur de Pêcheur, La garde
malademalade verkrijgbaar. Deze foto's werden geleverd in twee formaten: 24 x 30 cm, en in het kleinere cabinetformaat voor
respectievelijkk f.0,80 eö f.0,25, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.34. Op een
ietss kleiner formaat waren bovendien beschikbaar Le Marquillier et sa femme, Lepêcheur de Zandvoort, Laprie de la Mere,
LeLe dernier jour, Seul au monde, Des tênèbres a la lumière, Pres du feu en Lepot au Jeu. Deze waren op het formaat van 24 x
188 cm voor £0,50. Ook La Couturière, Interieur de pêcheur (2 x) en La Garde malade waren op dit kleiner formaat
verkrijgbaar,, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.36.
466
Deze prenten verschenen op groot formaat: 80 x 60 cm (papiergrootte, 30 x 40 cm plaatgrootte), zie: Catalogus van
SchalekampSchalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p. 17. In 1905 bracht Schalekamp bovendien ingekleurde
exemplarenn op de markt, zie: Geïllustreerde catalogus uitgave van J.M. Schalekamp Buiksloot 1905, p.41.
477
Verkrijgbaar op hetformaat30 x 24 cm onopgeplakt voor £0,60, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en
kunsthandel,kunsthandel, Buiksloot 1900, p.22-23. Verwant met de prenten naar Israels was de fotogravure naar het door Jan Veth
geschilderdee portret van Israels, verkrijgbaar op het fornaat 60 x 80 cm voor £5,- en ingekleurd voor £7,50, zie:
GeïllustreerdeGeïllustreerde catalogus uitgaven van JM. Schalekamp, Buiksloot 1905, p.34-43 (nr.23). In de Dordrechtse serie was ook
eennfotonaar Alma Tadema's Venantius Förtunatus. Werken van Ary Scheffer ontbreken merkwaardig genoeg.
488
Geïllustreerde catalogus uitgaven van J.M. Schalekamp, Buiksloot 1905, p. 15; zie ook: Geïllustreerde Catalogus van
Schalekamp'sSchalekamp's photographie en kunsthandel, Amsterdam 1916, p.43-46.
499
Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.59-60. Dergelijke briefkaarten waren
bovendienn in speciale mappen verkrijgbaar bestaande uit 12 kaarten, prijs per map f.0,50. Hetzelfde gold voor de
'aquarelbriefkaarten',, maar dan voor de dubbele prijs. Uiteraard ontbrak ook Israels hier niet met kaarten van populaire
werkenn als Langs moeders graf Een zoon van het oude volk, Alleen op de wereld en Van duisternis tot licht waarvan later, in
1905,, bovendien ingekleurde exemplaren werden aangeboden, zie: Geïllustreerde catalogus uitgave van J.M. Schalekamp,
Buiksloott 1905, p.4I. Zie ook Geïllustreerde Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Amsterdam 1916,
p.. 12-22.
CatalogusCatalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.51. Daarnaast waren er wandkalenders voor
dezelfdee prijs van f.0,90 met afbeeldingen van werken van Mauve, Van de Sande Bakhuisen, Rembrandt, Pieter de Hoogh en
Jann Steen. De firma Lankhout bracht in 1899 een kalender uit met een litho naar Israels' Landman op het veld. Ook de firma
Moutonn uit Den Haag bracht een kalender uit met een o.a. een autotypie naar Kinderen der Zee.
511
Dekkers I994,p.ll0-lll.
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uitgaf.. De foto's staan qua scherpte, contrast, beeldstabiliteit en formaat in schril contrast met de
fotografischee experimenten van Asser van een halve eeuw eerder. Detechnischeveranderingen op het
terreinn van de fotografie waren ongekend. Toch verliep het fotograferen van kunstwerken aan het
beginn van de twintigste eeuw nog lang niet zonder problemen. In 1903 was Israels betrokken bij de
reproductiee van een zelfportret, door de uitgever J. Slagmulder (sinds 1895 opvolger van de firma
Buffa).. In zijn dagboek schreef de inmiddels bejaarde schilder op 22 december 1903:
'Voorr Slagmulder (Buffa) mijn portret geschilderd. Hij zegt dat ze het heel mooi vinden. Hij
laatt er een ets of een photogravure naar maken. Het zal moeilijk zijn want het grootste
gedeeltee is in de schaduw.
Dee schilder had inmiddels meer dan een halve eeuw ervaring met fotografische kunstreproductie en
wistt dat donkere partijen in schilderijen nog steeds moeilijk waren vast te leggen op de lichtgevoelige
plaat.. Het is wellicht ook de reden waarom de uitgever uiteindelijk ervoor koos om een ets te maken
vann het werk, in plaats van een fotografische reproductie. Enkele weken later was de prent af, maar de
schilderr niet geheel tevreden. Hoewel hij stelde niet al te kritisch te zijn, vertrouwde hij zijn dagboek
toee dat hij beter op had moeten letten:
'Menn heeft nu de ets laten zien die naar mijn zelf geschilderd portret door Karsen vervaardigd
is.. Het is precies hetzelfde als het geschilderde en toch is de eigenlijke charme er uit en de
gelijkeniss is ook minder. Over het algemeen ben ik gauw te vreden als het maar een beetje is,
ikk had moeten vaststellen, dat ik [bij] het portret het geschilderde er bij had bij het corrigeren,
dann had het waarschijnlijk beter geworden.*54
Dee oude kunstenaar zag zijn werk aan het einde van zijn carrière vooral gereproduceerd in de vorm
vann foto's. Toch vormde de ets van zijn portret nog geen uitzondering. Zo verschenen er nog steeds,
zijj het spaarzaam, reproductie-etsen van ambachtelijke prentmakers als Dake, Oraadt van Roggen en
H.. Koetser (1878-1952). Bij Schalekamp waren nog steeds handmatige reproductie-etsen te krijgen.
Zee waren in 1900 te koop voor vijf gulden, dezelfde prijs als de groot formaat fotogravures van La
GardeGarde malade en Interieur dePechear.55
VerspreidingVerspreiding van Israëb-reproducties
Inn 1894 schreef De Nederlandsche Spectator over de verspreiding van Israels reproducties door de
Amsterdamsee uitgever Buffa:
'Doorr deze, in karakter meest allen uitmuntend geslaagde reproducties is de kunst van Israels
gedurendee 40 jaren tot in de meest afgelegen hoeken van de wereld verspreid en hebben zij,
diee geen gelegenheid hadden om de schilderijen van den meester te zien, daarvan zich een
goedd idee kunnen vormen. '5*
Uiteindelijkk had de schilder meer dan vijftig jaar goed contact met Bufïa en voerden ze 'vele
aangenamee correspondentien' over schilderijen, prenten ententoonstellingen.57Als toonaangevende
uitgeverr in Nederland heeft defirmaBuffa een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van
reproductiess van Israels' werk.58 Dat neemt niet weg dat er helaas nog altijd weinig bekend is over wat
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inn de negentiende eeuw misschien wel de 'bekendste' uitgever in Nederland is geweest. Tot ongeveer
18700 hield de firma zich voornamelijk bezig met de uitgave van reproducties van populaire Hollandse
meesterss als J.A, Kruseman, N. Pieneman, D. Bles. Daarna werden de activiteiten van uitgeverij, net
alss bij Goupil en Gambart, uitgebreid met de handel in schilderijen en aquarellen. In totaal zou de
firmafirma meer dan 25 prenten naar Israels uitgeven, van prentmakers als DJ. Sluyter, Graadt van Roggen,
Koetser,, Dake en Zilcken. Van de daadwerkelijke omvang van de productie zijn geen cijfers bekend
enn moeten we het doen met voorzichtige schattingen. Gezien de aard en techniek van dergelijke
reproductiess varieerden de oplagen van deze prenten van wellicht een paar honderd tot een paar
duizendd exemplaren. Ook bij een voorzichtige raming lijkt het totaal alleen al uitgegeven door Buffa
snell in de tienduizenden reproducties te lopen. De restanten van Buffa's reproductievoorraad werden
opp 21 en 22 november 1934 geveild. Er gingen diverse gravures en etsen onder de hamer, waaronder
exclusievee staten van prenten van Dake, Graadt van Roggen, Sluyter en Koetser naar werken van
Israels** Naast de resterende prenten werden ook diverse etsplaten verkocht, waarmee definitief een
eindee kwam aan de verspreiding van reproducties door de toonaangevende uitgever.59
Deereproductiesnaar Israels' werk werden internationaal in omloop gebracht.60 Zo zijn van Israels
diversee prenten in Engeland uitgegeven. De toon was gezet door de flamboyante
kunsthandelaaruitgeverr Ernest Gambart, die - na de succesvolle introductie van Scheffer in Engeland ookk verantwoordelijk was voor Israels' doorbraak aldaar. In 1862 kocht hij De Schipbreukeling, dat
eenn groot succes werd in Engeland. Gambart liet het uitgeven van reproducties naar Israels' werk over
aann zijn opvolgers Pilgeram & Lefèvre. Op 13 mei 1879 verscheen in Engeland een ets van Anxcious
MomentsMoments (Na de Storm)> gemaakt door de in Londen woonachtige Nederlandse etser Leopold
Löwenstam.. Volgens het register van de Printsellers Association waren er van de prent vijf staten te
krijgen:: 'Artist's Proofs' (100 exemplaren), 'Presentation proofs' (25 exemplaren), 'Before Letters*
(255 exemplaren), 'Lettered Prints* (100 exemplaren) en 'Prints' (geen aantal van opgegeven). In totaal
warenn er meer dan 250 exemplaren aangemeld. Ruim eenjaar later, op 21 december 1880, publiceerde
dezelfdee uitgever Löwenstams ets van Past Mother 's Grove (Langs moeders graf), waarvan meer dan
2755 exemplaren verkrijgbaar waren, onder meer op exclusief Japans papier. Een halfjaar later (23 juni
1881)) publiceerde deze firma een ets van Léon Rieheton naar Watching (23 juni 1881) waarvan
minimaall 200 exemplaren te krijgen waren. Naast Pilgeram & Lefèvre publiceerde de bekende firma
T.. McLean een ets van Rieheton naar Sunshine and Shadow (20 januari 1882) in een oplage van 125
exemplaren;; Graves and Co bracht een gravure vann Alfred Smith naar Dawn (13 juni 1883) waarvan
minimaall 100 exemplaren te krijgen waren. Bij The British and Foreign Artist's Association verscheen
eenn ets van A.Geri Bichard naar Nothing Left (6 september 1883).61 De Engelse kunsthandel Obach
gaff een ets van Graadt van Roggen uit naar de Schaapherder in 1892.
Dee (internationale) verspreiding van reproducties kwam tot stand door de samenwerking van
verschillendee firma's. Zo liet Buffa Dake's prent naar Kinderen der Zee drukken bij de bekende
drukkerr Salmon te Parijs en gaf de prent uit samen met uitgever Harry C. Dickins té Londen. Deze
Engelsee prentuitgever werkte ook samen met de Groningse firma Scholtens voor de uitgave van enkele
etsenn van Graadt van Roggen.62 Voorzover prenten niet direct in het buitenland werden uitgegeven,
mogenn we ervan uitgaan dat ze wel in het buitenland terechtkwamen. Alleen al de firma Goupil had
eenn uitvoerig eigen netwerk van filialen in diverse landen, die reproducties over de grens konden
brengen.. Veel uitgevers opereerden tevens als groothandel en voorzagen ze vele lokale boek- en
LiquidatieLiquidatie van den voorraad etsen, gravures, litho 's, prenten van defirmaFrans Buffa & Zonen, Amsterdam, verkooping
21-222 november 1934, Internationaal antiquariaat, Amsterdam.
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prenthandelss van prenten en waren vaak vertegenwoordiger voor andere (buitenlandse)firma's.Door
dee internationale netwerken van prenthandel en uitgeverij is het waarschijnlijk dat de in het buitenland
uitgegevenn prenten naar Israels in Nederland verkrijgbaar waren en andersom.
Afgezienn van deze commerciële uitgaven verschenen er reproducties van Israels' werk in de
vormm van premieprenten. In 1859 bracht de Vereniging tot bevordering van de Beeldende Kunsten
Taurelss gravure van Na de storm uit. Deelnemers die bij de verloting geen geluk hadden, konden zo
alss troostprijs een prent naar Israels tegemoet zien.63 Een bijzonder voorbeeld is de prent naar Werken
enen Zwoegen, gepubliceerd in Holland-Krakatau (uitgegeven ten bate van de slachtoffers van de ramp
opp Java), 1883. Toen Israels in 1911 overleed eerde de vereniging Arti et Amicitiae haar
erevoorzitterr met een premie-uitgave van zes fotogravures van zijn werk.65
All met al zorgden uitvoerige netwerken van prenthandel, boekhandel en uitgeverij voor een ruime
verspreidingg van reproducties van Israels' werk tot in de 'meest afgelegen hoeken van de wereld'. In
dee schaduw van de grafische vernieuwing en de professionalisering van de uitgeverij bestonden echter
nogg steeds traditionele structuren van productie en verspreiding van prenten. Tekenend voor deze
'traditionelee kleinschaligheid' zijn de prentmakers die tot aan het einde van de eeuw zelf hun prenten
maaktenn en verkochten, zoals C.Ed. Taurel, die in 1878 nog zelf zijn gravures naar Israels' Mijmering
verkocht,, ui De Nederlandsche Spectator van dat jaar kon men lezen dat de graveur zijn plaat, die hij
reedss begin jaren vijftig had gemaakt, wilde opwerken met het oog op nieuwe afdrukken. Alvorens dit
tee doen wilde hij er tien afdrukken van maken op chinees papier en vijftien op wit papier. De eerste
warenn f.10, de tweede f.5,- per stuk. De exemplaren waren te krijgen bij de graveur zelf, zoals dat
sindss de vijftiende eeuw gebeurde.66
ReproductiesReproducties in geïllustreerde uitgaven
AlmanakkenAlmanakken en tijdschriften
Inn 1852 verscheeij,in Holland.Almanak een gravure van de hand van Willem Steelink (1826-1913)
naarr Israels' Mijmering (1850). Het schilderij vormde in 185Ö een vroeg succes van de schilder en het
iss dan ook niet verwonderlijk dat juist dit werk werd opgenomen in de almanak. Vanaf toen
verschenenn er regelmatig reproducties in dergelijke geïllustreerde jaarboekjes.67 Deze jaarlijks
verschijnendee publicaties bevatten veelal een kalender, literaire bijdragen, praktische informatie en
allerleii wetenswaardigheden. Door verschillende uitgevers van de zeer diverse almanakken werd een
fellee concurrentieslag om de lezer geleverd, met reproducties als een belangrijk wapen.68
Dee Aurora-Almanak, uitgegeven door de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman (1818-1894)
tussenn 1849 en 1865, behoorde watt betreft vorm en inhoud tot de beste - en duurste - in zijn soort en
publiceerdee verschillende prenten naar Israels.69 Met het oog op de afbeeldingen werden kosten noch
moeitee gespaard. Uitgever Kruseman koos ervoor om speciaal voor zijn almanak reproducties te laten
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maken,, in plaats van clichés van buitenlandse uitgaven op te kopen, zoals veelal gebeurde. Bovendien
kooss hij voor de traditionele maar ook kostbare (staal)gravures, die een hogere status hadden dan
litho'ss óf houtgravures.70 Dankzij de diverse brieven van Israels aan de uilgever Kruseman krijgen we
eenn indruk van de reproductiepraktijk van diverse reproducties voor de Aurora-Almanak?1
Inn 1855 vatte uitgever Kruseman het plan op om voor zijn Aurora-almanak een gravure te
latenn maken naar Israels' historiestuk Willem J voor het eerst in de Staatsraad te Brussel zich
verklarendeverklarende tegen de plakkaten van de Koning van Spanje. Het forse historiestuk was in dat jaar te
zienn op de Wereldtentoonstelling in Parijs en is waarschijnlijk de reden dat uitgever Kruseman het
ideee kreeg om juist dit werk te laten zien aan de lezers van zijn almanak. Voor de reproductie van het
schilderijj maakte Israels er eerst zelf een tekening van. Vervolgens Het hij deze tekening fotograferen
voorr de graveur DJ. Sluyter (1811-1886), zoals eerder gememoreerd. Het maken van een tekening van
eenn te reproduceren schilderij was vrij gebruikelijk. Israels deed dit zel£ beroemde tijdgenoten zoals
Schef&rr lieten dit soms over aan leerlingen of assistenten. Het is niet duidelijk waarom de schilder
niett de tekening zelf afstond aan de graveur, maar een foto ervan. Mogelijk hechtte de schilder te zeer
aann de tekening als herinnering aan het schilderij, dat direct na de Wereldtentoonstelling was verkocht
aann de verzamelaar F.C.W. Becker. Dat de foto werd gemaakt van de tekening in plaats van het
geschilderdee origineel, is begrijpelijk gezien de fotografische problemen met kleur en belichting.72
Hoewell Israels wél degelijk oog had voor de beperkingen van de foto, was deze volgens hem
voldoendee om mee te beginnen. Wilde de uitgever, bijvoorbeeld na aandringen van de graveur, een
beteree foto laten maken, dan stelde de schilder gaarne de tekening van het schilderij beschikbaar.73
Israelss controleerde de proefdrukken van Sluyters gravure tijdens zijn memorabele verblijf in
Zandvoortt in 1855.74 Hier ontdekte hij het schilderachtige buitenleven van de Zandvoortse vissers en
legdee hij de basis voor zijn latere specialiteit als schilder van het vissersgenre. Binnen corrigeerde hij
nogg de proefdrukken van de gravure naar zijn historiestuk met Willem van Oranje. Hij had de
proefdrukkenn minutieus bijgewerkt, waarna hij de uitgever schreef:
'Hiernevenss heb ik UEd de gecorrigeerde proeven te zenden er is nogal wat aan te doen
geweest.. Sluiter [sic] heeft mij ook geschreven het wel te willen doen en ik geloof dat het er
nuu geheel anders zal gaan uitzien. Indien UE hem nu maar aanzet en hem den tijd geeft kan het
heell mooi komen.'75
Enigee tijd later vervolgde Israels:
'' Ik ben bezig de gravure in orde te maken doch hij is nog niet af genoeg. Mogt UE hem heden
avondd van mij willen laten halen zoo is hij van vier uren af tot Ued dispositie, anders zend ik
hemmorgenn vroeg per postbode.'76
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Hoewell de gecontroleerde proefdrukken helaas niet bekend zijn, blijkt uit de brieven hoe kritisch de
schilderr was bij zijn controle van de reproducties, tot op het laatste moment. Bovendien blijkt uit de
brievenn hoezeer uitgever Kruseman een centrale positie innam in het reproductieproces, als schakel
tussenn de schilder en de graveur. In 1856 verscheen de gravure in de Aurora-Almanak en werd deze,
zoalss gebruikelijk in de almanakken, voorzien van een bijschrift. In dit geval kwam de
bijschriftenpoëziee van S J. van den Bergh.
Uitgeverr Kruseman was ook gecharmeerd van Israels' schilderij Langs het kerkhof'(ook
bekendd onder de titel Langs moeders graf). Het schilderij was een groot succes op verschillende
tentoonstellingenn en zou een van de belangrijkste werken in Israels' oeuvre worden. Gezien het succes
vann dit werk is het niet verwonderlijk dat de uitgever er een reproductie van wilde hebben voor zijn
Aurora-Almanak.Aurora-Almanak. De schilder stemde vriendschappelijk in met het verzoek, maar had voor de gra
well zo zijn voorkeuren, die hij de uitgever duidelijk liet weten:
'Zoudee den oude Taurel (niet de jonge oms'hemels wil niet) maar de oude Taurel er ook een
gravuretjee van willen maken dat is onze knapste graveur een zeer groot talent. Hebt gij het
laatstee portret van Tollens gezien dat is wat anders als al dat geknoei wat men hier
tegenwoordigg doet. Enfin mogt die het niet willen niet kunnen ofte veel betaald moeten
hebbenn (het zoude altijd te proberen zijn) laat het dan aan Kaiser of aan Steelink doen de
laatstee heb ik liever als Sluiter [sic]/77
Denkendd aan de reproductie van zijn werk, had Israels een hiërarchie van graveurs in zijn achterhoofd
mett bovenaan - niet onbegrijpelijk - Taurel sr., inmiddels de eminence grise van de Nederlandse
prentkunst.788 Mocht de meestergraveur zelf niet beschikbaar ofte duur zijn, dan moest maar
geïnformeerdd worden bij één van diens leerlingen, respectievelijk Kaiser, Steelink en Sluyter. De
laatstee stond bij Israels onder aan de lijst. De oorzaak hiervoor schuilde wellicht in zijn ervaringen bij
dee eerder genoemde gravure van Sluyter naar het historiestuk met Willem van Oranje; daar was
volgenss de schilder 'nogal wat aan te doen' geweest. Israels was in ieder geval tegen de medewerking
vann Taurel jr. Overigens maakte deze graveur later wel degelijk enkele gravures naar Israels* werk en
wass het bezwaar van de schilder kennelijk niet onoverkomelijk of doorslaggevend. Bij deze prent naar
LangsLangs het kerkhofktzeg zijn voorkeur voor Taurel sr. geen gevolg, maar moet hij tevreden zijn
geweestt met de keuze voor W. Steelink. Ook nu werd de prent weer nadrukkelijk door de schilder
gecorrigeerd,, zozeer zelfs dat er door zijn eigen toedoen van de prent weinig overbleef:
*Wiltt UE den photograaf Deutman verzoeken mij zes afdrukken der photographie naar mijne
schilderijj vervaardigd [te] bezorgen. Ik had van den Heer Steelink 2 proeven ontvangen doch
doorr opteekenen verknoeid.'79
Inn plaats van de fotograaf rechtstreeks te benaderen voor enkele afdrukken, informeerde hij bij de
uitgever,, waaruit opnieuw blijkt hoezeer de lijnen via de uitgever liepen.
Dee gravure van Steelink naar Langs moeders graf verscheen in 1858 in de Aurora-Almanak,
voorzienn van een bijschrift van 'Thrasybulus*, een pseudoniem van de domineedichter Cd. Busken
Huett (1826-1886). Naar aanleiding van Busken Huets bijschrift ontstond enige commotie. De
vrijzinnigg predikant had verschillende gezegden gebezigd die 'een alles behalve bijbelsche of
christelijkee kleur hadden', aldus de uitgever Kruseman.80 Naar aanleiding hiervan ontving de uitgever
eenn zeer ontstemde brief van de behoudende domineeliterator Isaac da Costa (1798-1860):
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788
Van de beroemde dichter Tollens waren diverse portretprenten in omloop, zie: Rooseboom 1994, p.236.
799
Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 4 april 1857 Amsterdam LTK 1795, XIII No 45, UB Leiden. Voor de staalgravure
naarr Langs het kerkhof van Steelink, zie: Thrasybulus, 'Langs het kerkhof (met eene plaat)', Aurora-Almanak 1858, t.o.p.9
(herdruktt in Hollandse Muze, 1868); foto met gedicht' Langs het kerkhof van J. JX. ten Kate, in: Neerland 's nieuwe kunst,
Amsterdamm 1871.
800
Enschede 1899 (I),p.398.

255 5

*Dee lezing van de Aurora heeft een pijnlijken indruk gemaakt! De mag niet ontveinzen dat het
stukjee van Trasybulus mij niet alleen geërgerd maar verontwaardigd heeft. Wat een laffe en
voorall onbetamelijke spotternij met heilige zaken! Wat tekst op het kunstwerk van een
Israëliett door (gelijk algemeen gedacht wordt) een Predikant!'
Bijj deze godsdienstige twist hield uitgever Kruseman wijselijk afstand:
'Inn het algemeen, en niet alleen in betrekking tot Aurora acht ik het mijn maatschappelijke
pligt,, op het gebied van geloof, wetenschap en kunst, als uitgever als middenpersoon, gansch
onzijdigg te blijven.'82
Naa de publicatie van Steelinks gravure van Langs het kerkhof in de Aurora-almanak van 1858,
verscheenn dezelfde prent in 1868 in het jaarboekje Hollandse Muze?*
Voorr de verspreiding van dergelijke reproducties kunnen we afgaan op de oplagen van deze
almanakken.. De Aurora-Almanak, verschenen tussen 1849 en 1865, kende een oplage variërend van
15000 tot 1750 exemplaren.84 Daarmee behoorde de literaire Aurora-Almanak tot de kleinere
almanakken.. Zo haalden de Christelijke Volksalmanak en de Praktische Volksalmanak oplagen van
respectievelijkk 3000 en 3500 exemplaren. De Nederlandse Almanak haalde zelfs een Oplage van 8000.
Naa 1855 liep de verkoop van de Aurora-Almanak langzaam maar zeker terug. In dat jaar bleven van de
inn totaal 1700 gedrukte exemplaren er 122 onverkocht, m 1860 bleven er van de 1625 exemplaren
zelfss 302 op de plank liggen. Naast deze verschillen in oplagen liepen de almanakken sterk uiteen in
prijs.. De Nederlandsche Almanak kostte ƒ0,60 en de Praktische Volksalmanak ƒ0,75. In vergelijking
daarmeee was de Aurora-Almanak met een prijs van ƒ4,- kostbaar en behoorde ze tot de meer
exclusievee almanakken.85 In samenhang hiermee waren ook de gravures naar Israels' werk kwalitatief
hoogwaardigee reproducties, niét goedkoop en vooral bedoeld voor de kunstliefhebbers uit de upper
middleclass.middleclass. De Aurora-Almanak was een succesvol product voor uitgever Kruseman,, hij hield er
f30.000,-- winst aan over.86
Dee almanakken raakten in de loop van de jaren vijftig en zestig steeds meer uit de belangstelling door
dee opkomst van geïllustreerde tijdschriften als The Penny Magazine (1832) en populaire
(kunsttijdschriftenn als L 'Artiste (1833), Die Ulustrierte Zeitung (1843) en The An Journal (1849).87 In
Nederlandd groeide De Kunstkronijk al snel uit tot een toonaangevend blad, fraai geïllustreerd met vele
prentenn naar kunstwerken van eigentijdse meesters, onder wie Israels. De eerste reproductie van zijn
werkk in dittijdschriftwas een prent van Elchanon Verveer (1826-1900) naar Aaron en zijn zonen in
1849.MM Israels had dit werk geschilderd in 1848tijdenszijn studietijd. De jonge kunstenaar moet
aangenaamm verrast zijn geweest dat dit jeugdwerk al eenjaar later werd opgenomen in 's lands
bekendsteetijdschriftvoor beeldende kunst; en dat terwijl hij zelf nog lessen volgde aan de Koninklijke
Akademiee voor Beeldende Kunst. Het is daarmee zelfs de vroegst bekende reproductie van zijn werk,
toenn de successen (en reproducties) van Mijmering en Langs moeders graf'nog moesten komen.
Enkelee jaren later, in 1853, verscheen een litho van F.H. Weissenbruch naar zijn eerste historiestuk De
laatstelaatste briefvan Van Oldenbarnevelt (1852).89 Vervolgens werden er in de jaren zestig en zeventig
diversee reproducties van zijn werk in dit blad gepubliceerd. In 1863 kwamen er litho's van H.C.A.
Dekkerr naar Levenswinter en van A.P. Felix naar Kleren verstellen. In 1867 volgde een litho van
Dekkerr naar De Muze, in 1870 een litho van J.J. Mesker naar het religieuze werk Hanna in de tempel
enn vijfjaar later van deze lithograaf een litho naar Een huiselijk tafêreel.[73] De Kunstkronijk
publiceerdee hoofdzakelijk reproductielitho's, afgewisseld met andersoortige reproducties. Zeldzaam is
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dee gravure van J.H. Rennefeld naar Thomas a Kempis uit 1870. Etsen waren gebruikelijker, zoals de
etss van Leopold Löwenstam uit 1861 van een eerdere versie van De dag voor het scheiden (1862).90 In
18711 publiceerde dit blad opnieuw een ets van Löwenstam naar een werk van Israels, nu was het
MoederMoeder Jobje bij de haard.[74] In de loop van de jaren tachtig kwamen er ook steeds meer
fotografischee reproducties in De Kunstkronijk. In 1886 verscheen hierin de eerste fotog-afische
reproductie,, gemaakt naar een werk van Israels: een fotogravure van Goupil naar een boereninterieur
vann Israels. In 1888 volgde wederom een fotogravure van Goupil, nu van De Naaischool te Katwijk?1
Naastt De Kunstkronijk werden er in de jaren zestig, zeventig en tachtig werken van Israels
gepubliceerdd in de Katholieke Illustratie, Eigen Haard en De Huisvriend.92 Bovendien waren er
reproductiess in de buitenlandse (kunsttijdschriften. De etser Ferdinand Leenhoff vervaardigde
bijvoorbeeldd een prent naar Jong en Oud voor hét chique Franse kunsttijdschrift L 'Art van 1879. De
schilderr maakte hiervoor speciaal een kleinere variant van het oorspronkelijke werk. De prent werd
overgenomenn door de Magasin Pittoresque en verscheen overigens Ook in het Nederlandse Eigen
HaardeHaarde Het bekende Gazette Gazette des Beaux-Arts publiceerde in 1889 een ets naar Ankerdragers.
Dankzijj de geïllustreerde tijdschriften raakte het werk op ruime schaal verspreid.95
Hoee ging Israels om met de mogelijkheden van het geïllustreerde tijdschrift? Van zijn persoonlijke
betrokkenheidd bij de reproductie van zijn werk in tijdschriften is vrijwel niets bekend. Nam hij zelf het
initiatieff hiertoe? Weigerde hij wel eens zijn toestemming voor een reproductie? Controleerde hij de
prentenn net zo kritisch als voor de almanakken? Het ontbreekt aan bewijs om hier stellige uitspraken
overr te doen. Toch lijkt het aannemelijk dat de reproductie voor tijdschriften zich langs dezelfde lijnen
voltrokk als bij de eerdere almanakken. Zo kwamen de prenten deels van de hand van voor Israels
vertrouwdee prentmakers als Steelink, Dekker en Rennefeld. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor het
gebruikelijkee reproductieproces. Zo herkende Van Gogh in 1882 op de tentoonstelling van de
Hollandsee tekenmaatschappij in Den Haag een tekening van Israels van 'een oud vrouwtje dat het vuur
opstooktt in de schemering, indertijd geëtst voor de Kunst Kronyk' ,96 Als groot liefhebber van
geïllustreerdee tijdschriften kende hij de^ts van Löwenstam naar Moeder Jobje bij de haard, die in
18711 in De Kunstkronijk was gepubliceerd. Het is goed mogelijk dat Israels deze tekening speciaal
voorr deze reproductie heeft gemaakt. Ook de variant die hij maakte van het werk Jong en Oud voor de
reproductie-etss van Leenhoff wijst op betrokkenheid van de schilder bij de reproducties in dit soort
tijdschriften,, in het verlengde van de eerdere almanakken.
GeïllustreerdeGeïllustreerde albums
Opp de Koloniale Tentoonstelling in Amsterdam in 1883 ontmoette de etser Zilcken uitgever Launette
uitt Parijs. De uitgever vertelde hem van zijn plannen voor een zogenaamd 'prachtalbum' over
modernee kunst. Het zou een fraaie uitgave moetenn worden, rijk geïllustreerd met fotogravures naar
Dee litho van H.C. A. Dekker naar Levenswinter en van A.P. Felix naar Kleren verstellen verschenen in 1863 in De
Kunstkronijk.Kunstkronijk. De litho naar De Muze verscheen in De Kunstkronijk (1867), tegenover pagina 10, dé litho naar Hanna in de
TempelTempel verscheen in De Kunstkronijk (1870), tegenover pagina 94. De gravure van J.H. Rennefeld naar Thomas a Kempis
verscheenn in De Kunstkronijk (IZ70), tegenover pagina 2. Dee ets van L. Löwenstam naar Moeder Jobje bij de Haard
verscheenn in De Kunstkronijk (1871), tegenover pagina 2. De litho van J. J. Mesker naar Een huiselijk tafereel verscheen in
DeDe Kunstkronijk (1875), tegenover pagina 18.
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kunstwerkenn van eigentijdse Franse en buitenlandse meesters. Er zou onder meer een bijdrage in
wordenn opgenomen over de beroemde Franse schilder Meissonier, maar deze was helaas komen te
vervallen.. De uitgever was daarom nu op zoek naar een vervangende bijdrage voor zijn uitgave. In
plaatss van Meissonier zocht de uitgever een andere kunstenaar met een M als beginletter, om de
systematiekk van het album niet te verstoren. Hij dacht aan 'Mesdag* en vroeg Zilcken om een
begeleidendee tekst over deze meester. Daarop merkte de etser op dat als 'Mesdag' in het album zou
wordenn opgenomen, 'Israels' niet mocht ontbreken. De uitgever stemde ermee in dat Zilcken een
bijdragee zou leveren over Mesdag én Israels.97 Enige tijd later verscheen het werk Grands Peintres
FrancaisFrancais et Etrangers: ouvrages d 'art publié avec Ie concours artistique des maitres: texte par les
principauxprincipaux critiques d'art die waren in 2 delen geïllustreerd met onder meer 120 fotogravures van
modernee kunstwerken waaronder, dankzij de etser Zilcken, Jozef Israels.
Hett album Grands Peintres Francais et Etrangers is slechts een voorbeeld van de vele geïllustreerde
albumss waarin reproducties van Israels' werk terechtkwamen. Alleen al op het terrein van de
beeldendee kunst was in de loop van de negentiende eeuw een rijke cultuur ontstaan van
'prachtalbums'.. Het werk van de beroemde kunstenaar Israels werd regelmatig opgenomen in albums
overr moderne kunst in het algemeen. Een vroeg voorbeeld was het in 1865 verschenen Album van
PhotographiénPhotographién naar schetsen en ieekeningen van Levende Meesters. Het album bevatte o.a. een
reproductiee naar Israels' aquarel Verhuizen (ca.1864). Een ander voorbeeld verscheen in 1871:
NeerlandNeerland *s Nieuwe Kunst Photographién naar J. W. Bilders, X Bosboom, Hein J. Burgers, Jozef
Israels,Israels, Ch. Rochussen en W. Roelofs. Met oorspronkelijke gedichten van N. Beets, J.P. Hasebroek,
J.J.L.J.J.L. ten Kate, E. Laurillard.9S Bij het openslaan viel het oog van de lezer onmiddellijk op een foto
vann Israels beroemde werk Langs moeders graf (1856)."
Eenn belangrijke aanleiding voor dit soort geïllustreerde albums waren tentoonstellingen:
Wereldtentoonstellingen,, salontentoonstellingen en andere exposities. Ze resulteerden vaak in fraai
gebondenn uitgaven met reproducties als herinnering voor later. Zo verscheen in de catalogus van de
Amsterdamsee Wereldtentoonstelling van 1883 een gravure naar Israels' Schelpenvissers. Vooral in
Frankrijkk waren geïllustreerde catalogi populair, zoals de Saloncatalogi, waarin sinds de jaren zeventig
regelmatigg schilderijen van Nederlandse meesters werden gereproduceerd. Werken van Israels en
anderee populaire Hollandse meesters als D.A.C. Artz (1837-1890), BJ. Blommers (1845-1914) en A.
Mauvee (1838-1888) werden vooral in de populaire Salonseries van Goupil opgenomen. Uitzonderlijk
wass de Salon van 1876, waarin vijf Nederlandse kunstenaars waren vertegenwoodigd: Israels (met
KarigKarig maal), Mauve, Mesdag, P. Sadée (1837-1904) en HJ. Burgers (1834-1899). Andere populaire
uitgavenn waren de later verschenen Figaro-Salons waarin ook werk van Israels werd
gereproduceerd.1000 Bij de Antwerpse Wereldtentoonstelling van 1885 was ook een omvangrijke
expositiee van beeldende kunst georganiseerd. Op deze expositie hing onder meer Israels' werk Als men
oudoud wordt, dat later terechtkwam in een Italiaans album met Nederlandse moderne kunst.101
977

Zilcken beschreef deze affaire in zijn Herinneringen: 'Bij deze gelegenheid maakte ik kennis met den heer Launette, een
Parijschee uitgever van zeerfraaieboeken, die juist bezig was aan een prachtwerk, "Grands Peintres Francais et Etrangers",
geïllustreerdd met fotogravures, gedeeltelijk tussehen den tekst in gedrukt Om, ik weet niet welke reden was Meissonier
uitgevallen,, zoodat Launette mij vroeg, omdat het de letter M betrof, een "Mesdag" voor zijn uitgave te schrijven; toen ik
hemm attent maakte, dat Mesdag niet zonder Israels in die serie kon opgenomen worden, stemde hij erin toe, dat ik ook een
"Israels"" schreef.„.'zie: Zilcken 1928, p.32-33.
988
Neerland's Nieuwe Kunst. Photographién naarj. W. Bilders, J. Bosboom, Hein J. burgers, JozefIsraels, Ch. Rochussen en
W.W. Roelofs. Met oorspronkelijke gedichten van N. Beets, J.P. Hasebroek, J.J.L. ten Kate, E, Laurillard, Amsterdam 1871,
tegenoverr titelpagina met gedicht 'Langs het kerkhof door J.J.L. ten Kate, p.39-42.
999
Enkele jaren later was zijn werk te vinden in Chefs-d'oeuvre des peintres anciens et modernes. École Hollandaise en
olèographie,olèographie, met tekst van de schrijver WJ. Hofdijk (1816-1888). Het verscheen in delen vanaf 1874.
1000
Dekkers 1994, p.122.
1011
Hierover schreef Zilcken: 'Bij gelegenheid van die tentoonstelling te Antwerpen, maakte een Italiaansche beeldhouwer
Biondi,, een serie teekeningen naar Hollandsche en Belgische schilderijen, onder de titel van TArte del Nord". In dit album
vann groot formaat werden o.a. Israels * "Als men oud wordt", eèn groep " Gelerijders"van Breitner, een "Scheveningsche
vrouwenkop"" door van der Maarel, "De Brug" van J. Maris en mijn "Oude visscher"; voorts eenige Belgen, Courtens, van
Leemputten,, enz. Deze poging van een enthousiast kunstenaar was wel goed bedoeld, maar toch blijft een juiste reproductie
vann meer documentair, - en soms, artistiek, - belang.', zie: Zilcken 1928, p.44. Van Israels werd het monumentale schilderij
AisAis men oud wordt opgenomen. De keuze is waarschijnlijk bepaald door het feit dat een werk van Israels' was, het schilderij
zelfwass in deze periode zeker niet onomstreden, zie: tent.cat. Groningen 1999, p.206.

258 8

Lezendd in de herinneringen van dé etser Zilcken krijgen we een beeld van dé vervaardiging van dit
soortt albums. De etser beschrijft de vervaardiging van een geïllustreerde uitgave naar aanleiding van
eenn tentoonstelling in 1886 in Edinburgh met meesters van de Haagse School (onder wie Israels) en de
Schooll van Barbizon. Zilcken, die vele werken van de Haagse School had gereproduceerd, was
gevraagdd om reproductie-etsen te leveren. In zijn Herinneringen deed hij hiervan uitvoerig verslag:
'Opp de 21e October vertrok ik met van der Maarel naar Edinburg, omdat mij opgedragen was
eenn aantal etsen te maken tegelijk met den Schot William Hole, voor de "Memorial Catalogue
off the French and Dutch Exhibition** van schilderijen der meesters van Barbizon en de
Haagschee School. Mijn werk op de tentoonstelling (waar o.a. de "Carlisle** van Whistier mij
ongemeenn aantrok), bestond in het maken van een serie teekcningen naar de schilderijen, die
ikk etsen zou, terwijl ik later met behulp van goede fotografieën de platen zou uitwerken. Toen
diee documenten gereed waren, ving de terugreis aan en zette ik mij weldra aan het werk in het
ruimee atelier van het Kleine Loo. Hoewel ik al deze werkzaamheden niet zonder succes ten
uitvoerr bracht, waren de verdiensten niet aanzienlijk, vooral niet in verhouding tot den
besteedenn arbeid. "The struggle for life" was veeleischend, en de wensch naar een vasten
werkkringg kwam op, zoodat ik, ondanks mijn activiteiten op artistiek gebied, solliciteerde naar
dee betrekking van directeur van het Haagsch Gemeentelijk Museum, tegelijk met Jhr. B.W.
vann Riemsdijk, -echter zonder eenig succes.' [...]'Het fraaie werk " Memorial Catalogue of
thee French and Dutch Loan Collection at the Edinburg International Exhibition 1886",
verscheenn in dit najaar [1888]. De Hollandsche schilders, die tot den luister van dit Kunstfeest
hebbenn bijgedragen, zijn geweest*' Artz, Blommers, Bosboom, Israels, Jongkind, J. Maris, M.
Maris,, W. Maris, Mauve, Mesdag, Alb. Neuhuys, Ter Meulen.'102
Zilckenn maakte ook op eigen initiatief albums met reproducties (inclusief naar Israels' werk). Zo
werktee hij in 1881 aan een uitgave met etsen naar aquarellen op tentoonstellingen van de (mede door
Israelss opgerichte) Hollandsche Tekenmaatschappij, waarover hij schreef:
'Inn den zomer [1887, R-V.] maakte ik een serie van tien etsen naar aquarellen van de Holl.
Teekenmaatschappij,, van Blommers, Bosboom, Israels, Jacob Maris, Willem Maris, Mauve,
Mevr.. Mesdag-van Houten, Al. Neuhuys, Termeulen en Weissenbruch, - die in een
portefeuillee werden uitgegeven.'[...]'Er kwamen nogal wat inteekenaars op deze serie, die
laterr werd vervolgd is geworden. Men kon zich opgeven bij mij of bij de firma Mouton, die
naarr ik meen de etsen drukte. Dergelijk werk beschouwde ik, -naast den productieven kant,alss oefeningen van techniek door het zoeken naar zooveel mogelijk juistheid van karakter uit
tee drukken/03
Inn 1893 gaf hij 'eenigszins in vervolg op mijn eerste portefeuille, die eenige jaren geleden verschenen
was'' opnieuw een album uit met etsen naar aquarellen van de Hollandsche Teekenmaatschappij.104
Ookk hierin was Israels vertegenwoordigd. Het ging om een betrekkelijk kleinschalige uitgave, die door
dee etser zelf werd geïnitieerd, vervaardigd en verkocht.105
Tott slot het album Peintres Hollandais Modernes, gepubliceerd door de Amsterdams uitgever
Schalekampp in 1891, waar Zilcken en Israels aan hebben meegewerkt en waarover de etser schreef:
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'Aann het einde van het vorige jaar [1891] was de eerste aflevering van mijn werk "Peintre
hollandaiss modemes" verschenen bij Schalekamp, met mooie illustraties. De Spectator
noemdee het uitgeven van dit boek een **kostelijk idee". De meeste bladen ontvingen het met
veell appreciatie; zelfs in het buitenland trok het de aandacht en Belgische en Fransche bladen
enn de Spectator haalden er groote stukken van aan. Jammer dat het oorspronkelijk plan van
denn uitgever Schalekamp, een vervolg van dit eerste deel te geven, wegens de te hoog
oploópendee onkosten der illustraties, niet verwezenlijkt kon worden, - omdat ik door een
voortdurendd contact met schilders, mijn tijdgenoten, die ik zoo van nabij kende, en in wier
strevenn en doen ik mij zoo thuis voelde, - met bijzonder veel genoegen die taak op mij
genomenn zou hebben. Het ware mij aangenaam geweest een handboek uitgegeven te hebben
overr die artiesten, die tot een bepaalde periode, (en niet een der minste) van onze
kunstgeschiedeniss hebben behoord/106
Alss bewijs van Israels goedkeuring van de reproductie bevat de inleiding een brief van de schilder aan
dee uitgever in facsimile (8 november 1891). Er staat te lezen: 'Ik dank u voor de toezending der
schetsenn en de reproducties ik vind ze allen goed f...].' Dat neemt niet weg dat de schilder toch niet
gelukkigg was met drie reproducties:
** deze vind ik te grof en in 't geheel niet smakelijk. Waar het aan ligt weet ik niet. Ze zijn
onaangenaam,, de anderen komen mij allemaal goed voor. Ik wil de studie die u nog hebt wel
terugg hebben. U kunt ze altijd weer terug krijgen als het nodig is.'107
Wellichtt door Israels' kritiek zijn twee van de drie voorstellingen niet opgenomen in het uiteindelijke
album.. De schilder had voor het reproductieproces een studie ter beschikking gesteld en zag er kritisch
opp toe dat hij deze weer terugkreeg.
Israëls-albums Israëls-albums
InIn de bonte variatie aan geïllustreerde albums verschenen eveneens monografische uitgaven, gewijd
aann het leven en werk van Jozef Israels. Het vroegste voorbeeld is het fraaie album Kinderen der Zee
uitt 1861 met gedichten van Nicolaas Beets en gravures van J.H. Rennefeld. [75] Daarna verschenen
onderr meer JozefIsraels. L 'Homme et Vartiste (1890) en Jozef Israels (1910) een geïllustreerde
monografiee geschreven door de prentmaker CX. Pake.
KinderenKinderen der Zee: schetsen naar het leven aan onze Hollansché stranden door Jozef Israels,
gravuresgravures doorJM. Rennefeld; gedichten door Nicolaas Beets, Haarlem (A.C. Kruseman)
1861. .
Hett album Kinderen der Zee is reeds helder en uitvoerig belicht door Dieuwertje Dekkers in haar
artikell in Jong Holland in 1986.108 Op basis hiervan volgt hier een beknopte schets van dit
'prachtalbum',, als het eerste voorbeeld in een reeks geïllustreerde monografieën over Israels die
tijdenss is leven verscheen. Het plan voor dit album dateerde al uit 1859.109 De kunstenaar was enkele
jarenn eerder nationaal doorgebroken met Langs moeders graf{\%56). De Amsterdamse uitgever Bufife
hadd van de schilder twaalf tekeningetjes gekocht voor f600,-, die hij zou laten graveren om er een
'albumpie'' van te maken, zoals Jan Veth later beschreef. Om onbekende redenen zag Buffa er echter
vann af en nam uitgever Kruseman in overleg met Israels de platen van Buffa voor f800,- over. De
schilderr adviseerde de uitgever om de jonge graveur Rennefeld te vragen voor de gravures en nam zelf
dee kosten voor zijn rekening.110 Israels' keuze voor Rennefeld kwam wellicht voort uit de goede
ervaringenn die de schilder had opgedaan met deze jonge graveur bij zijn illustraties voor de
Zilckenn 1928, p.68. Dit werk verscheen ook in het buitenland, volgens Zilcken met veel succes, zie Zilcken 1928, p.86.
Brief van J. Israels aan Schalekamp, gepubliceerd in; Ph. Zilcken, Peintre Hollandais Modernes, avee facsimiles d'apres
desdes oeuvres de ces artistes, Amsterdam 1891, n.p.
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Nederlandsee vertaling van George Eliots roman Adam Bede, waarover hieronder meer.111 Na deze
fraaiefraaie illustraties ging de schilder graag opnieuw met de jonge graveur in zee voor dit prachtalbum. De
schilderr meldde Kruseman dat ook zijn collega-uitgever Bufïa, waarschijnlijk in verband met de
reproductierechten,, geen bezwaar had tegen het album.112
Volgenss de kunstenaar leenden de afbeeldingen zich uitstekend voor enige literaire
bijschriften,, zoals hij aan de uitgever liet weten:
'Dee sluitgravure is nog niet zo ver dat zij geproefd kan worden [.. .]Het onderwerp echter is
ookk weer zeer geschikt er iets bij te zeggen het is een oud moedertje dat bij den haard op een
stoell gezeten langzaam indut en dus gevoeglijk het slot deze serie vormt.'113
Dee combinatie van een 'praatje bij een plaatje' past in de traditie van de 'bijschriftenpoëzie\ verwant
mett de eerder beschreven almanakken. Het was meestal de uitgever die met een eerder uitgezochte
prentt een dichter benaderde voor een poëtische bijdrage ter 'verluchtiging* van de afbeelding.114
Israelss was al via zijn reproducties voor almanakken vertrouwd geraakt met dit gebruik, en het is dan
ookk niet verwonderlijk dat hij ook voor deze uitgave dacht aan poëtische illustraties bij zijn werk.
Volgenss Veth was uitgever Kruseman hiervoor aanvankelijk naar de romantische literator Gerard
Kellerr (1829-1889) gestapt. Kennelijk zonder resultaat, want enige tijd later werd contact gezocht met
dee beroemde dichter Nicolaas Beets (1814-1903). Israels volgde de ontwikkelingen op de voet en
schreeff in spanning aan de uitgever:
'Ikk hoop dus dat gij mij spoedig aangename tijding brengen zult dat den dichter in questie dit
nuu met onze Kinderen voor heeft. Mogt het zijn dat u het noodig acht dat ik den Heer zelf eens
schrijff zoo wil ik dit gaarne doen ofschoon ik niet de eer heb hem te kennen.'115
Israels'' hoop werd waarheid:
'Hedenn hoorde ik tot mijn groot genoegen dat er kans bestaat dat Nicolaas Beets iets bij onze
Kinderenn der Zee zingen zal. De vrees dat zoo iets ons zoude ontgaan drijft mij u aan te sporen
omm toch alles in het werk te stellen dat dit gebeure. Van mijne jeugd af heb ik steeds veel met
dienn man opgehad en ik verbeeld mij dat niemand zoo geschikt is als Beets om even als
Heinrichh Heine iets liefs en gevoeligs kort en zangerig daar te stellen.'i 16
Inn de loop van 1860 werd Beets bij het project betrokken, tot groot genoegen van Israels. De schilder
voorzagg de dichter van het nodige beeldmateriaal ter inspiratie. Net als bij de reproducties voor de
almanakkenn had Israels foto's van de tekeningen laten maken. Ook nu verliep de communicatie via de
uitgever: :
'Hiernevenss heb ik het genoegen Ued eene photographic van "Kleine Jan" te zenden voor
onzee dichter Beets. Hoe gaat het er mee. Ik hoop toch dat ued niet teleurgesteld zullen worden.
Hett gravuretje zal met een dag 14 [?] wél afzijn.'117
Waarschijnlijkk kort daarna vervolgde Israels over het werk van de graveur Rennefeld:

'"Enschedee 1899 (I),p.572
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'Ik heb het genoegen u mede te deelen dat ik met Buffa de zaak afgemaakt heb en ik mij dus refereer op het geen UE bij
mijj van de bewuste zaak zeide dat U ze namelijk voor 800 overnaro.[...]De zaak van het album is geheel met voorkennis en
goedvindenn van den Buffa's.' brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, LTK1390, No.2 Universiteit Leiden.
' I 33 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, april, No LTKI 390,no-3 Universiteit Leiden.
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'Mett de gravures wordt steeds voortgegaan. Zij zullen in 't laatst van junij klaar zijn. De
wensenn u veel genot van het voorjaar het is toch een heel ander leven dan in de winter. Ook
vriendd Rennefeld voegt zijne bedank brief bij de mijne hij luide juist evenzoo en ik heb hem
daaromm maar niet gezonden.'''8
Dekkerss heeft in haar bijdrage van de twaalf reproducties er negen weten te herleiden naar de
gebruiktee originele werken. Bij deze negen bekende 'originelen' gaat het om zeven schilderijen en
tweee uitgewerkte tekeningen. Voor de specifieke herleiding van de reproducties naar de originele
werken,, verwijs ik naar de bevindingen van Dekkers. De zeven geschilderde 'originelen* zijn: De
Wieg,Wieg, Dolce far niente> Het Breistertje, Eerste reis, Herdenking, Langs Moeders grafvn Waar blijft
hij?hij? Van de voorstellingen Joost Atlas en Netten Boeten zijn geen schilderijen bekend, alleen
uitgewerktee tekeningen. Bij de drie prenten Uitreis^ Middagslaapje en Het anker blijft het vooralsnog
onbekendd welk werk tot origineel heeft gediend. Ook bij de aanwezigheid van een (geschilderd)
origineell speelt soms toch nog de vraag welke concrete versie is gebruikt voor reproductie. Is
Rermefeldss gravure van Het Breistertje gebaseerd op de oorspronkelijke versie uit 1858, of de kleinere
replicaa óie Israels rond 1861 schilderde? Waarschijnlijk de eerste versie, maar helemaal zeker is dat
niet.. Deze onduidelijkheden rond 'het' origineel zijn een terugkerend probleem bij de negentiendeeeuwsee kunstreproductie. Voor het album Kinderen der Zee werkte Rennefeld waarschijnlijk naar
tekeningen,, foto's direct naar de schilderijen óf naar een combinatie hiervan. Aldus blijkt bij de
reproductiess voor het album Kinderen der Zee 'het* origineel soms moeilijk te traceren.119
Israelss was zeer te spreken over de voortgang en uitvoering van de prenten door Rennefeld:
'Dee Heer Rennefeld UE bezoekende kan ik hem niet zonder eenig schrijven en groeten aan UE
latenn gaan.- Hij zal UE de 4 completerende gravures overhandigen en ik meen dat wij wel
tevredenn over zijne Keurige executie mogen zijn. Weet UE eens iets van B[eets]?'120
Bijj zijn beoordeling van Rennefelds gravures had de schilder niet alleen oog voor de bijdrage van de
graveur,, maar zeker ook voor het formaat ervan. Zo informeerde hij bij Kruseman: 'Zullen zij niet op
eenn quarto blad gedrukt worden? Ik meen zo als de proeven die ik nu heb.*121 De prenten waren in de
zomervann 1860 gereed, de gedichten van Beets medio januari 1861.J76]
Inn het album Kinderen der Zee stonden, zoals gezegd, de prenten centraal, aangevuld met
gedichtenn van Beets. De schilder hechtte sterk aan deze volgorde en liet dit ook duidelijk weten aan de
uitgever.. De titel van het album mocht daarover zeker geen misverstand laten bij de lezers, aldus de
schilder: :
'Dee titel zal toch hoop ik niet zijn, Kroost der zee.- zulks vind ik van een onuitstaanbare
wanklankk laat het heeten schetsen uit het visschersleven van B naar J. dat vind ik de beste
eenvoudigstee en meest aantrekkelijke naam. Tevens het woordje naar doet mij regt, daar
anderss men meenen zoude dat |k ze naar Beets en niet Beets naar mix gemaakt heeft. Bc hoop
tevenss dat Ued alle mogelijke zorg aan de fatsoenlijke uitgaanskleeren mijner Kinderen
bestedenn zult en vindt de Heer Beets soms dat ik daarover geen regt van spreken heb ik
verbeeldd mij van nog al.ï122
Israelss onderstreepte het belang van de afbeeldingen in de uitgave. Het was zijn werk dat ondersteund
werdd door de gedichten van Beets, niet andersom. De schilder hield 'een historisch bezwaar' tegen de
doorr Beets voorgestelde titel 'Kroost der Zee'. Schilder en schrijver kwamen tot het compromis:
KinderenKinderen der Zee. Volgens Beets was de schilder hier overigens ook niet enthousiast over. Het
bezwaarr van Israels was dat hij de titel al had gebruikt voor een eerder werk.123 Hoewel de schilder
" '' Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, LTX1390 No.5 Universiteit Leiden.
Dekkers 1986, p.42.
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zichh bewust was van de onwenselijkheid van gelijksoortige titels bij verschillende werken, bestaat dit
probleemm tot op de dag van vandaag. Alleen al achter de omschrijving Kinderen der Zee gaan diverse
werkenn schuil: zowel schilderijen, aquarellen, etsen en tekeningen. Hoewel de titel Kinderen der Zee
éénn concreet individueel werk suggereert, lijkt het eerder te verwijzen naar een bepaald genre van
werken.. Desondanks kreeg het album de titel Kinderen der Zee.ï2A
Uitgeverr Kruseman was zeer tevreden met het resultaat, zoals hij schreef aan de dichter Beets:
'Nuu kan ik weer iets uitgeven waar ik mee voor den dag durf komen: iets heel nieuws, iets
heelfïjns![...]] 'Wat zal Israels in zijn luim zijn! En de jonge graveur Rennefeld die met die
gravuress eenigen naam hoopt te maken.! '125
Ookk de schilder was zeer gelukkig met het album Kindéren der Zee.
'Vann mijne reis naar Parijs terug gekomen heb ik de mij toegezonden exemplaren der
Kinderenn der zee wel ontvangen waarvoor ik Ued verpligt ben. De uitvoering is zeer naar mijn
zinn en voor zoo ver ik gehoord heb bevalt zij algemeen. Ik wensch nu maar voor ons allen een
groott succes.'126
Hett album Kinderen der Zee verscheen in 1861 in afleveringen. De eerste verscheen op 7 juni 1861 en
teldee drie gravures van Rennefeld.127 Het was een gebruikelijke wijze van uitgevenn van dit soort
prachtalbums.. Anders dan defraaieband doet vermoeden, bestond de uitgave meestal uit een serie
lossee afleveringen, die pas na afloop in een speciaal album werden gebundeld. Na de eerste aflevering
vann Kinderen der Zee volgden nog drie afleveringen, met elk drie gravures, waarna het album
compleett was met twaalf reproducties naar de bekendste werken van Israels. Hoewel de gedichten van
Beetss het in de kritiek nogal eens moesten ontgelden, bracht het album Kinderen der Zee de schilder
success én op het juiste moment. Na het succes van Langs moeders graf van. 1856 had hij zich snel
ontwikkeldd tot een bekende specialist in het vissersgenre, hetgeen nog eens onderstreept werd door
KinderenKinderen der Zee. m hett jaar dat dit werk verscheen, 1861, stond de schilder op het punt om na zijn
success in Nederland ook internationaal door te breken. Zo had hij in ditzelfde jaar De schipbreukeling
geschilderd,, waarmee hij snel naam maakte in het buitenland, vooral in Engeland, waar het werk werd
gekochtt door de invloedrijke kunsthandelaar Gambart. In de kunstwereld was de naam Israels nu snel
gevestigd.. In de Prospectus schreef Kruseman:
'Deefijngevoeldetafereelen, die wij aan het eenige penseel van onzer Israels te danken hebben,
hebbenn niet alleen hier te lande, maar ook in het buitenland eene welverdiende vermaardheid.
Dee graveerstift van Rennefeld heeft die in deze bundel teruggegeven op eene wijze die van
groott kunsttalent getuigd. De dichter Beets heeft de welwillendheid gehad> daarbij zijne
dichterlijkee bijdragen te voegen. Alzoo is dit een echt nationale bundel van teeken,- graveerenn dicht-kunst*128
Financieell was het album Kinderen der Zee overigens geen groot succes.12* Toch is het diverse malen
herdruktt door verschillende andere uitgevers.130 Na de eerste uitgave van Kruseman, verzorgde
uitgeverr D.A. Thieme in 1872 een tweede en uitgever A.W. Sijthoff een derde druk in 1889. De laatste
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adverteerdee voor het album tot aan het begin van de twinstigste eeuw.131 De hoogtijdagen van het
'praatjee bij een plaatje' waren echter sinds de jaren zeventig voorbij.132

JozefJozefIsraels. L 'Homme et I 'Artiste /eaux-fortes par Wm. Steelink; texte par F. Netscher et Pk
Zileken;Zileken; avec un essai de catalogue descriptif des eaux-fortes, de nombreux facsimiles., et w
eau-forteeau-forte originale inëdite, Amsterdam (Schalekamp) 1890.
Tussenn 1888 en 1889 verscheen bij de Amsterdamse uitgever Schalekamp de serie afleveringen die
zouu leiden tot het album JozefIsraels. L 'Homme et I 'Artiste.13J De afleveringen bestonden uit etsen
vann W. Steelink jr. en waren aanvankelijk van tekst voorzien door de literator Frans Netscher en na
tweee afleveringen door Philip Zilcken.134 Als geheel presenteerde het album JozefIsraels L 'Homme et
LL 'Artiste het werk van de schilder in woord en beeld. Het bevatte elf etsen van Steelink jr. naar werk
vann Israels en een originele ets van de schilder zelf.135 Steelink maakte etsen naar populaire werken als
VanVan duisternis tot licht (1871), De schipbreukeling, (1861), langs moeders graf (1856) en Alleen op
dede wereld (1881). Toch toonde het album niet alleen de bekende werken van de meester. Interessant
zijnn de reproducties van De verkwikking (1887) en De zoon van het oude volk (1889). Dit waren
recentee werken waarvan de verf nog nauwelijks droog was.
Wass voor het album Kinderen der Zee rond 1860 nog gekozen voor de traditionele
gravuretechniek,, inmiddels was vooral de etstechniek geliefd voor het reproduceren van kunstwerken.
Mett Steelink jr. koos men voor een toonaangevende Nederlandse reproductie-etsers uit deze periode.
Hijj had het vak geleerd van zijn vader W. Steelink, die in de jaren vijftig en zestig nog gravures had
gemaaktt naar het werk van Israels voor diverse almanakken. Hoewel de graveur Steelink sr. ook
enkelee etsen maakte, was deze techniek meer het terrein van zijn zoon. Had Steelink sr. destijds Langs
moedersmoeders gnjf gegraveerd, nu maakte Steelink jr. naar hetzelfde werk een ets. De prenten werden in dit
albumm eveneens voorzien van een schriftelijke toelichting, niet met poëzie, zoals Beets eerder schreef
voorr Kinderen der Zee, maar met proza van de literator Netscher en de etser Zileken. In hoeverre

Vann der Meulen 1891, p. 153, Vanaf het einde van de jaren negentig en het eerste decennium van de twintigste eeuw
verschenenn regelmatig advertenties voor zowel Kinderen der Zee als Juweeltjes in de geïllustreerde catalogi van de uitgever
A.W.. Sijthoff. Zie onder andere de Catalogus van Prachtwerken enfeestgeschenken uitgeven bij Sijthoff. Verkrijgbaar bij
elkeelke boekhandel [1896]; Catalogus van Prachtwerken en Feestgeschenken uitgegeven bifA. W. Sijthoff te heulen [1898];
CatalogusCatalogus van Prachtwerken en Feestgeschenken uitgegeven bij A. W. Sijthoff te Leiden [1899]; Prachtwerken en
feestgeschenken,feestgeschenken, uitgegeven door Sijthoffs uitg.-Maatschappij te Leiden [1904], Prachtwerken enfeestgeschenken
uitgegevenuitgegeven door A.W, Sijthoffte Leiden [1905]; Prachtwerken enfeestgeschenken uitgegeven door A.W. Sijthoff te Leiden
[1906];; Memorandum 1907. Catalogus der uitgaven van A. W. Sijthoff, te Leiden. Feestgeschenken, pracht en technische
werken,werken, enz. In de Catalogus van Prachtwerken en Feestgeschenken, uitgegeven door A. W. Sijthoffs uitgevers-Maatschappi
tete Leiden [1911] zijn geen advertenties voorde albums naar Israels meer opgenomen.
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Israelss zelf direct betrokken was bij de totstandkoming van dit album is niet duidelijk. Hij had destijds
all intensief samengewerkt met Steelink sr. en zal ook zijn zoon hebben gekend. Daarnaast kende hij
Zilekenn via diverse reproducties die deze van zijn werken had gemaakt. Ook de firma Schalekamp was
eenn vertrouwde naam, die enkele jaren later het eerder genoemde album Peintres Hollandais
ModernesModernes (1891) zou uitbrengen. Het is dan ook waarschijnlijk, vooral omdat het album ook een
originelee ets van de meester zelf bevatte, dat Israels nauw betrokken is geweest bij de vervaardiging
ervan. .
Nadatt de diverse afleveringen waren verschenen, waren van hét album diverse versies
verkrijgbaarr voor uiteenlopende prijzen. Net als de traditionele zelfstandige prenten, was deze
geïllustreerdee uitgave in verschillende staten en varianten leverbaar. De meest exclusieve exemplaren
waren,, volgens Schalekamps fondslijst uit 1892, de 25 exemplaren avant la lettre, gedrukt op Japanse
papier,, gesigneerd door Israels, gevat in een portefeuille en te koop voor het aanzienlijke bedrag van
f240,-.. De volgende 75 genummerde exemplaren avant la lettre waren gedrukt op Chinees papier en
mett portefeuille verkrijgbaar voor f120,-. Ten slotte waren 200 exemplaren avec la lettre in
portefeuillee te koop voor f75,-.136 Ter vergelijking: de door Schalekamp uitgegeven albums met etsen
naarr Jacob Maris, Anton Mauve en Johannes Bosboom kostten respectievelijk maximaal f60,-, f75,enn f6Ö,-.137 Het album JozefIsraels. L 'Homme et L 'Artiste was dan ook een tamelijk kostbaar werk en
voorall bestemd voor de meer kapitaalkrachtige kunstliefhebbers.
Zoalss de titel al suggereert verscheen het album in het Frans. De keuze voor deze taal had alles
tee maken met het beoogde publiek voor deze uitgave, zoals uitgever Schalekamp toelichtte in zijn
fondscataloguss uit 1900:
'Datt men voor het meerendeel in deze Catalogus van Hollandsche uitgaven over veelal
Hollandschee Kunstenaars, Fransche titels vindt, wordt hierdoor verklaard, dat eenige groote
uitgaven,, b.v. die óver Israels in het Fransen zijn geschreven omdat het debiet van dergelijke
grootee werken in Holland niet voldoende is, evenmin als dat van reproducties naar
Hollandschee schilderijen. Een groot deel van het debiet moet komen uit het buiteland en daar
hett Fransen nog steeds in de kunstwereld de intematonale taal bij uitnemendheid is, werd aan
dezee taal de voorkeur gegeven.'m
Hoeveell exemplaren van dit album daadwerkelijk in binnen- en buitenland zijn verspreid is niet
bekend.. Schalekamps opmerking wijst opnieuw op de grenzen van de Nederlandse prentmarkt in de
negentiendee eeuw, waarop bijvoorbeeld zijn collega-uitgever Beijerinck al in de jaren dertig had
gewezen.. Schalekamps uitgave werd positief ontvangen in binnen- en buitenland.139 Een anonieme
recensentt schreef hierover:
'Hett is een uitmuntende greep van den uitgever van het aan Israels kunst gewijde werk
geweest,, behalve met reproducties van schilderijen, ook met schetsen van fusains van 's
meesterss hand, zijne uitgaaf te verrijken. Zij gunnen u een blik in de geheime werkkamer van
denn kunstenaar, zij vertellen u den Genesis zijner werken, zij openbaren zijne intiemste
gedachten,, gelijk ze in zuiveren staat uit de bron zelve opwelden. De etsen die bij de 3e en 4e
afleveringg van het straks genoemde werk zijn gevoegd, werden genomen naar de schilderijen
bekendd als: De schipbreukelingen en Kinderen der Zee. Vooral de laatste ets schijnt mij
bijzonderr gelukkig geslaagd. De zilverblonde toon van het tafereel is in de ets zeer fraai
weergegeven;; in het licht schittert er u uit tegen, en ook de eindeloosheid van de zee, waarvan
dee grenzen wegvloeien in den verre horizont. Trouwens, ook in hunne oorspronkelijken vorm,

JozefJozef Israels. L 'Homme et L 'A rtiste. Ome eaux-fortes par Wm Steelink et une eaux-forte originate inédite, texte par Fr.
NetcherNetcher et Ph. Zileken, illustré de nombreux facsimiles de croquis et de dessins et un essai de catalogue descriptif des eauxfortesfortes du maitre. verkrijgbaar op formaat 46 x 67 em, Catalogue illustré de Publications Artistique, J.M. Schalekamp
Amsterdamm 1892, p.4.
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Catalogue illustré de Publications Artistique, J.M. Schalekamp, Amsterdam 1892, p.6-10.
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Catalogus van Schalekamp 's Photographic en kunsthandel J.M. Schalekamp, Buiksloot Amsterdam 1900.
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Catalogus van Schalekamp's photographie en kunsthandel J.M. Schalekamp, Buiksloot Amsterdam 1900, p.8-9.
Opgemerktt moet worden dat deze lijst van positieve buitenlandse recensies door de uitgever is aangedragen.

265 5

makenn de Kinderen der Zee meer indruk dan De schipbreukeling. Bij het laatste schilderij
domineertt het melodrama te zeer, het geschiedenisje trekt u gunst af van het geheel [.. .]lU
Zoalss vaker in dergelijke albums werd de toon gezet door de reproducties, met de tekst als bijschrift:
'0ee tekst [van Zilcken] staat niet op de hoogte van hetgeen de heer Netschér in de voorgaande
afleveringenn heeft geleverd. Hij beweegt zich te veel op het gebied der algemeenheden.'[...]
Maarr men kan van hetfraaiewerk óver Israels den tekst als bijzaak beschouwen. Israels kunst
iss zich zelf genoeg.*141
Hett album was een bekend werk over Israels en zijn werk en paste in een reeks van geïllustreerde
monografischee uitgaven over deze meester die was ingezet met Kinderen der Zee. Tegelijkertijd
makenn de reproductie-etsen van Steelink het album een typisch product uit deze periode. Op het
momentt van verschijnen, eindjaren tachtig, was de schilder op het hoogtepunt van zijn roem. Zijn
vissertaferelenn en boereninterieurs gingen nu voor veel geld naar Engeland, Frankrijk, de Verenigde
Statenn en Canada. Gezien dit internationale succes van de schilder is het begrijpelijk dat Schalekamp
niett koos voor de Nederlandse taal, maar het album liet verschijnen in de 'internationale* Franse taal in
dee hoop dat dit album met reproducties de originelen 'achterna zou gaan'. Het album Jozef Israels.
LL 'Homme et L*Artiste lijkt inderdaad een succes te zijn geweest en beleefde in 1903 een nieuwe druk.
CL.CL. Dake, Jozef Israels. Met 27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurdrukken en 33 andere
reproductiënreproductiën naar schilderyen, 8 teekeningen en etsen, Amsterdam (CX.G. Veldt) 1911.
Inn 1911 verscheen de monografie met de eenvoudige titel Jozef Israels, geschreven door de
prentmakerr CL. Dake. Het is eenfraaiuitgevoerd boekwerk, met verschillende soorten reproducties
diee een indruk bieden van de schilder en zijn werk. Dit geïllustreerde album verscheen in 1911, het
jaarr dat de inmiddels hoogbejaarde schilder overleed.
Dee auteur van het album, de prentmaker Dake, was goed vertrouwd met Israels en zijn werk.
Hijj had verschillende etsen naar zijn werk gemaakt, soms zelfs in nauwe samenwerking met de
schilderr zelf.142 De etser beschreef in een chronologisch verhaal de belangrijkste ontwikkelingen in het

Nrr doel 3 RPK Amsterdam (Tekst van een recensie van uitgave JozefIsraels, L 'Homme et I 'artiste). Zie ook: Zilcken
19288 p.57. In ditzelfde jaar gaf Schalekamp een vergelijkbaar 'prachtwerk* uit gewijd aan Anton Mauve, met reproductieetsenn van Ph. Zilcken 1928, p.57.
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Nr doel 3 RPK Amsterdam (Tekst van een recensie van uitgave Jozef Israels, L 'Homme et I"artiste).
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Dake was zeker niet de enige auteur die, uit eigen ervaring, over de schilder schreef. Eerder had Israels' goede vriend en
schilderr Max Liebermann al regelmatig bijdragen gepubliceerd over de schilder in het Duitse Zeitschriftfiir Bildende Kunst.
Zijnn bijdragen werden gebundeld en'm1901 uitgeven onder de titel: Jozef Israels. Kritische studie von Max Liebermam. Mii
einereiner radierung und dreizehn zum teil ganzseitigen abbildungen. De publicatie werd versierd met 13 lichtdrukken en een
originelee ets van de schilder zelf. Het boekje werd uitgegeven door de befaamde Berlijnse kunsthandel Bruno Cassirer waar
Israëiss zelf regelmatig zaken mee deed.
Dee tekst van Liebermann was dan wel eerder gepubliceerd, de afbeeldingen waren nieuw zoals ook expliciet te lezen was:
'Sonderabdrokk aus der "Zeitschrift fuer bildende kunst" mit beifuegung mier illustrationen', Jozef Israels, Kritische studie
vonvon Max Liebermann, Berlin 1901, z.p. De afbeeldingen bestaan uit 13 lichtdrukken van schilderijen, krijtschetsen en enkele
ets.. Daarnaast biedt de binnenkant van de omslag een afdruk van een originele ets van Israëis. Het gaat om een afdruk van
KindKind in de wieg. De publicatie biedt een persoonlijke bijdrage van Liebermann op basis van zijn vele ontmoetingen met de
Hollandsee schilder. Zo refereerde hij een gesprek met Israels waarin het waarbij zij kwamen te spreken over kunstkritiek.
Waaropp Israels stelde: 'Wie uber Degas sollten Sie mal ubermich schreiben', Israels geciteerd in: Liebermann 1901, p. 1.
Israëiss verwees daarmee naar Uebermanns enige tijd eerder verschenen studie over Degas. In 1901 verscheen dan ook
daadwerkelijkk de studie van Liebermann over Israels bij de befaamde kunsthandel Bruno Cassirer uit Berlijn en werd de
publicatiee meerdere keren herdrukt. In 1911, het jaar van Israels overlijden, verscheen de 4' druk en in 1922 was inmiddels
dee T druk uit. Of er nog meer drukken zijn verschenen is niet bekend. Ook Israels1 jarenlange samenwerking met Goupil
leiddee tot een monografische uitgave: Een halve eeuw met Jozef Israels (Boussod, Valadon&Cie) 'sGravenhage 1910,
geïllustreerdd 18 lichtdrukken van diverse bekende schilderijen, de meester zelf, en zijn atelier. Opmerkelijk is een foto van
eenn getekend zelfportret, gesigneerd en gedateerd met 1908. Het zelfportret was volgens het onderschrift speciaal voor deze
uitgavee getekend. De tekst biedt een vriendelijke en vrijblijvende bijdrage over de ervaringen van deze befaamde firma met
dezee befaamde schilden 'Men zie hier dan ook niet den aanloop tot een studie over Israels. We willenn niets anders dan eenige
opmerkingenn en herinneringen ten beste geven bij de reproducties naar Israels* werk, die we in dit boekje den lezers
aanbieden,, en die vijftigjarige samenwerking is daarbij onze leidende gedachte.', zie: Tersteeg 1910, p.8. De twee
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levenn en het werk van de schilder. Aan de hand van diverse bekende werken behandelt hij zijn oeuvre
quaa onderwerp en techniek. De etser ging daarbij tamelijk uitvoerig in op de techniek van de schilder,
off liever gezegd op de vaak gehoorde kritiek op Israels' zwakke tekentechniek. Dake wees alle
bezwarenn van de hand:
'Dee techniek van Israels is eigenlijk boven allen lof verheven. Zy ontvlucht elke beoordeeling
steunendee op regels, op school, op systeem,flc,die zijn werk goed ken, ook doordat ik er
verscheidenee gravures naar maakte en zelfs soms onder zyn persoonlijke leiding ("Alleen op
dee wereld in 1894 en "de man uit het oude volk 1909), zal het niemand euvel duiden, die
aanmerkingg meent te mogen maken op Israels teekening en modelé. Schynbaarn is die
teekeningg soms slordig, zelfs met zonder fouten. Wéér is het dat de bovenarm der vrouw in
"dee Koster" te lang is, waar is het dat de bovenbeenen van den David in "David en Saul" te
kortt zyn en de vuist van Saul te zwaar! Maar een teekenaar is geen reproduceermachine en er
zynn duizende foutlooze teekeningen en schilderijen in de wereld die "futloos"zyn en dus niets
waard.*143 3
Dee prentmaker nam het ronduit op voor de schilder:
'Eenn kunstenaar is geen horlogemaker. Bovendien is het zeker dat het oppervlakkig oordeel
vann velen (en daarby zoogenaamde kunstkenners), die denken dat Israels een zwakke
teekenaarr is dan bijv. Alma Tadema, voortspruit uit hun gebrek aan gevoel voor het karakter
vann de vorm. Dezulken zullen ook Hans Makkart een grooter kolorist noemen dan Israels.
Neen,, Israels is geen zwak teekenaar.'144

Dakee schetste vervolgens de persoon Israels achter de schilder als een vrolijk maar bescheiden man,
zonderr veel pretenties, die veel geld verdient en het nooit over de balk gooit, maar niet gierig is met
giftenn aan de minder bedeelden. Kortom, volgens Dake is Israels 'een eeht Hollandsen schilder'. Hij
besloott zijn monografie met een persoonlijke beschouwing van een aantal bekende werken van de
schilder,, zoals Adagio con Espressione, Na de Storm, Alleen op de wereld, Kinderen der Zee, Langs
veldenvelden en wégen en Eén Zoon van het oude volk.
Dakess monografie over Israels bevat verschillende soorten reproducties, zoals de ondertitel al
aangeeft:: '27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurdrukken en 33 andere reproductiën naar
schilderyen,, 8 teekeningen en etsen'. Deze variatie aan reproducties is opmerkelijk. Eerdere albums
alss Kinderen der Zee en JozefIsraels. L 'Homme et L 'Artiste bestonden uitsluitend uit gravures of
etsen.. De monografie van Dake bevat echter afbeeldingen in verschillende fotografische en
fotomechanischee technieken. Het meest springt in het oog defraaiefotogravure naar het schilderij
VisschersvroiswVisschersvroisw van de firma George Buxenstein & Cómp uit Berlijn. Het is eenfraaiebruingekleu
reproductiee met de 'moet' (het reliëf in het papier door het drukken) nog in het papier. Na deze
fotogravuree toont de publicatie vele lichtdrukken van schilderijen en etsen. Daarnaast zijn er
verschillendee kleine schetsjes van Israels, typografisch verstrooid tussen de tekst. Deze variatie aan
reproductietechniekenn is illustratief voor de grafische mogelijkheden rond 1900. Dat deze
mogelijkhedenn nog zeker niet vanzelfsprekend waren, blijkt uit het feit dat de grafische informatie
expliciett stond vermeld in de titel van het album, als een extra aanbeveling voor de lezer.
Dee diversiteit aan reproducties betekent niet dat alle afbeeldingen even fraai zijn. Vooral de
veelgebruiktee lichtdruk toont tamelijk sobere (zwart-wit) afbeeldingen van Israels' werk. De auteur enn prentmaker - Dake zag deze beperkingen ook, zoals hij schreef bij de reproductie van Het
Varkenskot: Varkenskot:
'Hoee onvolkomen de fotografie deze schildery ook gereproduceerd heeft, kan men toch wel
eenigg denkbeeld krygen van de fynheid van dien duinrand met het heerlyke blauwe luchtje er
geïllustreerdee uitgaven van Liebcrmann en Boussod, Vatadon & Cie vormden allebei een eerbetoon aan Israels, waar de
schilderr zelf overigens ook min of meer bij betrokken is geweest.
1433
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boven;; van de buitengewone liefelykheid der beide kinderfiguren. De kopjes zyn
meesterstukkenn van expressie, en de kleur ervan is boven alle beschryving teeder,'145
Dakee wijst vervolgens op het werk Aan het venster en de beperkingen van de fotografische
reproductie:: 'Ongeloofelyk groot is de afstand tusschen de fotografie en de schildery en toch geeft die
tee harde reproductie al een indruk van de gevoelige kleur en behandeling.*146
Dee uitgave was bedoeld voor een groot publiek en verkrijgbaar in het Nederlands, Duits en
Frans,, Bovendien verscheen er van de monografie een luxe-editie van vijftig genummerde exemplaren
'inn echt perkament gebonden'. Dit publiceren van luxe-edities was een algemeen gebruik, zoals eerder
bleekk bij de meerdere versies van Sehalekamps Jozef Israels. L 'Homme et I 'artiste. De publicatie van
luxe-editiess past in de traditie van 'prachtalburns* maar herinnert ook aan het gebruik van staten in de
prentkunst.. Net als zijn coUega-prentuitgevers speelde de uitgever Veldt met deze monografie in
verschillendee staten in op de diversiteit van het publiek. Het was eenfraaiuitgevoerd album over het
levenn en werk van Jozef Israels, maar tegelijkertijd een exclusieve publicatie met intrinsieke
kwaliteitenn in de traditie van geïllustreerde monografische albums over Israels' werk, beginnend bij
KinderenKinderen der Zee.
Dee monografie, uitgeven door CX.G. Veldt uit Amsterdam, maakte deel uit van een reeks:
HetHet Artistiek Schoone Verzameling van Moderne Kunst- Monographieën. Eerder waren onder meer
boekenn verschenen over Rodin, Fragonard, Rossetti, Hogarth, Hodler, Delacroix en Boucher, door
diversee auteurs als Gustave Kahn (1859-1936), Fritz Stahl (pseudoniem voor Siegfried Lilienthal) en
Camillee Mauclair. m de advertentie voor de serie staat te lezen: 'De reproducties der voornaamste
stukkenn worden door 'n vlot en onderhoudend geschreven tekst toegelicht. Elke aflevering bevat in
ongeveerr 50 illustraties.*147 Hoewel de monografieën als zelfstandige publicaties verschenen, werden
lezerss ook subtiel aangemoedigd om de hele serie te verzamelen via een abonnement. De prijs per
afleveringg was f3,25 maar met een abonnement (voor zes afleveringen) f2,60 per deel. Voor het
bewarenn van zes van déze monografieën was voor de liefhebbers bovendien een speciale 'kunstvoluitgevoerdee map' beschikbaar: 'De rug van leder, het plat van linnen, terwyl *n smaakvolle teekening
dee voorzyde siert.', destijds te koop voor £5,20. Aldus kon de kunstliefhebber voor een redelijk lage
prijss een bescheiden kunsthistorische bibliotheek aanschaffen over oude en moderne meesters inclusieff Israels -, keurig bewaard in speciale mappen als een sieraad voor de boekenkast.148
Tenn slotte prijken op de laatste pagina's van Dake monografie twee interessante advertenties
vann de bekende kunsthandel Frans Bufia & Zonen, gevestigd in de Kalverstraat 39 in Amsterdam. In
dee eerste advertentie staat te lezen: 'Schilderijen en aquarellen van de beste Hollandsche meesterspermanentee tentoonstelling.* De tweede advertentie van deze firma stelt: 'Uitgevers en handelaren van
gravures,, etsen, gekleurde platen in alle genres - grootste keuze' met bovendien 'Encadrementen in
allee stijlen.* De advertenties zijn geïllustreerd met twee lichtdrukken van Israels' werk en onderstrepen
dee jarenlange relatie tussen de schilder en defirma.Op het spoor gezet door Dakes enthousiaste
betoog,, had de geïnteresseerde lezer van de monografie daarmee direct de mogelijkheid om zijn
bewonderingg om te zetten in daden. DefirmaBuffa in de Kalverstraat was de beste plek om Israels'
werkk te zien en te kopen. Het aanbod liep uiteen van olieverfeehilderijen, aquarellen, gravures en etsen
tott gekleurde platen, al of niet ingelijst naar smaak. Daarmee biedt dit Jozef'Israëls-tübum niet alleen
eenn beschouwing van Israels* leven en werk door de ogen van een van zijn prentmakers, maar ook een
explicietee verwijzing naar de belangrijkste kunsthandelaar en prentuitgever van Israels* werk. Het
boekk is daardoor onlosmakelijk verbonden met de context van de kunstenaar zelf, bepaald door
prentmakers,, kunsthandel, uitgeverij en het grote publiek, zijn werk en de reproductie ervan.149
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De uitgave van publicaties in series was overigens vrij gebruikelijk in de uitgeverij, zie: L. Kuitert, Het ene boek in vete
delen.delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900, Amsterdam 1993.
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Zie ook in dit verband de studie van de kunstenaar-schrijver J. Veth over J. Israels: J.P. Veth, JozefIsraels en zijn kunst,
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Israels'Israels' boekillustraties
Nett als veel van zijn tijdgenoten was Israels actief als illustrator.150 In opdracht van de Haarlemse
uitgeverr Kruseman maakte hij enkele illustraties voor de vertaling van George Elliots roman Adam
Bede.Bede.xsxxsx De vertaling kwam van de hand van Dorothea van der Tholl, beter bekend als de echtgenote
vann de domineedichter Cd. Büsken Huet.152 Uitgever Kruseman, het letterkundig echtpaar Busken
Huett en de schilder Israels waren goede bekenden van elkaar. De uitgever gaf zowel van de dichter als
vann de schilder werken uit; soms gebeurde dit tegelijk in de Aurora-Almanakken. De schilder had op
zijnn beurt in 1863 aangeboden om Busken Huet en zijn vrouw te portretteren. Toen de schilderijen af
waren,, was het echtpaar echter zo ontevreden met het resultaat dat Israels ze nooit heeft afgeleverd.153
Hett voorval deed overigens weinig af aan de jarenlange goede verstandhouding tussen de schilder en
hett literaire echtpaar Busken Huet.
Terr inspiratie voor zijn illustraties las Israels de Nederlandse vertaling van Adam Bede, maar
namm hij nadrukkelijk de vrijheid bij de verbeelding van de karakters. Zo schreef de schilder bij
ontvangstt van Adam Bede aan de uitgever:
'Ikk heb het zoo ver[s]gedrukte werk gekregen het bevalt mij zeer de vertaling schijnt mij
uitmuntendf.]] doet mij het genoegen mij spoedig het slot te zenden. De ben zoo vrij u te doen
opmerkenn dat ik Adam niet met een mand op den rug maak dat is lelijk in vormen. De maak
hemm uitrustende van zijn werk met enige gereedschappen om heen. Dat is schilderachtiger en
beterr in 't karakter. Hetty [?] met het spiegeltje is goed doch Dina maak ik ook niet preekende
hett moet één beeldje worden het wordt dan onverstaanbaar. In tegenoverstelling van Hetty's
coquetterenn maak ik haar peinzend en droomend. Binnen eenige weken hoop ik ze u te zenden
ikk weet echter nog niet wanneer, zulks hangt van de buijen af. Maak [...] Huet mijn
compliment.'154 4
Israels'' tekeningen werden gereproduceerd door de graveur Rennefeld, met wie hij later samenwerkte
voorr het album Kinderen der Zee, eveneens uitgegeven door Kruseman. De schilder was goed
bevriendd met de graveur, die, volgens Jan Veth, zelfs elke dag bij de schilder op de koffie kwam.155 De
informelee vriendschappelijk band tussen de schilder en zijn graveur is niet zonder betekenis, als we
denkenn aan de hiërarchische verhoudingen die we soms ook in de negentiende-eeuwse
kunstreproductiee tegenkomen. Nadat de schilder zijn tekeningen af had, gaf hij ze mee aan de graveur
mett de opdracht om een en ander met de uitgever verder te bespreken.156 Wat ze bespraken weten we
niet,, maar enige tijd later ontving de schilder de gravures van Rennefeld retour en schreef hij de
uitgever: :
*Bijj den ontvangst der drie gravures voor den Adam B. ben ik zoo vrij mijner [groeten] er bij
tee voegen. Ik meen te durven beweren dat onze vriend Rennefeld zich Kapitaal gehouden
heeft.. Jammer dat zij op zulk een klein bestek moeten gedrukt worden.'15
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In 1852 publiceerde De Kunsikronijk een illustratie onder de titel, Het Koninkrijk der Nederlanden op de helft van de
negentiendenegentiende eeuw, ontwórpen door Jozef Israels en A.F. Zurger.
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theologie,, zie: Keyser 1987, p. 13. Zie over het gedachtegoed van Busken Huet: O. Praamstra, 'Drie modernisten: Allard
Pierson,, Conrad Busken Huet en Care! Vosmaer', in: De Negentiende Eeuw (1997), p.83-98. Praamstra O. (red.), Conrad
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In een ongedateerde brief vervolgde de schilder aan de uitgever: 'Donderdag zal de Heer Rennefeld indien u zulk
convenieertt u de teekeningen van Adam Bede brengen en met U over het een en ander spreken.', zie: brief van J. Israels aan
A.C.. Kruseman, LTKI390, No.2 Universiteit Leiden.
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brief van J. Israels aan A.C.Kruseman, februari 1860 LTK 1795, XVI No.24 Universiteit Leiden.
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Dee schilder was tevreden met het resultaat, maar enigszins teleurgesteld over het kleine formaat van de
prenten.. Uiteindelijk ontving hij van uitgever Kruseman met genoegen het uiteindelijke resultaat: 'Bc
benn u wel verpligt voor de toezending der Roman Adam Bede en aangenaam zal het mij zijn u
wederomm eens in mijn atelier te ontvangen [...j"158
Buskenn Huet was benieuwd naar het succes van deze Nederlandse vertaling van Adam Bede en
schreeff aan zijn goede vriend EJ. Potgieter (1808-1875):
'Toekomendee week verschijnt de hollandsche "Adam Bede", met eene voorrede van Pierson
enn drie omtrekken van Jozef Israels. Ik ben zeer benieuwd of men dit boek bij ons appreciëren
zal;; en nog benieuwder of ik mijne ingenomenheid er mede op den duur zal kunnen handhaven
tegenoverr uwe meer matige.
Bijj één lezer was het succes verzekerd: Aleida Schaap, met wie Israels enkele jaren later op 7 mei
18633 in het huwelijk zou treden. Zelf zeer belezen en bevriend met schrijfsters als mevrouw BosboomToussaint,, schreef ze de bevriende vertaler A.S. Kok een aantal jaren later:
'Dee romans van George Elliot zijn daaromtrent mijn ideaal. Als ik het zoo kon, zette ik
dadelijkk mijn heele huishouding aan kant en probeerde het; wie weet wat ik nog eens doe.' lö°
Tochh lijkt dit enthousiasme van mevrouw Israels niet gedeeld door het grote publiek. De publicatie
vann Adam Bede was in ieder geval geen groot succes. In de eerste twee jaar werden slechts vijfhonderd
exemplarenn verkocht, waarschijnlijk mede door de behoorlijk hoge prijs van f9,15.161
Bijnaa twee jaar na het verschijnen van de vertaling van Adam Bede, schreef Israels op
nieuwjaarsdagg 1862 een brief aan uitgever Kruseman over de financiële afwikkeling van zijn
illustraties.. Ondanks de jarenlange harmonieuze samenwerking tussen de schilderen de uitgever, was
dee schilder nu onaangenaam verrast door een eerdere brief van de uitgever. Hoewel de bewuste brief
niett bekend is, valt uit Israels' antwoord de gang van zaken enigszins te reconstrueren.162
'Evenn zoo als UEdteleurgesteldwas nopens de rekening der laatsteteekeningenzoo ook
verwonderdd en teleurgesteld was ik bij het lezen uwer brief van gisteren. Ook Uwe vorige
berusttee zoo als het u zeker niet vergeten kan zijn op een misverstand en ook deze in quaestie
iss daarvan het gevolg. U zijt mij zelfwezen opzoeken en mij aangespoord voor den schoonen
Bedee tekeningetjes te maken. U kwam daarna in mijn atelier en zeidet toen de zaak in orde
wass ik heb er f50 voor berekent ik antwoordde dat ik het goed vond. Had de zaak ook thans
weerr zoo geloopen en daar ik het aan UEd overliet mij gezegd geworden of door u of door
[Fuhrijj wij hebben er zoo veel voor berekend zonder uw werk te willen taxeren zoo had ik er
ookk nu vrede meegenomen daar ik heel goed weet hoe ondankbaar het publiektegenoverzulke
nieuwee importatien is en ik de hemel zij gedankt niet noodig heb van illustraties te leven en er
mijj weinig om bekommer of als ik het eens gedaan heb er veel of weinig voor betaald wordt,
daarr het bij mij eene liefhebberij zaak is.'163
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brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, LTK139Ü No.5 Universiteit Leiden.
brief van Cd. Busken Huet aan EJ. Potgieter, Haarlem 16-4-1860, opgenomen in: Smit 1972, p,34.
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brief van Mevrouw Israels aan A.S. Kok, Amsterdam 5 maart 1871, In deze brief schreef ze enthousiast over het
beroemdee werk Rrench Revolution van de gezaghebbende historicus Cartyle: *Carlyle's French Revolution is zeker een der
verwonderlijkstee boeken die er ooit geschreven zijn. Men kon zich haast verbeelden oor- en ooggetuige te zijn geweest van
dee geschiedenis. Ook las ze de correspondentie van Lessing en zijn vrouw, In een brief vin 31 januari 1893 - één van haar
laatstenn als gevolg van haar slopende ziekte waar zij begin 1894 aan bezweek-, schreef zij dat ze onlangs een studie had
geschrevenn over mevrouw de Stael. Mevrouw Israels was erg geïnteresseerd in haar werk en informeerde bij Kok omtrent
meerr literatuur over haar. Tijdens een bezoek met haar man aan Zwitserland in het najaar van 1891 las ze het een en ander
overr haar en bezochten ze ook bet kasteel Coppet aan het meer van Genève waar mevrouw De Stael tijdens haar ballingschap
woonde.. In de deze brief doet mevrouw Israels ook verslag van het bezoek aan een voordracht van Verlaine in Nederland
tijdenss zijn bekende verblijf:*'t was abominabel, maar hij is een groot dichter'.
' r '' Enschede 1899 (I), p.490.
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Jan Veth noemde ditfinanciëlemisverstand slechts summier, zie zijn schrift met aantekeningen (deel II), p.17, bewaard in
hett Archief van AS. Kok in het RKD.
1633
Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1 jan 1862 LTK 1795, XVIII Nol Universiteit Leiden. Op 5 mei 1861 kondigde
Israelss een bezoek aan: 'Daar ik morgen met den tweede trein te Haarlem denk te zijn ben ik zoo vrij u te melden dat ik UE
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Hett conflict tussen Israels en de uitgever Kruseman rondom Adam Bede is opmerkelijk. Over het
algemeenn zijn we slechts summier geïnformeerd omtrent het zakelijke reilen en zeilen van
negentiende-eeuwsee kunstenaars. Terwijl van kunstenaars wel hun kunstwerken zijn overgeleverd,
geldtt dat doorgaans niet voor hun boekhouding. De bedragen waar het in dit conflict om draaide,
moetenn we niet overschatten; het ging slechts om drie illustraties, waar de schilder, volgens eigen
zeggen,, gelukkig niet van hoefde te leven. Het kwestie rondom Adam Bede geeft een interessante
indrukk van de informele gang van zaken tussen Israels en zijn uitgever. Het geschil versterkt het
vermoedenn dat zakelijke afspraken vooral mondeling werden gemaakt en vaak niet schriftelijk werden
vastgelegd.1644 Hoewel een gentlemens' agreement niet minder bindend is, dreigt immer het gevaar van
misverstanden.. De afspraken en bedragen stonden niet op papier en bovendien had Israels volgens
eigenn zeggen 'nimmer of nooit berekeningen of cijfers in [zijn] hoofd*.165 Zo achtte hij zichzelf niet
echtt geschikt voor het vak van koopman."6 Dit zelfbeeld behoeft echter enige nuancering. De schilder
Israelss wasfinancieelbuitengewoon succesvol en het zijn zakelijk inzicht wel degelijk doorschemeren
toenn de schilderes Wally Moes eens op bezoek kwam op zijn atelier. In haar Herinneringen beschreef
zee de schilder:
'Alss hij zo vertrouwelijk doorbabbelde, liet hij argeloos doorschemeren, dat hij zich zelf
volstrektt niet zo groot vond als zijn vurige bewonderaars dit deden, hem gaarne met
Rembrandtt vergeleken. Hij wist wel beter, maar sprak ze als slim man niet tegen. De
kunstkoperss waren zo lang met de grote winsten gaan strijken en hadden hem altijd met een
kleinn beetje afgescheept; ze moesten nu maar eens opdokken, en wie weet, het was misschien
well zo mooi, als ze het dan toch allemaal zeiden! ' ï67
Overigenss moeten we bij deze zakelijke kant van Israels zijn echtgenote niet vergeten. Wally Moes
weess eerder op de zakehjke bijdrage van mevrouw Israels. De schilder wist dat hij materieel nooit zo
verr was gekomen zonder haar. Zij was de eerste die ervoor zorgde dat de kunsthandelaars hem niet
vergaten.1688 De samenhang tussen zakehjke en persoonlijke verhoudingen, werd door Israels fraai
verwoordd toen hij uitgever Kruseman schreef naar aanleiding van het conflict rond Adam Bede: 'Mogt
uu dan al niet als uitgever mijn atelier bezoeken zoo zal het mij steeds aangenaam zijn u als Kruseman
bijj mij te zien.""
Naastt zijn illustraties voor Adam Bede maakte Israels een (zeldzame) litho voor Bet Leven een droom.
ToneelspelToneelspel van Calderon de la Barca (1871), uit het Spaans vertaald door zijn vriend en de toegewijde
verzamelaarr van zijn werk A.S. Kok. Bovendien maakte hij tekeningen voor de Nederlandse
bewerkingg van Alfred Lord Tennysons Henoch Arden (1882) en voor Het Nachtlichi van de Zee van
MJ.. Brusse (1873-1941) uit 1907.170 Israels' illustraties vormen daarmee een bescheiden maar
morgenn maandag, bij mijne aankomst een bezoek wenschte te brengen om over een en ander te spreken.' Zie brief van J.
Israelss aan A.C. Kruseman, 5 mei 1861 LTK 1795, XVTJ No 55 Universiteit Leiden. Mogelijk hebben ze het hier ook over
hett projekt Adam Bede gehad, naast dat andere belangrijke gezamenlijke projekt: Kinderen der Zee.
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Zie in dit verband: Stolwijk 1998, p.214. Zie ook: Dekkers 1996, p.33.
1655
brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1 jan 1862, LTK 1795, XVT1I No.1 Universiteit Leiden.
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Dakel911,p.6. .
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Moes 1961, p.153.
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Moes 1961, p.156. Illustratief is wellicht een schrijven van Israels van 9 november 1885 aan kunsthandelaar Buffa: lIk
[,.]benn zoo vrij te verzoeken Mijne schilderij aanstaande woensdag te komen zien, dan zal mijn vouw u ook gaarne aan de
ontbijttafell ontvangen.1, zie brief J. Israels aan F. Buffa, 9-XI-I885, No.109 RPK Amsterdam. Zie in dit verband ook een
brieff aan kunsthandel Arnold & Tripp te Parijs: Sillevis 1988, p. 150. Over de betekenis van kunstenaarsechtgenoten voor het
zakelijkee gang van zaken is nog weinig bekend. Naast de mevrouw Israels kan gewezen worden op het zakelijk beheer van
mevrouww Maris van de succesvolle schilder Jacob Maris. Zoals macro-economie wel omschreven wordt als
staatshuishoudkunde,, lijkt het ook de moeite waard om op microniveau dit verband tussen economie en huishouden nader te
onderzoekenn bij kunstenaars in de negentiende eeuw.
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brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, I jan 1862 LTK 1795, XVIII No. 1 Universiteit Leiden.
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Zie: Alfred Tennyson, Henoch Arden; in het Nederlandsch vertaald [uit het Engelsen] bewerkt door J,L. Wertheim; met
teekeningteekening van JozefIsraels, Amsterdam den Haag 1882. Het werk van MJ. Brusse, Het nacktlicht van dé zee; mei een
penteekeningpenteekening van JozefIsraels, Rotterdam 1907, was een bewerking van 'Op het tichtschip Maas', verschenen in het voorjaar
vann 1903 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (in dé rubriek 'Onder de Mensehen'). Zie voor deze werken in het archief
vann A.S. Kok, inv.resp.A XI1, A X 2, A XI 4, A XI5.
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karakteristiekk onderdeel van zijn oeuvre. Hij past daarmee in een grote groep van negentiende-eeuwse
kunstenaarss die naast hun eigen 'vrije' werk actief waren als illustrator van uiteenlopende
letterkundigee werken. De vervaardiging van Israels' illustraties voor Adam Bede past in de hierboven
beschrevenn reproductiepraktijk van zijn werk. De schilder volgde het proces op de voet, kritisch en
betrokken. .
HetHet publiek voor Israëls-reproducües
IsraelsIsraels zelf
Inn april 1883 liep Vincent van Gogh langs het huis van Israels aan de Koninginnegracht nummer 2 in
Denn Haag. De deur stond open en toen hij naar binnen keek herkende hij aan de muur in de gang
enkelee houtgravures, waarover hij schreef aan zijn broer Theo:
'Onlangss kwam ik 't huis van Israels voorbij- ik ben daar nooit binnen geweest, de voordeur
stondd open» daar de gang geschrobd werd. Ik zag dingen hangen in de gang en weet ge wat het
waren?? De grote Herkomer, Last muster Sunday at Chelsea en een foto naar dat bewuste
schilderijj Van Roll, Greve de Charbinniers, waarover ge u misschien herinnert, ik u indertijd
schreef.'171 1
Voorall de sociaal-realistische prenten van de Engelse kunstenaar H. Herkomer (1849-1914) werden
doorr Van Gogh - en kennelijk ook door Israels - bewonderd. Van Goghs oplettendheid geeft een
zeldzamee indruk van de decoratie van het interieur in Israels' woning. Jammer genoeg is Van Gogh
niett het huis ingelopen en door de verschillende kamers gaan dwalen om te kijken wat daar aan de
muurr hing. Toch zijn de houtgravure en de foto aan de muur in de gang van huize Israels al een eerste
aanwijzingg voor Israels' persoonlijke belangstelling voor reproducties.172
VriendenVrienden en bekenden
Vanuitt zijn belangstelling voor de reproducties naar zijn werk ontving Israels eens van de firma Buffa
tweee reproducties, waarvoor hij de uitgever bedankte:
'Ikk dank u voor de toezending der 2 fraaye drukken die u na mij heb uitgegeven, ofschoon ik
mett een aantal heéle gewone drukken beter gediend ware daar ik ze gebruik om nu en dan ze
eenss cadeau te doen'173
Hett is niet bekend om welke afdrukken het hier gaat, Buffa gaf nu eenmaal diverse prenten uit naar
Israels.. Het blijkt dat Israels graag reproducties van zijn werk onder handbereik had om af en toe eens
wegg te geven, net als we eerder zagen bij Scheffer. De schilder kreeg twee mooie afdrukken, bijna te
mooii om zo maar weg te geven. Voor wie waren dergelijke reproducties bestemd? Waarschijnlijk
moetenn we daarvoor denken aan collega-schilders, kunsthandelaren, uitgevers en critici. Daarnaast gaf
hijj ook regelmatig prenten aan familie en vrienden. Zo vroeg de schilder ineen brief van 16 april 1872
aann kunsthandelaar Buffa: * Wilt u zo goed zijn de twee platen die Sluiter naar mij gegraveerd heeft
voorr mijne rekening aan het volgende adres te zenden: Mr B. Cohen procureur te Groningen. '174 De
prentenn zijn niet bekend, de bestemming wel: het was Israels' zwager Bennie Cohen, jurist in
Brieff van Vincent van Gogh aan Theo, ca. 21-22 april 1883, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.339.
Alvorens zelf etsen te gaan maken, verzamelde hij ze al. Zo is het bekend dat de firma Buffa hem af en toe etsen heeft
opgestuurdd voor zijn verzameling. In de zomer van 1871 schreef hij Buffa dat hij gecharmeerd was van de door hem
opgestuurdee prenten: 'Ik dank u voor het bezigtigen dezer etsen [...] [ze] zijn zeer mooi. Ik ben echter thans niet in de
gelegenheidd ze te koopen en hoop eerst later wat te doen.'zie: brief van J. Israels aan Buffa, 9-7-1871, No. 86. Buffa RPK
Amsterdamm Wetend van Israels belangstelling voor prenten, stuurde Buffa hem waarschijnlijk vaker etsen toe. Zo
antwoorddee de schilder 13 februari 1873 de kunsthandelaar: 'Hamertons etsen bezit ik reeds.', brief van J. Israels aan F.
Buffa,, 13-11-1873, No.88 Buffa RPK Amsterdam.
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J. Israels aan F. Bufta, 10-DC-1890, No.l23a Buffa RPK Amsterdam,
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J.Israels aan F. Buffa, 16-IV-1872, No.87 Buffa RPK Amsterdam. De graveur DJ. Sluiter maakte in de jaren *50 en '60
diversee gravures vooral voor verschillende almanakken. Israels gaf ook zijn eigen etsen hier en daar weg zoals aan Victor de
Steurss en natuurlijk zijn goede vriend Kok, zie: J. Israels aan Victor dé Steurs 13 [?] juli 1876en J.Israëlsaan A.S. Kok, Den
Haag,, 12 december 1891, A.S. Kok-archief, RKD Den Haag.
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Groningen.. Rond 1888 maakte Israels een dubbelportret van het echtpaar Bennie Cohen en Anna
Schaap.1755 Enkele jaren later vroeg Israels opnieuw om een reproductie van zijn werk te verzenden. De
aanleidingg was de verjaardag van zijn oudere zus in Groningen:
'Dee ondergeteekende is behebt met een groote en eene eenigszins lastige familie. Nu heb ik
weerr een zuster in Groningen wonen die zeventig jaar wordt[...] ik weet waarlijk niets beters
tee bedenken dan in een mooye lijst met glas, de laatste Dake van mij te zenden. Wilt gij zoo
goedd zijn dit voor mij in orde te brengenfrancovoor al aan huis. Mijne rekening wordt wel
watt groot bij u maar mijn hand is hoop ik nog sterk om ze te betalen.'176
Waarschijnlijkk ging het hier om de ets van Carel Dake naar Enfants de la mer, uitgegeven door de
firmafirma Buffa rond 1890.[77] De prent werd ingelijst en achter glas verzonden, hetgeen illustreert hoe
dezee grootformaat prenten werden gebruikt als muurdecoratie.
Nett als bij Scheffer blijken reproducties bij Israels een representatieve functie te hebben gehad
bijj het opbouwen en onderhouden van zijn persoonlijk netwerk. De schilder leverde langs deze weg
eenn eigen bijdrage aan de verspreiding van de reproducties naar zijn werk. Zijn contact met de firma
Buffaa speelde hierbij een belangrijke rol. Hij werd door de uitgever van prenten voorzien, maar hij
schakeldee defirmaook in om reproducties te verzenden naar deze en gene.
Dee reproducties naar Israels' werk kwamen terecht bij een groot publiek. Men kon ze bewonderen op
tentoonstellingenn in binnen- en buitenland. Zo was Ed. Taurels Na de storm te zien op de
TentoonstellingTentoonstelling van werken van Levende Meesters in Rotterdam in 1860 en op de Salon van
Antwerpenn van 1861. Enkele jaren later was Rennefelds De schipbreukeling aanwezig op de
Antwerpsee Salon van 1864 (nr.740) en vijfjaar later op de internationale tentoonstelling in
München.1777 Het waren prenten van bekende schilderijen, maar ze werden ook getoond als
zelfstandigee werken. Daarnaast lagen ze hoogstwaarschijnlijk in de etalages van Buffa in de
Kalverstraatt of bij Goupil in Den Haag. Buffo had wellicht de grootste keuze, maar men kon ze
waarschijnlijkk overal bestellen. Waar voor veel liefhebbers de schilderijen of aquarellen van Israels
onbereikbaarr waren, boden de gravures, litho's, etsen, foto's en albums een aantrekkelijk alternatief.
Bovendienn ging achter iedere titel vaak een veelvoud aan verschillende staten en varianten schuil: met
enn zonder opschrift (van titel, maker en uitgever), gedrukt op verschillende soorten papier en al of niet
voorzienn van een signatuur (van de prentmaker en/óf de schilder). De verschillende staten varieerden
sterkk in kwaliteit, prijs en oplage.
Hett is waarschijnlijk dat dergelijke reproducties van een populaire schilder als Israels op
ruimee schaal zijn verzameld, al of niet ingelijst aan de muur of keurig opgeborgen in speciaal
ontworpenn portfolio's. Toch is de aard en omvang van deze verzamelcultuur nog grotendeels in het
duisterr gehuld. Dankzij Dekkers hebben we een indruk van de verzamelaars van Israels' schilderijen.
Zoo zijn we goed geïnformeerd over wat enkele uitzonderlijke Israëls-verzamelaars als Verloren van
Themaatt en Staats Forbes bezaten, maar moeten we nog grotendeels raden wat de gemiddelde
kunstliefhebberss aan de muur hadden of in hun albums bewaarden. Gezien de aard van de reproducties
mogenn we ervan uitgaan dat de prenten naar Israels vooral terechtkwamen bij mensen uit de sociale
middenklasse.. Veel reproducties werden uiteraard allereerst in Nederland verspreid, maar uitgever
Schalekampp wees al op de grenzen van deze bescheiden markt. Zijn kostbare albums waren vooral
gemaaktt voor de export naar het buitenland. La het verlengde van de prentenverkoop in het Verenigd
Koninkrijkk mogen we er van uitgaan dat veel reproducties, net als schilderijen en aquarellen, in de
Verenigdee Staten en Canada terecht zijn gekomen. Of het nu ging om losse etsen en gravures of om
reproductiess in geïllustreerde tijdschriften, er was keuze genoeg. Dat valt althans af te leiden uit de
studiee Holland Mania van Annette Stott over Nederlandse kunst in Amerika, waarin zij schrijft over
Haagsee School-meesters als Israels:
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Tentcat Groningen 1999, p.218-219.
J. Israels aan F. Buffa, 1890, No. 125 Buffa RPK Amsterdam.
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Het formaat was 22,7 x 43,3 cm, uitgegeven door George Funke te Amsterdam'm1864. De ets van Löwenstam (van na
1880)) naar Langs het kerkkof/Langs moeders graf wordt vermeld in de tentoonstellingscatalogus Jozef Israels exhibition,
Londonn (Hannover Gallery) van 1890.
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** Even if one had not the means to obtain original work or good oil copies, reproductions in
thesee magazines and fine art reproductions by numerous printing firms allowed the decoration
off home walls with Dutch pictures.'178
Hoewell er nog veel onduidelijk is over de aard en omvang van de negentiende-eeuwse
verzamelcultuurr van reproducties, bestaat er ten aanzien van Israels echter één uitzondering: zijn
goedee vriend A.S. Kok.
EenEen liefhebber van Israëls-reproducties: A.S. Kok (1831-1915)
Opp 16 november 1894 schreef Israels zijn trouwe vriend, de schrijver-vertaler A.S. Kok:
*Ikk had dezen dagen een bezoek van een geacht schrijver, die over mij en mijner werken iets
interessantss wil schrijven. Daarvoor echter zou hij zoogaame allerlei zaken van mij kennen,
diee niet zoo voor den hand liggen en die iedereen kent. Daarom vroeg hij of ik collectioneurs
kende,, die werk maakten van mijne oeuvres in plaat photo of houtnee wat het zij.- De dacht
toenn aan u. Zou het kunnen zijn dat uwe verzameling eenige weken bij mij aan huis vertoefde,
dann zou ik ze met eenigen vermeerderd terugzenden. Gij krijgt ze onbeschadigd na inzage
terug.'179 9
Dee 'geachte schrijver* was Jan Veth, op onderzoek voor een bijdrage over Israels. Binnen een week
hadd Israels de omvangrijke verzameling reproducties van Kok in huis en schreef hij de verzamelaar:
'Ikk dank u zeer voor de toezending der portefeuilles ik zal er bij zonderen zorg voor dragen dat er niets
aankomt.'180 0
Bijj de vraag van Veth naar een verzamelaar van Israels-repróducties dacht de schilder zelf
directt aan zijn goede vriend Kok, en terecht.181 Gedurende vijftig jaar verzamelde Kok alles wat
verbandd hield met het leven en werk van de schilder: albums, kunsthistorische publicaties uit binnenenn buitenland, aantekeningen van Israels, krantenknipsels, portretten, illustraties, veilingcatalogi en
originelee grafiek. Een belangrijk onderdeel van zijn Israëls-verzameliïig was de enorme collectie
reproducties,, gekregen van bevriende uitgevers, prentmakers en de schilder zelf. Het was een unieke
verzameling. .
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Brief van J. Israels aan A.S. Kok, 16 november 1894» A-S.Kok-archief RKD.
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enn 14 juli 1920.fatotaalgingen hier 577 reproducties in verschillende technieken, verdeeld in 11 portefeuilles, en 7 albums
mett prenten naar werken van Israels onder de hamer die het einde betekende van deze collectie, zie: Veilingcatalogus van
archieff A.S. Kok: Dessin et gravures topographie-moeurs et c&uiumes provenant en portie du Musee Kunstliefde a Utrecht;
LaLa Celebre collection sur Jozef Israels. Provenant du M. Ie Dr AS. Kok Dessins- eaux-fortes- lettre autographesreproductvons-reproductvons- livres etc. Vente a Amsterdam, Mardi et mercredi Ie 13 et 14juillet 1920, R. W.P. de Vries dans leur s
ventesventes Singel 146,10 et 12juillet 1920. De index van zijn reproductieverzameling en de inhoudsopgaven van zijn
portefeuilless zijn wel bewaard én geven een goede indruk van de aard en omvang van zijn verzameling. Jozef Israels en
Abrahamm Seyne Kok (1831-1915) waren meer dan een halve eeuw nauw bevriend. Omstreeks 1855 hebben de schilder en de
zess jaar jongere onderwijzer elkaar voor het eerst ontmoettijdenshun verblijf te Amsterdam. Tussen 1855 en 1862 bezocht
Kokk de schilder regelmatig op diens atelier op de Rozengracht, waar ook de lithograaf Mouilleron regelmatig langs kwam,
zie:: Smit Kleine 1917, p.618. De vriendschap tussen Israels en Kok kreeg verder vorm dankzij hun gemeenschappelijke
letterkundigee interesses voor het werk van Shakespeare, Goethe en Heine-zie: Smit Kleine 1917, p.633-637. Beginjaren '60
voltooidee de inmiddels in Roermond woonachtig en werkzame onderwijzer Kok zijn vertaling van Dante's Divinia
Commedia.Commedia. Het werk verscheen bij de voor beide vrienden vertrouwde uitgever Kruseman. Dante's Divina commedia/Danle
AHghieri;AHghieri; metrische vert., voorzien van ophelderingen en ajfbeeldigen door A.S. Kok. Deel 1 De hel; 2 De Louteringsberg
DeelDeel 3 Het Paradijs, Haarlem 1863-1864. Kok vertaalde naast Dante's Divinia Commedia diverse werken die door
Krusemann werden uitgeven, J.W. Enschede, A.C. Kruseman, eerste deel 1818-1863, Amsterdam 1899, p.192. Op 9 januari
18677 schreef de schilder na ontvangst van deze vertaling: 'Met regt veel genoegen ontvangen wij uw ons zoo aangenaam
cadeauu en wij zijn reeds begonnen het te lezen. Mijne vrouw heeft dadelijk reeds gehuild bij het stuk van Francesca, dat ik
zooo wat kende, prachtig schijnt het mij vertaald, maar wij hopen het woord voor woord na te gaan en U later ons compliment
tee maken.' Brief Israels aan A.S. Kok, 9 januari 1867, geciteerd in: Smit Kleine 1917, p.670. Rond 1870 werkte Kok aan de
vertalingg van het toneelstuk 'Het leven een droom' van Spaanse schrijver Calderon de la Barca. Israels leverde een portret en
Kokk droeg de vertaling op aan de schilder. Zie: brief van JJsraels aan A.S. Kok, Amsterdam 11 oktober 1870, A.S. Kokarchief,, RKD Den Haag. De beide echtgenotes deelden de vriendschap, zie in dit verband de hartelijke brieven van Mevrouw
1799
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Rondd 1870 werkte Kok aan zijn vertaling van het toneelstuk Het leven een droom van de
Spaansee schrijver Calderon de la Barca. Hij vroeg Israels daarop om een getekend portret van de
schrijver.. Etsen deed de schilder toen nog niet.183 Liever maakte hij een litho, zoals hij Kok het weten:
'Alss gij mij nu de grootte van het blad wilt zenden dan zal ik daarvoor het portret op steen teekenen.
Etsenn heb ik nooit gedaan maar op steen doe ik het nogal aardig.'184 Voor het portret maakte Israels
eenn eerste ontwerp, binnen enkele maanden gevolgd door een tweede.1*5 Als dank droeg Kok de
vertalingg op aan de bevriende schilder en zijn vrouw.186 Begin december 1870 ontving Israels een
exemplaarr van de nieuwe vertaling, die in het daaropvolgende jaar in Amsterdam verscheen.187 Enkele
jarenn later volgde een Shakespearevertaling, waar Israels ook erg van had genoten.188
Nadatt Kok eens een enthousiast pleidooi voor Israels had geschreven, bedankte de schilder
hemm voor zijn inzet en stuurde hem en passant nog een reproductie van Oude vrouw bij de haard (ook
well Als men oud -wordt uit 1883):
'Ikk las met veel genoegen uwe kunstontboezeming in de portefeuille op zoo'n manier wordt
menn nog eens aan elkander herinnert.' Is het niet gek dat wat gij zegt in uw stuk nog door zoo
weinigg menschen begrepen wordt. Onder anderen was er iemand ik geloof in het nieuws van
dee dag, die de oude vrouw bij den haard waarvan ik u bij deze post eene kleine reproductie
zend,, hoe mooi ook geschilderd walgelijk zegge walgelijk van onderwerp vond. Laatst is
Albertt Thijm ook erg aan't malen geweest over mijn omhalen van den plunje van de arme lui.
Goedd gebruld leeuw dacht ik. Goed begrepen waarvoor het geschilderd is.'189
Dee vriendschap tussen de schilder en de literator kenmerkte zich door gedeelde interesses, wederzijds
respectt voor ieders werk en persoonlijke waardering. Aan het slot van de brief riep Israels zijn vriend
dann ook op: 'Komt gij eens in den Haag? Doe dat om het leven, de zee en om de familie Israels
[sic.].'190 0
Dee kleine reproductie naar Als men oud wordt kwam ongetwijfeld terecht in Koks enorme
prentenverzameling.. Israels voorzag zijn goede vriend regelmatig van nieuwe prenten: 'Bc weet niet of
gijj mijn etsen hebt, anders zend ik u daar wat van,' schreef de schilder op 12 december 1891.191
Vervolgenss stuurde hij van iedere nieuwe ets een goedgekeurde afdruk aan de verzamelaar.192 Kok
bouwdee een grote prentencollectie op met vele reproducties als onderdeel van zijn enorme
verzamelingg Israels-memorabilia}9'* In het overgeleverde A.S. Kok-archief, bewaard in het RKD in
Denn Haag, zijn de prenten zelf helaas niet meer vinden. Waarschijnlijk zijn de portfolio's met prenten
verspreidd geraakt met de veiling van het archief op 13 en 14 juli 1920.194 In totaal gingen hier 577
Israelss aan A.S. Kok, Amsterdam 5 maart 1871 en van 31 januari 1893, een van haar laatsten geschreven tijdens een
langdurigg ziekbed.
11 83
Naar aanleiding van een lilfao voor Dé Nederlandsche Spectator, schreef hij de redacteur en goede vriend Carel Vosmaer
datt hij het etsen maar een lastige bezigheid vond en dat hij vaak met de gedachte had rond gelopen een lithografische
techniekk te ontwikkelen met het karakter van de etskunst, zie: Dekkers 1996, p.8.
1844
brief van J.Israels aan A.S. Kok, 30 januari 1870, A.S. Kok Archief RKD.
1833
Van het eerste ontwerp van het portret is een afdruk gemaakt en terecht gekomen in de collectie van Kok Vervolgens
maaktee Israels een tweede ontwerp, ook weer zelf op de steen getekend. Zie brief J.Israels aan A.S. Kok, 15 april I87Ö, A-S.
Kokk archief RKD.
1866
Zie de dankbrief van J.Israels aan A.S. Kok, Amsterdam 11 oktober 1870.
1877
Brief van J.Israels aan A.S. Kok, Amsterdam 8 december 1870. Naast Israels1 dank voor Koks vertaling van Calderon's
'Hett leven een droom', toont de schilder een indruk van zijn pro-duitse opvattingen in zijn analyse van de Frans-Duitse
oorlog.. In een brief van enkele dagen later noemde Aleide Israels de Calderon vertaling 'even uitstekend als uw Dantevertalingg in een briefaan de vertaler, brief Aieida Israels aan A.S. Kok 12 december 1870, geciteerd in: Smit Kleine 1917,
p.650. .
' MM Briefkaartje van J.Israels aan A.S. Kok, 17 maart 1873, Zie over Koks Shakespeare vertaling: Enschede 1899 (I), p,521.
Dee relatie tussen Kruseman en A.S. Kok verslechterde door onenigheid omtrent honorarium bij deze vertaling, zie: Enschede
1899(II),p.38. .
1899
brief van J. Israels aan A.S. Kok, Den Haag 10 mei 1885.
1900
brief van J. Israels aan A.S. Kok, Den Haag 10 mei 1885.
1911
Brief van J. Israels Den Haag, 12 december 1891,
1922
Brief van J. Israels aan A.S. Kok, Den Haag, 12 december 1891, A.S. Kok-archief RKD.
'*3SmitKleinel917,p.618. .
1944
Veilingcatalogus van archief A.S. Kok: Dessin et gravures topographie-moéurs et coutumes provenant en partie du
MuseeMusee Kunstliefde a Utrecht; La Celebre collection sur Jozef Israels. Provenant du M. Ie Dr A.S. Kok
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reproducties,, verdeeld in elf portfolio's en zeven albums met prenten naar Israels onder de hamer, wat
hett einde betekende van deze collectie. Gelukkig is de inventaris van zijn reproductieverzameling wel
bewaardd gebleven, waardoor we toch een overzicht kunnen krijgen van de aard en inhoud van deze
collectie. .
Kokk kocht ongetwijfeld regelmatig prenten bij de diverse boek- en prenthandels en bezat
verschillendee reproducties uitgegeven door de Amsterdamse firma Schalekamp, zoals een foto naar En
AttenteAttente en een lichtdruk van Het Naaistertje (La Couturière). Ook had hij diverse lichtdrukken van de
UtrechtseefirmaVersluys en Scherjon en de befaamdefirmaHanfstaengel uit München. Daarnaast
ontvingg hij veel prenten langs informele weg van uitgevers, prentmakers en uiteraard van de schilder
zelf.. Van uitgever Kruseman kreegg hij eens een eerste afdruk van Sluyters staalgravure naar De
weduweweduwe van Jóhan Van Oldenbarneveld den afscheidsbrief lezende en J.W. Kaisers gravure naar Het
Breistertje,Breistertje, beide vervaardigd voor de Aurora-Almanak van respectievelijk 1854 en 1860. Van Buffa
ontvingg hij een lichtdruk van Aan het wiegetouw, Drentsch binnenhuis. De graveur Rennefeld gaf hem
verschillendee eerste drukken naar Dolce far niente, Joost Atlas, Langs het kerkhof terwijl Ph. Zilcken
hemm een gesigneerde ets naar Het kind in 't bad stuurde.195 Israels schonk hem een gesigneerde
fototypiee naar Als men oud wordty een autotypie naar De Zandvoortsche vissersvrouwen, een foto naar
DavidDavid en Soul en etsen van Dake en Graadt van Roggen.19*5 De verzamelaar heeft zijn motieven en
doelstellingenn nooit uitdrukkelijk verwoord, maar zijn verzameling laat daar weinig twijfel over
bestaan.. Zijn verzamelwoede voor Israels* objecten was grenzeloos zonder prioriteiten of
specialismen.. Gezien de aard en omvang van zijn verzameling lijkt zijn belangrijksterichtlijnte zijn
geweest:: van alles zoveel mogelijk, zonder veel criteria.197
Inn de verzameling van Kok waren de fotografische reproducties het ruimst vertegenwoordigd
mett bijna 300 exemplaren. Daarnaast bezat hij 62 litho's, 33 staalgravures, 31 fotogravures, 23 etsen,
177 houtgravures, 14 kleurendrukken. Ten slotte was er nog een ruime restcategorie van 102
exemplarenn in de vorm van autotypieën en fototypieën. Globaal weerspiegelen deze aantallen de
verhoudingg tussen de verschillende technieken qua prij s en oplage aan het einde van de negentiende
eeuw.. De foto's en lichtdrukken waren het goedkoopst en verschenen op dé grootste schaal, gevolgd
doorr de litho's en de etsen en gravures, waarvan de oplage het kleinst en de prijs het hoogst waren.
Vaakk bezat Kok van een werk van Israels diverse reproducties in verschillende technieken. Zo bezat
hijj van het bekende Mijmeren: een staalgravure van W. Steelink voor de Aurora-Almanak, de grote
zelfstandigee staalgravure van Ch.E, Taurel, een houtgravure en een autotypie. Ook van het bekende
AlleenAlleen op de wereld had hij verschillende soorten reproducties.
Kokk bezat niet alleen veel, maar ook bijzondere reproducties van Israels' werk. m de eerste
plaatss had hij van verschillende staalgravures een 'eerste druk'. Een zeldzame prent is ook de
staalgravuree van CL. van Kesteren naar Janmaat invalide. De prent was volgens Kok aanvankelijk
bestemdd voor het bekende album Kinderen der Ttee, maar werd om onbekende reden niet opgenomen
inn deze publicatie. Uiteindelijk verschenen louter prenten van Rennefeld, van wie Kok ook
verschillendee gravures bezat. Hij was eveneens in het bezit van vijf proeven van de illustraties voor het
bekendee album Jozef Israels. L 'Homme et L 'Artiste, die de schilder destijds ter correctie aangeboden
hadd gekregen. Daarnaast kon hij verschillende fraaie gesigneerde etsen avant la lettre van de hand van
Dakee (Les Enfants de la Mer en Seul au Monde) en Graadt van Roggen (Xe Batelier, Jeune Fille sur
lesles Dunes) tot zijn verzameling rekenen.
Dee omvang van zijn collectie maakte ordening noodzakelijk. Kok hanteerde verschillende
manierenn van sorteren. In de eerste plaats waren de prenten in de portefeuilles gesorteerd op techniek.
Zöö legde hij portefeuilles aan met etsen, staalgravures, litho's, fötogravures, foto's en lichtdrukken.

Dessins-Dessins- eaux-fortes- lettre auiographeS- reproductions- Uvres etc- Vente a Amsterdam, Mardi et mercredi Ie 13 et lAjuille
1920,1920, &. W.P. de Vries dans leur salie des ventes Singel 146,10 et Ujuillet 1920, zie p.30 (III reproductieverzamling).
1955
Zoalsreedsnaar voren kwam stuurde Israels hem bovendien diverse etsen: 'De weet niet of gij mijn etsen hebt, anders
zendd ik u daar wat van.' Later stuurde Israels van iedere nieuwe ets een goedgekeurde afdruk, zie: brief van J.Israëls aan A.S.
Kok,, Den Haag 12 december 1891.
1966
Volgens Kok had hij van dit eerste werk een - niet in de handel verkrijgbare - afdruk gekregen van een kunsthandelaar.
Opp deze wijze kreeg Kok ook de aan Israels aangeboden eerste foto naar David en Soul. Hoewel ze mij niet bekend zijn,
kreegg Israels waarschijnlijk vaker dergelijke 'auteursexemplaren \ De schilder gaf hem bovendien Dake's Binnenhuis en
Graadtt van Roggens De Zandsckipper.
1977
Koks verzameling leverde de bouwstoffen voor een boek over de schilder dat echter in een manuscript is blijven steken,
ziee hierover: Smit Kleine 1917, p.649-652. Zie ook over de brievenverzameling van Kok: Smit Kleine 1917, p.670-67I.
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Ditt ordenen van reproducties op techniek was vrij gebruikelijk in de negentiende eeuw én blijkt uit de
Salontentoonstellingenn en de fondslijsten van Goupil. Daarnaast liet Kok een omvangrijke kaartenbak
naa waarin reproducties zijn genummerd en geordend op basis van de chronologie van Israels' originele
werken.. Volgens dit systeem waren de prenten geordend in reproducties naar schilderijen en
aquarellenn uit de periodes 1837-1855,1855-1869,1869-1880,1880-1890,1890-1900 en ten slotte
1900-1911.. Vervolgens maakte hij een aparte categorie met reproducties naar pentekeningen, krijt- en
potloodkrabbelss en schetsen van Israels. De verschillende ordeningssystemen in zijn
reproductieverzamelingg staan enigszins met elkaar op gespannen voet. Enerzijds sorteerde Kok de
reproductiess volgens de eigen kwaliteiten (in de portefeuilles) en anderzijds op basis van het ontstaan
vann de 'originelen'.19S Met deze tweeslachtige wijze van ordenen stuiten we opnieuw op de intrinsieke
tweeslachtigheidd van de reproducties zelf, bepaald door het origineel en de eigen kwaliteiten van de
bewerking. .
Dee reproductieverzameling van Kok was naar aard en omvang volstrekt uniek. Dit roept
tegelijkk de vraag op hoe representatief deze collectie is voor het verzamelen van Israëls-reproducties in
hett algemeen. Wat betreft de omvang van deze verzameling bestond er waarschijnlijk geen
vergelijkbaree collectie. Dat ligt anders voor de structuur van de collectie. Het sorteren van reproducties
opp techniek, van gravures tot litho's en fotografische varianten, komt in de negentiende eeuw
algemeenn voor in tentoonstellingscatalogi en fondslijsten. Ook het opbergen van prenten in
portefeuilless kent een lange traditie en bleef ook in de negentiende eeuw gebruikelijk. Daarnaast
hingenn bij Kok ook de reproducties aan de muur, ingelijst en wel.
Israels'Israels' werk versus reproductie
Toenn Jozef Israels in 1856 zijn werk De Wieg schilderde, werkte de lithograaf Mouilleron naast hem
aann de litho ervan.!9s> In hoeverre leende Israels1 werk zich voor reproductie wat betreft onderwerp,
techniekk en formaat?
RealistischRealistisch sentiment
Aanvankelijkk koos Israels voor historische scènes uit het vaderlands verleden. Taferelen als De laatste
briefbrief van Oldenbarneveld (1852) en Willem van Oranje in dé raad bij landvoogdes Margaretha van
ParmaParma waren populair en werden al snel gereproduceerd in de veelgelezen almanakken. Onder invloed
vann de schilders van Barbizon liet hij echter al snel zijn oog vallen op sentimentele taferelen in zijn
eigenn tijd. Israels* schilderijen Langs moeders grqfen De schipbreukeling waren een groot succes. In
plaatss van een spontaan * snapshot' van de werkelijkheid, schilderde Israels zorgvuldig geënsceneerde
taferelenn uit het leven van gewone mensen, zoals Na de Storm. Het zijn veelal sterk 'verhalende'
werkenn over de verstilde dramatiek van het dagelijks leven. Deze realistisch-sentimentele
onderwerpenn kenden een enorme populariteit in binnen- en buitenland. Al sinds de jaren veertig
haddenn Franse en Engelse kunstenaars successen gevierd met dergelijke onderwerpen. °° Of Israels nu
vissersscèness schilderde of taferelen uit het eenvoudige boerenleven, het waren allemaal onderwerpen
diee hun populariteit ruimschoots hadden bewezen. Het waren daarmee onderwerpen die zich
uitstekendd leenden voor reproductie en konden rekenen op een groot publiek.
RuweRuwe techniek
Kleurenn vormden een terugkerend probleem voor prentmakers en fotografen. Israels gebruikte veel
donkeree tinten bruin en grijs, maar schuwde evenmin felle kleuren blauw, rood en geel.. Na zijn
1988

De veiling van de reproductieverzameling gebeurde op basis van de eerste indeling: in portefeuilles op techniek A] etsen:
11 C.L. Dake, Les enfants de la mer. Eau-forte avec l'adr. De Buffa gr. In. Fol. En large. Epr. Av. La lettre. Signee. Sur Japon;
22 CL. Dake, Seul au Monde. Eau-forte av. L'adr. De Scheltema & Holkema. Impr. Roelofizen & Hubner. Gr. In fol. En
large.. 1c epr d'essai sur velin. Signee; 3 Graadt van Roggen, Le batelier eau-forte impr chez Roelofizen & Hubner. Epr. Av.
Laa lettre Signee, sur Japon; 4 Graadt van Roggen, Jeunefillesur les dunes. Eau-forte av. L'adr. De Roelofizen & Hubner
Epr.. Av. La lettre Signee, sur Japon; 5 etsen door Dake, Koster, Steelink, Zücken 19ff; B] Staalgravures 33ff; C]
Houtgravuress I7ff; D] Litho's 62ff; E]Lichtdrukken I95ff; F] Photo's lOOtT, G] Photogravures 3Iff; H] Kleurendrukken
I4ff;; rj Reproducties in verschillende procédés I02ff: Geheel 577 reproducties in 11 portefeuilles en ten slotte 7 albums met
reproductiess naar Israels.
!
** Loos 1987, p.201 en noot 2 op pagina 211.
2000
Dekkers 1994, p.31-63.
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zonnigee visserstaferelen tonen ook zijn boereninterieurs eenrijkeschakering aan kleuren. Deze bonte
kleurenn en tinten moeten de prentmakers de nodige zorgen hebben gegeven. Het zou interessant zijn
omm te weten wat Mouilleron daarvan vond toen hij een litho maakte naar het kleurige werk Eerste
Liefde.Liefde. Uit de genuanceerde diversiteit van grijzen in de prent blijkt dat de ervaren prentmaker
vertrouwdd was met de vertaling van kleur naar zwart-wit. Afgezien van de felle kleuren, waren ook de
donkeree schaduwen vaak lastig te reproduceren. De schilder zelf was zich bewust van de
moeilijkhedenn van zijn kleurgebruik bij reproductie, maar liet zich niet hierdoor leiden.201 Veel
schilderijenn zoals Van duisternis tot licht (1871) en Niets meer/Alleen (1881) vertonen donkere delen
waarr de bewerker van de voorstelling slechts naar kon raden.
Mett het oog Op reproductie is het interessant om sul te staan bij Israels' schildertechniek. Zijn vroege
werkenn uit de jaren vijftig en zestig tonen nog een gepolij st verfoppervlak, waarbij de verftoets
zorgvuldigg is weggewerkt. Zijn manier van werken herinnert aan zijn lessen bij Délaroche en zijn
bewonderingg voor het werk van Scheffer. In de loop van de jaren zeventig en tachtig hanteerde Israels
echterr steeds vaker een lossere en ruwe manier van schilderen, net als veel schilderende tijdgenoten
vann de Haagse School, Anders dan bij de 'fijnschilders' als Délaroche en Scheffer, kreeg bij Israels het
gladdee verfoppervlak een duidelijk zichtbare toets. Met overtuiging zijn de klodders verf op het doek
gesmeerdd en vervolgens uit overtuiging zo gelaten, resulterend in een ruwe verftextuur. Israels'
techniekk was niet zonder gevolgen voor de reproductie ervan. De steeds ruwere textuur van zijn
schilderijenn stelde prentmakers en fotografen voor een steeds groter probleem.
Enerzijdss streefden grafici naar een precieze weergave van het origineel, ook wat betreft de
oorspronkelijkee verftextuur, anderzijds waren er prentmakers die kozen voor een eigen interpretatie
vann het origineel.202 In wezen ging het om de vraag in hoeverre een prentmaker de schildertechniek
moestt imiteren of trouw moest blij ven aan zijn eigen grafische medium. Ook in de reproducties naar
Israelss vinden we voorbeelden van 'refckelijken' en *preciezen' onder de grafici. Het verschil tussen
béidee benaderingen valt goed af te zien aan de twee reproducties van De Schaapherder. De ene ets is
vann Zilcken, de andere van Graadt van Roggen.[78,79] Het origineel is hetzelfde, het
reproductiemediumm ook, maar de interpretatie van de prentmakers verschilt. Het verschil spitst zich toe
opp de weergave van Israels' schildertechniek. Graadt van Roggen behoorde onmiskenbaar tot de
'preciezen'' en hij gaf met zijn etsnaald ook de verfstreek van Israels weer. Uiterst minutieus etste hij
dee klodders en de groeven in de verf. Treffend is ook de wijze waarop hij zorgvuldig de geschilderde
signatuurr van de schilder Israels heeft nagebootst. Hoewel Zilcken zichzelf ook tot de 'preciezen'
rekende,, die zich in dienst van de oorspronkelijke schilder en zijn origineel stelden, komt uit zijn
reproductie-etss van De Schaapherder een ander beeld naar voren.203 Zelfs de compositie paste hij
enigszinss aan en van de oorspronkelijke schildertechniek is geen spoor te bekennen. Zilcken vertaalde
daarmeee het oorspronkelijke schilderij nadrukkelijk in een grafische reproductie. Als we de beide
reproductie-etsenn vergelijken, blijkt het grote verschil: Zilckens bewerking is een ets en blijft een ets,
terwijll Graadt van Roggens prent een ets is die eigenlijk een schilderij 'wil' zijn. Terwijl Graadt van
Roggenn zijn grafisch medium poogde te transformeren, bleef Zilcken trouw aan zijn eigen grafisch
metier.. Het is niet bekend aan welke benadering de schilder Israels de voorkeur gaf. Hij moet zich
bewustt zijn geweest van de verschillende benaderingen, maar werkte met beide etsers intensief
204 4

samen. .
'Voorr Slagmulder (Buffa) mijn portret geschilderd. Hij zegt dat ze het heel mooi vinden. Hij laat er een ets of een
photogravuree naar maken. Het zal moeilijk zijn want het grootste gedeelte is in de schaduw.' Zie: Dagboek van Israels 22
decemberr 1903.
2022
'The more the original artist's work appear in the engraving, unobscured by the personality of the engraver - the more
'brushh marks' there are and the fewer tool marks - the better is the effect produced.' Citaat in: Fawcett 1986,204.
2433
Zo kreeg hij eens kritiek van de schrijver Netscher dat zijn reproductie-etsen te weinig getuigden van zijn persoonlijk
stempel,, waarop de etser schreef: Toen ik dit las, schreef ik een brief aan Netscher, waarin ik zeide, dat mijn mening was,
datt in "een vertolking" men zijn "ik" niet moet laten zien, maar in de eerste plaats het karakter van den artiest, waarnaar men
gewerktt heeft, en tenslotte haalde ik de woorden aan van Willem Smalt (in het R. Nieuwsblad), " is het niet den ontwerper
eenn zwijgende hulde gebracht, wanneer men, rondziende, zijnen naam vergeet, en die van Rembrandt of Stevens, Maris of
Israelss en zoovele anderen op de lippen zweeft?", zie: Zilcken 1928, p.50.
2044
In dit verband kan ook nog gewezen op de kolossale prent van Henri Koetser naar het befaamde Als men oud wordt. Ook
ditt schilderij kent een ruw verfoppervlak met diepe sporen van de schilderskwast die door Koetser op zijn eigen manier is
geïnterpreteerd.. De prent toont een scala aan grafische technieken waarbij de ets op 'schilderachtige' wijze is aangevuld met
aquatint,, gesigneerd door de prentmaker en de schilder.
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Israels11 ruwe techniek stelde ook fotografen voor problemen. De schilder werd regelmatig op
dezee problemen gewezen. Dit valt althans af te leiden uit zijn voorwoord bij het album JozefIsraels en
zijnzijn kunst, met grootformaat fotogravures, uit 1904:
'Dee had nooit gedacht, dat eene machine zooveel zou kunnen teruggeven van wat mijne
ongeordendee hand door dik en dun op het doek had gebracht. Temeer daar men mij altijd
waarschuwde,, dat naar mijn werk geen goede foto's te maken waren. De hoogten en de
laagtenn van de verf, de sporen van het krabmes en de penseelharen, die niet weg te werken
waren,, glimmende en doffe partijen, dat ging niet. En nu zie ik heden reproducties, die deze
schilderijenn vleiend en complimenteerend teruggeven.*205
Hett ruwe geschilderde oppervlak stelde hoge eisen aan de fotograaf. Met de voortgang van de
technischee ontwikkeling behoorden veel van dergelijke problemen aan het einde van de negentiende
eeuww tot het verleden. De fraaie fotogravures tonen daarmee niet alleen de compositie maar ook de
oorspronkelijkee techniek; alleen de kleuren ontbraken nog.
Bijj de vergelijking van Israels' schilderijen met dé reproducties ervan is het verschil in formaat niet
zonderr betekenis. Veel van zijn schilderijen zijn groot van formaat. Dergelijke aanpassingen zijn
uiteraardd niet zonder gevolgen voor het beeld van hét oorspronkelijke werk, Een interessant voorbeeld
iss het - veelgereproduceerde - werk Langs Moeders graf. Het behoort tot de bekendste werken van
Israels,, maar is de laatste decennia nauwelijks te zien geweest. Na jaren in het depot te hebben gestaan
vann het Stedelijk Museum te Amsterdam werd hét beroemde werk van weleer onlangs opnieuw te
voorschijnn gehaald voor de overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum (1999-2000). Op de
expositiee hing het als een vertrouwd beeld, maar van een onvertrouwd groot formaat. Hoewel dit
schilderijj geldt als typisch voorbeeld van het Realisme, onttrekt het werk zich wat betreft de omvang
nadrukkelijkk aan de realiteit. De realistische treurende visserman is meer dan levensgroot. Het formaat
iss dan ook meer dan een formele eigenschap van het werk, maar bepalend voor de betekenis ervan.
Dee schilder zelf had nadrukkelijk oog voor de formaatverandering bij de reproductie van zijn
werk.. Eerder bleek al zijn teleurstelling over het kleine formaat van de illustraties in Adam Bede. Ook
inn enkele brieven uit 1910 - een halfjaar voor zijn dood * wond de bejaarde schilder zichnog op over
dee verkleining van zijn werk. Het betrof een reproductie van een pentekening waarvan de schilder
nadrukkelijkk de proefdruk wilde controleren. Toen hij deze ontving schreef hij boos terug:
'' Waarom zoo klein gereproduceerd? De heb het juist op de maat geteekend, waarop ik dacht
datt het gereproduceerd moest worden. Voor het vorige, dat zoo groot was, was dat wat anders,
maarr dit wat u mij gestuurd hebt, is belagchelijk.[.. .]Enfin, ik reken er op, dat het zoo groot
alss ik het geteekend heb ook gereproduceerd wordt[.. .] 207
Dee verkleining van zijn werk was weliswaar gebruikelijk, maar daarmee nog niet vanzelfsprekend.
Somss poogde men bij de reproductie het formaat van het origineel te benaderen. Zo is het omvangrijke
werkk Als men oud wordt door Koetser bewerkt tot een reproductie die weliswaar de helft is van het
origineel,, maar toch een imposante indruk maakt, net als het oorspronkelijke schilderij.208

205205

Zie: Jozef Israels in de inleiding van JozefIsraels en zijn kunst. Met tekst van Jan Veth, Arnhem/Nijmegen 1904. Met
dankk aan Edward van Voolen die mij wees op een exemplaar in de collectie van het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
2066
Op 2 december 1910 schreef Israels aan H.E van der Klei naar aanleiding van een pentekening die gereproduceerd zouden
worden:: 'Volgens uw laatste schrijven komt het mij voor, dat bijgaande penteekening voor eene reproductie wel geschikt is
(...)) Mocht het gebruikt worden, dan zou ik gaarne eene proef reproductie er van zienf. ..V Geciteerd uit veilingcat. Books,
PrintsPrints and Afanuscipts, 29, 30 november en 1 december 2000, Bubb Kuyper Haarlem, no.3840, p.372 (momenteel in bezit
vann Fondation Custodia, Parijs.).
2077
Brief van Jozef Israels aan H.E. van der Klei, 9 december 1910, geciteerd uit veilingcat. Books, Prints and Manuscipts,
29,300 november en I december 2000, Bubb Kuyper Haarlem, np.3840, p.372 (momenteel in bezit van de Fondation
Custodia,, Parijs.).
2088
Het schilderij Als men oud wordt is 101 x ï 60 cm, de prent van Koetser 45,4 x 70,5 cm beeld/ 56,5 x 82,8 cm
blad,, RPK Amsterdam.
Amsterdam m
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KunstKunst voor reproductie?
Kortom,, Israels* werk leende zich over het algemeen goed voor reproductie. De sentimentele,
realistischee onderwerpen van eenvoudige vissers en boeren waren populair en zeer geschikt voor
reproductie.. Israels' kleurgebruik, de scherpe contrasten en de ruwe schildertechniek maakten de
reproductiee ervan minder eenvoudig. Toch blijken deze factoren het op grote schaal reproduceren van
zijnn werken niet in de weg te hebben gestaan. Het resultaat zijn uiteenlopende reproducties, zoals de
geraffineerdee litho's van Moüilleron, de verschillende bewerkingen van De Schaapherder en de
kolossalee prent van Koetser.
Gezienn zijn betrokkenheid bij de reproductie van zijn werk was Israels zich terdege bewust
vann de eisen van reproductie. Li plaats van zijn werken ondergeschikt te maken aan de reproductie,
lijktt hij het element van reproductie eerder volledig in zijn werk te hebben geïntegreerd. Zo herhaalde
Israelss - net als Scheffer - zijn composities in geschilderde reducties, replica's en daarnaast in
aquarellenn en tekeningen,, al of niet speciaal gemaakt voor reproductie.
Eenn bijzondere categorie in dit verband is zijn grafisch oeuvre. Geïnspireerd door het idee van de
peintre-graveur,, bewoog Israels zich in de loop van zijn carrière zowel op het terrein van de
schilderkunstt als de prentkunst, net als véél van zijn tijdgenoten. Nadat hij jarenlang had
samengewerktt met diverse prentmakers voor de grafische reproductie van zijn werk, besloot hij in de
Winterr van 1872 op 1873 zelf het grafisch metier uit te proberen. Na enige oefening trad hij na 1875
steedss vaker met zijn prenten naar buiten.209 Hij maakte in totaal 3 7 prenten, vooral etsen en een
enkelee litho.210 Hoe verhouden deze prenten zich tot Israels* 'originele' werk en de grafische
reproductiess ervan?
Israels'' etsen worden doorgaans gerekend tot originele of vrije grafiek en niet tot reproducties.
Voorr de meeste etsen is dat zeker terecht. Immers, het gaat in veel gevallen om 'originele' composities
diee door de kunstenaar persoonlijk in het koper zijn gebracht. Echter, zoals in het hoofdstuk 'Pinxit et
Sculpsit'' is betoogd kan een kunstenaar zijn eigen werk repro<hiceren. Beslissend voor een reproductie
iss de wijze van totstandkoming van de prent, niet degene die de prent maakt. Zoals Dekkers aantoont
staann Israels' etsen in een complexe relatie tot de rest van zijn werk. Sommige etsen zijn bedoeld als
Voorstudiee voor een schilderij, zoals de ets Binnenhuis voor het schilderij Het slapend kind?11 Soms is
hett echter moeilijk vast te stellen of de ets voor of na een bepaald werk is gemaakt.212 Verschillende
prentenn geven details van bestaande schilderijen weer. Hen voorbeeld is de ets Nettenboetster,
gebaseerdd op de schilderijen Oud en versleten en Kind aan tafel.213 Enkele etsen zijn met meer
zekerheidd naar bestaande werken gemaakt. Een indicatie hiervoor is de spiegelbeeldige afbeelding van
dee prent in vergelijking met de geschilderde voorstellingen. Zo bestaan er van het werk Op weg naar
huishuis en Als men Oud wordt spiegelbeeldige etsen.2l4[80] De spiegelbeeldigheid van de voorstelling
komtt voort uit het grafisch proces; we komen deze soms ook tegen bij reproducties, zoals Mouillerons
prentt naar Eerste LiefdeP5 Er waren overigens de nodige technieken om dit effect te verhelpen, maar
dee schilder zag kennelijk geen grote bezwaren in een spiegelbeeldige compositie. De spiegelbeeldige
prentenn impliceren een vorm van 'navolging', een essentieel element van het eerder beschreven
reproductieproces.. Gezien deze wijze van totstandkoming moeten deze prenten dan ook eerder worden

209209

Dekkers 1996, p.8.
Dekkers 1996, p.7. Dekkers ging reeds in haar publicatie Really artistic etchings reeds uitvoerig in op de etsen van van
Jozeff Israels. Belangrijke bron hiertoe vormt de correspondentie van Israels aan de kunsthandelaar Buffo. In het kader van
rnynn onderzoek heb ik deze brieven van Israels opnieuw geraadpleegd. In het onderstaande verwijs ik dan ook naar de
oorspronkelijkee brieven.
2121 ï
Dekkers 1996, p. 16. Ook de ets schelpenvisser 1882 is een voorstudie voor het gelijknamige schilderij van een jaar later,
zie:: Dekkers 1996, p.28.
2.22
Ook volgens Dake waren de etsen van Israels veelal voorstudies voor of souvemiers van schilderijen. Zelden zijn het
volledigee uitgewerkte toonstudies. Een uitzondering hierop was volgens hem de ets 'Kindje in den stoel' die Israels maakte
voorr De Kunstkronijk, zie hierover:: Dake 1911,p«27-28..
2.33
Dekkers 1996, p. 14.
2144
Dekkers 1996, p. 15. Andere voorbeelden zijn dé ets Oude wouw bij de haard naar het schilderij Als men oud wordt (1883
Haagss gemeentemuseum) en de ets De twee slaapsters naar De slapers (1868 Aberdeen Art Gallery), zie: Dekkers 1996,
p.28. .
155
Zie in dit verband ook het vergelijkbare werk In het hoekje van de haard, in spiegelbeeld gelithograveerd door JJ. Mesker
inn de Kunstkronijk van 1876.
2100
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beschouwdd als door de kunstenaar zelfgemaakte reproducties dan als voorbeelden van 'originele'
grafiek. .
Dee overige 'originele' etsen zijn van reproducties te onderscheiden, maar zijn er tevens mee
verwant.. In de eerste plaats is er ook bij de 'originele' etsen sprake van vermenigvuldiging door het
afdrukkenn van de plaat. In de tweede plaats ging Israels zelf op een vergelijkbare wijze met deze
prentenn om, zoals hij eerder had gedaan met de reproducties van zijn werk. Net als bij vele
reproductiess vertrouwde hij voor de productie en verspreiding van de etsen op uitgever Buffa, maar
volgdee hij het proces kritisch.216 En net als eerder bij de reproducties controleerde de schilder de
proefdrukkenn uitvoerig, om ze vervolgens, voorzien van aantekeningen, via de uitgever aan de drukker
tee retourneren.217 Indien het resultaat hem niet beviel, spoorde hij regelmatig de uitgever aan om de
platenn bij de drukker terug te halen:
'Mijnenn etsen, ogen [sic] toch heel onplezierig. I vind dat u ze op moet eisschen en ze cout
quii cout terug laat halen. Dan kan ik ze misschien te Munchen of elders laten drukken. Ik hoop
datt u zoo goed zult zijn er werk van te maken datt ik de koperen plaatjes zoo spoedig terug
heb.'218 8

166

'Ik zal nog eenige taten drukken en ge u dan zenden. Ik wil er toch nog eens over denken om ze te laten drukken bij
Salmon,, daar sommige van tijd tot tijd van de droge naald verliezen. Ik wil ze eerst nog eens proeven bij mij te huis. Ik hoop
UU de volgende week nog eénigen te zenden. Meld mij dan bij gelegenheid ook eens hoé het met die rekening staat, 'zie brief
vann J. Israels aan F. Buffa, november 1875, No.93 Buffa RPK Amsterdam. In Nederland werden zijn etsen veelal uitgegeven
doorr de AmsterdamsefirmaBuffa. Daarnaast werkten Israels samen met enkele buitenlandse uitgevers. Zo gaf de Parijse
kunsthandell en prentuitgever Arnold & Tripp enkele etsen uit, gedrukt bij de bekende fïrma Salmon De roker 1882 (Dekkers
1996,, nr.27) die bovendien op 28 juni 1882 in Engeland verscheen; Seheipenvisser, 1882 (Dekkers 1996 nr.28) Israels
stuurdee hiervoor de etsplaten op naar uitgever Arnold & Tripp die deze vervolgends doorstuurde naar de bekende drukker
Salmon.. Ook bij buitenlandse uitgaven trachtte de schilder de gang van zaken kritisch in het oog te houden, zie: J. Sillevis,
'Lettress de Jozef Israels a Arnold et Tripp marchands de tableaux a Paris (1881-1892)', Archives de l 'Art Francais, n.p.
XXIXX (1988), p.141-162. Definanciëlegang van zaken hierbij is moeilijk te achterhalen. Mogelijk ontving Israels een vast
bedragg en was het risico en de opbrengst voor de kunsthandel. In een brief aan de firma Arnold & Tripp van 31 okt 1882
toondee Israels begrip voor het feit dat de kunsthandel enkele etsen niet wilde geven en beloofde hij de rekening van drukker
tee betalen, zie: Sillevis 1988, p.147.
2177
Zie in dit verband ook een ongedateerde brief aan Buffa, 'In antwoord op de uwe dient dat ik er ook nog eens over gedacht
hebb en u zal verzoeken mijne proeven weer heen [te] zenden met mijne aanmerkingen geschreven op élke proef willen zij dan
nogg eens een proefje zenden dan zou dat zeer geschikt zijn of anders kunnen toch die vijf en twintig exemplaren gedrukt
worden.. Mogten zij mij dan nog voorgoed niet bevallen. Kunt u mij ze dan terug laten halen. In elk geval zend ik U heden de
proefjess met aanmerkingen die u dan wel zult willen overzenden*, zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, No. 131 Buffa RPK
Amsterdam.. In lijn van deze brief ligt een ander ongedateerd schrijven: 'Zoals ik Ued geschreven heb zend ik hiernevens de
proevenn met mijne aantekeningen - Misschien willen gij ze in aanmerking nemen en nog eens proeven op chinees en
Holl[andss papier] zenden. In elk geval verzoek ik u de commissie te laten doorgaan maar ik hoop dat u zult willen
medewerkenn dat ze door de aantekeningen nog beter worden. Wanneer men ze op groot papier ziet is het misschien ook nog
anders.. De vellen moeten goed groot zijn deze velletjes zijn erg klein.' zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, No.132 Buffa
RPKK Amsterdam.
2,88
zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, 2-IV-l 876, No.89a Buffa RPK Amsterdam. Tekenend is ook de kritische brief aan
Buffaa omtrent enkele proefdrukken van de persen van de bekende drukker Salmon te Parijs: 'Ik dank u voor de toezending
derr proeven van Salmon- ïk heb in uw bijgaande brief niet gevonden dat u ze mooi of goed vond en datzelfde vind ik ook. Bc
vindd ze Ieelijk vuil en veel te zwart waarschijnlijk erg in den haast gedrukt. Nu was mijn verzoek de firma Salmon te
verzoekenn u de koperen plaatjes terug te zenden zullende ik gaarne de betoopen onkosten dragen. Ik geloof dat ik zelf er bij
moétt wezen als ze gedrukt worden namelijk de eerste proeven en daar het nu zoo wat reis tijd wordt bén ik misschien hier of
daarr misschien wel te Amsterdam bij Brugman of bij Felsing te Munchen om ze te laten proeven in mijn bijzijn dan kan ik
zelff zeggen wat mijne bedoeling van effect is U zult mij te zeerste verplïgten de koperen plaatjes zoo spoedig mogelijk in
mijnn bezit te stellen. De maak mijn excuus voor de moeite die ik u daardoor veroorzaak maar ik dacht niet dat het zo lastig zou
wegen,, anders had ik u er niet mee durven belasten. Intusschen staat het gek als ik het nu zelf doe en hoop ik dus dat u
nogmaalss bij die firma wilt aankloppen om mij de plaatjes terug te zenden.' Zie: zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, 10-IV1876,, No.97a-b Buffa RPK Amsterdam. In 1885 informeerde hij weer naar geschikte drukkers toen hij zijn uitgever bij een
zendingg etsen schreef:' verder bevinden er zich in de groote ets "afgeleide kinderen" en vijf andere allen onuitgegeven. De
grootee de spelende kinderen kunt u even als de andere koopen maar ik weet waarlijk de prijs er niet van op te geven. U kunt
mijj ook zoo als u wilt opgeven welke exemplaren u er van verkocht hebt. In elk verzoek ik u mij eenige exemplaren van te
latenn drukken en de rest in uwe Kunstgallerij te houden. Dan kunnen we altijd later wel eens zien. Ze zijn allen zeer mooi,
reallyy artistic etchings- Van de groote behoef ik slechts een of twee van de kleinere iets meer. Kunt u ze goed te Amsterdam
latenn drukken? Of waar? Salmonin Parijs is best of hebt u een ander.' zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, 12-XI-I885,
No.. 11 Oa Buffa RPK Amsterdam
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Alss hij tevreden was met het resultaat voorzag hij de prenten van zijn signatuur, zoals hij Buffa
schreef:: *Beben weer te huis en zal de proeven met genoegen ontvangen en teekenen.'2
Vervolgenss verschenen de etsen als losse prenten bij de uitgevers Buffa en Schalekamp en
werdenn ze ook opgenomen in geïllustreerde uitgaven, evenals vele reproducties. In 1875 publiceerde
DeDe Kunstkronijk de ets Kind in de stoel die de etser Dake roemde als * zo compleet als een
schilderij'' .no In 1876 publiceerde het Album van de Nederlandsche Spectator de litho Kinderkopje™
Enkelee jaren later, in 1879, verschenen de etsen ook in het buitenland, onder andere in de bekende
Fransee tijdschriften L 'Art, Gazette des Beattx-Arts en / 'Illustration}12 In hetzelfde jaar bood de
Engelsee kunstvereniging The Fine Art Society eveneens een set van tien etsen aan. De originele
etsenn werden zo op ruime schaal verspreid maar bovendien door de kunstenaar zelf uitgedeeld aan
vriendenn en bekenden. Hij schreef bijvoorbeeld aan de gezaghebbende bestuurder Victor de Steurs:
*Ikk ben zoo vrij u eenige mijner etsen die ik voor mijn genoegen heb laten drukken te zenden
inn de hoop dat ze u niet al te zeer zullen tegenvallen.- Als bewijs mijner hoogachting zend ik
ditt kleine cadeau, ze zijn niet uitgegeven.'224
Eenn groot liefhebber van Israels' etsen was Vincent van Gogh, die hierover op 6 maart 1883 aan zijn
broerr Theo schreef:
** Schreef ik u reeds over die twee grote etsen van Israels, een man die zijn pijp aansteekt en een
interieurr van een arbeiderswoning? Wat zijn die mooi... Ik vind het zo almachtig mooi van
Israelss dat hij doorzet met etsen, te meer omdat om zo te zeggen al de anderen het hebben
latenn lopen, ondanks de animo waarmee indertijd de ets-club begonnen werd. Althans de
meestenn hebben geen vorderingen gemaakt in het etsen en als ze er nu een doen, is 't niet beter
off completer dan wat ze jaren geleden maakten. Doch vader Israels is ondanks zijn grijze
harenn nog jong genoeg om vorderingen te maken, en enorme nog wel - en dat vind ik de echte
jeugdd en altijd groene energie. Sapperloot, als de anderen hetzelfde gedaan hadden, wat
zoudenn er mooie Hollandse etsen in de wereld gekomen zijn. Bc heb 2 kleine etsjes van Israels,
misschienn wel zijn allereerste, een meisje met een schop in een tuintje en een vrouw met een
mandd op de rug. Kent gij die? 't Is geloof ik uitgaaf der "Aquafortistes Belges".,225
Hett grafisch werk van Israels vormt een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre. Zijn zelfgemaakte etsen
biedenn een interessante wisselwerking tussen origineel en reproductie. De meeste etsen zijn 'originele'
etsenn en tonen oorspronkelijke composities die door de kunstenaar op zijn eigen wijze in beeld zijn
gebrachtt Sommige etsen zijn, gezien de wijze van totstandkoming, op te vatten als 'eigenhandige*
2199

brief van J. Israels aan F. Buffa, 3-XM89Ü, Nol21 Buffa RPK Amsterdam. Ook de Franse kunsthandel Arnold & Tripp
drongg er bij de schilder op aan zijn prenten te signeren, zie: Sillevis 1988, p,153.
2200
Dake 191 l,p.27-28.
2211
Dekkers 1996, p.27, gepubliceerd in Album van den Nederlandschen Spectator, Arnhem/Den Haag s.a. [1876], nr. 6.
2222
Dekkers 1996, p.28. Het waren respectievelijk Zittend meiye nwt mand op de rug/vissersmeisje am het strawl {Hubert
XIX;; Dekkers, 22) en Twee kinderen meteen scheepje spetend (Hubert V; Dekkers 1996, nr. 12) Zie in dit verband een brief
vann etsverzamelaar Hubert aan Haverkom van Rijsewijk omtrent in dittijdschriftverschenen etsen, No 178a Hubert aan
Haverkom,, 29-X-1907. Hierin vroeg hij om twee etsen die volgens Zilcken door Cadart waren uitgegeven in L 'Illustration.
Inn 1878 publiceerde uitgever Cadart een catalogus van etsen waar de prenten van Israels niet in genoemd werden. De prenten
moetenn dan ook in dit tijdschrift zijn gepubliceerd tussen 1878 en de laatste jaargang van 1881.
223223
Dekkers 1996, p.28. Ook nam de Societe internationale des Aquafortistes in Brussel twee etsen op in haar portefeuille. In
hett volgend jaar stelde Israels bij deze vereniging 8 etsen ten toon, zie: Dekkers 1996, p.8.
2244
Brief van Israels aan Victor de Steurs, 13 [?] juli 1876, A.S. Kok Archief RKD. De schilder reserveerde hierbij regelmatig
eenn aantal voor zichzelf, waarschijnlijk om hier en daar te kunnen weggeven aan vrienden en bekenden: 'Ik heb de
etsafdrukkenn wel ontvangen en ben u zeer verpligt voor uwe hulp in dezen; mag ik u verzoeken voor mij nog te bestellen ter
drukkerijj van Salmon, van ieder nog 10 behalve van de groote daarvan zijn nog5 voor eerst genoeg.'Zie de brief van J
Israelss aan F. Buffa, 30-1-1886, No. 113 Buna RPK Amsterdam, Zie ook de hierboven aangehaalde brief van J Israels aan F.
Buffa,, 12-XI-1885, No.llÖa Buna RPK Amsterdam. Daarnaast werden de etsen van Israels werden verzameld door onder
anderee de schilder en vriend Salomon van Witsen (1833-1911), D.A.C. Artz (1837-1890). Een andere belangrijke
verzamelaarr was Hubert wiens nalatenschap werd geveild en gekocht door onder andere zijn zoon Isaac en de kunsthandels
C.M.. van Gogh, Buffa, Van Wtsselingh en Goupil en kwamen uiteindelijk terecht in het Stedelijk Museum, zie: Dekkers
1996,p.l9-20. .
2233
Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca 6 maart 1883, opgenomen in; Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr.328.
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reproducties.. Alle prenten werden verspreid via dezelfde firma's en netwerken als reproducties en
kwamenn terecht in dezelfde geïllustreerde uitgaven. Israels' eigen prenten vormen aldus een
belangrijkee aanvulling op zijn originele schilderijen, replica's, aquarellen, tekeningen en de
reproductiess door anderen daarvan.

Bijj Jozef Israels was de afstand tussen zijn kunst en de reproductie ervan niet zo groot. Vanaf het
beginn van zijn carrière is zijn werk gereproduceerd in uiteenlopende prenten en foto's. De schilder was
zichh in de eerste plaats terdege bewust van zijn band met zijn geesteskinderen, die volgens hem
zorgvuldigee juridische bescherming verdienden, zoals blijkt uit zijn inzet voor het auteursrecht in
Nederlandd In de tweede plaats lijkt hij op de hoogte te zijn geweest van de economische waarde van
dee reproductie van zijn werk. Hoewel hij waarschijnlijk heeft verdiend aan de prenten naar zijn werk,
iss onbekend hoeveel. Toch moeten de bedragen daarbij niet worden overschat. Waar hij om
toestemmingg werd gevraagd, gaf hij die doorgaans vriendschappelijk, zonder dat hij er veel voor
hoefdee te hebben. Bovenal toonde hij zich, in de derde plaats, artistiek betrokken bij de
vermenigvuldigingg van zijn werk. Hij had uitgesproken voorkeuren voor bepaalde prentmakers en hij
volgdee het reproductieproces op de voet. Hij controleerde de reproducties nauwgezet, of het nu ging
omm zelfstandige prenten, de kleine gravures voor almanakken, albums als Kinderen der Zee,
illustratiess voor Adam Bede, of zijn eigen etsen. Voltooide reproducties werden regelmatig door de
schilderr gesigneerd en kwamen zo terecht op tentoonstellingen. Op basis van zijn betrokkenheid bij de
reproductiess gebruikte hij de prenten regelmatig om zijn persoonlijke netwerk te onderhouden dan wel
uitt te breiden. Tekenend voor zijn betrokkenheid bij de reproducties, was dat hij er bij uitgever
Krusemann op aandrong om nadrukkelijk zorg te dragen voor de 'uitgaanskleren van zijn kinderen*.
Zelff zorgde Israels immers ook als een betrokken geestelijk vader voor zijn geesteskinderen. Gezien
zijnn bijzondere betrokkenheid bij de reproducties van zijn werk, moeten deze prenten worden gezien
alss een bijzondere categorie aan de rand van zijn oeuvre van schilderijen, tekeningen, aquarellen, etsen
enn boekillustraties.
Dee nauwe samenhang tussen Israels* originele werk en de reproducties ervan blijkt niet alleen
inn de betrokkenheid van de meester zelf. Ook in de kunsthandels waar hij zaken mee deed, gingen
kunstt en reproductie hand in hand. Zowel bij defirma'sBuffa, Goupil als Schalekamp waren behalve
zijnn schilderijen, aquarellen en etsen ook de reproducties ervan te koop. Aangezien van deze firma's
veell archiefmateriaal verloren is gegaan, is het moeilijk inzicht te krijgen in de relatie tussen de handel
inn origineel werk en de reproducties. Gezien de achtergrond van dezefirma'sis het waarschijnlijk dat
err een direct verband bestond tussen beide activiteiten. Zoals gebruikelijk waren de firma's van
oorsprongg uitgevers van reproducties, die na verloop van tijd hun werkzaamheden gingen uitbreiden
mett de handel in originele grafiek en schilderijen, waarbij de uitgeverij van reproducties overigens
werdd voortgezet. Illustratief voor de combinatie van prenthandel met kunsthandel is Schalekamps
gedifferentieerdd aanbod van Israels' producten. Naast diverse fotografische reproducties verkocht de
firmafirma tevens reproductie-etsen van Steelink, die ook te verkrijgen waren in het prachtalbüm Jozef
Israels.Israels. I'Homme et I 'Artiste?26 Liefhebbers konden bovendien kiezen voor een originele ets
NettenboetstersNettenboetsters van de hand van de schilder zelf, in 1900 overigens te koop voor dezelfde prijs als de
reproductiess van Steelink. Ten slotte verschenen de etsen van de meester zelf in dezelfde geïllustreerde
tijdschriftenn als de grafische reproducties van de diverse prentmakers.
Opp 12 augustus in 1911 overleed Jozef Israels. Hierop besloot het kunstlievende genootschap Pictura
uitt Groningen een standbeeld op terichtenvoor de beroemde Groninger. Het door Abraham Hesselink
ontworpenn beeld toont defigurenuit Israels' meesterwerk Langs moeders graf, gereproduceerd in
brons.227[81]] Aldus werd de kunstenaar geëerd met een 'monumentale* reproductie van zijn bekendste
werk. .

726726
Verkrijgbaar in het formaat van 46 x 47 cm voor de prijs van f.5>-, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en
kunsthandel,kunsthandel, Buiksloot 1900, p, 16. In 1916 waren de etsen verkrijgbaar voor f 3,75 en waren ook nog enkele exemplaren
'avantt la lettre* voor f.7,50 zie: Geïllustreerde Catalogus van Schalekamp's photographie en kunsthandel, Amsterdam 1916,
p.33.. Bovendien was erin 1892 een ets van Dake naar La Couturière leverbaar. Formaat 32 x 45 cmvoordeprijs van f.1,50,
zie:: Catalogue iüustrede Pulications Artistique, J.M. Schalekamp Amsterdam 1892, p.13-14.
^TentcaLL Groningen 1999,p.40-4l.
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'Ik'Ik hou er nogal van het nuttige met het aangename te verbinden 'l
LourensLourens Alma-Tadema (1836-1912) en de reproducties naar zijn werk
HoofdstukHoofdstuk 7
Inn 1869 deed De Kunstkronijk verslag van een wel heel bijzonder bezoek aan de Tentoonstelling van
werkenwerken van Levende Meesters in Amsterdam. De bronzen standbeelden van Ary Scheffer en
Rembrandtt waren tot leven gekomen en stonden vroeg in de ochtend voor de deur bij Arti et
Amicitiaee aan het Rokin:
'Eenn ieder die beseft hoe vervelend en eentoonig 't leven van een standbeeld voortkruipt, kan
ligtt begrijpen dat die beelden met het nachtelijk en vroege morgenuur woekeren, om zich voor
diee pijnlijke rust schadeloos te stellen. Toch keek Scheffer zonderling op, toen hij Rembrandt
voorr zich zag staan. Hetzelfde doel had beiden hier heen getroond. Scheffer maakte een korte
buigingg voor Rembrandt, liet deze het eerst binnentreden en weldra waren beiden in de
bovenzalenn van Arti, waar eene tentoonstelling van moderne kunst hen blijkbaar had
heengelokt.. "Uit Dordt overgewipt, om Arti's tentoonstelling te zien?" vroeg Rembrandt, zijn
knevell krullende; '*naar uw gading zal er niet veel bij zijn!" "Wie weet?"antwoordde Scheffer,
"ikk ben zoo exclusief niet; u weet misschien niet, dat er zelfs nog een periode in mijn
kunstlevenn geweest is dat men mij Rembrandtiek noemde: toen ik die schilderijen van Graaf
Ebenhardd b.v. schilderde, die bij de Kat in Dordt waren en nu door de stad Rotterdam voor
haarr museum Boymans zijn aangekocht." "Jawel, "hernam Rembrandt. "Dat wist ik wel. Gij
hebtt u niet te beklagen over uw landgenooten. Denk maar eens aan dat Scheffer-Album. "En
gijj evenmin. Wat doet Vosmaer niet voor u met zijn "Rembrandt Harmens van Rijn? En wat
wordtt de oud-Hollandsche school waarvan gij ontegenzeggelijk het hoofd zijt, tegenwoordig
niett gevierd en nagevolgd?"'2
Binnengekomenn wandelden de twee beroemde meesters over de tentoonstelling en bespraken de
modernee kunst. Aangekomen bij Alma-Tadema's schilderij Hoe Claudius keizer van Rome werd, ging
hunn conversatie voort:
"Datt is geen alledaagsch kunstenaar", riep Scheffer, "die als *t ware het algemeen type van
uitgestorvenn rassen weer tracht op te delven en terug te geven. Archeologische schilderkunst!"
"Zekerr een bestelling voor de bibliotheek van een of ander archeoloog, "zei Rembrandt, "want
datt is toch de roeping der kunst niet; daar zit geen ziel in, al is het er ook de geheele antieke
rommelzooo met ontegensprekelijke kennis van zaken tentoongesteld!" "t Is knap", zei
Schefferr peinzend, "maar, zoo als gezegt, vrees ik, dat de kunst op die wijze van hare roeping
afwijkt.. Er is nog een ander doek van Tadema, Iaat ons dat in de andere zaal eens gaan zien."
Aangekomenn bij het werk Wittebroodsweken: "A Ia bonheur!", riep Scheffer uit, "dat is
aantrekkelijker.. Hier is die archaïstische uitvoering en stijl minder kleingeestig
tentoongespreid.. De blonde vrouwen-figuur is allerbekoorlijkst van pose en 't kopje
uitnemendd gemodelleerd de jongeling eveneens. Er ligt een gratie over 't geheel verspreid, die
eenn ieder bekoren moet." "Voorzeker" hernam Rembrandt, "maar de kleingeestigheid
waarmeee de geringste détails behandeld zijn, stuit me tegen de borst, Zie die tafel en dien
vloerr eens." "Ik kan me ligt voorstellen," ging Scheffer voort, terwijl hij de détails
11

Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, ll-Ü-1875, Nr.15, Vosmaer-archief RPK. Eerder schreef ik een ongepubliceerde
doctoraalscriptiee Tussen kunst en reproductie. Over de betekenis van reproducties voor het werk van Sir Lawrence AlmaTademaTadema (1836-1912), Vrije Universiteit (1996) waarvan delen zijn gepubliceerd in R.M. Verhoogt, 'En nu nog een paar
woordenn business. Over reproducties naar Alma-Tadema', Jong Holland 12 (1996) 4, pp.22-33.
22
Anoniem, *A propos van de tentoonstelling van schilderijen van levende meesters in Arti et Amicitiae', De Kunstkronijk
(1869),, p.3.
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naauwkeurigg bekeek, "dat een man als gij, die voor licht en bruin leefde, en menig détail voor
uww effect hebt verwaarloosd-" "Verwaarloosd? kies liever een ander woord!"riepRembrandt
norschh uit. "Wat hebt gij met uw aanbidding van omtrek en lijnen niet "verwaarloosd!" Dat
dachtt ik onlangs nog toen ik bij Fodor uw "Christus Consolator" bezag: zeer wijsgeerig, diep
doordacht,, streng geteekend, maar - geen schilderij!" "Dat hebben ze in mijn leven anders
gevonden!"" zei Schetter peinzend met het hoofd knikkende. "Ge zijt er ten minste in uw leven
mett uw kunst beter bij gevaren dan ikP'hernam Rembrandt eenigszins spijtig. "De
nakomelingschapp denkt met zijn standbeelden alles goed te maken!"'3
Dezee fictieve conversatie tussen Rembrandt en Scheffer geeft een 'realistisch' beeld van de
toenmaligee waardering voor Alma-Taderna *s werk in Nederland. Weliswaar ontving hij in 1862 een
goudenn medaille voor zijn Merovingische schilderij Venantins Fortunatus leest zijn gedichten voor
aanaan Radegonda en werd hij in 1868 onderscheiden voor zijn bijdrage aan de Nederlandse kunst, maar
inn het 'land vann Rembrandt* viel zijn * archeologische' schilderkunst uit de toon bij de Realistische
genre-- en landschapsschilderkunst van Roelöfs, Mauve en Israels. Over het algemeen was ér respect
voorr zijn technische vaardigheid en grote archeologische kennis van het verleden* maar niet meer dan
dat.44 Weer buitengekomen, werden de bronzen Rembrandt en Scheffer nog begroet door het beeld van
dee dichter Vondel, waarna de drie heren terugkeerden naar hun voetstuk.
Toenn de standbeelden SchetYer en Rembrandt in 1869 zijn werk bespraken, had de in Friesland
geborenn Alma-Tadema zijn vaderland al lang verlaten. Sinds 1852 werkte hij in Antwerpen onder
invloedd van zijn leermeesters Louis de Taeye (1822-1890) en Henri Leys (1815-1869). Daar beleefde
hijj in 1861 ook zijn eerste succes met zijn schilderij De opvoeding van de kinderen van Clovis
(1861).[82JJ Na enkele werken met Middeleeuwse onderwerpen, legde hij zich toe op de verbeelding
vann het oude Egypte. Met zijn schilderij Pastimes in Ancient Egypt 3,000years ago (1863) debuteerde
hijj in 1864 op de Salon in Parijs en veroverde hij direct een gouden medaille,[95] In hetzelfde jaar
maaktee de 'archeoloog onder de schilders* kennis met de schatten van het Oude Romeinse Rijk. Na
eenn bezoek aan de opgravingen van Pompei' raakte hij definitief in de ban van deze rijke historische
periode,, resulterend in talloze Grieks-Romeinse schilderingen.5
Alma-Taderna'ss archeologische verbeelding van het verleden trok ook de aandacht van de
invloedrijkee kirasmandelaaruitgever Ernest Gambart. De handelaar had het vak destijds nog geleerd
bijj Goupil, maar was nu inmiddels zelf toonaangevend onder zijn eigen naam en deed onder meer
goedee zaken met het werk van de kunstenaarss Henri Leys en Rosa Bonheur (1822-1899). Via hen had
hijj ongetwijfeld al gehoord van de talentvolle schilder Alma-Taderna. De eerste ontmoeting met de
jongee schilder vond plaats in 1864, Nadat Alma-Taderna had gehoord dat de invloedrijke handelaar
naarr Antwerpen zou komen, arrangeerde hij een ontmoeting via een zorgvuldig gepland misverstand.
Toenn Gambart een bezoek wilde brengen aan het atelier van de schilder Joseph Laurent Dyckmans
(1811-1888),, zorgden Alma-Tadema's vrienden ervoor dat Gambarts koetsier het adres opkreeg van
dee jonge Fries,felde veronderstelling dat hij het atelier van Dyckmans binnenging, stapte de
handelaarr vervolgens bij Alma-Taderna naar binnen. De kunstkoper vatte het 'misverstand1 sportief
opp en was direct onder de indruk van het werk. Hij bood Alma-Tadema zelfs een contract aan voor
maarr liefst 24 schilderijen, die hij zou betalen tegen oplopende prijzen. Aanvankelijk ging Gambart
daarbijj af op het schilderij Bij het verlaten van de kerk in de vijftiende eeuw (1864). Ahna-Tadema
wistt hem echter snel te overtuigen van zijn Egyptische onderwerpen en van zijn nieuwe belangstelling
voorr de Grieks-Romeinse Oudheid. De handelaar stemde toe en dacht daarbij ongetwijfeld aan het
success van jonge Engelsen als Frederick Leighton (1830-1896), Albert Moore (1841-1893) en Edward
Poynterr (1836-1918), die in deze tijd de aandacht hadden getrokken met onderwerpen uit de Klassieke
33

Anoniem, 'A propos van de tentoonstelling van schilderijen van levende meesters in Arti et Amicitiaé', De Kunstkronijk
(1869),p.4. .
44
Zie over receptie van Alma-Tadefna in Nederland: Meédendorp Pijl 1996, p.21-30.
55
Zie over de populariteit van Oriëntaalse onderwerpen bij andere Nederlandse kunstenaars: Dé Leeuw 1985, p.10-37.
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Oudheid.66 Mede op advies van Gambart verhuisde Alma-Tadema in 1865 vanuit Antwerpen naar het
meerr mondaine Brussel waar hij werkte aan zijn eerste grote opdracht. Vanaf deze periode begonnen
zijnn schilderijen langzaam maar zeker steeds beter te verkopen. Naar aanleiding van dit bemoedigende
resultaat,, gaf Gambart Alma-Tadema in 1868 een tweede grote opdracht, nu voor 52 schilderijen. De
beidee opdrachten zorgden voor een buitengewoon succesvolle samenwerking tussen de kunstenaar en
zijnn handelaar.7 In het verleden had Gambart al eerder successen geboekt met SchefYer, Israels,
Holmann Hunt en Rosa Bonheur, maar vanaf nu was Gambarts naam vooral verbonden met de jonge
Alma-Tadema,, Gambarts biograaf Jeremy Maas schreef het later treffend:
'hii him Gambart found a painter who was tailor-made to his requirements; industrious, never
soo rarefied in his idealism as to be blind to the vagaries of the art market, and unfailingly
capablee of painting rich and luscious pictures exactly suited to the tastes of the new
bourgeoisie,, particularly in England and America. It is no exaggeration to say that, while he
wass aided and abetted by that genialfigure,Alma-Tadema was Gambart's greatest creation-.*8
Dankzijj de opdrachten van Gambart was Alma-Tadema aan het einde van de jaren zestig uitgegroeid
tott een bekende kunstenaar. Zo schreef hij op 8 juni 1868 aan zijn neef H.W. Mesdag:
'indienn er een liefhebber naar mijn schilderijen gevraagd heeft geloof mij deze is het meer om
vann mij een werk te bezitten dan wel omdat hij het mooi vindt *[.»] Een ding is zeker namelijk
datt ik te Parijs meer reputatie heb dan in Holland en België. Iedereen kent me daar. Bc heb
zelfss een Heer gerencontreert die mij aangeboden heeft een huis naar mijn believen en
behoeftee en teekeningen te bouwen op een hem toebehoorend terrein [...] Ik heb er niet direct
inn gebeten dewijl het mij nu nog niet zoo geheel en al past. Wij hebben nog eenige huizen
wezenn zien zeer lief en mij zeer passend allen ongeveer 5,6 of 7 duizend franken huur
doendee gelegen rondom rue de Boulogne rue de Bruxelles rue Laval etc. dus goed in Parijs.
Hett is mij dus gebleken dat het zeer mogelijk is een geheel huis met tuin te Parijs te bewonen.
Wijj hebben die zaak echter nog maar wat uitgesteld, er is du reste nog geen haast bij en
hebbenn wij tijd.'9
Desondankss werd zijn werk in Frankrijk, net als in Nederland of België, nog weinig verzameld. Zijn
schilderijenn vertrokken vooral naar Engeland. Gambart had de jonge kunstenaar in de Victoriaanse
kunstwereldd geïntroduceerd waar hij kennismaakte met tijdgenoten als J.E, Millais, D.G. Rossetti
(1828-1882)) en G.F. Watts (1817-1904). In Engeland ontmoette hij bovendien zijn toekomstige
(tweede)) echtgenote Laura Theresa Epps (1854-1909). Terwijl de weg naar Parijs was afgesloten door
dee Frans-Duitse oorlog, werd hij in Engeland in meerdere opzichten met open armen ontvangen. Hij
verhuisdee naar Londen en groeide in de jaren zeventig uit tot een van de toonaangevende Victoriaanse
kunstenaars.. Vanaf toen was Engeland zijn tweede vaderland. In tegenstelling tot 'Scheffer en
Rembrandt'' hadden veel Engelse critici wel veel bewondering voor deze archeologische schilder van
dee Grieks-Romeinse Oudheid.
Gambartt trok zich aan het begin van de jaren zeventig langzaam terug uit de kunsthandel
terugg en droeg op 25 maart 1871 zijn bedrijf over aan zijn neef LH. Lefêvre. Toch bleef de oude
handelaarr nog jaren op eigen naam en rekening actiefin de kunsthandel en onderhield hij nauwe
contactenn met Alma-Tadema.10 In het voetspoor van Gambart zette Lefêvre de handel in schilderijen
alsmedee de uitgave van reproducties voort. De Engelse firma Lefêvre, later in samenwerking met
66

Barrow 2001, p. 56-57.
Zie over deze kennismaking van Gambart met Alma-Tadema: Swanson 1977, p.14-15 en Meedendorp Pijl 1996, p. 26-28.
8
Maasl975,p.l71. .
99
Brief van Alma-Tadema aan H.W. Mesdag, 6-6-1868, geciteerd in: Meedendorp Pijl 1996, p.28.
100
Brief van Alma-Tadema aan Gambart, 18 maart 1902,, inv. 1990-A.987 Fondation Custodia Parijs. Het is één van de
laatstee brieven van de schilder aan zijn handelaar. Minder dan een maand later, op 12 april 1902, overleed de beroemde
handelaar. .
77
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Pilgeram,, continueerde de relatie met Alma-Tadema en bleef zo de belangrijkstefirmavoor zijn werk en
dee reproducties ervan.
Alma-Tademaa zag zijn werk gereproduceerd in vele gravures, etsen, litho's en foto's.
Daarnaastt werden er reproducties naar zijn werk gepubliceerd in uiteenlopende geïllustreerde
uitgavenn - van tijdschriften en tentoonstellingscatalogi tot archeologische overzichtswerken. Na
Schefferr en Israels staan in dit hoofdstuk de reproducties van Alma-Tadema's werk centraal. Wat
voorr reproducties verschenen er van zijn werk en hoe ging deze schilder om met de prenten naar rijn
werk?? Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing over de betekenis van reproducties voor
Alma-Tademaa en zijn werk. De geboren Fries had zich in veel opzichte tot Engelsman gevormd en
werdd zelfs in de Engelse adelstand verheven tot Sir Lawrence Alma-Tadema. Voor de aanduidingen
vann zijn werk hanteer ik zoveel mogelijk de oorspronkelijk titel. Na zijn vroege werken uit zijn
Continentalee periode gebruik ik voornamelijk de Nederlandse titels. Na zijn verhuizing naar Engeland
veranderdee de titels voornamelijk naar Engelse bijschriften. Voor de kunstenaar zelf gebruik ik de
naamm Alma-Tadema. Aanvankelijk was hij geboren met de achternaam Tadema. De term Alma
voegdee hij later zelf toe. Over wanneer en waarom hij dat deed zijn de meningen verdeeld. Volgens
sommigenn was het een doopnaam, afkomstig van zijn grootvader. Een ander vernaai is dat hij de term
toevoegdee om zijn werk meer op de voorgrond te plaatsen bij tentoonstellingen, die, zoals destijds
gebruikelijk,, op alfabet werden ingericht. Om de aandacht van de argeloze bezoeker (inclusief critici,
uitgeverss en handelaren!) te trekken was de naam Alma-Tadema aantrekkelijker dan Tadema. Of dit
verhaall waar is, weten we niet, maar gezien de zakelijk inslag van de kunstenaar moeten we het niet
uitsluiten.. Feit is dat hij al vanaf zijn zestiende jaar zijn werk signeerde met Alma-Tadema.11
Alma-TademaAlma-Tadema en Het 'copyright'
Alss zoon van een notaris was Alma-Tadema van huis uit vertrouwd met de wereld van het recht.
Aanvankelijkk leek hij in de wieg gelegd voor een juridische toekomst. Hij koos echter voor een
artistiekee loopbaan, waarover de biografe Helen Zimmern later schreef:
'Todayy we hardly know whether it is more touching or more comic to think of the painter of
"Sappho",, of 'Phidias', of the ^First-born" of so many masterpieces, as destined for the dry,
dusty,, unpoetic profession of the law.'12
Mett zijn keuze voor het kunstenaarschap nam hij echter nooit volledig afscheid van het recht. De
eerstee expliciete aanwijzing van Alma-Tadema's juridisch besefis een brief aan zijn goede vriend, de
classicuss en jurist Mr Carel Vosmaer (1826-1888),13 Het ging om enkele schetsen met de
personificatiess Muziek en Tekenkunde, gemaakt ter decoratie van zijn atelier. De schetsen zouden
eventueell in prent verschijnen bij de Leidse uitgever Sijthoff. Voor het geval de reproducties
daadwerkelijkk zouden worden uitgegeven, stelde Alma-Tadema: 'dan zal Mr Sijthoff mij iets moeten
geven.. b.v. een **Royalty."14 Het reproduceren en verspreiden van zijn composities was voor hem geen
vrijblijvendee aangelegenheid. Het exploiteren van zijn werk via repmductie vereiste enige compensatie
aann de kunstenaar in de vorm van een 'royalty'. Gezien het ontbreken van een Nederlands auteurswet
voorr beeldende kunst was de uitgever Sijthof hiertoe niet wettelijk verplicht De wens van de schilder
getuigtt van een algemeen juridisch besef, zoals dat bij steeds meer kunstenaars doordrong. Om
onbekendee redenen kreeg het plan tot een zelfstandige uitgave van zijn schetsen geen gevolg, maar
kwamenn ze uiteindelijk terecht in De Kunstkronijk, waarover later meer.

1

'' Swanson 1977, p.8. Illustratief is de signatuur op het vroege zelfportret uit 1852: L Alma-Tadema fee et inv 1852 15/3,
zie:zie: Swanson 1990, nr.7.
l2
Zimmernl886ip.2. .
133
Zie over de vriendschap tussen Alma-Tadema en Vosmaer: Heijbroek 1989, p.130-147 en over Vosmaer: Praamstra 1997,
p.83-98. .
144
Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 26-X-1874, Vosmaer-afchief Nr.1 la, 1 lb RPK Amsterdam.

288 8

Alma-Tadema'ss verdoek om een royalty roept de vraag op hoe hij omging met copyrights op
zijnn werk. Had hij afspraken met kunsthandeluitgevers over de mogelijke reproductie van zijn
schilderijen?? Het is waarschijnlijk dat de reproductierechten een belangrijk element waren bij de handel
inn zijn werk. Het is goed denkbaar dat Gambart, die, zoals we zagen, zich als geen ander bewust was van
hett belang van copyrights, met Alma-Tadema afspraken heeft gemaakt over het copyright van de
diversee werken. Er bestonden in ieder geval wel afspraken hieromtrent tussen de kunstenaar en
Gambartss opvolgers, Pilgeram & Lefèvre. Zo schreef Alma-Tadema aan Vosmaer over de verkoop van
hett werk ,4 Parting Kiss (1882) ook wel bekend als Au Revoir:
'Diee liefhebbers zijn mooye lui.[...] Mijn Au Revoir dat nu te Parijs te zien zal zijn in de Salie
Petitt was gereserveerd door een amateurvriend voor een lage prijs. Madame had er geen plezier
in,, ten minste niet om mij aangenaam te zijn. Zoo als zij niet besliste verkocht ik de schilderij in
dee 12 uren voor hetzelfde geld plus copyright aan mijn kunstkooper die er binnen het uur L
15000 aan verdiende aan een andere amateur. Nu is die vriend natuurlijk kwaad, t kan mij niet
schelen.*15 5
Alma-Tademaa verkocht het schilderij 'plus copyright' aan zijn 'kunstkooper' L.H. Lefèvre, die het
vervolgenss doorverkocht aan een liefhebber. Daarbij heeft de handelaar het reproductierecht
waarschijnlijkk niet afgestaan, getuige de gravure die hij enkele jaren later van dit werk uitgaf.16 Een
anderr voorbeeld is At the Shrine of Venus (1888, CCLXXXDC), waarvan de schilder het
reproductierechtt al voor de tentoonstelling bij de Royal Academy had verkocht aan de Berlin
Photographicc Company.17 Bij de verkoop van Tarquinius Superbus aan Pilgeram & Lefèvre deed hij
eveneenss het copyright van de hand. Toen The Magazine ofArt in 1878 een reproductie ervan
publiceerde,, deed men dit met expliciete dank aan deze kunsthandel.18
Inn de schaduw van het reproductierecht speelde bij Alma-Tadema ook het tentoonstellingsrecht een rol.
Hett exposeren van kunstwerken bood een belangrijke mogelijkheid voor de commerciële exploitatie van
kunstwerken.199 Het was opnieuw Gambart die de trend had gezet, waarna vele kunsthandelaren
probeerdenn om populaire kunstwerken via expositie lucratief uit te buiten, dit overigens vaak buiten de
kunstenaarr om. Zo zag Alma-Tadema eens tot zijn grote ongenoegen de schets Hush! She sleeps (1870,
LXXXV)) geëxposeerd door de kunsmandelaaruitgever McLean, zonder dat hij hierover van tevoren was
geïnformeerd: :
'Mayy I be allowed to say mat I am sorry to see that the old sketch called Hush dating as far as
18700 is exhibited publicly. Really, exhibition-makers ought to ask the artist's permission to use
hiss name in order to attract the public to pay their shillings for his show.'20
Dee schilder raakte hiermee de kern van het tentoonstellingsrecht Het exposeren van een kunstwerk was
eenn vorm van exploitatie waarbij het belang van de kunstenaar direct in het geding was, zoals de
schilderr wist. Hij achtte deze schets verouderd en niet (meer) representatief voor zijn artistieke
kwaliteitenn van dat moment en dus niet geschikt voor expositie. Afgezien van het belang van de
kunstenaar,, moest uiteraard ook rekening gehouden worden met de belangen van de eigenaar. Illustratief
hiervoorr is een brief van Alma-Tadema aan de acteur Coquelin betreffende zijn schilderij Reverie (1874
opuss CXLI). De schilder wilde het werk exposeren en vroeg daarvoor tevens toestemming aan de
nieuwee eigenaar. Na diens goedkeuring schreef hij: 'Comme vous n'avez pas reprondre a ma
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propositionn de l'expose a la gallery. Ici j'ai en avoir votre permission de Ie faire et dis aujourd'hui c'est
deposee la et visible a tous les visiteurs comme votre propriete.'21
Alma-Tadema'ss belangstelling voor het auteursrecht ging verder dan zijn eigen werk. In zijn
bibliotheekk bevonden zich enkele juridische publicaties.22 Zo bezat hij W. Briggs, The Law of
internationalinternational copyrights. Prospectus of work, giving contents and index (1906), M, Routh, The Law of
artisticartistic copyrights (1881) en verschillende Amerikaanse wetswijzigingen.23 In een recensie van The Law
ofofartistic copyrights in de Art Journal verweet men Routh dat deze te veel vanuit het belang van de
kunstenaarss had geschreven en daarbij de belangen van andere partijen, zoals de eigenaar, te kort had
gedaan.244 Gezien het voorgaande is het de vraag of Alma-Tadema deze kritiek deelde.
Tekenendd voor zijn betrokkenheid bij het auteursrecht is ook zijn inzet voor de verbetering van
dee juridische bescherming van kunstenaars en hun werk in het algemeen. Op 27 april 1897 schreef
Alma-Tademaa aan de bevriende kunstenaar Edward Burne-Jones: *I left at 7 to reach home for a match
off food to be at 8.30 at the Commission Meeting of the Copyright Law wich lasted till 12 midnight,'25
Ruimm eenjaar eerder was tijdens een bijeenkomst van de St. John's Wood Arts Club van 24 februari
18966 de Copyright Law Committee opgericht Alma-Tadema werd benoemd tot voorzitter van de
commissie,, die tot taak had de regelgeving op het gebied van het auteursrecht nader te onderzoeken. Het
uiteindelijkee doel was het formuleren van een wetswijziging om te komentotbetere wetgeving. De
commissiee bestond verder uit prominente schilders, graveurs en vormgevers. Haar aanbevelingen
werdenn overgenomen door de Royal Academy en aangeboden aan het Britse Parlement26 AlmaTadema'ss voorzitterschap van de Copyright Law Committee onderstreept zijn belangstelling voor het
auteursrecht,, waarmee hij inmiddels de nodige ervaring had opgedaan. Met zijn inzet voor het
auteursrechtt trad hij bovendien in de voetsporen van Gambart, die al in 1863 een pleidooi had gehouden
voorr het auteursrecht dat nog steeds actueel was.
ZelfstandigeZelfstandige reproducties
Gravures,Gravures, etsen enfotos
Tijdenss zijn verblijf in Antwerpen voltooide Alma-Tadema in 1861 zijn schilderij The Education of
thethe Children ofClovis (1861, XIV).[82] Hij had het werk in opdracht gemaakt voor de Antwerpse
Verenigingg voor de Bevordering van de Beeldende Kunsten. Het werk zou worden verloot. De nieuwe
gelukkigee eigenaar was niemand minder dan de Belgische Koning Leopold. Het omvangrijke werk
baardee veel opzien en vormde het eerste succes voor de jonge schilder. Na de tentoonstelling in
Antwerpenn was het in datzelfde jaar 1861 nog te bewonderen op de expositie van Levende Meesters
inn Den Haag, waarna het in 1864 en 1866 te zien was in het Amsterdamse Arti et Amicitiae. Gezien
ditt succes is het niet toevallig dat de Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten in
Nederlandd juist dit werk koos voor de premieplaat van 1866.28 Net als in Antwerpen werd ook hier
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eenn kunstverloting georganiseerd. Voor hen die bij de verloting geen geluk hadden was een
reproductiee beschikbaar, gegraveerd door J.H. Rermefeld, die eerder prenten had gemaakt van Israels'
werk.299 Rennefelds gravure van The Education of the Children ofClovis (1861, XIV) behoort daarmee
tott de vroegste zelfstandige prenten naar Alma-Tadema's werk. Terwijl het geschilderde origineel bij
dee Koning van België hing, was de reproductie ervan beschikbaar voor de gewone man.
Naa zijn Antwerpse periode verhuisde Alma-Tadema in 1865 naar Brussel. Hij betrok een
atelierr aan de Rue de Palais nr. 51 dat hij deelde met de Belgische fotograaf J. Dupont.30 Het
fotografischh medium was inmiddels het experimentele stadium ontstegen en werd nu op steeds
ruimeree schaal toegepast voor de reproductie van kunstwerken. Samenwerking tussen een schilder en
eenn fotograaf was niet meer nieuw; Ary Scheffer en Jozef Israels heten altienjaar eerder hun werken
fotograferen.. Wel nieuw was de intensieve en structurele wijze waarop Alma-Tadema en Dupont met
elkaarr samenwerkten. De schilder liet tijdens het schilderen zijn werken in verschillende fasen
vastleggenn door de fotograaf. Op basis van dergelijke foto's experimenteerde hij vervolgens uitvoerig
mett de vormgeving van zijn composities.31 Hij gebruikte Duponts reproducties als 'fotografische'
tussenstadiaa bij de totstandkoming van zijn werk. Overigens maakte Dupont ook vele portretten van
Alma-Tademaa en zijn gezin. Als dank voor de diverse foto's gaf Tadema zijn schilderij The Mirror
aann de fotograaf, zoals hij Vosmaer schreef:
'Dupontt who, has photographed my family more than once, to be explicit: some hundred
portraitss and who has reproduced several of my paintings, I paid with a sketch of a day's
work.. His excellency [J.Dupont] has sold the thing for 3,000francs,it turned up here for sale
[and]] has caused me troubles with my art dealer and at last it has been sold to some lover of
artt for 6,000 francs.'32
Dee kunsthandelaar in kwestie was Gambart, dié, zoals eerder bleek, zeer gespitst was op fotografen.
Hett op de markt komen van dit werk verstoorde zijn handel. Opmerkelijk genoeg lijkt dit schilderij
vann de fotograaf Dupont een grotere bedreiging voor zijn handel in schilderijen, dan Duponts foto's
voorr zijn handel in reproducties. De foto's van Dupont hebben waarschijnlijk maar in zeer beperkte
matee het gezamenlijk atelier verlaten. Gezien de functie van de foto's lijken ze vooral voor intern
gebruikk te zijn geweest.
Eenn interessante vroege foto is een reproductie van de aquarel In the Temple (1872, XCVH), uit
1872,, waarvan het Fries Museum te Leeuwarden een exemplaar bezit. Alma-Tadema woonde en werkte
inmiddelss in Londen, waar hij doorwerkte aan de vele werken in opdracht van Gambart. Ook deze foto
blijktt uitgegeven door Gambart, Hoewel in hoofdstuk 3 is geschetst hoezeer deze handelaar ten strijde
trokk tegen illegale fotografen, moet worden benadrukt dat zijn ergernis vooral was gericht tegen
frauduleuzefrauduleuze fotografen; niet tegen het medium als zodanig. Integendeel, al in de jaren veertig waagde hij
zichh als een der eersten in de handel van foto's. Het is niet duidelijk wanneer Gambart de eerste foto's
naarr Alma-Tadema's werk liet maken, maar wellicht niet veel eerder dan 1870. In deze periode werd
Alma-Tadema'ss werk nog op bescheiden schaal gefotografeerd, dit tot teleurstelling van de kunstenaar
zelf,, die hierover in 1873 klaagde tegen Vosmaer: 'De uitgave van photografieen is een moeyelijk ding
dee uitgevers willen er geen geld genoeg voor uitgeven.'33 De kunstenaar zelf zag wel mogelijkheden
voorr fotografische reproductie, maar was nu eenmaal afhankelijk van de medewerking van uitgevers.
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Tott teleurstelling van de kunstenaar ging de voorkeur van uitgevers vooralsnog uit naar traditionele
gravuress en etsen. Toen Gambart zijn favoriete werk van Alma-Tadema, The Vintage Festival, wilde
latenn reproduceren, koos ook hij voor een traditionele gravure, niet voor een foto. De kunstenaar had
hett werk in opdracht van de handelaar gemaakt en in 1870 voltooid. Met het oog op de gravure gaf de
handelaarr hem eveneens de opdracht om een verkleinde versie van het werk te maken, die ruim een
halfjaarr later voltooid was.34[83] Enkele maanden later was de eerste, grote, versie te bewonderen in
Gamhartss French Gallery in Londen, waar het werk al snel werd gekocht door de vermogende
bankierr Baron J.H.W. von Schroeder. Het grote schilderij vertrok naar de nieuwe eigenaar en de
reductiee ging naar de bekende graveur Auguste Blanchard. Al voordat de prent was verschenen,
schreeff The Art Journal in 1871:
'Itt is placed in the hands of the eminent engraver Blanchard, whose reputation is very high in
Englandd as well as in France. He is certain to produce a plate of surpassing merit; for the style
andd "manner" of the picture is precisely suited to the burin of the master.*35
Hett was ongetwijfeld de keuze van Gambart om zijn favoriete 'Alma-Tadema* door Blanchard te laten
graveren.. Hij kende ongetwijfeld Blanchardsfraaiegravures naar Scheffers werk, zoals naar diens
ChristusChristus Remunerator. De Franse graveur had in Engeland inmiddels naam gemaakt met prenten naar
diversee beroemde Victoriaanse meesters, zoals zijn gravure uit 1858 naar het beroemde Derby Day van
W.P.. Frith en zijn prent uit 1867 naar The Finding of the Saviour in the Tempte van W. Holman Hunt
Hett waren twee zeer populaire prenten, succesvol uitgegeven door Gambart36 Gambart moet een groot
bewonderaarr van deze Franse graveur zijn geweest en voorzag hem van diverse opdrachten voor
reproductie.. Gecharmeerd als hij was van de schilderijen van Alma-Tadema, is het dan ook niet verwonderlijkk dat hij voor de reproductie ervan opnieuw koos voor Blanchard. De graveur had reeds ervaring
opgedaann met Alrna-Tadema's werk, getuige zijn gravure naar het Egyptische werk Pastimes in Ancient
Egypt:Egypt: 3>ÖQQ years ago, opgenomen in The Art Journal van 1S67.37 Blanchards gravure naar The
VintageVintage Festival verscheen volgens het register van de PSA op 8 januari 1S74.38 Deze is daarmee de
eerstee zelfstandige reproductie van een werk van Alma-Tadema die in dit register vermeld staat. De
prentt werd overigens niet meer uitgegeven door Gambart zelf, maar door zijn opvolger en heef L.H.
Lefèvre. .
Naa Blanchards gravure van The Vintage Festival verschenen bijna twee jaar later, op 24
decemberr 1875, opnieuw twee gravures van zijn hand naar werken van Alma-Tadema: Thé Picture
GalleryGallery en The Sculpture Gallery.39 Voor de reproductie van deze twee werken schilderde AlmaTademaa opnieuw een reduction van het origineel als een alternatief voor de graveur. Sterker nog, de
reductiee van The Picture Gallery was ogenschijnlijk al eerder af dan het origineel. Zo schreef hij aan
Vosmaer:: *De grote schilderijen zijn nog steeds in wording, de reductie van de schilderijen liefhebber is
nuu te Parijs bij Blanchard die er de gravure van begonnen heeft.*40 Hoewel een reductie doorgaans
impliceertt dat deze na het origineel gemaakt wordt, lijken deze verschillende versies hier eerder naast
elkaarr te zijn geschilderd. Toch zijn er opmerkelijke verschillen. Het grote schilderij biedt een Romeinse
sctólderijengallerijj met diverse figuren die wel zijn geïdentifeerd als mensen uit de directe omgeving
344
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vann de kunstenaar. De oude kunsthandelaar in centrum van de voorstelling is naar alle waarschijnlijk
niemandd minder dan Ernest Gambart, met op de achtergrond zijn opvolgers: PJ. Pilgeram en Léon
Lefèvree en rechts ernaast de invloedrijke handelaar Paul Durand-Ruel. Op dé voorgrond kijken twee
mannenn ingespannen naar een werk op de ezel, dit zijn wellicht de kunsthandelaren Henry Wallis en
Charless Deschamps. Het zijn stuk voor stuk bekende zakenrelaties van de oude kunsthandelaar,
waarmeee deze Romeinse scène tevens een interessante afspiegeling is van de eigentijdse Victoriaanse
kunsthandel.. Alleen de vrouw op de voorgrond was geen handelaar, maar hoogstwaarschijnlijk Madame
Angelée,, de maitresse van Gambart. Zowel het grote als het kleine schilderij waren opdrachten voor
Gambart,, maar het grote werk was speciaal bestemd voor Gambarts eigen huis in Nice. Dit is wellicht
ookk de reden dat Alma-Tadema in dit werk diverse bekende personen uit het leven opnam in deze
Romeinsee voorstelling.41 Op de prent gemaakt naar de reductie, eveneens gemaakt in opdracht van de
Gambart,, pastte hij de voorstelling aan en liet hij hem weg.[84 A/B] Waarschijnlijk wilde de handelaar
niettfigurerenop een prent die hij zelf uitgaf. Alma-Tadema voltooide in 1875 van de pendant, A
SculptureSculpture Gallery (1874 CXXV), eveneens een verkleinde versie voor reproductie (1875 CLVH).42
Afgezienn van dergelijke reducties stelde Alma-Tadema ook aquarellen, tekeningen en foto's beschikbaar
voorr de prentmakers als (ondersteunend) beeldmateriaal.43 Op 24 december 1875 verschenen Blachards
prentenn naar The Picture Gallery en The Sculpture Gallery. Daarnaast werd er een gravure van zijn hand d
gepubliceerdd naar A Bacchante. Mede dankzij zijn eerdere prent naar The Vintage Festival maakte
Blanchardd nu snel naam als graveur van Alma-Tadema's werk.44
Tegelijkertijdd met de gravures van Blanchard verscheen er een reproductie-ets van de Franse
etserr Paul Rajon (1842/3-1888) naai A Roman Emperor: 41 AD.A$ Net als met Blanchard, was met
Rajonn voor een toonaangevende prentmaker gekozen. The Art Journal roemde de prent als: 'the joint
workk of two great men, the painter Alma-Tadema and the artist-etcher Rajon.,46 Ook Alma-Tadema
omschreeff de prent als 'een prachtige ets'.47 De schilder was goed bevriend met Rajon en was een groot
bewonderaarr van diens grafisch werk. In een brief aan Vosmaer stelde hij: 'Sijthoff heeft mij gevraagd
omm het adres van een goed etser [...]. Ik heb bij mij direct Rajon genoemd die zeker de beste van allen
is.'488 Rajons ets iss onlosmakelijk verbonden met de oplevende populariteit van reproductie-etsen in deze
periode.499 Vooral gedurende de jaren zeventig en tachtig was de etstechniek in Engeland populair. In de
hoopp hiervan te profiteren staken vele etsers het Kanaal over. Ook The Art Journal constateerde in 1876
dee groeiende populariteit van de etstechniek voor de reproductie van schilderijen, mede dankzij de etsen
vann Rajon.50
Naastt de gravures van Blanchard en de ets van Rajon verschenen op 24 december 1875 ook
tweee etsen van de Nederlander Leopold Löwenstam (1842-1898) naar werken van Alma-Tadema: The
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FirstFirst whisper of love en de pendant In Confidence^ In het voetspoor van etsers als Raj on maakte ook
dee Nederlandse prentmaker naam met reproductie-etsen. Nadat hij de Koninklijke Academie voor
Beeldendee Kunst in Amsterdam had doorlopen en in Stockholm enige tijd als etser had gewerkt,
vertrokk ook hij naar Londen waar hij sinds 1873 woonde en werkte. Daar ontmoette hij ook AlmaTademaa waarna ze jarenlang intensief samenwerkten. Verreweg de meeste reproducties naar AlmaTademaa verschenen van de hand van deze Nederlandse etser, die, net als schilder zelf, in Engeland
zijnn tweede vaderland. Op deze samenwerking tussen Alma-Tadema en Löwenstam kom ik hieronder
terug. .
Terwijll de prentmakers Blachard, Rajon en Löwenstam aan hun prenten werkten, hoopte AlmaTademaa dat de gerenommeerde eiser Leopold Flameng (1831-1911) twee prenten wilde maken naar
tweee Merovingische werken. In de wetenschap dat de prentmaker naar Amsterdam zou komen om in het
Rijksmuseumm de Nachtwacht in prent te hrengen, schreef Alma-Tadema aan zijn vriend Carel Vosmaer:
'Gee weet dat Flameng, de honderd gulden print gecopieerd heeft voor het Franse Gouvernement
enn nu naar Amsterdam [is]om als pendant de Nachtwacht te maken? De print is magnefiek
uitgevallenn en als de Nachtwacht zo goed gelukt, dan beloof ik U zal het iets mooyer worden.
Hijj kan als we tot een besluit komen met de Fredegonda en Venantius Fortunatus, die nu in
Amsterdamm zijn, beginnen. *52
Dee twee Merovingische schilderijen Queen Fredegonda at the death-bed of bishop Praetextatus (1864)
enn de Venantius Fortunatus reading his poems to Radegonda VI: AD 555 (1862) waren in 1873 in bezit
vann respectievelijk J. Borski en H.D. Hooft van Woudenberg, allebei woonachtig in Amsterdam.
Interessantt is het initiatief om gebruik te maken van de aanwezigheid van de prentmaker voor de
reproductiee van eigen werk.53 Of Alma-Tadema en de befaamde prentmaker tot overeenstemming
kwamenn is niet bekend, Prenten van diens hand naar Alma-Tadema zijn mij niet bekend. Wellicht kon
ditt plan voor reproductie om de een of andere reden geen doorgang vinden.
Naa deze vroege prenten uit halverwege de jaren zeventig verschenen er hoofdzakelijk
reproductie-etsenn naar Alma-Tadema?s werk, vooral van dé etser Löwenstam, en een enkele prent van
Rajon.. Op 9 mei 1876 verscheen bijvoorbeeld de ets van Rajon naar On the Steps of the Capitol, Toen
dèè eiser nog bezig was, schreef Alma-Tadema aan Vosmaer: 'Hij is nu airede f<bezigM met de "springflowers"" en verheugt zich zeer in het project mijn portret te etsen.'54 Aangezien er geen schilderij
onderr deze titel bekend is, doelde hij waarschijnlijk op de aquarel Springflowers: Garland sellers on
thethe steps of the Capitol (1874, CXXXVET). Deze aquarel was de tweede versie van zijn eerder gemaakte
schilderijj On the Steps of the Capitol (1874, CXXXÜ). Toen de ets uitkwam, stond daarop niet de titel
vann de aquarel, maar de titel van het schilderij vermeldt: On the steps of the Capitol.55 Een ander
voorbeeldd is een ets van Löwenstam naar Pleading (1876, CLXVII). Ook hij maakte hiervoor
waarschijnlijkk gebruik van een aquarel in plaats van het geschilderde origineel. De twee jaar later
gemaaktee aquarel A sollicitation (1878, CLXXXDQ lijkt de feitelijke basis voor Löwenstams reproductie-etstie-ets naar het schilderij Pleading (1876, CLXVII).56 In 1879 verscheen van het verwante werki4
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The First whisper oflove. Companion to "In confidence', L. Löwenstam, PUgeram and Lefêvre, 24 december 1875, zie
Friendd 1886, p.77; In confidence. Companion to "Thefirstwhisper oflove", L. Löwenstam, ets Pügeram and Leferve, 24
decemberr 1875, zie: Friend 1886, p. 108.
522
Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 28-V-l 873, Nr.7, Vosmaer-archief RPK Amsterdam
333
Zoals bij veel musea bestond er ook bij hét Rijksmuseum eenrijkecultuur van kopieren. Naast de vele kunstenaars en
liefhebberss die voor hun eigen oefening de oude meesters kwamen kopieren, waren er ook vele prentmakers en fotografen
werkzaamm met het oog op het uitgeven van reproducties, zie: P.J.J. vanThiel, 'Het Rijksmuseum in het Trippenhuis, 18141885.. Kopiisten en fotografen', Rijksmuseum Bulletin 30 (1982), pp.63-86.
544
Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 11-11-1875, Nr.15 (a-d), Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
555
On the steps ofthe Capitol, P.Rajon ets, E.S. Palmer, 9 mei 1876, zie; Friend 1886, p.164. Bij uitzondering verscheen de
prentt niet bij defirmaPilgeram en Lefêvre maar bij uitzondering bij E.S. Palmer.
Swansonn I990,p.I92. Dit in tegenstelling tot de mening van Cuypers die de aquarel opvat als de vervanging van het
verlorenn gegane olieverf schilderij. Alma-Tadema had het schilderij Pleading geschilderd als een 'centrepiece' bij de eerdere
werkenn In confidence en The First whisper of love. Vergelijkbaar werd ook de nieuwe ets in aanvulling op Löwenstams
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QuestionQuestion (1877 opus CLXXXV) een ets van Unger.57 Etsen als deze zouden gedurende de jaren
zeventigg en tachtig regelmatig in Engeland verschijnen, zoals de fraaie ets van Löwenstamnaar
WelcomeWelcome Footsteps uit 1888.58[85]
Dee populariteit van de reproductie-ets verhinderde niet dat er nog steeds gravures bleven verschijnen.
Vann Blanchard werd een gravure gepubliceerd naar The Torch Dance (1881, CCXXII), bedoeld als
eenn pendant bij de eerder verschenen gravure naar A Bacchante*9 Eenjaar later, in 1883, verscheen
zijnn gravure naar In the time ofConstantine.60 Vervolgens werden in 1884 en 1886 prenten
gepubliceerdd naar respectievelijk The Parting Kiss en An Oleander.6ï[$6] Hoezeer gravures naast
etsenn werden uitgegeven, blijkt wellicht uit de reproductie van Alma-Tadema's vier werken met de
jaargetijden,, gemaakt in opdracht van Pilgeram en Lefêvre.62 Van de vier schilderijen verscheen op 25
septemberr 1879 een serie van vier gravures door Blanchard.63 Nadien werd de serie ook door
Löwenstamm en de Italiaanse etser Battista Maggi in prent gebracht
Eenn opmerkelijke gravure is Blanchards prent naar Dolce Far Niente (ook wel: Resting, 1882,
CCXLIV).. Alma-Tadema had vijf dagen eerder een aquarel voltooid met dezelfde titel. De beide
afbeeldingenn zijn echter spiegelbeeldig. Volgens Swanson heeft de schilder waarschijnlijk zijn
schilderijj tussentijds laten fotografen, zoals hij vaker deed. Op basis van het negatief heeft de schilder
dee aquarel gemaakt. Deze aquarel is wellicht (mede) gemaakt als ondersteunend beeldmateriaal voor
dee prentmaker. Dankzij de spiegelbeeldige voorstelling kon de prentmaker, in dit geval Blanchard, de
afbeeldingg exact overnemen.w Na het afdrukken van de plaat was de voorstelling vervolgens weer
overeenkomstigg het originele schilderij. Dankzij deze methode werd de graveur verlost van de lastige
omzettingg van de voorstelling. De prent toont daarbij op een interessante wijze hoe schilderkunst,
prentkunstt en fotografie soms met elkaar werden gecombineerd om kunstwerken gemakkelijker te
kunnenn reproduceren.
Gambartt had aan het begin van de jaren zeventig de toon gezet met zijn initiatief voor
Blanchardss prent naar The Vintage Festival. Het originele schilderij in de grote versie was destijds
aangekochtt door de bankier Baron von Schroeder. Jaren later informeerde dezelfde verzamelaar bij
Gambartt naar een pendant bij zijn geliefde werk van Alma-Tadema. Vervolgens gaf Gambart aan de
schilderr de opdracht tot het vervaardigen van een bijpassend schilderij: A Dedication to Bacchus
(1889,, CCXCIÜ), een vergelijkbaar onderwerp en geschilderd op hetzelfde formaat. Net als bij The
VintageVintage Festival vroeg Gambart om een reductie ervan (1889, CCXCIV) voor een reproductie die een
paarr maanden later klaar was. Voor de gravure werd opnieuw Blanchard aan het werk gezet, waarna
dee verkleinde versie terechtkwam bij Gambart in zijn villa Les Palmiers in Nice. De prent verscheen
inn 1892 als één van de laatste gravures naar Alma-Tadema. [87] De traditie van de traditionele
reproductietechniekk bestond nog steeds, maar werd nog slechts door enkelen instandgehouden.

eerderee etsen van deze werken gepubliceerd. Zie: Pleading. As a centre to "In confidence," and "ThefirstWhisper of love",
L.. Löwenstam ets, Pilgeram and Lefêvre, 24 juni 1878, zie: Friend 1886, p. 177.
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Swanson 1990, nr.226.
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Zie ook twee latere etsen van de Engelse reproductie-etser CO. Murray met prenten naar The Convalescent, uitgegeven in
18966 en zijn ets naar The Ever Changing Horizons, 1904 beiden uitgegeven door Virtue and Co, Zie Swanson 1990, nr.4Ö9,
420. .
599
The Torch Dance (Companion to " A Baehantë% A.Blanchard lijngravure, L.H.Lefèvre 20 maart 1882, zie; Friend 1886,
p.231. .
600
In the time ofConstantine, A. Blanchard lijngravure, L.H.Lefèvre, 24 januari 1883, zie: Friend 1886, p. 109.
611
The Parting Kiss, A. Blanchard lijngravure, L.H.Lefèvre, 1 juli 1884, zie: Friend 1886, p.170 (1881,CCXXIV aquarel,
1882,, CCXL olieverf) An Oleander, A.Blanchard lijngravure L.H.Lefêvre, 22 maart 1886, zie: Friend 1886, p.4.1882,
CCXLIV); ;
6262
The Seasons (In four plates) -1 Spring, 2 Summer, 3 Autumn, 4 Winter, A. Blanchard lijngravure, Pilgeram and Lefêvre,
255 september 1879, zie: Friend 1886, p.205.
633
De serie schilderijen werd behalve door Blanchard ook door Löwenstam en de Italiaanse prentmakers Battista Maggi in
prentt gebracht.
"" Dolce far Niente, A. Blanchard gravure, L.H.Lefêvré 22 januari 1887, zie Friend 1886, p.21 (CCXLIII eerste versie
aquarel,, CCXLIV tweede versie paneel).
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Blanchardd was één van de laatste graveurs die hét nog kon en de opvolgers van Gambart waren de
laatstee uitgevers die het nog aandurfden om dergelijke kostbare prenten uit te geven.
Inmiddelss werd Alma-Tadema's werk vanaf het einde van de jaren tachtig op ruime schaal
gefotografeerd.655 Na de vroege foto's van Dupont, zoals naar The Sculpture Gallery, durfden uitgevers
durfdenn er nu kennelijk wel genoeg geld voor uit te geven.[88] Toen hij in 1888 At the Shrine of Venus
(18888 CCLXXXLX) had geschilderd, had hij het copyright ervan al verkocht aan de Berlin Photographic
Corporationn nog voordat het werk werd tentoongesteld op de Royal Academy.60 Deze Duitsefirmahad
vestigingenn in Berlijn, Londen en New York en speelde een belangrijke rol in het uitgeven van
fotografischee reproducties. Bijzonder zijn de grootformaat fotomechanische fotogravures die in de jaren
tachtigg en negentig verschenen. De eerste fotografische reproductie van een werk van Alma-Tadema,
diee in de PSA is te vinden is, The Frigidarium uit 1890, uitgegeven door deze fotografische
cnaderneming.677 Enkele jaren later publiceerde dezefirmaeen foto naar Spring. Het schilderij dateert
uitt 1894 en werd in hetzelfde jaar nog gefotografeerd.68^] Gedurende de tweede helft van de jaren
negentigg verschenen er diverse fotogravures naar Alma-Tadema's werk, vooral bij de
kunsthandelaaruitgeverr Arthur Tooth die in deze periode toonaangevend was op het gebied van
fotogravures,, m 1894 publiceerde hij een fotogravure van The Benediction (1894, CCCXXV). Eenjaar
laterr verscheen bij dezelfde firma de fotógravure van Past and Present Generations (1894,
CCCXXVH).. Na deze prent gaf de kunsthandelaar nog meer reproducties uit zoals, van Roses, Love 's
Delight.Delight.69 69
Ookk na 1900 presenteerde de firma Tooth nog verschillende fótogravures op groot formaat.70 De
laatstee mij bekende zelfstandige reproducties zijn de fotogravures naar Ask me no more, for at a touch I
yieldyield uit 1906 en de prent naar Caracalla and Gèta: Bearfight in thé Coliseum AD203, uit 1907.71 [90,
91]] Aan het begin van de twintigste eeuw bepaalden deze fraaie grootformaat foto's het beeld van
Alma-Tadema*ss werk. Gravures of etsen van zijn werk waren inmiddelss zeldzaam geworden. Het is niet
bekendd of, en hoe, hij betrokken is geweest bij deze fotografische reproducties aan het eind van zijn
leven.. Gezien zijn grote interesse voor fotografie, moet hij met veel belangstelling defraaiefotogravures
hebbenn bekeken, gemaakt op een formaat Waar hij een halve eeuw eerder alleen nog maar van had
kunnenn dromen.
Terugkijkendd is Alma-Tadema's werk gedurende meer dan een halve eeuw gereproduceerd in gravures,
etsenn en foto's. Opvallend genoeg lijken sommige reprodiK^etechnieken hierbij grotendeels te
ontbreken.. De lithografie is bijvoorbeeld nauwelijks gebruikt voor grootformaat reproducties, met
uitzonderingg van de litho van Bong en Honemann naar Fredegonda at the deathbed of bishop PraetextaInn hét register van de Printseller's Association vermeldt als één van de eerste fótogravures naar een Alma-Tadema de prent
marmar Settling a Difference uitgegeven door Goupil. De maker van dit werk is niet de schilder zelf maar zijn echtgenoot, Mrs
Alma-Tadema,, Photogravure Goupil, The fine Art Society (limited), 24 april 1884.zie: Friend 1886, p.206.
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Swanson I990,p.257. Hier haalt Swanson een mij verder onbekende brief aan van Alma-Tadema aan Harry Quilter. Zie
overr de Berliner Photografische GeseUschaft: Tentcat Berlin 1989, p.278.
677
The Frigidarium, Thé Berlin Photographic Company fotógravure, Thos. McLean, 11 juni 1890, zie Friend 1886, p.99
(1890,0X11) )
Eenn ander voorbeeld uit deze periode is de fotogravure naar Comparisons, gepubliceerd door de uitgever Stephen Gooden
&& Fox in 1893, zie Swanson 1990, p.354.
699
cat Maas: Arthur Toom 1898 [zie swanson 385. noemt fotogravure van BerlinPhot.Soe, 1897] Interessant is ook het werk
TheThe Conversion of Paula By St. Jerome 1898. De schilder maakte het in opdracht van de uitgever Tootb, Het schilderij werk
alss fotogravure gereproduceerd en Stephens schreef een uitvoerige toelichting, ook in opdracht van de kunsthandelaar, zie:
Swanson,, no. 387. In 1899 verstrekte de Tooth nog enkele opdrachten aan Alma-Tadema waarvan binnen een jaar bovendien
fotogravuress verschenen, zoals Hero, (1898, CCCLH) The Baths of Caracalla, (1899, Zie cat. Maas: Hero, Arthur Tooth,
1899,, The Baths of Caracalla, Arthur Tooth 1900.
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Eenfraaivoorbeeld is de fotogravure van Under the roofofblue Ionian wheather (1901 opus CCLXXUT) uitgegeven in
1901,, Swanson noemt een fotogravure uit 1901 van de Berlin Photographic Soc, zie: Swanson 1990, nr.400. In 1905
verscheenn bij dezelfde firma eenfotogravurenaar Among the ruins (1902, CCCLXXIT) fotogravure van Tooth in 1905, zie
Swansonn 1990,nr,405.
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Swanson 1990, nr.413.
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tustus (1864 opus XX) uit 1866.72 Een andere 'afwezige' techniek is de typische Engelse mezzotint. Zeker,
dezee techniek werd net als de lijngravure aan het einde van de negentiende steeds minder gebruikt, maar
err bleven nog steeds voorbeelden verschijnen. Alma-Tadema zag zijn werk echter nooit gereproduceerd
doorr zijn beroemde tijdgenoot, de mezzotinter Samuel Cousins, of door andere gerenommeerde
prentmakerss als T.L. Aitkinson (1817-C.1890) en JJJ>. Miller (1860-1903). Het dichtst in de buurt kwam
eenn mezzotint van Aitkinson naar Colliers portret van Alma-Tadema.73 Waarom verschenen er zo
weinigg litho's en mezzotints naar Alma-Tadema's werk? Wat betreft de lithografie hangt dit
waarschijnlijkk samen met het relatief spaarzame gebruik van deze techniek voor zelfstandige prenten.
Dee lithografie werd inmiddels meer gebruikt voor geïllustreerde uitgaven en goedkoper drukwerk dan
voorr prestigieuze prenten. Dat de lithografie en de mezzotint zo weinig zijn gebruikt voor de reproductie
vann Alma-Tadema's werk, hangt misschien mede samen met de uitgevers en prentmakers met wie hij
samenwerkte.. Zo werkte de schilder gedurende meer dan dertig jaar vrijwel uitsluitend samen met
Gambartt en diens opvolgers Pilgeram en Lefëvre.74 Hetzelfde gold voor de prentmakers Blanchard,
Rajonn en Löwenstara Ook met hen werkte de schilder gedurende lange tijd samen en was hij goed
bevriend.. De informele persoonlijke betrekkingen van de schilder met uitgevers en prentmakers heeft er
wellichtt toe geleid dat Alma-Tadema de reproductie van zijn werk aan hen lijkt te hebben
voorbehouden.. Als gevolg hiervan verbond hij zich ook aan het specialisme van deze prentmakers.
Blanchardd was nu eenmaal graveur en geen mezzotinter, en Löwenstam was een moderne etser die de
mezzotinttechniekk waarschijnlijk helemaal niet beheerste. Soms lijkt Alma-Tadema's band met een
prentmakerr zelfs hechter, dan met zijn uitgever. Zo werkte hij jarenlang intensief samen met de etser
Löwenstam,, wiens prenten werden uitgegeven door Pilgeram en L e f è 4 en andere uitgevers. Meer dan
welkee andere prentmaker of fotograaf maakte Löwenstam reproducties naar Alma-Tadema's werk en
groeidee hij uit tot de vaste etser van de schilder.
DeDe schilder en zijn etser
Dee carrières van de schilder Alma-Tadema en de etser Leopold Löwenstam kenden een vergelijkbaar
patroon.. Beiden hadden hun vaderland al snel verlaten en hun eerste succes in het buitenland
gevonden,, zij het dat de schilder naar België vertrok en de prentmaker naar Zweden. Vervolgens
verhuisdenn ze allebei aan het begin van de jaren zeventig naarr Londen. Daar kruisten hun wegen
elkaarr en werkten ze veel samen bij de reproductie van Alma-Tadema's werk. Ze raakten nauw met
elkaarr bevriend. Löwenstam trouwde met het Engelse kindermeisje van Alma-Tadema, Alice Search.
Dee band tussen Alma-Tadema en Löwenstam komt fraai tot uitdrukkingg in het portret dat de sehilder
inn 1883 van de prentmaker maakte (1883, CCLH) ter gelegenheid van diens 4 1 ^ verjaardag. Het toont
dee etser geconcentreerd werkend aan een prent naar een werk van Alma-Tadema. De prentmaker
maaktt daarbij gebruik van een zogenaamd paperwindow. Kijkend door dit instrument kon de
prentmakerr de voorstelling in spiegelbeeld bestuderen. Op het schilderij valt nog net de aquarel A
DeclarationDeclaration (1883, CCLVm) te herkennen, gebruikt voor Löwenstams reproductie van Arno te Ama
Afe(1881,CCXXXIV). .
Alma-Tademaa volgde het reproductieproces op de voet. Hij voorzag Löwenstam van de nodige
aanwijzingenn en correcties, zoals valt af te leiden uit een interessante brief van de schilder aan de etser
overr diens ets naar zijn schilderij A Favourite Author?5]*}!] De Engelstalige brief geeft een bijzondere
indrukk van bun samenwerking en wordt daarom integraal geciteerd:
722

Ook in het register van de Printseller's Association zijn geen Holografische reproducties naar Alma-Tadema's werk te
vinden. .
733
In tegenstelling tot Alma-Tadema verschenen er in de jaren '80 en '90 diverse mezzotints naar werken van zijn tijdgenoot
Fredericc Letghton. Voorbeelden zijn de prent van Cousins naar Biondina (The Fine Art Society, 1881), Millers prent naar
InvocationInvocation (Arthur Tooth, 1893) of de mezzotint van Leon Girardet (1857-1895) naar The Queen ofSheba van Edward
Poynterr (Thomas McLean 1892). Afgezien van de typische Engelse mezzotint is zijn wérk ook niet gereproduceerd in de
veelgebruiktee 'mixed method', een combinatie van gravure, ets en mezzotint en toegepast door onder andere W.H.Simmons.
744
Na de opdrachten van Gambart vanaf 1864 schilderde hij vele werken voor hem en diens opvolgers tot aan het begin van
dee jaren '90. Eenn van de laatste werken in opdracht van Lefèvre is Eloquent Silence (1Z9Ö, CCCÏ). Het werk werd
gereproduceerdd door P.J.Arendzen, zie: Swanson 1990, nr.338.
"Swansonn 1977 p.33.
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'Aprill 601,1889
Dearr Löwenstam,
Whenn yesterday moming I received a letterfromLefèvre telling me that the etching was
finishedfinished save a few touches after my remarks, I telegraphed to Lefèvre in answer to his letter, to
comee and talk the matter over with me. I cannot feel completely satisfied with the progress of
thee plate as submitted to me in the last proof and as I wanted to dispel the ideafromLefèvre's
mindd mat he could publish and promise the plate shortly... I asked him to speak to you, and to
requestt you the favour of a call if possible at 7 p.m. yesterday. You arrived at lunch time, and
beingg at the time unusually preoccupied with my own work, I preferred not to see you and
discusss your work which upset me to much, and I trust you will understand and accept this
apology. .
Itt is not clear to me why you complain of labouring under difficulties, in line of a
touchedtouched up photo. I told you at the time I believe it the better way to leave a photo, which is
unusuallyy good in tone and modelling and to give you a careful drawing of the picture. This
drawingg in many cases is an outline only, in others it is carried much further, in the left hand of
thee reading girl for instance. Had you followed my drawing as I repeatedly insited upon, you'd
finish,, the plate must have (undecipherable)., and hair like horsehair out of an old sofa... you
persistt to leave out the hand of the fair girl... you will not look carefully at my drawing, you pay
noo attention to the modelling on the photo, you accept very little of my comments... you
reproachh me for having foiled in keeping my promise, you are childish and infotuated with your
workk as to tell me that under the circumstances you doubt very much whether any etcher could
doo better.
II am sorry to have to write, Lowen, that I decline to sign such works as it stands, and I
trustt that our meetingtomorrowat 12 Noon will make you feel that it will be a good thing if you
tookk the plates up again and worked at it with all the might and wish to make it as well as you
can. .
Yourss sincerely, ,
Ahna-Tadema* *
Dee brief illustreert hoe Alma-Tadema de reproductie nauwkeurig naspeurde op onregelmatigheden in
dee tekening en op licht-donkerverschillen. Aanwijzingen in de marge van de prent en nader overleg
mett de prentmaker waren volgens de schilder noodzakelijk om het reproductieproces bij te sturen. En
ditt alles in de hoop dat de prentmaker hieraan kon en wilde voldoen. De aangehaalde prent naar A
FavouriteFavourite Author staat daarbij niet op zichzelf. Alma-Tadema's veeleisende benadering van
Löwenstamm werd ook bevestigd door de dochter van de etser, Millie Löwenstam: 'He was too much of
aa perfectionist, and always demanded extra work of Father. He was hot tempered and could become
excessivelyy angry if details didn't run smoothly.'76 De brief laat zich lezen als een 'geschreven'
proefdruk,, kritisch becommentarieerd door de schilder.77
Bijj Alma-Tadema liep de spanning op als de reproductie hem niet beviel. De schilder zat nu
eenmaall in een lastig parket. Hij was zeer ontevreden over Löwenstams ets naar zijn werk A
FavouriteFavourite Author en probeerde de uitgever over te halen om de publicatie ervan uit te stellen.
Tegelijkertijdd bleef hij echter afhankelijk van Löwenstams inzet. In felle bewoordingen probeerde hij
zijnn macht te laten gelden in het reproductieproces en poogde hij zowel de uitgever als de prentmaker
aann zijn zijde te krijgen. Of de schilder uiteindelijk geheel zijn zin heeft gekregen, is de vraag.
Hoewell de schilder het reproductieproces nadrukkelijk wilde rekken ten bate van de kwaliteit van de
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Swanson 1977, p.33.
Zo bestaat er ook een geannoteerde proefdruk van Löwenstams ets naar He loves me he loves me not (1887 opus
CCLXXX). .
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prent,, verscheen Löwenstams ets al ruim een maand later, op 14 mei 1889, bij uitgever L.H.
Lefèvre.78 8
Dee botsing tussen de schilder Alma-Tadema en de etser Lowenstam bij de reproductie van A
FavouriteFavourite Author had een dieper liggende oorzaak. De werkelijke reden van het conflict schuilde in
hett feit dat Alma-Tadema, net als al zijn collega-schilders, niet zijn eigen reproducties maakte.
Hierdoorr bleef de schilder afhankelijk van de kwaliteit en inzet van de prentmaker. Deze afhankelijke
positiee ten opzichte van de prentmaker gold misschien nog sterker ten opzichte van de uitgever. Hoe
afhankelijkk de schilder van beide partijen was, blijkt wellicht ook uit het feit dat hij niet de
consequentiee heeft getrokken om na deze prent Lowenstam en Lefèvre zakelijk vaarwel te zeggen.
Eenn paar maanden later verscheen opnieuw een ets van Lowenstam, gemaakt naar zijn Rose of all the
Roses,Roses, nu echter uitgegeven door Stephen T. Gooden.79 De breuk met Lefèvre was niet definitief.
Ruimm een jaar na de 'problematische' ets van A Favourite Author verscheen een ets van In the Rose
garden,garden, opnieuw gemaakt door Lowenstam en uitgegeven bij Lefèvre.80 Gezien het conflict rond de
reproductiee van A Favourite Author, was de schilder formeel of informeel kennelijk niet bij machte
omm een volledig eigen koers te varen. In Alma-Tadema's felle bewoordingen lijkt niet alleen zijn
macht,, maar vooral zijn machteloosheid door te klinken/Machteloosheid die het gevolg was van zijn
artistiekee betrokkenheid bij de reproductie in combinatie met zijn afhankelijkheid van de prentmaker
enn de uitgever.
Alma-Tademaa was overigens niet alleen kritisch ten opzichte van de etser Lowenstam.
Kenmerkendd voor zijn kritische controle is eveneens het commentaar bij een próefafdruk van Rajons ets
naarr The Bath (Strigils and sponges), in het bezit van het British Museum.81 [93] De marge van de prent
staatt vol met minutieus commentaar voor de etser over ónder meer de verhoudingen tussen licht en
donker:: 'trop de lumiere sur Ie jet' [...] la strigyle dans Tombre plus foncée' Bovendien lette de
schilderr scherp op de tekening van de ets: 'un peu plus de dessin dans les cheveux sur Ie bronze [...]
Tepongee pourrait avoir des trous plus variees et plus profondes.'82 Naast deze geschreven
opmerkingenn bracht Alma-Tadema de verschillende details, zoals handen of andere lichaamsdelen,
mett schetsjes in de marge nog eens extra onder de aandacht van de prentmaker. Nadat Rajon het
commentaarr had verwerkt in de etsplaats, mocht hij de proefdruk houden als een geschenk van de
schilder.833 Dé ets werd gepubliceerd door Pilgeram en Lefèvre op 1 juli 1880.84
Lowenstamm behoorde tot een generatie prentmakers die naam maakte met reproductie-etsen
vann kunstwerken. Toch was de reproductie-ets aan het einde van de jaren tachtig niet meer bij
iedereenn populair. Toen criticus Veth in 1887 in Londen verbleef, wilde hij ook even op bezoek gaan bij
Alma-Tadema,, maar door de verbouwing van diens woonhuis en atelier kwam het niet gelegen, zoals hij
begreepp van Lowenstam, die hij wel ontmoette. De heren hadden het onder meer over kunstreproductie,
zoalss Veth liet weten aan zijn vriend Albert Verwey op 11 december 1887:
'Tademaa zal ik wel niet hoeven te bezoeken. Zijn atelier wordt verbouwd. Gisteren ontmoette ik
zijnn vriend Lowenstam wiens portret door hem indertijd op de driejaarlijksehe was. De man gaf
mee geen groot idee van Tadema's behoefte aan artistieke omgang. Hij beweerde dat Arendzen
knapperr etser was dan Thijs Maris!!! En Waltner vond hij de grootste levende etser, - om dat te
bewijzenn vertelde hij hoe duur de epreuves d'artiste van de Nachtwacht wel waren: f.2500,-'89
88

A Favourite Author Lowenstam ets, L.H.Lefèvre, 14 mei 1889, zie: Friend 1886, p.73
Rose ofall the Roses, Lowenstam ets, Stephen T.Gooden, 8 november 1889, zie: Friend 1886, p.86.
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In the Rose garden (companion tö A Favourite Author), Lowenstam ets, L.H.Lefêvre, 22 juli 1890, zie: Friend 1886,
p.101. .
811
Er is alleen een aquarel hekend met deze titel (1878 CXCVI). In tegenstelling tot de eerdere voorbeelden diende deze
aquarell dus niet als een alternatief voor een (eerder vervaardigd) olieverfschilderij.
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Zie opmerking in de marge van Rajons ets in het British Museum, zie; tentcat. Amsterdam 1996, p.12 en noot 10.
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In 1888 was Alma-Tadema aanwezig op de begrafenis van Rajon in Parijs.
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The Bath {Strigils and sponges), P.Rajon, ets L.H.Lefevre, 1 juli 1880, psa 13, zie hierover: Anoniem, 'Reviews', The Art
JournalJournal (lSSl),p3\.
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brief van J.P. Veth aan A. Verwey, 11-12-1887 Londen, opgenomen in: Schehkeveld Van der Wiel 1995, p.381.
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Dee moderne kunstenaarcriticus Veth verbaasde zich zeer over de opvattingen van de reproductie-etser
Löwenstam.. Zelf had hij eindeloos meer waardering voor de etsen van de originele Matthijs Maris
dann voor de reproducties van Arendzen en Waltner. Sterker nog, door de fraaie fotografische
reproductiess van defirmaBraun achtte hij dit soort reproducties eigenlijk overbodig.86
Dee schilder Alma-Tadema en de prentmaker Löwenstam werkten jarenlang intensief samen
bijj diverse reproducties. De etser Löwenstam was daarmee de meest productieve bewerker van zijn
werk.. De prentmaker profiteerde van het succes van de schilder en de schilder van de fraaie
bewerkingenn van zijn etser. Zodoende hadden ze gezamenlijk succes, dat de een voor een belangrijk
deell aan de ander te danken had.
Staten,Staten, prijzen en oplagen
Hett Fries Museum in Leeuwarden bezit een interessante advertentie van de kunsthandelaar L.H. Lefèvre
mett een overzicht van de reproducties naar Ahna-Tadema's werk van dezefirma.[94]Gezien de
samenstellingg van de lijst moet de advertentie dateren uit het einde van de jaren tachtig.87 Als opvolger
vann Gambart was Lefèvre gespecialiseerd m het werk van Alma-Tadema en de reproducties ervan. De
advertentiee toont een doorsnee van het aanbod van reproducties toen de schilder op het hoogtepunt van
zijnn roem was. Ze biedt een ruime keuze van zijn Grieks-Romeinse taferelen in de vorm van gravures en
etsenn van Blanchard en de etsers Rajon en Löwenstam.88
Dee prenten waren leverbaar in drie tot vijf staten en varianten bestaande uit Artist 's proofs,
proofsproofs before the letters\ India proofs* Indian prints en plain prints, met sterk aflopende prijzen. De
meestt exclusieve Artist 's proofs droegen zowel de signatuur van de schilder als van de prentmaker.
Blanchardss gravures naar de pendanten The Picture Gallery en The Sculpture Gallery waren allebei in
vijff varianten te krijgen: Artist's proofs (8p en &s),proqfs before letters (6p en 6s), India proofs (4p en
4s),, Indian prints (3p en 3s) en gewone prenten (2p en 2s). De prenten naar de vierjaargetijden werden
perr set aangeboden in verschillende staten: Artisfs proofs (2 lp), proofs before letters (Ï2p en 12s),
Indiann proofs (6p en 6s) en in gewone prenten (4p en 4s). Relatief kostbaar waren Blanchards gravures
naarr The Parting Kiss: Artist's proofs (10 p en I0s),proofs before letters (6p en 6s); India proofs (4p en
4s)) en gewone prenten (2p en 2s), Van de populaire gravure naar The Vintage Festival waren volgens de
advertentiee de proofs before letters en de India proofs reeds uitverkocht Alleen de India prints (4p en
4s)) en de gewone prenten (2p en 2s) waren nog uit voorraad leverbaar. Bovendien vermeldt de
advertentie:: 'The Artist's Proofs of this celebrated subject have long since been disposed of. The
publisherr has, however, repurchased some [onleesbaar, RV] and will fumisch price on application.'
Alleenn voor de echte liefhebbers waren nog enkele Artist 's Proofs te koop met de prijs op aanvraag.
Daarnaastt waren van Blachard gravures te koop naar A Bacchante, The Torch Dance, Dolce Far Niente,
InIn the time ofConstantine en An Oleander}9
Behalvee deze gravures waren er ook diverse etsen verkrijgbaar van Rajon en Löwenstam,
overr het algemeen beschikbaar in minder varianten en voor lagere prijzen. Rajons ets naar The Bath
Dee aanleiding was Walteers reproductie-ets naar Rembrandts Nachtwacht. Vosmaer schreef zijn bewondering in De
NederlandscheNederlandsche Spectator, waarop Vethreageerdein De Nieuwe Gids; 'In onze tijd, waarin men zulke volmaakte
reproductiess van schilderijen kan bekomen als de Braunfotografieen zijn, beeft een vlijtige maar zoodanig geestloze, zozeer
koude,, qua kleur dus gemankeerde ets, ox geen reden van bestaan.'Giltay 1976, p.98.
877
Gezien de samenstelling van de advertentie dateert deze uit de periode 1887-1889, Blanchards gravure Dolce far Niente,
aangemeldd in 22 januari 1887 staat nog wel maar Löwenstams ets naar A Favourite Author uit 14 mei 1889 is nog niet
opgenomenn in dit overzicht, zie: Zie Friend 1886, p.21,73.
"" In deze tijd was een pond ongeveer 12 a 13 gulden waard. Zie hierover N.V. Postumus, De Nederlandse prijsgeschiedenis,
22 dl, 1943.
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Blanchards gravure van A Bacchante was verkrijgbaar in vier staten: Artist 's proofs (5 pondfp] en 5 shillings]), proofs
beforebefore letters (3 p en 3 s), India proofs (1 p en 11 s en 6 dime [d]) en prenten op gewoon papier (I5s). De gravure van The
TorchTorch Dance was leverbaar in 4 staten: Artist's proofs (5p en 5s), Proofs before letters (3p en 3s), Indian proofs (lp en lis)
enn gewone prenten (15s); van zijn gravure naar Dolce Far Niente waren er: Artist's Proofs (4p en 4 s), India Proofs (lp en
liss en 6 d) en prenten op gewoon papier (I5s). Zijn gravure naar In the time ofConstantine was beschikbaar in vijf staten:
'Artist'ss proofs' (6p en 6s), 'proofs before letters' (4p en 4s), 'Indian proofs' (3p en 3s), 'India prints' (lp en 1 Is en 6d) en
tenn slotte in gewone prenten (lp en Is). De gravure van An Oleander was te koop in 3 staten: 'Artist's proofs' (6p en 6s),
'Indiann proofs* (3p en 3s) en gewone prenten (lp en Is).
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wass te koop in Artist's proofs (5p en 5s), India proofs (2p en 2s) en gewone afdrukken (lp en Is). Van
zijnn ets naar A Roman Emperor waren de Artist 's proofs inmiddels uitverkocht. Er waren alleen nog
prentenn verkrijgbaar op Indiaas papier (4p en 4s) en gewoon papier (2p en 2s). Van Löwenstam waren
err etsen naar de pendanten The First Whisper en In Confidence te koop in Artist 's proof(5 pond en 5
shilling),, prenten op Indiaas papier (2 pond en 2 shilling) en op prenten op gewoon papier (lpond en 1
shilling).. Zijn ets naar Pleading was aanwezig in dezelfde staten en prijzen. Ten slotte was er een ets van
Löwenstamm verkrijgbaar naar Autumn in drie varianten: Artist's proofs (5p en 5s), proofs op India's
papierr (2p en 2s) en prenten op gewoon papier (lp en Is). Van deze compositie was dus zowel een
gravuree van Blachard als een ets van Löwenstam beschikbaar.
Inn aanvulling op deze reproducties naar Alma-Tadema's werk was er bovendien een
reproductiee van John Colliers portret van Alma-Tadema te koop, gegraveerd door T.L. Aitkinson.90
Dee prent was vervaardigd in mezzotint, een opmerkelijke uitzondering in het aanbod van etsen en
lijngravurés.. Ook deze prent was beschikbaar in verschillende versies: Artist 's Proofs (5p en 5s),
ïndiaproofsïndiaproofs (2p en 2s) en gewone prenten (lp en Is). De metalen drukplaat van deze mezzotint was
vernietigd,, zoals expliciet vermeldt staat in de advertentie. De prentverzamelaar hoefde dus niet te
vrezenn voor zijn exclusieve bezit.
Mett het oog op de verspreiding van deze prenten zijn de oplagen van groot belang. Hoewel de
oplagecijj fers een terugkerend probleem zijn in het onderzoek naar de negentiende-eeuwse
kunstreproductie,, kunnen we dankzij de gegevens van de Printseller's Association toch een indruk
krijgenn van deze aantallen. Als we de prenten naar Alma-Tadema's werk overzien, lagen de oplagen van
dee Artist 's Proofs globaal tussen dé 100 en 500 exemplaren. Van deze staat werden vervolgens
maximaall 25 prenten gedrukt als presentie-exemplaren. Van de staat 'voor de letter' verschenen
doorgaanss 25 tot 100 exemplaren. Van de staat 'met de letter' verschenen globaal genomen 50 tot 100
afdrukken.. Doorgaans varieerden de oplagen dus van minimaal 125 tot ruim 800 aangemelde
exemplaren.. Benadrukt moet worden dat niet iedere prent in de dezelfde staten verscheen en dat
bovendienn de prenten in de goedkoopste staat, de prints, niet hoefden te worden aangemeld. Juist van
dezee staat verscheen waarschijnlijk de hoogste oplage. De totale oplagen waren dan ook meestal hoger
dann de aangemelde hoeveelheid prenten. Een uitzondering is dé mezzotint naar Colliers portret van
Alma-Tadema.. DePSAnoemtvande275y4rfef'spr0<#s, 25 presentie-exemplaren, 100 geletterde
proofsproofs en tot slot 400 overige prenten.91 Aangezien de drukvorm werd vernietigd, weten we bij
uitzonderingg van déze prent de exacte oplage: 800 prenten in totaal.
Dee genoemde oplagen zijn uiteraard niet automatisch hetzelfde als de aantallen verkochte
prenten.. In dit verband is Blanchards prent naar The Vintage Festival interessant. Volgens de advertentie
warenn immers alle exemplaren van de Artist 's proofs verkocht. Dit betekent dat er 500 exemplaren
warenn afgezet en bovendien de 25 spéciale Artist 's proofs presentie-exemplaren. Ook de 100
exemplarenn 'voor de letter' waren uitverkocht, net als de 200proofs op Indiaas papier. Dit maakte dat er
vann deze prent minimaal 825 exemplaren waren verkocht, zonder de verkoop van de goedkoopste
exemplarenn mee te (kunnen) rekenen. Opgemerkt moet worden dat deze prent relatief veel staten kende
enn de oplagen per staat aan de hoge kant waren. In combinatie met de bovengenoemde prijzen was de
opbrengstt van deze prent minimaal 7290 pond. Aangezien de productiekosten niet bekend zijn, is het
moeilijkk te achterhalen wat de winst was op deze uitgave. Duidelijk is in ieder geval wel dat het alleen al
bijj deze prent om aanzienlijke bedragen ging.
Dee advertentie stelt dat alle prenten 'can be obtained from the Publisher L.H. Lefèvre, 1A King
Street,, St James's Square, London'. De genoemdefirmawas dus niet alleen uitgever, maar tevens
prentverkoper.. De combinatie van prentuitgeverij met prentverkoop kwam in deze periode vaker voor,
Ookk de etser Paul Rajon maakte een portret van Alma-Tadema. Op 11 februari 1875 schreef de schilder aan zijn vriend
Vosmaerr over een aanstaande reproductie van een :'[Rajon R.V.] verheugt zich zeer in het project mijn portret te etsen. Het
portrett zou dan niet meer zo alleen staan en de artistieke waarde van het verhoogd worden.', zie: brief van Alma-Tadema aan
Vosmaerr 11-2-1875, nr.15 a-d, Vosmaer-archief RPK Amsterdam, zie de aanmelding van de PSA: 27 aug 1883.
911
Mezzotint, portret 275 'Artists proofs', 25 'Presentation proofs', 100 'lettered proof, 400 prints, zie: Friend 1886, p. 226.
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maarr was niet vanzelfsprekend. Afgezien van defirmazelf, waren de prenten volgens de advertentie
bovendienn verkrijgbaar bij 'the leading Publishers and Printsellers in all countries.' Deze eenvoudige
zinsnedee is belangwekkend omdat hij de firma Lefèvre verbindt met de internationale prenthandel en
uitgeverij. .
Hierbijj moeten twee kantekeningen worden geplaatst In de eerste plaats wordt gewezen op de
'leading'leading publishers and printsellers1. Een beroemde firma als Lefèvre stond in contact met de
belangrijkstee firma's, zowel prentuitgevers als prenthandelaren. Welke dat precies waren is moeilijk te
achterhalen.. We mogen er echter van uitgaan dat men contact onderhield met de overige
toonaangevendee firma's in Engeland en daarbuiten, zoals de bekende Franse uitgevers Goupil en Petit
enn de NederlandsefirmaBufia. De samenwerking van Lefèvre met de NederlandsefirmaBuffa wordt
bevestigdd door een opmerking in de Kunstkronijk uit 1876:
'Dee heer Löwenstam, de verdienstelijke plaatsnijder die eerst te Amsterdam woonde, doch
sindss een paar jaren te Londen zijn verblijf heeft gevestigd, heeft twee platen gesneden na
schilderijenn van Alma-Tadema, Thefirstwhisper en Confidence. Deze platen zijn goed
geteekendd en met degelijkheid behandeld en toonen groóten vooruitgang in het werk van den
heerr Löwenstam. Zij zijn bij defirmaBuffa en Zn. te Amsterdam verkrijgbaar/93
Dee reeds genoemde etsen van Löwenstam naar The First Whisper ofLove en de pendant In
ConfidenceConfidence waren eerder, op 24 december 1875 bij de Engelse firma Pilgeram en Lefèvre
verschenen.944 Al snel waren de prenten vervolgens verkrijgbaar bij de firma Buffa in Amsterdam.95
Gezienn de naam en faam van dezefirmais het waarschijnlijk dat hier behalve deze vroege prenten
ookk andere reproducties naar Alma-Tadema's werk te koop waren. Achter de toonaangevende firma's
gingg vervolgens een omvangrijk netwerk schuil van regionale en lokalefirma'smet hun eigen 'niche' in
hett wijdverbreide netwerk van de internationale prenthandel en uitgeverij. Dit betekent uiteraard niet dat
all deze uitgevers permanent prenten naar Alma-Tadema te koop hadden. Het betekent wél dat hét voor
veell uitgevers en prentverkopers relatief eenvoudig zal zijn geweest om voor een klant bepaalde prenten
tee bestellen.
Inn de advertentie van Lefèvre wordt verwezen naar toonaangevendefirma'sin alle landen.
Daarbijj past een tweede kanttekening. Bij 'alle' landen moet in eerste instantie worden gedacht aan
Europaa en de Verenigde Staten. Uiteraard besloegen deze continenten niet de gehele wereld, maar wel
eenn groot deel ervan, zeker als we ook hun toenmalige koloniën meerekenen. Betekent het feit dat
Alma-Tademaa een beroemde Victoriaanse kunstenaar was, nu ook dat hij als kunstenaar beroemd was in
hett hele British Empire waar de zon nooit onderging? Uiteraard was de kunsthandel niet overal even
sterkk vertegenwoordigd. Dat neemt niet weg dat met de nieuwe mogelijkheden van transport in de
negentiendee eeuw steeds grotere afstanden konden worden overbrugd. Zo schroomde Gambart niet om
vanuitt Londen tentoonstellingen te organiseren in Zuid-Afiika, Australië en Nieuw-Zeeland. De
internationalee handel bestond in de praktijk van de negentiende eeuw niet zelden uit 'intercontinentale'
handel.. Hoever de prenten kwamen is moeilijk te overzien, maar het feit dat Löwenstams etsen van
Alma-Tadema'ss werk tot in het Australische Sydney werden vertoond en bekroond is veelzeggend.
DeefirmaLefèvre domineerde het (internationale) aanbod van zelfstandige prenten naar werken
vann Alma-Tadema. Daarnaast brachten ook andere bekendefirma'sals Agnew, McLean en Tooth
Zoalss eerder bleek was het Engelsefiliaalvan Goupil aanvankelijk ingericht als groothandel en werd pass later de
mogelijkheidd geopend voor de langslopende liefhebbers. Zie meer hierover in hoofdstuk 4.
933
Anoniem, 'Nieuwe uitgaven', De Kunstkronijk (1876), p.96.
ww
The First whisper of love. Companion to "In confidence", L. Löwenstam, Pilgeram and Lefêvre, 24 december 1875, Zie:
Friendd 1886, p.77. In confidence. Companion to "Thefirstwhisper oflovë\ L. Löwenstam, ets Pilgeram and Leferve, 24
decemberr 1875, zie: Friend 1886, p.IÖS.
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Buffa publicatie van 25-7-1875, zie: Swanson 1990, nr.124.
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Naar aanleiding van Löwenstams overlijden schreef The Magazine of Art: 'soon aquired a reputation for his skill in
translatingg the works of leading artists into etching* (o.a. Alma-Tadema, Stacey Marks, Dendy Sadler, E Poynter) 'His
platess [...] have done much to popularise bom the artiste and their works. He was awarded the highest honours for his
etchingss at London, Paris, Amsterdam, Sydney and other International Exhibtions.*: zie: The Magazine of Art (1898), p.576.
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prentenn uit naar zijn werk. Gezien Alma-Tadema's reputatie in Engeland behoeft het geen verbazing te
wekkenn dat het hier zonder uitzondering Engelsefirma'sbetreft. Toch is dat niet vanzelfsprekend.
Eerderr is verwezen naar Alma-Tadema's reputatie in Frankrijk. Het had niet veel gescheeld of hij had in
Parijss een huis gekocht met het oog op zijn toekomst aldaar. Zijn roem in Frankrijk lijkt zich echter niet
tee hebben vertaald in een stroom van Franse reproducties naar zijn werk. Hij werkte dan wel met de
Fransee prentmakeis Blanchard en Rajon, maar Franse uitgevers lijken zich niet of nauwelijks met de
reproductiee van zijn werk te hebben ingelaten. Zo zijn in Goupils fondslijsten geen reproducties van
Alma-Tademaa te vinden. De afwezigheid van Franse uitgevers van zijn werk is opmerkelijk, aangezien
veell van zijn schilderijen na verloop vantijdwél de weg naar Franse verzamelaars vonden. In die zin
hadd Alma-Tadema geen ongelijktoenhij Mesdag schreef over zijn faam in Frankrijk.9* Zijn werk was
zekerr wel geliefd, maar werd desalniettemin nauwelijks door Franse uitgevers gereproduceerd. De
oorzaakk voor deze 'afwezigheid' van Franse reproducties naar het werk van Alma-Tadema en veel
anderee Engelse kunstenaars, ligt waarschijnlijk niet zozeer in de populariteit van de kunstenaars zelf
maarr hangt wellicht eerder samen met de 'nationale' specialisatie van uitgevers en de samenwerking
tussenn de diverse internationale firma's, zoals die eerder algemeen aan de orde kwam in hoofdstuk 3.
Illustratieff is een fotogravure van Under the Roofof the Blue Ionian weather uit 1901, gedrukt in
Münchenn en uitgegeven door Arthur Tooth & Sons, diefilialenhad in Londen (5 & 6 Haymarket),
Parijss (41 Boulevard des Capucines), New York (299 Fifth Avenue). Daarnaast was de prent te krijgen
bijj defirmaStiefbold & Co in Berlijn.
Voorr Alma-Tadema waren al deze verspreidingsmogelijkheden echter nog niet genoeg. Niet
alleenn controleerde hij de reproducties nauwkeurig, hij lijkt bovendien nauw betrokken te zijn geweest
bijj de verspreiding en verkoop van prenten. Interessant is een brief van Alma-Tadema aan Vosmaer over
dee tegenvallende verkoop van Rajons ets naar^ Roman Emperor. Claudius. Hij schreef daarin:
'Enn nu nog een paar woorden business. Tot onze groote verwondering vindt die prachtige ets
vann Rajon naar mijn Claudius geen koopers. Zoo ben ik zoo vrij geweest hen te vragen
[uitgeverss Pilgeram & Lefëvre] U een proeve te zenden. Voor U met het verzoek ze te zien en
eenn andere om ze gedurende eenigetijdtentoontestellen. Excuseer me zulke vrijheid maar het is
voorr de ontwikkeling van de goede smaak en daarvoor hoop ik dan ook aan geen doofman's
doorr [deur] te kloppen.'99
Alma-Tadema'ss verzoek om hulp van Vosmaer voor publiciteit is begrijpelijk. De letterkundige zette
zichh jarenlang in om Alma-Tadema's werk en de reproducties ervan bekend te maken. In vele artikelen,
veelall gepubliceerd in de Nederlandscke Spectatoren De Kunstkronijk> bracht de invloedrijke criticus
regelmatigg het werk van zijn vriend onder de aandacht van het grote publiek. Vosmaers inzet ontging de
schilderr zeker niet: 'Hartelijk dank voor de mooye verdediging en artikels in de Spectator,* schreef hij
Inn 1881 bracht Thomas McLean twee etsen van Löwenstam op de markt naar The Dinner en Siesta uit 1881 The Dinner
L.Löwenstam,, ets, T.McLean, 12 October 1881, de: Friend 1886, p.55; Siesta, Löwenstam ets, T.McLean, 12 oct 1881, Zie:
Friendd 1886, p.211. Zie: Swanson 1990, nr.154 TheSiesta31873 let op verschillende versies.!!: engraved by Löwenstam in
1880,, who also engraved no.256 (1880 The Dinner) which is similar to this painting. See also no.99 en 101,1868. Enkele
jarenn late- gaven zij etsen uit naar An Apodyterium en The Secret. An Apodyteriüm Löwenstam ets, thos McLean, 3
novemberr 1886, zie: Friend 1886, p. 18, (1886, CCLXXIV); The Secret, Löwenstam ets, T.M. McLean, 9 september 1887,
zie:: Friend 1886?? P.34. (1887, CCLXXVII) Ook de bekendefirmaTooth publiceerde een zelfstandige reproductie naar
Alma-Tadema'ss Welcome Footsteps. Welcome Footsteps, Löwenstam ets, Arthus Toom & Sons, 1 september 1888, zie:
Friend,, p.58 (1883 CCLVU) Naast dergelijke bekende kunsthandeluitgevers werden er ook reproducties gepubliceerd door
meerr ideële organisaties zoals de eerder gememoreerde premie-platen. In deze context past ook de uitgave van Löwenstams
etss naar Expectations uitgegeven door The Fine Art Society en de etsen van A. Mongtn naar The Death ofthefirstborn en
vann C.O.Murray naar Childish Affections, beiden gepubliceerd in 1883 door The British and Foreigh Artists' Association
Expectations,Expectations, L-Löwenstam, ets The Fine Art Society, 6 november 1885, zie Friend 1886, p.68. (1885, CCLXVI).The Death
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aann de classicus. Vosmaer refereerde regelmatig aan de reproducties, zoals op 27 juli 1878 in de
Spectator.Spectator. 'DefirmaPilgeram en Lefèvre te Londen heeft weder eenige staalplaten van Aug. Blanchard
naa Tadema uitgegeven die der nieuwe plaatsnijfcunst tot eere zijn.'I01 Vosmaer refereerde aan de prenten
naar'' Eene schilderijengalerij' en naar de 'Eene beeldengalerij' (respectievelijk The Picture Gallery en
TheThe Sculpture Gallery),101 De prenten waren slechts een inleiding voor de Blanchard gravure naar A
Bacchante,Bacchante, volgens Vosmaer 'misschien de volmaakste die hij na Tadema's werk tot dus ver maakte'.
Dankzijj dergelijke berichten waren ook de Nederlandse lezers op de hoogte van de nieuwste gravures
naarr Alma-Tadèma's werk
Alma-Tademaa besefte als geen ander het belang van publiciteit. Zijn inzet voor de verkoop van
Rajonss ets suggereert ook eenfinancieelbelang van de kunstenaar, hoewel de werkelijke omvang ervan
onbekendd is. Het was 'business* voor Alma-Tadema. Tijdens de vervaardiging van de reproductie
volgdee hij hetreproductieproceskritisch als kunstenaar. Was de prent af, dan ging hij ermee om als een
zakenman.. In dit opzicht komt zijn benadering van de reproducties overeen met de wijze waarop hij met
zijnn eigenhandige werk omging. Artistieke en zakelijke overwegingen wisselden elkaar af, zoals hij
steldee in een interview uit 1882, opgetekend in zijn bekende gebroken Engels: 'So long I paint my
picture,, I work 'ard, I work slow to get 'im right If 'e is notright,I paint 'im out, once, twice. But when
'ee is finished, I am not an artist no more. I am a tradesman. *103
ReproductiesReproducties in geïllustreerde uitgaven
GeïllustreerdeGeïllustreerde kunsttijdschriften
Inn 1862 exposeerde Alma-Tadema op de Tentoonstelling voor werken van Levende Meesters in
Amsterdamm zijn schilderij Venantius Fortunatus leest zijn gedichten voor aan Radegonda VI. Hij
ontvingg er een gouden medaille voor, waarna het Nederlands Magazijn er een reproductie van
publiceerde.1044 Twee jaar later, in 1864, exposeerde hij zijn Egyptische schilderij Pastimes in Ancient
Egypt:Egypt: 3,000years ago op de Salon in Parijs en had hij opnieuw sucees.[95] Ook nu werd het werk
bekroondd met een gouden medaille, waarna in hetzelfde jaar een reproductie Verscheen in de Franse
GazetteGazette des Beaux Arts.105 Beide prenten behoren tot de eerste voorbeelden van reproducties naar zijn
werkk in geïllustreerde uitgaven. Vooral de geïllustreerde kunsttijdschriften namen regelmatig
reproductiess van zijn werk op, zoals hieronder zal worden geschetst aan de hand van respectievelijk
Engelse,, Franse en Nederlandse voorbeelden.
Nadatt het schilderij Pastimes in Ancient Egypt 3,000 years ago in de Gazette des Beaux Arts was
gepubliceerd,, verscheen er enkele jaren later opnieuw een gravure naar dit werk, ditmaal in de
Engelsee Art Journal. De gravure kwam van Auguste Blanchard en was wellicht de eerste reproductie
diee hij naar een werk van Alma-Tadema maakte. Het is goed denkbaar dat kunsthandelaar Gambart
ookk al betrokken was bij deze reproductie voor The Art JournaL De kunsthandelaar had het werk
aangekochtt nadat het schilderij op de Franse Salon te zien was geweest. Gezien zijn banden met
zowell de Franse graveur als het Engelse kunsttijdschrift, is het aannemelijk dat de kunsthandelaar de
handd heeft gehad in de publicatie van de prent in dit blad. Na de gravure van Blanchard verschenen er
inn de loop van de jaren zeventig diverse reproducties naar werken van Alma-Tadema in The Art
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Journal.Journal. TJO werd enkele jaren later, in 1874, de prent van Blanchard opnieuw in dit tijdschrift
gereproduceerd.106 6
Naa de gravure van Blanchard werden er in The Art Journal bovendien enkele reproductieetsenn van Löwenstam opgenomen. In 1877 verscheen zijn ets naar Our Corner (1873 opus
CXVT).107[96]] Het tafereel toont Alma-Tadema's beide dochters Anna en Laurense in een huiselijke
sfeer.1088 Ondertussen werkte de prenttnaker reeds aan twee andere etsen die eenjaar later werden
gepubliceerdd in dit kimsttijdschrift: Sculpture (1877, CLXXX) en het daarmee verwante werk
ArchitectureArchitecture in Ancient Rome (1877, CLXXXI).[97] Beide werken, gemaakt in opdracht van Pilgeram
enn Lefèvre, zijn bij uitzondering geschilderd op koperplaten, die wellicht afkomstig waren van de
etser.1099 Nadat de twee reproducties waren gepubliceerd, kreeg Alma-Tadema waarschijnlijk deze
prentenn onder ogen en schreef hij vol ergernis aan Vosmaer: 'Löwenstam heeft horrible gravures voor
dee Art Journal gemaakt' Om te voorkomen dat zijn goede vriend op basis van deze afbeeldingen een
verkeerdd beeld zou krijgen van zijn werk, vervolgde de schilder; 'Daar ik weet dat ge mij daar niet om
zultt oordelen heb ik Pilgeram en Lefèvre order gegeven U de photögraphieen daarvan te zenden.'110
Alma-Tadema'ss kritische houding jegens Löwenstam kwam al eerder naar voren, en ook deze
reproductiess voor The Art Journal volgde hij kennelijk met veel belangstelling. Bij de genoemde werken
SculptureSculpture (1877, CLXXX) en Architecture in Ancient Rome (1877, CLXXXI) kan eveneens gewezen
wordenn op het verwante werk Painters (1877). Dit schilderij werd ook door Löwenstam
gereproduceerdd voor The Art Journal van 1877, maar is om onbekende redenen niet gepubliceerd.111
Naa deze prenten van Löwenstam verschenen nog diverse reproducties in The Art Journaly vooral in de
speciaall aan Alma-Tadema gewijde uitgaven uit 1886 en 1909.112
Behalvee in The Art Journal verscheen er vanaf het einde van de jaren zeventig eveneens een
aantall prenten in een ander bekende Engelse kunsttijdschrift, The Magazine ofArt.xn Het algemeen
culturelee blad The Illustrated London News nam al in 1866 een reproductie van Alma-Tadema's
ReturningReturning homefrommarket (1865) op.114 Dit tijdschrift publiceerde vooral vanaf de tweede helft van
dee jaren zeventig diverse houtgravures naar zijn werken, waaronder in 1877 een reproductie van het
eerderr gememoreerde schilderij Our Corner met de twee dochters van de schilder, in hetzelfde jaar als
Löwenstamss ets ervan in The Art Journal. In hetzelfde jaar verscheen een grote houtgravure naar
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BetweenBetween Hope and Fear (1876).n5[98] Opmerkelijk is de ets van Rajon naar On the Steps of the
CapitolCapitol (1874) in The Illustrated London News van mei 1876.116 De prent was als zelfstandige
reproductiee verkrijgbaar bij de uitgever Pilgeram en Lefèvre. Als datum van uitgave staat in het
registerr van de PSA 9 mei 1876 vermeld.1 Het betekent dat deze ets van Rajon nog in de dezelfde
maandd als zelfstandige prent werd gepubliceerd én werd opgenomen in The Illustrated London News.
Inn hoeverre de publicatie van de prent in het tijdschrift de verkoop van de zelfstandige prent heeft
beïnvloed,, is niet bekend. Het is denkbaar dat de publiciteit via het populairetijdschriftde verkoop
vann de exclusieve zelfstandige prent heeft gestimuleerd, maar het tegenovergestelde is echter
waarschijnlijker.. Lezers die de afbeelding uit het tijdschrift kenden (en haar eruit hadden verwijderd!),
haddenn wellicht minder belangstelling voor de kostbare zelfstandige prent Volgens de schilder AlmaTademaa liep deze prent niet goed; de publicatie van de ets in The Illustrated London News lijkt de
verkoopp geen goed te hebben gedaan.
BijBij de reproducties van Alma-Tadema's werk in föigelse geïllustreerde tijdschriften kan ook
gewezenn worden op de satirische bladen. Vanaf het tweede kwart van de negentiende eeuw bestond er
inn Engeland een belangrijke traditie van dergelijke bladen, die in de loop van de eeuw ook elders veel
navolgingg kregen. Een van de bekendste vertegenwoordigers van dit genre was het blad Punch, dat
jarenlangg bestond als een luis in de Victoriaanse pels. Talloze bekende politieke en culturele personen
enn gebeurtenissen werden hierin op de hak genomen. Kunstenaars en hun werken werden evenmin
gespaard.. Zo verschenen in dit blad enkele parodieën op bekende kunstwerken van Alma-Tadema.11S
Ookk dergelijke satirische interpretaties van zijn werk kunnen als reproducties worden beschouwd, zij
hett als een bijzondere categorie. Karikaturen zijn alleen maar effectief bij algemene bekendheid van
hett origineel. Zoals een karikatuur van een onbekende persoon nauwelijks de lach van de lezer kan
opwekken,, geldt dit ook voor kunstwerken. Juist dergelijke spotprenten illustreren de bekendheid van
Alma-Tademaa en zijn werk bij het grote lezerspubliek.
Meestall publiceerden de geïllustreerde tijdschriften reproducties van reeds bestaande
kunstwerken,, maar soms gaven ze zelf opdracht tot kunstwerken met het oog op reproductie. Zo
verleendee The Graphic in 1880 aan twaalf kunstenaars de opdracht om hun voorstelling van
vrouwelijkk schoon te schilderen. Ook Alma-Tadema kreeg een opdracht, waarvoor hij het werk
Interrupted.Interrupted. A type of female beauty (1880, CCKBS) schilderde. Het werk toont zijn echtgenote, Laura
Epps-Tadema,, die plotseling opkijkt tijdens het lezen van The Graphic, als een subtiele verwijzing
naarr de opdrachtgever. Het schilderij maakte deel uit van de speciaal door The Graphic
georganiseerdeetentoonstelling.Enige rijd later werd het werk uiteraard ook gereproduceerd in dit
tijdschrift.119 9
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Alma-Tadema'ss werk verscheen regelmatig in Franse tijdschriften. Na de eerder genoemde vroege
reproductiee van Pastimes in Ancient Egypt: 3,000years ago in de Franse Gazette des Beaux Arts,
verschenenn er in hetzelfde tijdschrift vanaf de jaren zeventig diverse prenten naar zijn werk, onder
anderee van The Vintage Festival, Greek Wine, A Picture Gallery in Rome en de vierjaargetijden.120
Interessantt is de eerder vermelde ets van Paul Rajon naar A Roman Emperor: AD 41 (1871) die in
18777 verscheen in het blad La Chronique des Arts}21 Net als Rajons ets naar On the Steps of the
CapitolCapitol was ook deze prent reeds eerder door Pilgeram en Lefèvre in Engeland uitgegeven als een
zelfstandigee prent en werd nu dus opgenomen in dit kunsttijdschrift. Vervolgens verschenen er in de
jarenn tachtig fraaie prenten in het chic uitgevoerde kunsttijdschrift L 'Art}22 In 1885 publiceerde het
bladd een ets naar A Love Missile:
'Lee celebre membre de la Royal Academy of Arts, de Londres, dont VArt a publié plusieurs
oeuvress importantes, nous a fait Thonneur de nous autoriser a en graver d'autres. A Love
Missile-- un message d'amour,- si bien traduit a Teau-forte par M.A. Mongin, est une des
perless de la collection de M. John Fielden.'123
Dee belangrijkste Franse kunsttijdschriften van de laatste decennia van de negentiende eeuw namen
regelmatigg prenten naar zijn werk op, zij het in beperkter aantal dan de Engelse bladen. De
reproductiess in Franse bladen getuigden van zijn reputatie in Frankrijk.
Nadatt het Nederlands Magazijn in 1862 als eerste tijdschrift een reproductie naar Alma-Tadema had
gepubliceerd,, van Venantius Fortunatus leest zijn gedichten voor aan Radegonda VI, kwam zijn werk
regelmatigg terecht in de Nederlandse kunstbladen.124 Net als elders kwam ook hier de stroom van
reproductiess vanaf de jaren zeventig opgang. Zo publiceerde De Kunstkronijk in 1871 een litho van J.J.
Meskerr naar Romeinsche galanterie, ook wel Spelevaren genoemd, uit de collectie van H. W. Mesdag.
Vann dezelfde lithograaf kwam ook een spiegelbeeldige prent naar zijn werk Cherries (1873 opus CXSV)
inl886.t2S[99A/B] ]
Somss zorgde Alma-Tadema persoonlijk voor beeldmateriaal ter publicatie in geïllustreerde
kunsttijdschriften.. In 1871 maakte hij een prent voor De Nederlandsche Spectator van dat jaar. Hij
wass via Vosrnaer en de uitgever Thieme goed bekend met de kring rond de Spectator. Het wekelijks
verschijnenddtijdschriftbestreek vanaf de jaren zestig een ruim terrein van politiek, letterkunde,
beeldendee kunst, wetenschap en actualiteiten.126 Een belangrijk element van het blad was de wekelijkse
prent.. Meestal waren het satirische reacties op de politieke ontwikkelingerL Zo leverde de vaste tekenaar
JMJM Schmidt Crans vele prenten, maar ook Carel Vosrnaer, Alexander VerHuell en verschillende
Haagsee schilders tekenden voor De Spectator. Tijdens een verblijf in Nederland maakte Alma-Tadema
zelff een litho ter reproductie. Het is een afbeelding met tweefluitspelendevrouwen, die, zoals te lezen
staatt in de toelichting van Vosrnaer, afkomstig was uit een schilderij dat hij onlangs had voltooid. De
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prentt toont een detail uit A Private Celebration (1871), waarin we aan de linkerkant de twee
fluitspelendee vrouwen herkennen.I27[100] Een verschil is echter dat de vrouwen in spiegelbeeld zijn
afgebeeld,, net als de signatuur van de schilder, veroorzaakt door het afdrukken van de steen. Het
gebruikk om details uit schilderijen te reproduceren, al of niet ter aankondiging van de prent van de
volledigee voorstelling, was aanvankelijk vooral in Frankrijk bekend. Daarna introduceerde Gambart
dezee close-ups van kunstwerken in Engeland, overigens nog voordat fotografen hiertoe in staat waren.
Hett lijkt dan ook geen toeval dat juist zijn protégé Alma-Tadema een detail uit een schilderij
natekendee ter reproductie in De Spectator, Terug in Londen hoorde hij enige tijd later van zijn neef
H.W.. Mesdag dat de prent in De Spectator verschenen was.128 In de Engelse hoofdstad kon hij het
Nederlandsee tijdschrift echter niet krijgen, waardoor hij informeerde bij Vosmaer:
'Ikk hoorde voor een paar dagen door een schrijven van Mesdag [dat] mijn teekening was verschenen.. Ik ben met regt blijde... en zoude er zeer gaarne een exemplaar van te zien krijgen. Ik
ziett namelijk niet waar een Spectator te koopen en neem daarom de vrijheid U met het verzoek
mijj een te zenden lastig te vallen/129
Dankzijj de litho van de schilder zelf kreeg de Nederlandse lezer een (zeldzame) indruk van AlmaTadema'ss werk, zoals ook Vosmaer stelde ter toelichting bij de prent:
'Hett Nederlandsche publiek heeft het voorrecht niet gehad ze te zien, daar ze meesten in
Brussel,, Parijs of Londen, 't zij werden tentoongesteld, 't zij geplaatst. Welkom was ons
daaromm de gelegenheid, de aandacht op deze belangwekkende werken van onze landgenoot te
kunnenn vestigen, nu hij zoo welwillend, gedurende een kort verblijf in den Haag, de
teekenstiftt opnam om het Album te verrijken.'130
Enigee jaren later was Alma-Tadema opnieuw in het land en bezocht hij op 9 oktober 1879 een
redactievergaderingg vanXte Spectator, in gezelschap van onder meer zijn neef H.W. Mesdag, Jozef
Israelss en S. van Witsen,131 Tijdens deze vergadering maakte Alma-Tadema ter plekke opnieuw een
tekeningg voor reproductie, met de toepasselijke titel Not at Home. Om onbekende redenen is de tekening
nooitt in het tijdschrift verschenen.152
Alma-Tademaa voorzag eveneens De Kunstkronijk van beeldmateriaal voor reproductie. Al in
18699 verontschuldigde hij zich bij Carel Vosmaer dat hij nog geen gelegenheid had gehad om te
voldoenn aan Vosmaers verzoek om een litho voor De Kunstkronijk.133 In 1873 kon hij wél aan Vosmaerr schrijven: * Aan uwe aanvrage om een prentje op steen voor de Kunstkroniek wil ik volgaarne
voldoen.'1344 Enige tijd later leverde hij enkele tekeningen voor reproductie. Het waren tekeningen van
dee wandversieringen in zijn eigen Townshend House. Hij was in mei 1871 in dit huis getrokken en
hadd vervolgens jarenlang gewerkt aan de versiering van het plafond in zijn atelier. De
muurschilderingenn in Pornpeiiaanse stijl brachten het atelier van de schilder in overeenstemming met
1277

Zie afbeelding in de Album van den Nederlandschen Spectator no. 12.
Alma-Tadema had nauwe banden met de schilder Mesdag. Het was niet alleen zijn neef, maar deed ook zaken voor de
schilder.. Toen Alma-Tadema geld kreeg van Vosmaer voor enkele foto's adviseerde hij hem om het geld aan Mesdag te
geven:: 'Wat de 42 Eng. schillingen aangaat die kunt ge dan bij gelegenheid aan Mesdag uitbetalen daar ik altijd wel meer
metmet hem te verrekenen heb. mogt U mijn voorstel echter niet gansch bevallen dan kan ik mijn tweede exemplaar wel anders
plaatsen.'' Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 31-111-1875, Nr.18, Vosmaer-archiefRPK Amsterdam. Zie uitvoerig
overr de relatie tussen Alma-Tadema en Mesdag: H. Pennock, 'De levens van twee neven: Hendrik Willem Mesdag en
Lourenss Alma-Tadema', Jong Holland 9 (1993) 1, pp.8-19.
1299
Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 2Ï-XII-1871, nr. 4, Vosmaerarchief RPK Amsterdam.
1300
C. Vosmaer, 'Album no.\2\ De Nederlandsche Spectator {W\\ p.338-339.
1311
Maas 1986, p.3-4.
1322
Heijbioek 1989, p.8.
1333
Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer 5-XI-l 869, Nr. 2 a-b Vosmaerarchief RPK Amsterdam. Niet duidelijk is wat de
aanleidingg is van Vosmaers verzoek om een litho.
1344
Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer 4-IX-l 873, Nr. 8a, Vosmaer-archiefRPK Amsterdam.
1288
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hett werk dat hij er maakte. Het project was bijna voltooid toen op 2 oktober 1874 een schip met
buskruitt in de directe omgeving van zijn huis explodeerde, waardoor zijn atelier voor driekwart werd
vernietigd.. Als gevolg van de ingrijpende herbouw van zijn atelier waren de decoraties met Griekse
goden,, guirlandes en arabesken waarschijnlijk pas in 1877 volledig voltooid. Al voordat de
muurschilderingenn af waren, overlegde hij met Vosmaer over de mogelijkheid om de decoraties in een
off andere vorm te reproduceren en te publiceren. De bedoeling was de plafonddecoraties te
reproducerenn in het album van De Spectator, voorzien van de nodige toelichting, maar dit plan werd
nooitt gerealiseerd. Wel maakte hij zelf enkele tekeningen van de decoraties, die in De Kunstkronijk
verschenen.. [101]
Inn verschülende brieven aan Vosmaer schreef Alma-Tadema over de publicatie van de schetsen
enn ging hij uitvoerig in op de technische wijze van reproductie. In een brief van 7 januari 1875 schreef
hijj Vosmaer: 'Ge zult wel zoogoed zijn de schetsen aan Sijthoff op te zenden en de teekenigen aan hem
tee lenen voor de proefneming.'l35 Waarschijnlijk door de grootschalige restauratie van zijn huis
vervolgdee hij op 11 februari 1875:
*Ikk ben overstelpt met bezigheden en heb geen ogenblik kunnen vinden om in die zaak van
reproductiee nog eens en dit maal duidelijker [te] expliceren. De photógraphische reproductie is
dee eenvoudige zooals die altijd gedaan wordt met deze uitzondering dat de photograaf de fond
moett uitwassen. De versta hier onder fond alles wat niet figuren is of liever alles wat niet in de
omtrekkenn der geteekende figuren en voorwerpen ligt en dan na de steen geprepareerd te hebben
voorr het drukken moeten defigurenen voorwerpen op wit papier gedrukt worden. Daarna moet
eenee steen geprepareerd worden voor een egaal blauwe toon voor de oppervlakte buiten de
omtrekken.. Zie hier de voorbeelden eerste druk. Dit schijnt nu zeer eenvoudig en moet slaVertrouwdd met de fotografie, zette de schilder zijn ideeën uiteen voor de reproductie van de tekeningen.
Interessantt is dat de schilder koos voor een combinatie van fotografie en lithografie. Hoewel een
dergelijkee fotomechanische reproductie al tamelijk gebruikelijk was in deze periode, kwamen de meeste
prentenn in De Kunstkronijk nog altijd van ambachtelijke Uthografen. m plaats van deze persoonlijke
interpretatiee door een prentmaker, koos de schilder expliciet voor een foto^aftsche weergave van zijn
schetsen. .
Inn de brief van 11 februari 1875 vervolgde Alma-Tadema over de publicatie van schetsen door
SijthofF: :
'Eenn paar weken geleden verzond ik aan de heer Sijthoff in Leiden het hem beloofde schilderij
vann mijn vrouw en een viertal teekeningen, omtrekken in zwart krijt voor de decoratie van mijn
zolderr in mijn atelier. De dag daar na zond ik zijn Ed. in een letter vier anderen en proposeerde
hemm het geheel, de twaalf anderen daarbij gevoegd uit te geven. In ieder geval zijn die acht zijn
eigendomm en zal ik zoo vrij zijn U eene van de anderen te zenden en dat wel geteekend in de
manierr zoo als ik ze gaarne zoude zien verschijnen.'[.. .j'Wat nu de moeite aangaat om die
teekeningenn alleen uit te voeren dat zal mij een groot plezier doen, hoofdzakelijk als er enige
centjess mee te verdienen zijn. Want ik hou er nogal van het nuttige met het aangename te
verbinden.. [...] zou het blijken dat niet alleen mijn werk slecht [...] voor de dag komt [sic] maar
ookk het eens onvoordelige manieren van publicatie zouden zijn, dan kunnen we altijd aan vriend
Allebe'ss deurtje kloppen.'137
Alma-Tademaa geeft in deze brief een duidelijke visie op de uitgave van reproducties van zijn werk. In
dee eerste plaats moest zijn werk goed voor den dag komen. In de tweede plaats moest de uitgave op een
Brieff van Alma-Tadema aan Vosmaer, 7-1-1875, Nr.12, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
Brieff van Alma-Tadema aan Vosmaer, 11 -E-1875, Nr. 15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
Brieff van Alma-Tadema aan Vosmaer, 11-11-1875, Nr.15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
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voordeligee wijze plaatsvinden om 'het nuttige met het aangename te verbinden'. Hij stelde dit naar
aanleidingg van enkele concrete reproducties, maar waarschijnlijk raken we hiermee de kern van de
betekeniss van reproducties in het algemeen voor Alma-Tadema en zijn werk. De kom hier aan het eind
vann dit hoofdstuk op terug. Mocht deze uitgave te weinig opleveren, dan suggereerde hij de mogelijkheidd om bij zijn vriend August Allebé aan te kloppen, met wie hij in Brussel bevriend was geraakt.
Ruimm een maand later kwam Alma-Tadema terug op de uitgave van schetsen door Sijthoff:
'Dankk intussen Mr Sijthoff voor zijn goede intentie en zeg hem dat hij die proeve van Bacchus maar in
dee Kunstkroniek moet plaatsen en zijn schetsen kunnen daar ook plaats in vinden.'138 De schilder was
zichh zeer bewust van de verschillende uitgavemogelijkheden van zijn schetsen en had daarbij
nadrukkelijkk oog voor hetfinanciëlevoordeel, zoals hij eerder opmerkte. Het vervolg van de brief geeft
eenn indruk van de bedragen waar het bij een dergelijke publicatie om ging (in ponden):
'Dee twaalf schetsen en 24 fotolithografieen enz. kunnen betaald worden met L 1500. De
honderdd proefdrukken voor de letter a LI 5 stuks zullen de uitgave dekken. De 1000
exemplarenn a L 10 en L 6 met de letter zullen boni zijn. De speculatie schijnt nu zoo slecht
niet'139 9
Zoalss hij in eerder aangehaalde brieven aangaf, wilde hij per schets twee lithografieën laten maken. Één
vann defigurenen de ander van het fond (de achtergrond). Hierbij rekende hij voor twaalf schetsen op 24
fotolithografieên.1400 Met de verkoop van alle honderd proefdrukken was de hele onderneming
kostendekkendd en was iedere verdere opbrengst uit de verkoop van lettered proofs winst. Hoewel
concretee verkoopgegevens over deze prenten ontbreken, was het bij andere prenten zeker niet
uitzonderlijkk dat ze uitverkocht raakten. In dat geval kon de winst van de verkoop van deze schetsen al
snell in de duizenden ponden lopen en meer dan het tienvoudige in guldens. Twaalf eenvoudige schetsen
kondenn hierdoor meer opleveren dan menig schilderij. Hij aarzelde dan ook niet om te speculeren met
dee uitgave van deze reproducties.
Naa ontvangst van de prenten schreef hij Vbsmaer: *Dank voor de reproductie van mijn
schetsen.. Die doen heel goed. Komen er nog meer van ? Mij dunkt ik moét ook maar een abonnement
vann de Kunstkroniek nemen.'14i In 1876 werden de schetsen van Alma-Tadema in De Kunstkroniek
gepubliceerd.. Bij de afgebeelde Bacchante schreef Vosmaer ter toelichting:
'Onzee afbeeldingen zijn nabootsingen, voortreffelijk door getrouwheid, van des schilders
oorspronkelijkee krijtschetsen, die voor de decoratie gediend hebben. Zij geven dus de eerste
ontwerpen,, de oorspronkelijke geboorten dier geest- en kunstvolle fantasieën. Zij zijn zeer
schoonn door de vastheid der trekken, het breede en rnalsche van den toets, terwijl de hier en
daarr noch zichtbare lijnen, waar de hand eerst voelde en tastte, ons de wording der beelden als
hett ware doen bijwonen,*142
Vosmaerr benadrukte de directheid van de schetsen. Hier blijkt ook de betekenis van de door AlmaTademaa voorgestelde fotografische reproductie van zijn schetsen. De methode was niet alleen
technischh en financieel voordelig, ze gaf tevens een directe afbeelding van het origineel 'zonder' de
interpreterendee hand van de prentmaker. De reproducties van de schetsen toonden de hand van de
meester. .
Alduss kwam het werk van Alma-Tadema in de loop van de jaren zestig en vooral in de jaren zeventig
terechtt in diverse Engelse, Franse en Nederlandse geïllustreerde kunsttijdschriften en overigens ook in
Brieff van Alma-Tadema aan Vosmaer, 18-ITI-1875, Nr.17, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
Brieff van Alma-Tadema aan Vosmaer, 18-ÜÏ-1875, Nr.17, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
Ziee voor meer over deze fotomechanische technieken hoofdstuk 2.
Brieff van Alma-Tadema aan Vosmaer, 4-VH-1876, nr.20, Vosmaer-archief RPK Amsterdam
C.. Vosmaer, De Kunstkronijk (1876), p. 11.
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Duitsee en Amerikaanse bladen. Afhankelijk van de aard van het tijdschrift verschenen er gravures,
etsen,, houtgravures en litho's. De vele verwijzingen en recensies van uitheemse bladen veronderstellen
eenn ruime verspreiding van dergelijke bladen, zoals eerder is toegelicht. Hoewel de taal uiteraard
complicatiess bracht voor de geïnteresseerde lezer, gold dit uiteraard niet voor de reproducties. Ook voor
henn die de taal niet konden lezen, boden de bladen veel om te zien. De reproducties naar Alma-Tadema
kendenn zo een breder publiek dan de taal van het blad suggereerde. Dlustratief is een verwijzing in De
KunstkronijkKunstkronijk naar Löwenstarns ets van Our Corner in The Art Journal'.
'Dee heer L Löwenstam, vroeger te Amsterdam, thans te Londen, heeft eene derde gravure na
Alma-Tademaa gemaakt, namelijk na diens schilderij welke zijne kinderen voorstelt en in 1873
hett eerst in de Dudley Gallery werd ten toon gesteld met den titel: This is our corner.
Lowenstam'ss gravure komt voor in het September-nommer van het Art Journal/144
Alma-Tadema'ss werk kwam zeker niet alleen in tijdschriften terecht. Vooral tentoonstellingen
vormdenn vaak aanleiding voor de publicatie van geïllustreerde catalogi. Zo verscheen een van de
eerstee werken die hij op de Royal Academy exposeerde, The Pyrrhic Dance (1869), ook in de
geïllustreerdee catalogus.145 Langs dezelfde weg verscheen zijn op de Parijse Salon van 1881
geëxposeerdee On the Road to the Temple of Ceres (1879) in de Salonuitgavee van Goupil.146 Daarnaast
dookk het werk van Alma-Tadema regelmatig op in diverse publicaties over (moderne) kunst in het
algemeen.1477 Ten slotte kan nog gewezen worden op archeologisch getinte publicaties, die aan zijn
werkk dankbaar illustratiemateriaal ontleenden. Vooral de bevriende Egyptoloog George Ebers nam in
diversee boeken reproducties naar Alma-Tadema Op.148
Hett is de vraag of Alma-Tadema van al deze reproducties op de hoogte was, laat staan of hij
zee allemaal kritisch heeft kunnen beoordelen. Waarschijnlijk is dat niet het geval, tot ergernis van de
schilderr zelf. Zo schreef de schilder in 1884 geïrriteerd aan Vosmaer nadat hij een aflevering van
ModerneModerne Kunst in Nederland had ontvangen:

mm

Al tn 1867 nam de Illustrierte Zeitung zijn Egyptisch geïnspireerde werk Egyptian Chessplayers (1865) op. reproductie
inn Illustrated Zeitung, dec 7 (1867). Zie ook zijn Batneatrix (1877) in Zeitschrifipjr Bildende Kunst, (1879), p.269; A
QuestionQuestion (1877) in Zeischrift fur Bildende Kunst XIV (1879), p.261 en in Uber Land und Meer, Allgemeine Illustrierte
ZeitungXXJVZeitungXXJV (1881), p.17. The Departure (1880) in Neue Illustrierte Zeitung X, (1888), p.369 en in Die Kunst unserer Ze
1893,, tegenover p.12. Daarnaast kan nog gewezen worden op de reproducties in het populaire, en door Van Gogh
bewonderde,, Amerikaanse tijdschrift Harper 's Magazine, zie; Winter (1877) in Harper 's Magazine (1897), p.54; Autumn,
Summer,Summer, Spring (1877) in Harper 's Magazine, (1897), p. 111 -112; Arno Te Ama Me (18 81) in Harpers New Monthly
MagazineMagazine XCIV (New York 1897), p.562.
1444
De Kunstkronijk (1879), p.1. Onduidelijk is dat de opmerking in de KK van 1879 werd gepubliceerd en de bewuste ets
reedss werd gepubliceerd in de The Art Journal van 1877 (p.280).
1455
Ml The Pyrrhic Dance, 1869 repro inRA Illustrated, no 42\
1466
On the Road to the Temple of Ceres, 1879 in M. Goupil Salon 1881, p.I59. Andere voorbeelden zijn The Convalescent
(1869)) opgenomen in: E. Strahan, Masterpieces of the Centennial International Exposition 1876, p.69,; A roman Emperor:
ADAD 41 (1871) in: Edward Strahan, The Chefs-d'oeuvre d'art of the International Exhibition 1878, Philadelphia, 1878-1880,
p.115-116;; Improvisatore (1872), in: W. Armstrong Celebrated Pictures exhibition at the Glagöw International Exhibition
1888,1888, p.29 en in: W.E. Henley, A Century ofArtists: A Memorial of the Glasgow International Exhibition 1888,1889, p.2.
1477
Andere voorbeelden zijn Spelevaren (1868), in: Zimmern 1886, p.281 getithograféerd door JJ. Mesker, The first whisper
ofof love (1870), in: S.G.W. Benjamin, Contemporary Art in Europe, 1877, p.99; The Convalescent (1869), in: Anoniem,
BritishBritish Painters ofthe Eighteenth and Nineteenth centuries 1880, p. 138; The education of the children ofClotilde and Clovis
(1868),, in: Earl Shim, Art treasures of America 11879, p.95; Sappho andAlcaeus (1881), in: R. Munther, The History of
ModernModern Painting (London 1907) vol.3, p.354; Spring (1877), in: Louise M Richter, Meister de Farbe. Europaische Kunst
derder Gegenwart (1904), p.31 kleuren reproductie.
1488
Zo verschenen in zijn boek over Egypte twee houtgravures naar een Joseph, overseer ofPharaoh 's granaries (1874) en
AnAn Egyptian at his doorway in Memphis (1864) in G. Ebere, Egypt London 1880. De uitgave werd voor Nederland bewerkt
doorr J. Margadant en verscheen in 1886 bij H.D. Tjeenk Willink (Haarlem). De afbeeldingen bevinden zich in de
Nederlandsee uitgave tegenover respectievelijk p.56 en p.68. Een andere voorbeeld is de reproductie van A Question (1877),
in:: August Mau, Ponpeii in Leben und Kunst 1908, 429-430 fig.253.
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'Hedenn ontving ik Uw portret & en de aflevering van Moderne Kunst in Nederland met de etsch
naarr Venantius Fortunatus. Bliksems zwart & en de koppen mis hoor! Kan zoo 'n mensen zich
dann de moeite niet geven om mijn oordeel in te roepen wanneer het tijd is ? Hij weet misschien
ookk zoo (veel) beter. Nu moet ik ook nog notabene 3 gulden voor die grap betalen. Je portrait is
ookk niet zeer gelukkig. Je ziet er uit als ofje met boomwol opgestopt werd.*149
Alma-Tadema'ss woede over deze reproductie-ets van J.P. Arendzen onderstreept zijn betrokkenheid bij
dee reproducties van zijn werk, ook als hij ze nooit eerder had gezien.[102 A/B]
EenEen geïllustreerde monografie
mm 1886 verscheen een speciale geïllustreerde uitgave van The Art Journal, gewijd aan het léven en werk
vann Alma-Tadema, geschreven door dé kunstcritica Helen Zimmern: The Life and Work of L. AlmaTadema.Tadema. With numerous Illustrations. Zimmern schreef regelmatig in kunsttijdschriften en had
publicatiess op haar naam over onder meer Schopenhauer en Lessing. Ze was goed bevriend met AlmaTademaa en schreef met haar bijdrage een van de eerste monografieën over de schilder. Nadien is haar
publicatiee een veelgebruikte bron gebleken voor de kunstenaar en zijn werk.. Hier wil ik stilstaan bij
dezee publicatie als zodanig en vooral bij de gebruikte reproducties.
Zimmernn gaf een overzicht van het leven en werk van Alma-Tadema. Ze baseerde zich
voornamelijkk op de overzichtstentoonstelling die in 1882-1883 in de Grosvernor Gallery werd
gehouden,, waarover ze schreef: 'The Tadema Exhibition, [..,] afforded Art lovers a rare opportunity for
studyingg not the works only, but the manner of Alma-Tadema. They saw side by side the earliest and
latestt of his creations. *1SQ Aan de hand van deze expositie beschreef Zimmern verschillende periodes in
Alma-Tadema'ss artistieke loopbaan. Na een korte inleiding kwamen achtereenvolgens de Continentale
periodenn 1852-1862 en 1863-1869 aan de orde, gevolgd door zijn verblijf in Engeland tot 1875. In 1876
werdd de schilder toegelaten tot de prestigieuze Royal Academy, voor veel Engelse kunstenaars een
belangrijkk ijkpunt in hun artistieke loopbaan. Ze besloot haar overzicht met een toelichting van de
periodee 1876-1886. Na Alma-Tadema's werk was er aandacht voor de persoon zelf in een interview, en
inn het verlengde hiervan beschreef Zimmern het huis en atelier van de bevriende schilder.
Dee monografie toont Alma-Tadema en zijn werk in woord en beeld, geïllustreerd met in totaal
366 afbeeldingen. Bij het openslaan wordt het oog van de lezer gevangen door eenfraaieets van de
bekendee etser G.O. Murray, gemaakt naar Sappho. Met deze eerste ets bezat de lezer een van de meest
populairee werken van de schilder. De ets was al eerder gepubliceerd in The Magazine of Art in 1881.1SI
Halverwegee Zimmerns publicatie vinden we nog een prent van Murray, gemaakt naar Quiet Pets.
Murrayy had deze prent eerder gemaakt voor uitgave in The Art Journal van 1883, waarover de schilder
zelff overigens zeer tevreden was.l52[103] Murray maakte meerdere prenten naar Alma-Tadema's werk,
diee verschenen als zelfstandige prenten dan wei werden opgenomen in kunsttijdschriften. Over het
algemeenn werden ze uitgegeven door defirmaH. Virtue and Co in Londen, die ook verantwoordelijk
wass voor The Art Journal en de monografie van Zimmern. De tweefraaieetsen van Murray zijn dus niet
speciaall gemaakt voor deze uitgave, maar hergebruikt na eerdere publicatie. Dit hergebruik van
afbeeldingenn kwam vaker voor om op de hoge kosten van 'nieuwe* reproductiestebesparen.
Naa de tweefraaieetsen van Murray bevat Zimmerns monografie voornamelijk houtgravures in
combinatiee met fotografie. Zoals eerder opgemerkt, was de techniek van houtgravure nauw verbonden
mett de ontwikkeling van geïllustreerde uitgaven in het algemeen. De houtgravures in de monografie
werdenn echter al lang niet meer gemaakt volgens de wijze waarop Thomas Bewick dat ooit deed. De
Brieff van Alma-Tadema aan Vosmaer, 7-11-1884, Nr.82, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. De prent verscheen in J.F.
vann Someren, Moderne kunst in Nederland, etsen van PJ. Arendzen, Amsterdam 1880. Zijn ergernisrichttezich in dit
verbandd op de gerenomeerde etser P. J. Arendzen (1846-1932) die vele etsen naar Mauve, Israels op zijn naam had staan.
1500
Zimmern 1386, p.5.
1511
The Magazine of Art (1881), p.309 gemaakt door CO. Murray.
1522
Murray gold als een gerenomeerde etser in Engeland die onder andere Alma-Tadema's Quiet Pets (1881 opus CCXXX)
etste,, tot volle tevredenheid van de schilder. Zie voor een publicatie en bespreking van Murray's reproductie-ets, The Art
/öM77w/(1883),p.l6-17. .
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prentenn zelf ogen als houtgravures, maar zijn in feite voorbeelden van fotoxylografie: een combinatie
vann de traditionele houtgravure met fotografie. De techniek was uitgevonden rond 1860 en sindsdien op
grotee schaal toegepast bij illustraties van allerlei aard. Kenmerkend is dat de afbeelding fotografisch
werdd overgebracht op het houtblok, waarna de houtgraveur handmatig de compositie in het blok
graveerde.. Het reliëf in het houtblok werd vervolgens overgebracht op een metalen gaïvano, waarmee in
kortee tijd bijna onbeperkte oplagen konden worden gedrukt153 Ook hier bevinden zich afbeeldingen
tussenn die reeds eerder waren gepubliceerd, zoals de houtgravure van J. Robert naar A Roman Emperor
4141 AD m The Art Journal van 1883.154 De houtgravure van Shy verscheen eerder in 1884 in The
EnglishEnglish Illustrated Magazine. In kleine lettertjes lezen we dat dit blad overigens expliciet
toestemmingg had gegeven voor publicatie van de afbeelding in deze monografie.155 De houtgravure
vann Fredegondè at the Death-bed ofPreatextatits was afkomstig van de bekendefirmaBong en
Honemann,, die eerder verantwoordelijk was voor een premieplaat met deze afbeelding. Wellicht was de
firmafirma na twintig jaar nog steeds in het bezit van het copyright van dit werk. In aanvulling op de
kunstreproductiess kan ten slotte nog gewezen worden op drie houtgravures die gemaakt zijn naar
tekeningenn van J. Emsly Inglis met impressies van Ahna-Tadema's woning.
Eenn voordeel van de houtgravure als illustratietechniek was dat deze de mogelijkheid bood om
afbeeldingenn samen met letters te kunnen afdrukken. Etsen, gravures of litho's vereisten immer een
apartee drukgang. Zo zijn de etsen van Murray in Zimmerns monografie apart gedrukt op andersoortig
papierr en pas bij het binden samengevoegd met de tekst. Daarentegen konden de hoogdruk houtgravures
well gelijktijdig met de letterss worden afgedrukt en zijn ze door de tekst verspreid. Typografisch bood dit
procédéé uiteraard nieuwe mogelijkheden, die in vele geïllustreerde uitgaven ten volle zijn benut. Met
dezee nieuwe mogelijkheden lijkt echter ook het unieke karakter van een afbeelding verloren te zijn
gegaan.. Terwijl de twee etsen van Murray ogen als een meer persoonlijke interpretatie van AlmaTadema'ss werk, lijken de houtgravures als eenvoudige plaatjes verstrooid door de tekst. Interessant zijn
vierr houtgravures die juist niet tussen tekstblokken zijn ingeklemd, maar zelfstandig op een pagina zijn
afgebeeld:: Fredegondè at the Death-bed ofPreatextatus, Pandora (het diplomastuk van Alma-Tadema
voorr toelating tot de Royal Academy), Who is it? en A ReadingfromHomer.'56 Door hun formaat en de
typografischee plaats lijken deze afbeeldingen dan ook eerder als zelfstandige reproducties, die niet
onderschiktt aan dé tekst zijn gemaakt.
Tenn slotte bevat Zimmerns monografie nog een reproductie in de vorm van een autotypie. Via
dezee techniek werd een afbeelding volledig fotografisch overgebracht op een drukvorm. Hierbij werd de
afbeeldingg met een raster verdeeld in een veld van punten. Bij nadere beschouwing lijkt er zélfs sprake
vann een autotypie met een zogenaamd 'kruislijnraster', op dat moment een van de nieuwste uitvindingen
inn de fotografische kunstreproductie.157 De autotypie toont een gesigneerde potloodstudie voor An
ApodyteriumApodyterium uit 1886 en daarmee een vroeg voorbeeld van deze fotografische reproductietechniek.
All bladerend door Zimmerns monografie over Alma-Tadema, ziet men een gevarieerde
verzamelingg reproducties in verschillende technieken. De etsen van Murray weerspiegelen de
populariteitt van deze techniek in deze periode. Daarnaast zijn er diverse houtgravures, typografisch
verspreidd tussen de tekst en autotypieën, op dat moment één van de modernste methoden. De keuze van
reproductiess werd deels bepaald door economische motieven. Het is daarom niet toevallig dat de
publicatiee werd opgesierd met diverse eerder gepubliceerde afbeeldingen. In plaats van alle reproducties
zelff te vervaardigen, koos men platen die beschikbaar waren. De uitgever maakte dankbaar gebruik van
afbeeldingenn die in The Art Journal waren opgenomen, aangevuld met reproducties uit andere
publicaties.. De * handgemaakte' reproducties van Murray gaven de monografie een meer exclusieve
uitstraling,, waarmee Zimmerns uitgave past in de traditie van de zogenaamde prachtalbums. Toch is de
Dee preaten in deze relatief goedkope reproductietechniek kwamen van verschillende houtgraveurs: R.S. Leuders, J-D.
Cooper,, C. Dietrich, W. Hecht, J. Robert, J.P. Davis en A. Bellenger.
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Anoniem, The Art Journal (1883), p.35.
1555
English Illustrated Magazine verschenen (1884), frontispiece
1566
In Zimmern gepubliceerd tegenover respectievelijk pagina: 8,20,24 en 28.
1577
Volgens Van der Linden was G. Meisenbach de eerste die in 1888 een dergelijke methode toepastte, zie: Van der Linden
1990,, p/70.
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monografiee meer dan 'een praatje bij een plaatje'. Zimmem schreef een zorgvuldige en fraai
geïllustreerdee kunsthistorische monografie over het leven en werk van Alma-Tadema.158
Alma-TademaAlma-Tadema 's boekillustraties
Opp 26 november 1880 verscheen Carel Vosmaers roman Amazone. Het is een liefdesverhaal rond
enkelee kunstenaars in de romantische, schilderachtige omgeving van het antieke italie. Vosmaer koos
Alma-Tademaa als model voor een belangrijk personage in zijn roman, de Nederlandse kunstenaar
Siwartt Aisma. De roman was al snel een succes: de eerste druk van zevenhonderd exemplaren was
binnenn vijf weken uitverkocht en in totaal verschenen er tien drukken. De schrijver Jacques Perk schreef
dee auteur Vosmaer: 'Uw boek is zoo'n weldaad. Wij armen, willen zoo gaarne in de wriemeling der
alledaagschheidd iets edelers zien en omdat er dit doorgaans niet is, moeten wij 't zelf maken.'15
Multatulii was aanmerkelijk minder positief: 'Ge spreekt over Vosmaers Amazone! Och, ik ben er zoo
verdrietigg over. Vosmaer is m'n vriend, en bovendien héb ik aan hem groote verplichting. Maar... z'n
Amazonee bevalt me niet!'160 OokLodewijkvanDeyssel moest er niets van hebben: 'Amazone is een
boek,, dat de minste proza-kunstenaar, het kleinste naturalistjen, zich schamen zou geschreven te hebben,
eenn boek dat ik in alle opzichten kaakpijnigend belachelijk vind/161 Alma-Tadema dacht er wellicht
anderss over. Hij herkende ongetwijfeld zichzelf in het boek, dat hem inspireerde tot zijn schilderij Arno
tete ama me, dat hij maakte in december 1881, ruim een jaar na het verschijnen van Vosmaers roman.162
Dee titel is afkomstig van eenringdie het personage Aisma krijgt van zijn geliefde Marciana in Rome.
Voorr de Engelse vertaling van de roman maakte Alma-Tadema de litho Arno te ama me naar het
gelijknamigee schilderij. [104] De recensent van The Magazine ofArt was ronduit kritisch: 'M. Carl
Vosmaer'ss ** Amazon" (...), tolerably translated by Mr. EJ, Irving, and insignificantlyfrontispiecedby
Mr.. Alma-Tadema, belongs to that irritating kind of literature which under the guise of a story treats one
too a sermon.'163 De prent kan worden beschouwd als een door Alma-Tadema eigenhandig gemaakte
reproductie,, naar een van zijn werken. De litho verscheen later ook in de derde druk van de Nederlandse
versie. .
Alma-Tadema'ss litho Arno te ama me voor Vosmaers roman Amazone is een van de illustraties
diee de schilder maakte ter verluchting van proza en poëzie van bevriende auteurs. Hij maakte
bijvoorbeeldd de ets Tesselschade at Alkmaar voor zijn goede vriend, de criticus en dichter Edmund
Gossee (1849-1828), alsfrontispiecevoor diens Studies in the Literature of Northern Europe uit 1879.164
Ookk maakte Alma-Tadema etsen voor Helen Zirnmerns The Epic of Kings, Stories retold from Firdusi
enn enkele etsen ter illustratie van gedichten van W.B. Scott.165 Meer dan van de lithografie maakte hij
daarbijj gebruik van de etstechniek.
Alma-Tademaa behoort, net als Scheffer en Israels, tot de vele negentiende-eeuwse kunstenaars
diee regelmatig illustraties maakten ter verluchting van proza en poëzie. In de traditie van Thomas
Bewickk bestond er met name onder de Victoriaanse kunstenaars op dit terrein eenrijkeillustratietraditie,
diee vooral gedurende de jaren 1860 een grote bloei kende dankzij de inzet van de familie Dalziel en

1S88

In I902 verscheen een herziene versie van Helen Zirnmerns monografie. Behalve Zirnmerns bijdrage verschenen
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LawrenceLawrence Alma-Tadema, OM., R.A. (1905), R. Dircks, The Later Works of'Sir Lawrencer Alma-Tadema, OM, RA. (191
zie:: Swanson 1977, p.61-62.
1899
brief J. Perk aan C Vosmaer 21 december 1880, geciteerd in: Heijbroek 1989, p. 131
1600
brief Multatuli aan G. Valette, afgedrukt in De Gids (1910) H, p.388, geciteerd in Heijbroek 1989, p.133.
1611
L. van Deyssel, 'Nieuw Holland' in: Verzamelde opstellen* eerste bundel. Tweede druk. Amsterdam 1899, p. 19. geciteerd
inn Heijbroek 1989, p.133.
' °° Swanson 1990, nr.273.
1633
Anoniem, Magazine of Art, (1884), p.xl. Er verscheen een Franse vertaling en zijn goede vriend George Ebers nam het
initiatieff tot een Duitse vertaling.
1644
Swanson 1977, p.55.
1655
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anderee prerafaelieten. Rossett^ Holman Hunt en Millais maakten vele grafische versieringen voor
literairee publicaties en voor populaire geïllustreerde tijdschriften als The Illustrated London News, The
GraphicGraphic en Punch. In de praktijk maakten ze ontwerpen, die vervolgens door professionele
houtgraveurss op het blok werden gebracht. In aanvulling op de populaire houtgravure werd vooral ook
dee etstechniek veel gebruikt voor illustraties. Toonaangevend was destijds het exclusieve tijdschrift The
GermGerm uit het begin van de jaren vijftig, datrijkwas voorzien van etsen van de belangrijkste
prerataëlieten.166 Vooral Millais was behalve een productief schilder ook zeer actief als illustrator en
voorzagg vele publicaties van etsen. In deze context moeten ook Alma-Tadema's etsen worden
beschouwd.. Zijn illustraties waren meer dan een vriendendienst aan enkele bevriende auteurs. Grafische
boekverluchting,, nauw verbonden met de uitgeverij en prenthandel, maakte een essentieel deel uit van
dee Victoriaanse kunstwereld en vormde een kenmerkend onderdeel van het moderne kunstenaarschap.
Striktt genomen zijn Alma-Tadema*s illustraties niet altijd reproducties, aangezien er niet altijd
sprakee lijkt van navolging van een reeds bestaand werk. Zijn litho naar het schilderij Arno te oma me
vormtt in dat opzicht een uitzondering. Meestal maakte hij zijn composities speciaal met het oog op de
illustratiee van de tekst Vertrouwd met de techniek etste hij de prenten zelf. Aldus zorgde hij voor de
bewerktee drukvorm die vervolgens alleen maar hoefde te worden afgedrukt, zonder dat daar nog een
apartee bewerking van een prentmaker of fotograaf voor nodig was. Dit in tegenstelling tot de illustraties
diee Israels maakte voor Adam Bede. Daar leverde de kunstenaar de tekeningen, die vervolgens door
Rennefeldd in gravures werden gereproduceerd. Alma-Tadema's illustraties liggen daarmee dichter bij
zijnn 'originele' werk dan bij de reproducties. Zijn illustraties vormen een weliswaar bescheiden, maar
nietteminn kenmerkend deel van zijn artistieke oeuvre.
HetHet publiek voor Alma-Tadema-reproducties
Alma-TademaAlma-Tadema zelf
mm het voorjaar van 1867 voltooide Alma-Tadema een schilderij voor zijn oom Klaas Mesdag. Sinds
18666 was diens zoon, Hendrik Willem Mesdag, in de leer bij zijn neef Alma-Tadema. Alma-Tadema
schilderdee voor Mesdag sr. in Nederland een familieportret gesitueerd in zijn Brusselse atelier.[105] Het
toontt zijn eerste (Franse) vrouw, Marie Pauline dessin de Boisgirard in verwachting van hun tweede
kindd Anna en in gezelschap van hun dochterje Laurense en haar moeder. Het schilderij gaf Klaas
Mesdagg een indruk van de mensen en de omgeving waar zijn zoon Hendrik Willem in verkeerde. Ruim
eenn eeuw later krijgen ook wij dankzij dit werk een beeld van het Brusselse atelier van Alma-Tadema.
Interessantt is een rij reproducties die te zien is op de achtergrond. Het zijn vier afbeeldingen, achter glas
ingelijstt in smalle gouden lijsten en dicht tegen elkaar gehangen. Bij nadere beschouwing blijken het
fotografischee reproducties van Egyptian chessplayers (1865, XXII), Gallo-Roman women (1865,
XXIV),, The armourer 's shop in ancient Rome (1866, XLI) en Queen Fredegonda at the death-bed of
bishopbishop Praetextatus (1864, XX).169 De foto's zijn gemaakt door de eerder genoemde fotograaf Dupont,
diee in deze periode dit atelier deelde met de schilder.'70
Nadatt Alma-Tadema naar Londen was verhuisd hing hij eveneens reproducties aan de muur.
Danlsijj een werk van de bevriende schilder Jan Verhas krijgen we ook hier een indruk hoe het interieur
vann Towshend House eruit heeft gezien rond 1870.[106] We zien aan de muur opnieuw enkele ingelijste
foto'ss van zijn werk, die wellicht afkomstig zijn van de fotograaf Dupont. Van detienwerken die te zien
zijn,, kunnen we er echter maar enkele herkennen. Duidelijk te zien is een foto naar Spelevaren (1868).
Hett oorspronkelijke schilderij had Alma-Tadema destijds geschilderd voor zijn neef H.W. Mesdag,
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waarnaa het terechtkwam in diens omvangrijke kunstcollectie. Daarnaast herkennen we een foto naar Een
PyrrhischePyrrhische dans, dat hij schilderde in 1869 en als een van de eerste werken in Engeland exposeerde.
Dezee twee schilderijen van zijn interieur getuigen van Alma-Tadema's eigen aandacht voor
reproducties.. Afgezien van de reproducties van zijn eigen werk, had hij ook belangstelling voor prenten
naarr Oude Meesters. Op zoek naar etsen naar werken van Frans Hals informeerde hij bij Vosmaer:
** Waarom heb ik nooit meer iets van de etsen naar Frans Hals gehoord? [...] mogt er een exemplaar
komenn opdagen dan zou ik daar zeker de beste plaatsen in mijn bibliotheek voor openmaken.'171 Hij
doeldee hier waarschijnhjk op de prenten van de befaamde Duitse etser William Unger. Deze had vooral
naamm gemaakt met zijn prenten naar Oude Meesters en was goed bekend met Vosmaer.172 In 1872
werktee Vosmaer met deze etser samen aan zijn boek over Frans Hals, dat in 1874 verscheen. Gezien
Ungerss staat van dienst is het niet verwonderlijk dat Alma-Tadema veel belangstelling had voor zijn
prenten.'nn Hij informeerde bij Vosmaer naar Ungers etsen van Hals, maar hij dacht op zijn beurt aan
zijnn goede vriend bij enkele exclusieve foto's naar een werk van Mantegna, zoals hij schreef:
** Als ik mij wel herinner dan waard ge zeer belust op eene reproductie van de Mantegna in
Hamptonn Court. Eenige vrienden zijnde van Uw opinie hebben van de Koningin permissie
bekomenn deze te photografieren en geven aan vrienden voor de verspreiding van deze fraaie
dingenn de photo's aan kostprijs; dat is 9 groote platen onopgeplakt ongeveer 50 centime [centimeters]] hoog en even zo breed voor de som van two guineas, dat is 42 Englische schillingen.
Bcc heb dus aann U gedacht en heb voor twee exemplaren ingeteekend die nu in mijn bezit. Mogt
hett in Uwe smaak vallen dat geld daarvoor op te offeren zoo laat het mij weten en ik zend ze U
dadelijkk op. Wat de 42 Eng. schillingen aangaat die kunt ge dan bij gelegenheid aan Mesdag
uitbetalenn daar ik altijd wel meer met hem te verrekenen heb. mogt U mijn voorstel echter niet
ganschh bevallen dan kan ik mijn tweede exemplaar wel anders plaatsen/174
Alma-Tadema'ss belangstelling voor reproducties resulteerde in een uitgebreide prentenverzameling, die
inn 1913, eenjaar na zijn dood, werd geveild. Dankzij de veilingcatalogus kunnen we nu nog een indruk
krijgenn van zijn collectie reproducties.175 Als we onsrichtenop de reproducties naar zijn eigen werk,
bevatt de catalogus in de eerste plaats zestien exclusieve Artist 's proofs van gravures en etsen. Zo bezat
hijj de gravures naar de vierjaargetijden, gesigneerd door Blanchard en hem zelf. Bovendien had hij de
beidee door Blanchard gegraveerde pendanten naar The Vintage Festival en The Dedication to Bacchus,
dee laatste ingelijst in een speciaal ontworpen lijst, en de beide prenten naar The Picture gallery en The
SculptureSculpture Gallery. Een wellicht vergelijkbaar exemplaar, ingekleurd en wel, bevindt zich op dit moment
inn het Fries Museum te Leeuwarden. [107] Voorts bezat hij etsen, zoals Rajons prenten naar A Roman
EmperorEmperor en The Bath: Strigils and Sponges en Murray's ets naar The ever-new Horizon uit 1902,
gesigneerdd door de etser en de schilder. Opmerkelijk is dat er geen etsen van Löwenstam op de veiling
werdenn aangeboden. Gezien de jarenlange samenwerking mogen we ervan uitgaan dat hij van deze
Nederlandsee etser diverse prenten in zijn bezit heeft gehad. Wellicht zijn de prenten in een eerder
stadiumm onderhands aan de familie van de etser gegeven. De fondslijst vermeldt wel een litho naar
FredegpndeFredegpnde et Pretexiat. Het is waarschijnhjk een exemplaar van de prent die door Bong & Hönemann
inn 1866 als een van de eerste zelfstandige reproducties van zijn werk uitgaf. Ten slotte bezat AlmaTademaa een fraaie verzameling van ingelijste fotogravures naar zijn werk.176 Tussen de in totaal 33
Brieff van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 24-III-1873,Nr. 6, Vosinaer-arcbiefRPK Amsterdam; zie ook de brief van 28V-I873,, Nr.7, en de brief van 4-IX-1873, Nr.8, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
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Deze verzameling fotografische reproducties moet niet worden verward met de enorme fotocollectie die hij ook bezat
maarr die bij deze veiling niet onder de hamer kwam. Deze fotoverzameling van 5000 exemplaren bestond vooral uit
archeologischh voorwerken en gebouwen en is eerder onderwerp van studie geweest. Ik wil hier dan ook voorbij gaan aan dit
fotografischee beeldreservoir als visueel naslagwerk voor zijn composities. Het was omvangrijk en interessant, maar bevatte
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fotogravuress bevinden zich diverse prenten zoals die vanaf de jaren negentig vooral door defirmaTooth
warenn uitgegeven. Voorbeelden zijn de fotogravures van The Benediction, Hero, Past and Present
Generations,Generations, Caracalla and Geta, Roses Love 's Delight maar ook de door Stephen Gooden uitgeg
prentt naar Comparisons. Bovendien blijkt zijn portret van Löwenstam ook te zijn gefotografeerd.
Volgenss de veilingcatalogus waren alle fotogravures ingelijst en gesigneerd door de schilder zelf; de
fotogravuree van het portret van Paderewski droeg bovendien de signatuur van de beroemde pianist177
Gezienn deze ingelijste prenten, had de schilder kennelijk reproducties aan de muur, zoals ook
blijktt uit de twee schilderijen van zijn interieur. De constatering dat deze prenten ingelijst en wel aan de
muurr hingen en bijvoorbeeld niet uitsluitend waren opgeborgen in een van zijn vele albums, is niet
zonderr betekenis. Ze betekent dat reproducties van zijn werk zijn interieur decoreerden, dat door de
schilderr zorgvuldig was vormgegeven. Juist Alma-Tadema hechtte veel belang aan de inrichting en
decoratiee van zijn eigen woning. Zijn huizen in Londen liet hij ingrijpend verbouwen om ze geheel naar
zijnn eigen smaak in terichten,onder andere met de eerder genoemde plafondschilderingen, die in De
KunstkronijkKunstkronijk zijn gereproduceerd Zo bracht hij zijn complete huis in stijl met zijn werk. Misschien was
zijnn huis wel zijn grootste kunstwerk, waar hijzelf en zijn vrouw doorheen konden lopen.178 Hierdoor
maaktee hij niet alleen naam als schilder, maar ook als architect en interieurontwerper. In zijn zorgvuldig
vormgegevenn interieur schroomde de schilder dus niet om ook gravures, etsen en foto's naar zijn werken
opp te hangen, en dat terwijl hij toch genoeg geschilderde 'originelen' tot zijn beschikking had. Hij deed
ditt niet alleen voor zijn eigen genoegen, maar zeker ook voor zijn vele gasten, die regelmatig over de
vloerr kwamen in het befaamde *Casa Tadema'.179
Hoezeerr Alma-Tadema hechtte aan de reproducties in zijn interieur blijkt uit het familieportret
datt hij schilderde voor zijn oom Klaas Mesdag met de foto's duidelijk herkenbaar aan de muur.
Opgemerktt moet worden dat het een schilderij is en geen foto. Had hij een fotografische indruk van zijn
atelierr willen overbrengen, dan had hij een fotograaf (bijvoorbeeld Dupont) om een foto kurmen vragen.
Inn plaats daarvan bracht de schilder zijn familie in zijn atelier met de reproducties op de achtergrond
zorgvuldigg op het doek, alsof hij op dit familieportret niet alleen zijn werkelijke dochter Laurense, maar
ookk enkele van zijn geesteskinderen heeft willen verbeelden.
VriendenVrienden en bekenden
Alma-Tademaa verzamelde reproducties, maar gaf ze bovendien zo nu en dan weg aan vrienden en
bekenden,, net als Scheffer en Israels deden. Eerder is al gewezen op de foto's die hij Vosmaer stuurde
uitt angst dat zijn vriend een verkeerde indruk van zijn werk zou krijgen door Löwenstams zwakke
bewerkingenn ervan. Waarschijnlijk verstuurde hij regelmatig foto's, hoewel hij hier niet altijd toe in
staatt was, zoals hij Vosmaer Het weten: 'Ik ben met mijn uitgever overhoop, daarom vooreerst geen
photo/180 0
hii een ander geval beloofde Alma-Tadema de bekende domineeschrijver Francois Haverschmidtt uit Schiedam, alias Piet Paaltjes, een foto te sturen. De schilder schreef in 1872 een
hartelijkee brief aan de bevriende Haverschmidt:181
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Brief Alma-Tadema aan Vosmaer, 24-3-1873, nr.4. Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
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Interessant in deze context is ook de vriendendienst van Alma-Tadema voor Haverschmidt om de schilderes Therese
Schwartzee in Londen te laten exposeren. De schilder berichtte Haverschmidt dat hij ondanks zijn lidmaatschap van de R.A
enn inzet voor 'juffrouw Schwartze' geen plaats had kunnen verwerven op de tentoonstelling voor schilderijen. Bovendien
wass hij het zicht op enkele van haar werken kwijt geraakt waardoor ook een kansje op een tentoonstelling in Grosvenor
Galleryy mis liep, zie: brief van Alma-Tadema aan Francois Haverschmidt, No 1,1872 LTK 1818, XI geschreven vanuit
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'Geëerdee domine en vriend[...] 't heeft [...] weinig gescheeld ofje had me nog te dineeren
moetenn geven maar ik had waarachtig geen tijd wij moesten met Kerstmis te huis zijn en de
Zeee had ons [vreselijk?] niet en over laten gaan dan 10 dagen voor dat gevierde der feesten.
Ergoo geen tijd. Exuseert me én houd u overtuigd dat de volgende keer met dat vermeetele [?]
enn invloedrijke Schiedam kennis wordt gemaakt. Veroorloof intusschen van onze gerichte
schrijvenn een exemplaar te verzoeken en ene bij de eerste gelegenheid af te zenden photo naar
eenn mijner schilderijen aantebinden na veel zielezegen in t nieuwe jaar om mijn oude
vriendschapp en familie toegevoegd te hebben verblijf ik met hoogachting, L Alma-Tadema'182
Omm zijn beloofde reproductie waar te maken, schakeldee de schilder Vosmaer in met het verzoek om
Haverschmidtt de prent te bezorgen: 'Ik voegde bij de verzending eene gravure naar mijner Egyptenaren.
Verzendd die s.v.p. aan dominee Frans Haversmith te Schiedam.'183 Hoewel het onduidelijk is om welke
prentt het ging, is het goed denkbaar dat hij doelde op Blanchards gravure van Pastimes in Ancient
EgyptEgypt 3,000years ago, eerder verschenen in The Art Journal. Nadat de schilder de prent naar
Vosmaerr had gestuurd, schreef deze op zijn beurt aan Haverschmidt:
'Tademaa zond mij voor eenige tijd deze plaat voor u. Ik vertraagde de zending, om een betere
gelegenheidd te zoeken, doch thans wil ik niet langer wachten. Bc ontving ze in tweeen
gevouwen;; dit is dus niet mijne schuld.[...] Gij bericht hem zeker wel met de goede
ontvangst.*184 4
Alduss ontving Haverschmidt een opgevouwen reproductie van een werk van Alma-Tadema. De
schilderr stuurde ook eens eenn reproductie naar zijn vroegere school, het gymnasium te Leeuwarden,
Hett was een grootformaat fotogravure van Under the roof of blue Ionian wheather (uitgegeven door
Arthurr Tooth & Sons in 1901) waarop hij met de hand schreef: 'L.Alma-Tadema oudleerling van het
gymnasiumm te Leeuwarden: uit dankbare herinnering sept.1902.' De prent, ingelijste en wel is
momenteell in het bezit van het Fries Museum in Leeuwarden.
Tenn slotte lijkt de kunstenaar ook op zijn atelier reproducties te hebben gehad om af en toe
eenss weg te geven aan toevallige bezoekers. Afgezien van vele beroemde musici zoals Tjaikowski,
Paderewskii en G. Henchel die zijn atelier bezochten, kwam op 21 mei 1894 zelfs een compleet A
Cappella-koorr op bezoek. Als aandenken van hun bezoek schonk hij een gesigneerde fotogravure van
Comparisons,Comparisons, in 1893 uitgegeven door Stephen T. Gooden.185
Alduss lijkt Alma-Tadema regelmatig reproducties te hebben verspreid onder vrienden en
bekendenn uit zijn directe omgeving. Net als Seheffer en Israels gebruikte Alma-Tadema reproducties
vann zijn werk bij het onderhouden en uitbreiden van zijn sociale netwerk. Hij stuurde ze op, of gaf ze
meee aan toevallige bezoekers. Hij had de prenten en foto's naar schilderijen dan wel niet zelfgemaakt,
maarr ze waren letterlijk representatief voor zijn werk.
HetHet grote publiek
Dee reproducties van Alma-Tadema's werk kwamen dankzij kunsthandel en uitgeverij terecht bij het
grotee publiek. In de etalages van de prenthandels aan de Londense Pall Mall en de Strand moeten
regelmatigg prenten naar zijn werk te zien zijn geweest Terwijl het publiek zich vergaapte voor de poor
menmen 's galleries, bekeek de criticus John Ruskin het geheel met argusogen:
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'Andd there are simply no words for the mixed absurdity and wickedness of the present
popularr demand for art, as shown by its supply in our thoroughfares. Abroad, in the shops in
thee Rue the Rivoli, brightest and most central of Parisian streets, the putrescent remnant of
whatt was once Catholicism promotes its poor gilded pedlars' ware of nativity and crucifixion
intoo such honourable comers as is canfindamong the more costly and studious illuminations
off the brothel: and, although, in Pall Mall, and the Strand, the large-margined Landseer,Stanfield,-- or Turner-proofs, in a few stately windows, still represent, uncared-for by the
people,, or inaccessible to them, the power of an English school now wholly perished, -these
aree too surely superseded, in the windows that stop the crowd, by thrilling attraction with
whichh Doré, Gérome, and Tadema (curs, r.v.) have invested the gambling table, the duelling
ground,, and the arena; or by the more material and almost tangible truth with which the
apothecary-artistt stereographs the stripped actress, and the railway mound.'186
Dee kritische kunstkenner Ruskin had geen goed woord over voor de burgerlijke smaak van het grote
publiekk voor de populaire kunst in de etalages van de kunsthandels, zoals Alma-Tadema's werk. Door
zijnn ergernis heen tekent zich echter een interessant beeld af van de publieke belangstelling voor
reproductiess van dit soort populaire kunstenaars. Een chique gelegenheid was de Grosvenor Gallery in
Londen,, waar alleen de duurste kunsthandels hun kunst toonden in een elitaire, mondaine sfeer. In
18822 hing er een grote overzichtstentoonstelling van Alma-Tadema's werk met in totaal
honderdvijftigg schilderijen en dertig tekeningen. Naast de originele werken, hingen er reproducties:
driee etsen van Rajon en Murray en achttien gravures van Blanchard.187 Ook de bekende kunsthandel
Thomass McLean organiseerde in 1894 een opmerkelijke tentoonstelling met reproducties. Het was
eenn dubbelexpositie met prenten naar werken van Alma-Tadema en van de even populaire - en veel
gereproduceerdee - kunstenares Rosa Bonheur. De dierschilderes Bonheur behoorde tot de 'stal' van
kunsthandelaarr Gambart, net als Alma-Tadema, en bouwde een grote naam op met haar dierstukken,
niett in de laatste plaats door de vele reproducties ervan.1*8 De expositie werd door The Magazine of
ArtArt lovend besproken als: :
'ann exhibition [...] of great interest, not only as illustrating the history of engraving during the
thirthyy years prior to the development of photogravure, but also as enabling us to see at a glance
thee whole record in black and white of the life of two great artists.'189
Vann Alma-Tadema waren er onder meer prenten te zien door de prentmakers Raj on, Löwenstam en
Blanchard. .
Dankzijj Alma-Tadema ontving Carel Vosmaer eens een exclusieve uitnodiging voor een
voorbezichtingg van The Vintage Festival, georganiseerd in de kunsthandel van Gambart in Londen op
222 april 1871.[108] Nadien waren er in het commerciële tentoonstellingscircuit regelmatig werken van
Alma-Tademaa te zien. In het voetspoor van Gambart stuurden Pilgeram & Lefèvre regelmatig
schilderijenn optourneedoor Europa, waaronder diverse werken van Alma-Tadema. Toen in 1873
gedurendee enige tijd enkele werken in Amsterdam vielen te bewonderen, deed de schrijver EJ. Potgieter
(1808-1894)) op 20 februari 1873 verslag aan zijn vriend C. Busken Huet (1826-1886), die inmiddels in
Bataviaa woonde en werkte:
'Dee Heeren Pelegrin en Lefèvre, kunstkoopers te Londen, doen hunnen zaakgelastigde zijn togt
doorr Europa met vier schilderijen Tadema's beginnen of besluiten, ik weet het niet regt,-met
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ookk ons te bezoeken. Om het even of wij de eersten of de laatsten zijn, ben ik er hun niet minder
dankbaarr voor- het is een genot dat ik lang heb gewenscht te smaken.'! w
Ondertussenn liet de schrijver zijn gedachten gaan over wat hij eigenlijk kende van deze schilder:
Tademaa kende ik tot nog toe maar ten halve. Zijne ''Kinderen van Clovis" werden door mij
alleenn aanschouwd in de vrij stijve gravure, welke Arti er naar liet vervaardigen, om tot nietprijs
tee strekken..En onze tentoonstellingen, werden zij door den meester in liefde gedacht? Mij
heugenn maar twee stukjes, eene allerliefste jonge Romeinsche, die zich op hare teenen beurt, om
denn geur der bloemen, die op een tafeltje voor haar staan, te smaken, en Tarquinius, ter in beeld
gebragtee les, hoe men in dagen van staatkundige verdeeldheid mét onrustige luidjes moet
omspringen,, op een papaverveld de hoogst gewassenen den kop afslaande. Beide tableaux de
chevalett lieten zij in blijken van kennis destijdsen der toestanden, beweerden de geleerden,
nietss te wenschen overig, waren ze om strijd bevallig van voorstelling en behagelijk van kleur.
Hett is waar, het eerste onderwerp was alleronbeduidendst, maar een bewonderaar der
Hollandschee school mag op dat punt niet moeielijk zijn, het is waar, het tweede stukje lokte de
vraagg uit, of iemand die de legende nooit had gehoord, zou kunnen vermoeden waarom die
gezantee vorschend naar Tarquinius op zagen; doch de tweede Lessing moet nog worden
geborenn om de grenzen der schilderkunst in dat opzigt aan te wijzen. De meester geeft ons thans
inn vier schilderijen een beteren maatsstaf zijner gaven.'
Dee schilderijen gaven Potgieter een ruimer beeld van Aïma-Tadema's werk, breder dan de enkele
werkenn die hij tot dan toe van de schilder kende, onder meer dankzij Rermefelds gravure van De
opvoedingopvoeding van de kinderen van Clovis. Onder de werken die hij in Amsterdam kon zien was The
VintageVintage Festival, waarnaar, niet toevallig, na enige tijd ook de gravure van Blanchard verkrijgbaar
was.. Enkele jaren later kwamen er opnieuw enkele werken van Alma-Tadema langs in Nederland.
Vosmaerr wees in de Spectator op Hartelijk Welkom (1878 opus CXC) en Naar de tempel van Ceres
(18788 opus CCVm) die in 1879 even in Den Haag te bewonderen waren.191 In hetzelfde jaar kwam in
dee Residentie ook een Merovingisch werk langs waar De Kunstkronijk de lezer in 1879 op
attendeerde:: *"Eene morgengave aan Galeswintha*'. Het werk werd tentoongesteld in Amsterdam en
wordtt op zijn terug reis naar Engeland nu even in Den Haag ten toon gesteld.'1W Ook elders werden
dee werken van Alma-Tadema gesignaleerd of aangekondigd. Op 31 december 1884 schreef een
Berlijnsee krant: 'Deffoir, in Berlin, Ein neues Bild von Alma-Tadema wird demnachst die Runde durch
Europaa machen."*
Tenn slotte waren de reproducties van Alma-Tadema's werk ook te bewonderen op de meest
prestigieuzee tentoonstellingen van de Royal Academy. In veel gevallen was enkele jaren na de
tentoonstellingg van het schilderij ook de reproductie te zien. Een voorbeeld is het schilderij A Picture
GalleryGallery',', dat in 1874 op de Royal Academy getoond werd, terwijl de reproductie van Blanchard in 1878
wass te zien. Het werk/fe loves me, he loves me not (1887 opus CCLXXX) viel in 1893 in de Royal
Academyy alleen als ets van Löwenstam te bewonderen.
Alss er reproducties werden tentoongesteld, waren ze doorgaans ook te koop. Interessant is een
brieff van H.J. Scholtens aan defirmaBuffa, leverancier van Alma-Tadema-reproducties:
'Dee Gravure naar Tadema heb ik in goede orde ontvangen. Ze is uitmuntend gereüsseerd en de
Heerr v:d: Vlugt zou dit exemplaar gaarne voor de Kunstverzameling willen behouden ware het

brieff Potgieter aan Busken-Huet, 20febr.1873,deel IL, br.539
G.. Vosmaer, 'Rondreizende schilderijen van Alma-Tadema', De Spectator 25 (1879), p.373-374.
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31-XIÏ-18844 Nr doe. 1. National gl., Vosmaer-archief RPK Amsterdam. Onbekend is weQc werk te zien was.
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niett dat hij gelooft,tijdensde expositie der Schilderijen in Arti, op de lijst aldaar voor eene
épreuvee d'artiste voor Teyler's verzameling geteekend te hebben. [.. .] '194
Hett illustreert de belangstelling voor prenten naar Alma-Tadema die op tentoonstellingen te zien waren.
Afgezienn van de particuliere liefhebbers, hadden blijkbaar ook institutionele verzamelaars interesse voor
dee prenten naar zijn werk.
Toenn de gravure van Blachard naar The Vintage Festival in 1874 verscheen, schreef The Art
JournalJournal lovend:
*Itt is quite impossible to examine the print closely without being impressed with the beautiful
workk everywhere visible [...]: The engraving, exquisite in every portion, is one for thought and
study:: that such a work should have been published in this country is no small compliment to
thee national taste, *195
Ookk Blanchards prent naar Alma-Tadema's In the time ofConstantine (1878 opus CXCII) werd
bewonderdd om de eigen kwaliteiten: 'The engraving [...] is desirable as illustrating a curious and little
understoodd period of history, altogether apartfromits intrinsic merits which, it being by the master of
Frenchh line engraving are very considerable.'196 De kwaliteit van de prentmaker zorgde voor een
bewerkingg met een zelfstandige artistieke waarde, die de prent tot een begerenswaardig bezit voor iedere
liefhebberr maakte.
Inn de bewondering voor de prentmaker Blanchard, had men ook oog voor de inzet van de
uitgeverr die de schilder en prentmaker tot elkaar had gebracht. Zoals in de context van Scheffer al de
waarderingg voor Goupil bleek, had men in relatietotAlma-Tadema respect voor de bijdrage van de
firmaa Pilgeram & Lefèvre.191 Naar aanleiding van Blachards prent van The Torch Dance (1881 opus
CCXXII)) merkte The Art Journal op:
'' A publisher [Pilgeram & Lefèvre, R.V.] who so continually brings the two artists into connectionn with each other is rendering a real service to Art. [...] The engraving is one which can with
confidencee be recommended as a good specimen of the state of the Arts in 1882.'198
Ookk de etsen van Rajon oogstten regelmatig bewondering, al werd zijn ets naar A Roman Emperor niet
onverdeeldd positief besproken. De recensent in The Art Journal was enigszins teleurgesteld dat nu juist
dezee afschrikwekkende voorstelling van Alma-Tadema door de talentvolle etser was gereproduceerd:
'Noo doubt this is a production of great ability, one that will be very welcome to collectors; but
wee cannot help regretting that the two great masters have not combined to produce a work
whichh would give pleasure to all who look upon it, that its claim to admiration might be not
merelyy what is derivedfromits value as a work of Art We can hardly consider any artist
justifiedd in multiplying a picture that repels- one that cannot fail to give pain rather than
enjoyment t
-1QQQ

Dee criticus had oog voor de artistieke kwaliteiten van de prent; daar twijfelde hij bij een samenwerking
tussenn Alma-Tadema en Rajon niet aan. Helaas was de gruwelijke voorstelling niet erg prettig om naar
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tee kijken. Dat neemt niet weg dat de voorstelling enkele jaren ook in The Art Journal werd
gereproduceerd.. [109] Het gruwelijke tafereel vormt een uitzondering in Alma-Tadema's oeuvre, waarin
armoedee óf ander leed nauwelijks voorkomen.200 Alma-Tadema's vriend Vosmaer was veel positiever
overr de prent van Rajon: 'Zijne ets na Tadema's Claudius is een van de schoonste en volledigste
vertolkingenn van eene schilderij door middel der etskunst.'201 Vol bewondering wees hij op de 'genietingg al die lijntjes, hare bewegingen en kruisingen na te wandelen, mee te voelen waar de teekenaar
gevoeldd heeft*.202
Inn de recensies van prenten naar Alma-Tadema blijkt hoezeer men oog had voor de
individuelee kwaliteiten van de prentmaker. Zo stelde The Magazine of Art tea aanzien van Löwenstams
etss naar Alma-Tadema's Rose ofall the roses (1885 opus CCLXXS):
'Defecatee piece of work. It is perhaps more of a line-engraving wrought with the etching tool,
thann a true etching, but it is a very earnest attempt to reproduce faithfully all the delicacies and
refinementss of a very delicate and refined subject'203
Dezelfdee indruk wordt gewekt in zijn ets naar Welcome Footsteps (1883 opus CCLVn).[85] Het
nauwgezettee patroon van lijnen doet eerder aan de burijn denken dan aan de vlotte etstechniek. Was het
dee traditionele status van de gravuretechniek die de etser probeerde te imiteren om zijn ets het karakter
vann een gravure te geven? Dat neemt niet weg dat in een ets de stofuitdrukking van haar of de vacht van
eenn tijger subtieler kon worden weergegeven dan in een gravure. Ook het marmer en het tintelende licht
opp de verschillende materialen in Alma-Tadema's werk lijkt het fraaist te kunnen worden benaderd met
dee etstechniek.204 De faam van Lówenstam was zodanig dat zelfs een *zwakke* prent geen bedreiging
hoefdee te zijn voor het succes ervan, althans, zo schreef The Magazine of Art over zijn prent naar A
SilentSilent Greeting: "Ine head of the sleeping girl seems hardly satisfactory as a translation of Mr Tadema's
drawing,, but the reputation of the etcher is enough to guarantee a generally succesM result,205[110] De
prentt werd beoordeeld in het licht van het origineel, maar daarnaast ook geplaatst in het kader van het
oeuvree van de prentmaker zelf.206
Dee waardering voor de persoonlijke kwaliteiten van de prentmaker hing uiteraard nauw
samenn met de gebruikte techniek. Terwijl een gravure en vooral een ets bij uitstek de individuele hand
vann de maker tonen, lijken foto's gemaakt door een 'onzichtbare' hand. Zoals beschreven in
hoofdstukk 2 hadden de verschillende reproductietechnieken ieder een eigen plek in het spectrum van
dee kunstreproductie aan het einde van de negentiende eeuw. Sommigen hadden belangstelling voor
handgemaaktee prenten, terwijl anderen de voorkeur gaven aan moderne foto's van kunstwerken. Deze
situatiee is helder verwoord door een criticus in The Magazine of Art in 1893 die Löwenstams ets naar
Alma-Tadema'ss A Silent Greeting (1889 opus CCXCLX) vergeleek met een fotogravure van An
EarthlyEarthly Paradise (1891 opus CCVII):
'Ass affording a means of comparison between reproduction by etching and photogravure,
anotherr picture of Tadema (An Earthly Paradise) has opportunity just been reproduced by the
Berlinn Photoghaphic Company and should be seen side by side with Löwenstams etching
2000
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(naarr Alma-Tadema's A Silent Greeting R.V.). The results are so different, however that it is
nott possible to that one is better than the other; but the comparison is most interesting
betweenn the translation of the artist-etcher and the mechanical reproduction of the camera.
Differencee of taste will cause a difference in appreciation. People who want "the picture, the
wholee picture and nothing man the picture" will choose the mechanical reproduction, which is
certainlyy most admirebly made; but the etching will be the choice of those who prefer that a
reproductionn should be rather a suggestion in the spirit of the artist than a facsimile of the
workk of art. Mr Tadema has supervised both reproductions. '207
Dee verschillende soorten grafische en fotografische reproducties werden niet uitsluitend concurrerend,
maarr tevens aanvullend aan elkaar verspreid onder het grote publiek. Het was niet alleen de
kunsthandell die dit brede aanbod van reproducties instandhield. Zowel het maken van de fotogravure
vann An Earthly Paradise als Löwenstams ets van A Silent Greeting geschiedde onder supervisie van
Alma-Tadëmaa zelf.208 De schilder hield 20 persoonlijk toezicht op de diversiteit aan reproducties ter
verspreidingg onder het publiek.
EenEen 'Alma-Tadema-room'
Reproductiess van Alma-Tadema's werk kenden een breed publiek van liefhebbers en kenners,
interessantt is de eerder aangehaalde advertentie van L.H, Lefèvre» die niet alleen aangaf wat er
verzameldd kon worden, maar bovendien enkele aanwijzingen gaf hoe men dat kon doen.
Inn de aanhef van de advertentie voor deze Alma-Tadema-reproducties wees men ook
nadrukkelijkk op de kwaliteit van de individuele prentmakers: :
'Engraverss of fame, viz. in pure line by Auguste Blachard, one the greatest masters of this
branchh of Art; Mr. Paul Raj on, the celebrated Etcher, so well known by his grand reproductions
inn etching of celebrated portraits; and Mr. Löwenstam, who for some years has also etched
picturess of Mr Alma-Tadema ILA., and of other artists/209
Dee advertentie onderstreept dat het niet alleen ging om reproducties naar werken van de schilder AlmaTadema,, maar tevens om werken van individuele prentmakers gemaakt in speciale technieken.
Illustratieff is dat naar het wak Autumn een gravure van Blanehard én een ets van Löwenstam
beschikbaarr waren. Deze individuele interpretaties waren, zoals gebruikelijk, leverbaar in kwalitatief
variërendee staten en gedrukt op verschillend papier. Per prent werden zo verschillende exemplaren
aangeboden,, uiteraard voor verschillende prijzen.
Dee prenten waren in eerste instantie als losse exemplaren te krijgen. Daarnaast waren er
verschillendee pendanten van verwante prenten te koop, zoals de gravures naar The Picture Gallery en
TheThe Sculpture Gallery en de etsen van The First whisper en In Confidence. De vier gravures van de
jaargetijdenn waren waarschijnlijk alleen als set verkrijgbaar. Bij aanschaf van een prent werd een koper
ongetwijfeldd gewezen op het feit dat zijn prent in wezen 'slechts' een deel was van een groter geheel.
Combinatiess hadden een bredere betekenis dan een louter commerciële. Verwante prenten gaven
verzamelaarss richting bij het vormgeven van hun collectie. Interessant is dat niet alleen sommige
prentenn bij elkaar hoorden, maar dat, volgens de uitgever, zelfs het totale aanbod van prenten als één
geheell kon worden beschouwd, zoals de advertentie duidelijk kopte:
'The'The complete engraved works ofL. Alma-Tadema. R.A. [...] The Attention of Art Connoisseurs
iss respectfully invited to this unique Collection of the Engraved works of L. Alma-Tadema,
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RA.. [...] The Publisher desires to draw the attention of amateurs to the great importance this
Collectionn forms as a whole.*
Dee lijst van prenten werd aangeboden als een volledig overzicht van prenten naar werken van AlmaTadema,, samengesteld uit diverse gravures en etsen, maar te beschouwen als één collectie. Juist door
zichh op één kunstenaar te concentreren was de verzamelaar in staat om het 'verzameld werk' van een
kunstenaarr te bemachtigen en aldus zijn collectie te 'sturen', zoals ook Whitman benadrukte in zijn
Print-collector'sPrint-collector's handbook.
'forr it is necessary to say with emphasis that he should collect with a definite purpose and not
buyy hadhazard. Shall he take a school or a period; a class of prints, such as portraits; a method
off engraving as stipple [...] shall he take a painter and collect engraving after his pictures?'210
Blijkenss de advertentie voegde de uitgever hier nog een tip aan toe en adviseerde hij [to] 'recommend
Collectorss to form an Alma-Tadema room, as there are in several instances collections of Sir Edwin
Landseer'ss and Rosa Bonheur's.' Het doet denken aan de eerder aangehaald achttiende-eeuwse
prentverzamelingen,, uitsluitend gewijd aan reproducties van Rafeels werk, die soms ook gezamenlijk in
éénn ruimte werden gehangen als een 'Raphael room'. m hoeverre de suggestie van een * Alma-Tadema
room'' is nagevolgd valt moeilijk te achterhalen. Er zijn mij (helaas) geen voorbeelden bekend. Gezien
dee verzameltraditie en de roem van de kunstenaar in combinatie met gerenommeerde prentmakerss is
zeerr goed denkbaar dat dergelijke ruimtes er zijn geweest. Om toch een indruk te krijgen van een
dergelijkee * Alma-Tadema-room' kunnen we terugkeren naar de woon- en werkomgeving van de
schilderr zelf. pp zijn schilderij van zijn Brusselse atelier en ook op het schilderij van Verhas zien we
ruimtenn ingericht met fotografische reproducties naar zijn werk.21 Het Brussels atelier van AlmaTadema,, geschilderd voor zijn oom Klaas Mesdag, kan in meer dan één opzicht wórden opgevat als
een'' Alma-Tadema-room'.
Alma-Tadema'sAlma-Tadema's werk versus reproductie
Opp 2 januari 1885 schreef Alma-Tadema aan zijn vriend Vosmaer:
'Kunstt gaat hier slecht de schilderijen willen niet afkomen. Wat willen dan die Goüpils hebben
omm te reproduceren? Zoo goed van je om hen die teekening te leenen. Iedereen doet dat zoo
maarr niet Daarbij heb ik al uitgevonden dat die snuiters heel langzaam dingen retourneren.
Daarr schijnen ze niet van te houden.'212
Vanwegee zijn tijdrovende manier van werken had de schilder vaak moeite om zijn werken af te maken.
Niett alleen de productie, maar ook de reproductie kwam daardoor in gevaar. Getergd door de stagnatie
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Whitman 1903, p.3.
Als we af mogen gaan op de geschilderde voorstellingen van zijn interieur valt het op hoezeer de prenten lijst aan lijst
zijnn gehangen. Hoewel dit een gebruikelijke wijze van inrichting was kwam ook in de tijd van Alma-Tadema al kritiek op
dezee wijze van ophangen. Zo merkte de bekende auteur Day op: 'We must limit the number of [pictures] in our rooms. Does
anyonee really want his walls plastered with mem like patchwork of big postage stamps?'L.F- Day, How to hang pictures',
TheThe Magazine of Art 5 (1882), p.58-60. Zie ook L.F. Day, 'The place of pictures in the decoration of a room', The Magazine
ofof Art 4 (1881), pp.319-323. Hoewel de geschilderde afbeeldingen zijn interieurs uit rond 1870 weergeven, blijkt ook uit
lateree afbeeldingen van bijvoorbeeld de bibliotheek dat hij kunstwerken lijst aan lijst hing, zie tent cat Amsterdam 1996,
p.49.. Alma-Tadema moet de ideeën van Day hebben gekend, was het niet door bijdragen van deze auteur aan The Magazine
ofof Art dan toch zeker door Vosmaers vertaling ervan in De lamst in het daaglijks leven. Vrij naar het Engelsch van Lewis
ForemanForeman Day, verschenen in 1884, Zie over Vosmaers vertaling: Maas 1989, p.138.
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Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 2-1-1885, Nr.87, Vosmaer-archiefRPK Amsterdam. Zoals eerder opgemerkt gaf
dee firma Goupil weinig reproducties uit naar Alma-Tadema. Dit verzoek om werk voor reproductie hing waarschijnlijk
samenn met de publicatie van The Great Modern Painters dat eenjaar later, in 1886, bij Goupil in Parijs verscheen en was
geschrevenn door Helen Zimmern.
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inn de voortgang van zijn werk voelde hij de hete adem in zijn nek van de uitgevers die óp zoek waren
naarr kunst voor reproductie. Zijn schilderijen wilden niet afkomen, waardoor hij niets 'reproduceerbaars** kon leveren aan defirmaGoupil. Zijn trouwe vriend Vosmaer redde hem hier uit de nood door
eenn tekening te lenen voor reproductie.
Hett voorval illustreert hoe nauw zijn kunst samenhing met de reproductie ervan. De kunsthandel
functioneerdee daarbij als intermediair. Als we Alma-Tadema's contacten met de kunsthandel overzien,
valtt op dat hij veel zaken deed met relatief weinigfirma's.Na zijn eerste ontmoeting met Gambart
maaktee hij vele werken voor deze handelaar en diens opvolgers Pilgeram & Lefèvre. In de loop van de
jarenn negentig werd deze rol van * grootopdrachtgever* steeds meer overgenomen door de handelaar
Arthurr Tooth. Ook voor hem schilderde hij vele werken in het laatste decennium van de negentiende
eeuww en het begin van de volgende eeuw. De kunsthandelaren Gambart, Pilgeram & Lefèvre, en Tooth
warenn voor Ahna-Tadema echter niet alleen de belangrijkste opdrachtgevers van schilderijen, maar
tevenss de voornaamste uitgevers van reproducties naar zijn werk.213 Wanneer Gambart en ook Pilgeram
&& Lefèvre de schilder een opdracht voor een nieuw schilderij hadden gegeven, verscheen regelmatig
enigee tijd later bij dezelfdefirmaeen ets of een gravure van het werk.214 In opdracht van Toom
gemaaktee werken verschenen daarna regelmatig in fotogravures. Het lijkt dan ook aannemelijk dat met
hett verstrekken van de opdrachttothet schilderij, reproductie reeds was voorzien. De opdracht voor het
origineell en de reproductie gingen ogenschijnlijk vaak hand in hand. Opgemerkt moet worden dat het
zekerr geen automatisme was om ieder nieuw werk ook in prent te brengen. Zo zijn er vele - in opdracht
vann Gambart gemaakte - schilderijen niet in prent gebracht. Het is daarbij betreurenswaardig dat de
financiëlefinanciële gegevens over deze gang van zaken veelal verloren zijn gegaan. Wat waren de inkomsten uit
dee copyrights, uit de reproducties zelf, en wat was het effect van reproductie op de prijzen van de
originelee werken? Zowel de inkomsten van de kunstenaar als van zijn handelaar blijven daarbij in de
praktijkk onduidelijk. Daardoor tasten we in het duister over de economische argumenten om het ene
schilderijj wel en het andere niet te laten reproduceren. Gezien de samenhang tussen de opdracht voor het
origineell en de reproductie, lag het initiatief waarschijnlijk bij de kunsthandeluitgeverijen. Dat neemt
niett weg dat het uiteraard aan de kunstenaar was om op dit initiatiefin te gaan. Dit verbandd tussen
Alma-Taderna'ss kunst en de reproductie ervan roept de vraag op in hoeverre Alma-Tadema bij de
vervaardigingg van zijn werk al rekening hield met de reproductie ervan. In hoeverre was zijn werk
überhauptt reproduceerbaar wat betreft onderwerp, techniek en kleurgebruik?
HistorischHistorisch sentiment
Alma-Tadema'ss oeuvre wordt gedomineerd door sentimentele genrevoorstellingen gesitueerd in een
verr verleden. Zijn Belgische leraren Louis de Taeye en Henri Leys brachten hem in contact met de
Ziee uitvoeriger over de combinatie van de lcunsthandel-prentuitgever: Verhoogt 1999, p.22-29.
Zo maakte Alma-Tadema in 1894 in opdracht vóór de kunsthandelaar en uitgever uitgever Arthur Toom & Sons zijn
werkk The Benediction (1894, CCCXXV). Hetzelfde jaar verscheen er een fotogravure van het werk Vergelijkbaar schilderde
hijj voor deze handelaar zijn schilderij Past and Present Generations (1894, CCCXXVÏÏ). Aan zijn goede vriend Henschel
schreeff de schilden 'You know the lovers and the busts, called Past and Present Generations. It is so difficult & I do hope to
succeedd but I must use every drop of daylight so please take the will for the dead [sic] and accept my best wishes', brief van
Alma-Tademaa aan Henschel 18 October 1894, (Birmingham Library, RKD). Eenjaar later verscheen bij dezelfde firma de
fotogravure.. Na deze prent gaf de kunsthandelaar nog meer reproducties uit zoals van de Roses, love 's Delight, zie cat
Maas:: Arthur Tooth 1898 zie ook: Swanson 1990, nr.385. Interessant is ook het werk The Conversion of Paula By St.
JeromeJerome 1898. De schilder maakte het in opdracht van Toom dat door deze firma gereproduceerd werd en door Stephens van
uitvoerigee toelichting werd voorzien in opdracht van de kunsthandelaar, Zie Swanson 1990, nr.387. In 1899 verstrekte de
Toothh nog enkele opdrachten aan Alma-Tadema waarvan binnen een jaar bovendien fotogravures verschenen, zoals Hero,
(1898,, CCCLII) The Baths ofCaracalla, (1899, Zie cat. Maas: Hero, Arthur Tooth, 1899, The Baths ofCaracalla, Arthur
Toothh 1900. Tot slot verschenen ook na de eeuwwisseling verschenen er nog verschillende fotogravures op groot formaat,
veelall van de Engelse firma Arthur Tooth. Een fraai voorbeeld is de fotogravure van Under the roofof blue Ionian wheather
(19011 opus CCLXXIII) uitgegeven in 1901, Swanson noemt een fotogravure uit 1901 van de Berlin Photographic Soc.(zie:
Swansonn 1990, nr.400). In 1905 verscheen by dezelfde firma een fotogravure naar Among the ruins (1902, CCCLXXII)
fotogravurefotogravure van Tooth in 1905, zie Swanson 1990, no.405. Tot de laatste zelfstandige reproducties behoren de fotogravures
naarnaar Ask me no more, for at a touch I yield uit 1906 en de prent naar Caracalla and Geta: Béarfight in the Coliseum AD203,
uitt 1907, zie: Swanson 1990, nr.413 en Zie cat. Maas
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romantischee genreschilderkunst van Vernet, Délaroche en Scheffer. Over het algemeen bleef AlmaTademaa deze traditie gedurende zijn gehele carrière trouw. Historiestukken, landschappen en
stillevenss kwamen niet of nauwelijks van zijn schildersezel. Werkend in dezerijketraditie,
onderscheiddee Alma-Tadema zich al snel van veel tijdgenoten door zijn archeologische accuratesse.
Vanaff het eerste contact met zijn eerste leraar Louis de Taeye was Alma-Tadema in de ban van de
geschiedeniss en archeologie, wat hem al snel de naam van de 'archeoloog onder de schilders'
bezorgde.. Met grote passie verdiepte hij zich in het verleden: de duistere Middeleeuwen der
Merovingers,, het exotische Egypte van de faraohs, maar bovenal de rijke Grieks-Romeinse cultuur.
Alma-Tademaa maakte diverse reizen naar Italië en bestudeerde uitvoerig de overblijfselen van
dee oude Romeinse cultuur. Toen de classicus Vosmaer hem eens vergezelde tijdens een verblijf in
Italië,, merkte deze over de schilder op: 'Zijn verbazende nauwkeurigheid, onvermoeidheid en vuur:
hijj bespiedde de gleuven der deuren, de gaten der grendels alles, alles.7215 Zijn persoonlijke
aantekeningenn vulde hij aan door de aankoop van talloze foto's met archeologische details, en hij
legdee een grote bibliotheek aan met archeologische naslagwerken.216 Vol zelfvertrouwen stelde de
schilderr eens: 'Now if you want to know what those Greeks and Romans looked like, whom you make
yourr masters in language and thought, come to me. For I can show not only what I think but what I
know.'2177 Ontbrak ertochnog een detail, dan schakelde hij zijn vriend Vosmaer in. Werkend aan zijn
werkk Keizer Hadrianus in Engeland (1884 opus CCLXI) vroeg de schilder aan hem: 'Kan je me eenige
detailss over het bezoek des keizers in Britannye geven? of waar ik die kan vinden? Heb dank voor de
inscripties.. Alhoewel ik niet weet hoe ik [ze] zou moeten schrijven.*218 Met grote archeologische inzet
enn deskundigheid zette hij zich in om de 'couleur locale' van de Grieks Romeinse leefwereld historisch
correctt weer te geven.219 Hij wilde het verre verleden tot leven te wekken, maar wel volgens de laatste
wetenschappelijkee inzichten, waarmee hij zich onderscheidde van zijn tijdgenoten Frederic Leighton
(1830-1896),, Albert Moore (1841-1893) of Edward Poynter (1836-1919). Het resultaat was een
schilderijj vol met historische details. Het schilderij was een ware archeologische tour-de-force en werd
tentoongesteldtentoongesteld in de Royal Academy en bovendien al snel gereproduceerd. Het werd een bij zondere
reproductiee nadat de kunstenaar het schilderij eigenhandig in stukken sneed en overschilderde tot drie
zelfstandigee werken. Alleen dankzij de reproductie, kunnen we nog een indruk krijgen van het
oorspronkelijkk archeologjsehe overladen werk.220[ 111]
Dee schilder hanteerde een consequente benadering van het verleden, of het nu ging om de
Merovmgische,, Egyptische of Grieks-Romeinse geschiedenis. Karakteristiek is zijn keuze voor
alledaagsee scènes, de 'petite histoire* van zijn personages en zijn grote aandacht voor de historische
correctheidd van de 'couleur locale'. Hij plaatste zijn personages soms met andere kostuums en
rekwisietenn tegen de achtergrond van een ander decor, maar het verhaal bleef hetzelfde, of, zoals hij
zelff opmerkte: 'All my pictures, [...] are the expression of one idea, they deal with different subjects,
butt one style of thought is expressed in them.*221 Zijn werk getuigt van een historische visie die nauw
aansluitt bij het gedachtegoed van de romantische historici Michelet, Thierry en Carlyle en hun
belangstellingg voor de 'couleur locale'.222 Vooral het werk van de invloedrijke historicus Augustin
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Vosmaer geciteerd in Bastet 1989, p.167.
Rij bezat een grote bibliotheek en een enorme fotocollectie met afbeeldingen van archeologische details, keurig
gesorteerdd op onderwerp. Zie over Alma-Tadema en fotografie: C. Cuypers, 'The Question by Alma-Tadema', Nederlands
KunsthistorischKunsthistorisch Jaarboek, 27 (1976), p.73-90. UPohhrann, 'Alma-Tadema and photography', in: tent.cat Amsterdam 199
enn C. Cuypers, 'Alma-Tadema's Fredegonda en Praetextatus', in: W. Denslagen, Bouwkunst, studies in vriendschap voor
KeesKees Peters, Amsterdam 1993, p.145-154.
2,77
Alma-Tadema geciteerd in: Swanson 1977, p.43.
2188
Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 14-111-1883 Nr. 69, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
2199
Desondanks was zijn archeologische kennis niet onfeilbaar. Zo schilderde hij per abuis zonnebloemen in de Romeinse
context,, zie Swanson 1990, nr. 181.
2200
zie over dit werk: tentcat, Amsterdam 1996, p.224-228.
2211
Alma-Tadema geciteerd in Zimmern 1886, p.29.
2222
Zie ook in dit verband over Michelet en Thierry en de betekenis van historische correctheid: F. Haskell, 'Museums,
Illustrationss and the Search for Authenticity', in: F. Haskell, History and Us images. Art and the interpretation ofthe past,
Neww Haven London 1993, p.279-303. Historische onderwerpen konden daarbij op een grote populariteit rekenen onder het
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Thierry,, wiens Recits des temps merovingiens (1840) hij bezat, lijkt hij nauwkeurig te hebben
bestudeerd.2233 In het verlengde van Thierry's visie op de Merovingers bracht Alma-Tadema de
Merovingischee scènes, gevolgd door de Egyptische, Griekse en Romeinse archeologisch correct in
beeld.. Ook Thierry's oproep om niet te veel op andermans beschrijvingen te vertrouwen maar zoveel
mogelijkk zelf gebruik te maken van de oorspronkelijke bronnen, lijkt door de schilder letterlijk te zijn
opgevatt met zijn zelfstudie tot archeoloog. Zoals het gedachtegoed van de Romantische historici
verderr strekte dan hun onderzoek naar de Middeleeuwen, zo reikte de invloed van Thierry op AlmaTademaa ook verder dan zijn Merovingische werken. De ideeënn van Thierry vormden de basis voor
Alma-Tadema'ss historische verbeelding in het algemeen, zoals Busken Huet al in 1878 schreef:
'Alma-Tademaa is een wegbereider, de eerste die partij getrokken heeft van de arbeid der nieuweren
onderr de historici. Gelijk Augustin Thierry schreef, gelijk Mommsen en Ebers schrijven, zo schildert
Alma-Tadema.'224 4
Dee archeologische correctheid van Alma-Tadema's werk werd vooral in Engeland herhaaldelijk
geroemd.2255 In Nederland sprak Vosmaer niets dan lof over de archeologische juistheid, die volgens hem
essentieell was voor de 'echtheid' van zijn werk.226 Interessant is dat dit archeologisch karakter zeker niet
alleenn door specialisten lijkt te zijn gewaardeerd. Indertijd tijd werden belangrijke archeologische
ontwikkelingenn uitvoerig gevolgd in kranten en tijdschriften, zoals The Graphic en de populaire
IllustratedIllustrated London News. Archeologie was in deze periode nog nauwelijks uitgekristalliseerd tot een
wetenschappelijkk specialisme en de belangrijke vondsten spraken dan ook niet slechts tot de verbeelding
vann enkele specialisten. Archeologie maakte integraal onderdeel uit van de populaire Victoriaanse
cultuurr met haar grote fascinatie voor het verleden, zoals Peter Gay beschrijftin The Naked Heart:
'Thee Victorians* sense of themselves was enriched and, with the passing decades,
complicatedd by their sense of the past as they consumed biographies and histories in
unprecedentedd numbers. Seldom a purely disinterested pursuit, their reading often amounted
too the seareh for a usable past.'227
Dee waardering voor de historische correctheid van Alma-Tadema's werk was dan ook waarschijnlijk
niett alleen een zaak van enkele ingewijden, maar had een basis in een breed cultureel geïnteresseerd
publiek.. Dat neemt niet weg dat niet iedereen bewondering had voor zijn archeologische eruditie.
Lodewijkk van Deyssel moest er niets van hebben en, zoals eerder bleek, sprak ook 'Rembrandt' smalend
overr zijn Werk: 'Zeker een bestelling voor een bibliotheek van een of andere archeoloog, [...] want dat is
tochh de roeping der kunst niet; daar zit geen ziel in, al is er ook de geheele antieke rommelzooi met
ontegensprekelijkee kennis van zaken tentoongesteld.'228
Dezee historische dimensie van zijn werk is van belang voor de reproduceerbaarheid ervan. Zo
wass de historische correctheid een essentieel element van zijn schilderijen, dat zich doorgaans
eenvoudigg liet reproduceren. De archeologische betekenis van een inscriptie veranderde nu eenmaal
mett door reproductie. Het is dan ook niet voor niets dat in diverse besprekingen, behalve van zijn
schilderijen,, ook van zijn reproducties, de archeologische correctheid werd geroemd.229 In een besprekingg van Pastime in Ancient Egypt schreef The Art Journal over de archeologische kant van het werk:
publiek,, zie: P. ten-Doesschate Chu, 'Pop Culture in the Making: The Romantic Craze for History', in P. ten-Doesschate
Chu,, G.P. Weisberg, The Popularization of Images, Visual Culture under the July Monarchy, Princeton 1994, p. 166-188,
2233
Alma Tadema bezat Gregoire de Tours, Histoire ecclesiastique des France par Saint Gregoire (dépuis S73jusqu 'en 594)
suivisuivi d 'un sommaire de ses autres et precedée de sa vie ecrite au Xe Siècle pas Odon, Abbee de Cluny I-II (Parijs 1858-61).
Ditt exemplaar bevindt zich evenals het werk van Thierry thans in de universiteitsbibliotheek van Birmingham.
2244
Krul 1996, p. 164.
2255
Zie uitgebreid hierover: ten.cat Amsterdam 1996, p.33.
2266
C. Vosmaer, 'L. Alma-Tadema in de Grosvenor Gallery', in: De Nederlandse Spectator (1%%$) 5, p.37-38.
2277
Gay 19981,p. 150.
2288
Anoniem,' A propos van de tentoonstelling van schilderijen van levende meesters in Arti et Amicitiae', in: De Kunstkronijk\0(l$69%p.4. kronijk\0(l$69%p.4.
2299
Over het werk Tibullus's visit to Delia stelde Daffome in The Art Journal: [it] 'has the merit of being a study and feast for
thee antiquary [...]', zie: J. Daffome, 'The Works of Alma-Tadema', The Art Journal 16 (1875), p. 10.
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'Hee has made himself a valuable teacher, and in a manner more attractive and "readable" than any
writer,, for pictures are more generally intelligible and more impressive than the most elaborate verbal
description.,2300 De archeologische kant van het werk van Alma-Tadema maakte het werk ook zeer
geschiktt als illustratiemateriaal voor archeologisch getinte literatuur, zoals het wefkAëgypten in Bild
undund Wort van de bevriende Egyptoloóg Georg Ebers.231 Archeologische informatie in inscripties,
decoratiess en andere reconstructies, essentieel in zijn visie op de 'couleur locale', lieten zich zonder veel
bezwaarr omzetten in een prent, zonder aan 'echtheid' te verliezen.
Alma-Tadema'ss werk toonde het verleden in al zijn decadentie en sentimentaliteit, geschikt
omm eindeloos bij weg te dromen, ver weg van de actuele problemen van de industriële Victoriaanse
wereld.. Toch stonden zijn schilderijen nooit volledig los van de negentiende-eeuwse actualiteit In de
eerstee plaats toonde hij het verleden volgens de meest actuele archeologische inzichten. In de tweede
plaatss zorgden de aanwezige figuren ervoor dat de werken altijd meer behelsden dan louter
opsommingenn van historische details. Minstens zo belangrijk zijn de klassiek geklede mannen en
voorall vrouwen, weergegeven in hun dagelijks leven dat werd bepaald door herkenbare menselijke
gevoelenss van geloof, hoop en liefde. Tegen de archeologisch correcte decors speelden zich
menselijkee scènes of die direct herkenbaar waren voor het publiek in de negentiende eeuw.
Dee vele, vooral vrouwelijke, figuren spelen een sleutelrol in zijn werk om het verre verleden
toegankelijkk te maken. Typerend zijn vele klassiek geklede dames met rood haar in overeenstemming
mett het Victoriaanse schoonheidsideaal.232 Zelfs zonder systematisch genderonderzoek van zijn werk,
blijktt al snel hoezeer deze mannelijke schilder talloze vrouwen op een weinig verhullende wijze heeft
afgebeeld.. Enkele voorbeelden zijn de werken A Favourite Custom (1909 opus CCCXCI) en In the
TepidariumTepidarium (1881 opus CCXXIX).[112] Toen Alma-Tadema eens hierop werd gewezen, antwoordde
dee schilder: 'For I never looked at a picture or portrait with a view of looking at a beautiful woman.
Beautyy is So dependent on so many things and so multiplea that I hardly ever thought of it in your
way.'' Het is een weinig geloofwaardige opmerking. Bij Alma-Tadema blijkt lang niet altijd sprake
tee zijn geweest van een Platonische bewondering voor vrouwelijk schoon. Hij lijkt zich zeer bewust te
zijnn geweest van het belang van vrouwelijk schoon in een afbeelding niet in de laatste plaats om de
commerciëlee exploitatie ervan. Ook in de eerder aangehaalde kritische recensie van Rajons ets naar ^4
RomanRoman Emperor. AD 41 bleek hoezeer een afbeelding vooral ook prettig moest zijn om naar te kijken.234
Dee gruwelijke scène van de Romeinse keizer was echter een uitzondering in Alma-Tadema's oeuvre.
Overr het algemeen boden zijn schilderijen eenfraaiecombinatie van archeologische eruditie gevat in
eenn sentimentele genrevoórstelling die buitengewoon populair was in de Victoriaanse wereld en
daarmeee zeer geschikt voor reproductie in prenten en foto's. Alleen het rode haar vergrijsde snel bij een
prentt in zwart-wit.
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Anoniern,V7ftev*rr/(wniön3(1874),p.. 100.
G. Ebers, Aegypten in Biid und Wort, Óargestellt vom unsere ersten kunst tern, Stuttgart/Ltipzïg, 1879, pp. 113,139,165,
309.. Opgemerkt moet worden dat niet alle archeologische details feilloos konden worden gereproduceerd. Juist in de jaren
'600 en '70 van de negentiende eeuw ontspon zich onder archeologen de discussie over dé polychrome sculptuur in de
Oudheid.. De sinds de Renaissance zo bewonderde witte marmeren beelden bleken volgens nieuwste inzichten bont gekleurd
tee zijn geweest Ook Alma-Tadema reconstrueerde de beschildering van de Parthenon volgens de laatste inzichten en bracht
hijj de beroemde 'Elgin marbels* in kleur. Dergelijke archeologische verantwoorde kleurstellingen gingen bij de reproductie
vann zijn werk doorgaans verloren. Op de betekenis van kleur in Alma-Tadema's werk kom ik hieronder nog terug. Hier is
vann belang dat alleen de archeologische betekenis van kleur verloren ging bij reproductie. Zie tentcat.amsterdam 1990,
nr.13. .
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In talloze schilderijen van meesters als Rossetti, Solomon, Moore, Watts blijkt de bewondering voor de, veelal uit Ierland
afkomstige,, vrouwen met rood haar roodharige vrouwen. IHustratiefisook vanGustaveCourbets, Jo, the Beautiful Irish Girt
(La(La belle Irlandalse) 1865-6. Zie: tentcat Londen 1997, nr.9.
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Brief van Alma-Tadema aan M. Dolman, 13-10-1900, inv. 1990-A-852, Fondation Custodia Parijs.
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Het archeologische onderwerp viel in de smaak. Waar men moeite mee had was de gruwelijke scene van de voorstelling:
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EenEen colorist
Voorr de reproductie van Alma-Tadema's werk is ook zijn schildertechniek van belang. De basis voor
zijnn feilloze techniek werd gelegd tijdens zijn vorming in België tussen 1852 en 1862, vooral onder
invloedd van de Belgische historieschilder Henri Leys (1815-1869). Leys' scherp, lineair realisme en duidelijkee contouren, geïnspireerd door het werk van Holbein, Dürer en de Vlaamse Primitieven, heten
duidelijkk hun sporen na bij zijn talentvolle leerling. Alma-Tadema hanteerde over het algemeen een
gepolijstee manier van schilderen en waagde zich niet aan heftige experimenten met het paletmes.
Hoogstenss varieerde hij, net als veeltijdgenoten,zijn wijze van schilderen enigszins op het doek,
waarbijj de achtergrond vaak aanmerkelijk ruwer is geschilderd dan de gedetailleerde weergave van
marmerr enfigurenop de voorgrond. Dat neemt niet weg dat hij over het algemeen een overwegend
gladdee wijze van schilderen had. Het is ook niet voor niets dat zijn schildertechniek wel werd
vergelekenn met de beroemde zeventiende-eeuwse fynschilder Gerard Dou.235 In dit opzicht kon hij zich
metenn met befaamde voorgangers, maar ook met andere negentiende-eeuwse 'fijnsehilders' als
Winterhalter,, Gérörne, Bougereau, Rossetti, of Bume-Jones. Al vaak is gewezen op deze
penseelvirtuozenn en hun techniek die zich soms onder het oog van de toeschouwer lijkt op te lossen. In
datt opzicht laat Alma-Tadema Scheffer ver achter zich. Toch heeft de gemeenschappelijke gladde
techniekk voor beiden dezelfde consequenties. Juist de afwezigheid van een ruwe verftextuur verloste de
prentmakerr van een lastig probleem: het reproduceren van het ruwe verrreliëf. In dat opzicht was AlmaTadema'ss gladde schildertechniek zeer geschikt voor reproductie.
Inn de winter van 1888 werkte Alma-Tadema aan zijn bekende werk The Roses ofHeliogabalus,
Hett toont de scène waarin keizer Heliogabalus zijn gasten liet stikken in ontelbare rozenblaadjes, zoals
goedd te zien is in deze voorstudie.[113] Het verhaal gaat dat de schilder in deze periode zijn atelier in het
killee Londen wekelijks Het voorzien van verse rozenblaadjes uit de Franse Rivièra.236 Of dit verhaal
waarr is, is de vraag. Gezien de ware kleurexplosie op dit werk, moeten we het niet uitsluiten. Al tijdens
zijnn leven werd zijn kleurgebruik uitvoerig geroemd. Met name zijn kennismaking met het Mediterrane
lichtt zorgde voor een belangrijke verbreding van zijn palet, waardoor hij zich qua kleurgebruik kon
metenn met Impressionisten als Renoir of Degas. Wat betekende dit (letterlijk) * schitterende'
kleurgebruikk voor de reproductie van zijn werk? Het behoeft geen betoog dat een prentmaker
machtelooss stond tegenover een dergelijke explosie van kleur. Het was in de negentiende eeuw nog
nauwelijkss mogelijk om kleuren grafisch te reproduceren.237 Sommige resultaten waren veelbelovend,
maarr voor veel schilders geen alternatief voor reproductie. Zelfs een kleurenliefhebber als AlmaTademaa gaf de voorkeur aan reproductie in zwart-wit boven een voorstelling in fletse kleuren, zoals hij
Vosmaerr expliciet schreef: 'Nu hou ik niet van kleurendruk dus als ge daar niets tegen hebt dan kan
Rajonn alle composities etsen.'238
Vanwegee de onmogelijkheid om kleur te reproduceren moest de prentmaker of fotograaf
volstaann met de bewerking van tint- en toonverschillen. Alma-Tadema moet zich zeer bewust zijn
geweestt van het belang van een evenwichtig toongebruik. Zo is het bekend dat de bevriende fotograaf j .
Dupontt zijn schilderijen in verschillende fasen van voltooiing fotografeerde. Op basis van dergelijke
monochromee afbeeldingen corrigeerde hij vervolgens de tonen van de verschillende kleuren.239 Hoewel
niett duidelijk is hoeveel werken Alma-Tadema op een dergelijke wijze maakte, moeten het er volgens
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Zie: The Magazine of Art (1898), p.466.
tentcat Amsterdam 1996, p.238 en Swanson 1990, p.70.
2377
Lambert 1987, p. 97.
2388
Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 11 -II-1875, Nr. 15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. Pas in de jaren tachtig en
negentigg nam de kleurenfotografie enige vorm aan. Voor reproductie in het algemeen en voor Alma-Tadema in het
bijzonder,, speelde de kleurenfotografie nog nauwelijks een rol van betekenis.
233
Dit gebruikt werd overigens vaak ondersteund met foto's van zijn schilderijen voor de prentmakers. Het feit dat de
schilderr zijn toongebruik mede afstemde op foto's, betekent uiteraard niet dat de fotografische reproducties garant stonden
voorr de fraaiste toonweergave. De fotografische gevoeligheid voor toon verloor het destijds nog steeds van het oog van de
graveurr of etser. Hierbij moet overigens niet uit het oog worden verloren dat foto's in de loop der tijd vaak ongelijkmatig
zijnn verkleurd, waardoor de toonbalans emstig(er) is verstoord.
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zijnn biograaf Swanson diverse zijn geweest. Dankzij deze werkwijze hield de schilder de verhouding
tussenn licht en donker in zijn schilderijen in de hand en kon hij ongewenste contrasten zorgvuldig
vermijden.. Zowel lichte als donkere delen in zijn werken blijven volledig 'leesbaar' voor de prentmaker.
Dankzijj dit uitgebalanceerd gebruik van toon kon de voorstelling volledig worden overgenomen zonder
datt onduidelijke gedeelten naar eigen inzicht van de prentmakers hoefden te worden ingevuld. Het
origineell in kleur kon zo worden vertaald in een voorstelling in zwart-wit, waarbij de toonwaarde
bewaardd bleef. Dat neemt niet weg dat de rijketoon-en kleurgebruik in het werk van Alma-Tadema
prentmakerss voor moeilijke opgaven stelde. Zo maakte The Art Journal een kritische kanttekening bij
Blanchardss gravure van The Vintage Festival:
*iff as a whole, it does not come effectively together, this arisesfromwhat we may call the
materialss of the subject; there is so large a preponderance of white, or light colours, in the
marbles,, the costumes &c., that apparent weakness in the foreground is but a natural result*241
Opmerkelijkk is echter dat de zwakke prent werd gezien als een 'natural result' van de gebruikte stijl van
dee schilder. De oorzaak van dit probleem lag bij het geschilderde origineel, niet zozeer bij de grafische
interpretatiee ervan door de prentmaker. De opmerking getuigt van de complexiteit van het reproduceren
vann de vele lichte kleuren in Alma-Tadema*s werk door de prentmakers. Bij gebrek aan mogelijkheden
tottot grafische kleurenreproductie was men aangewezen op de handmatige inkleuring van prenten. Het
Friess Museum bezit een interessant voorbeeld van een ingekleurde gravure, die van Blanchard gravure
naarr A Dedication to Bacchus.[107] De fraaie reproductie is met lichte pasteltinten ingekleurd. Bij
naderee beschouwing lijkt Blanchards afgemeten balans in zwart, wit en grijzen, eerder te worden verstoordd door de weinig subtiele toevoeging van fletse kleuren. Hoewel dat niet bekend is, prefereerde de
schilderr waarschijnlijk ook hier eenfraaiezwart-witreproductie boven een met slordige, fletse kleuren.
KunstKunst voor reproductie?
Denkendd aan het verzoek van de uitgever Goupil aan Alma-Tadema om kunst voor reproductie, kan
wordenn gesteld dat zijn werk zich er over het algemeen goed voor leende. De vele historische
genreschilderingenn boden buitengewoon populaire onderwerpen, die aantrekkelijk waren voor
reproductie.. De archeologische correctheid Het zich goed bewerken en ook zijn gladde schildertechniek
verlostee prentmakers van de problematische reproductie van de lastige, ruwe verftextuur. Dit lag anders
bijj zijn kleurgebruik. De licht- en donkerverhoudingen konden nog enigszins door de prentmaker
wordenn benaderd, maar de ldeurenrijkdom bleef een probleem. Het probleem was echter wel te
overkomen,, aangezien de schilder zelfde voorkeur gaf aan reproductie in zwart-wit.
Inn hoeverre hield Alma-Tadema bij de vervaardiging van zijn werk al rekening met de
reproductiee ervan? Alma-Tadema bouwde, net als Scheffer en Israels, een complex oeuvre op van veel
minn of meer verwante werken. Hij herhaalde regelmatig composities in reducties en paste de
voorstellingg soms minutieus aan. Daarnaast vertaalde hij schilderijen in aquarellen en andersom.
Bovendienn waren er ook nog dubieuze kopieën van zijn werk, zoals Fredegonda & Praetextatus (1871
opuss XCH). Het draagt wel zijn signatuur, maar is geschilderd door de bevriende Belgische schilder
Louiss Delbeke (1821-1891). In de vroege ochtend van 29 juli 1871, de dag van zijn huwelijk met Laura
Theressaa Epps (1852-1909), had Alma-Tadema enige tijd aan de kopie gewerkt en deze vervolgens met
zijnn eigen naam gesigneerd, als ware het volledig van zijn hand.242 m een brief aan Vosmaer biechtte hij
dezee zonde in de kunst op:
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Swanson 1990, p.33,76. Zie ook brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 28-V-1873, Nr.7, Vosmaer-archief RPK
Amsterdam.. Het eerste werk dat op een deze wijze tot stand kwam, was The Armourer's shop in Ancient Rome (1866 opus
XLÏ). .
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Anoniem, The Art Journal (l$7l), p.147,166.
2422
Zie over deze kopie van Fredegonda en Preatextatus: C. Cuypers, 'Alma-Tadema's Fredegonda en Preatextatus (1871)',
in:: W. Denslagen (red) Bouwkunst: Studies in Vriendschap voor Kees Peters, Amsterdam 1993, pp.145-154.
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'Ikk had er een copie voor mijzelve van laten maken bij Delbeke op 2/3 groote en daar héb ik mij
eenss aan bezondigd. De eenigste zonde die ik tot mijn eeuwig verwijt in de Kunst gemaakt heb.
'ss Morgens voor mijn huidig huwelijk heb ik die copie opgetoets [sic] en onderteekend.
Daarmeedee was ik hard bezig van 4 tot half 10. Om tien even trouwen etc.. 2500 gulden kreeg
ikk er voor en Mijnheer Fop Smith van de Kinderdijk kocht ze toen langelaatst voor 12000
guldenn van GoupüV243
Vann een strikte scheiding tussen Alma-Tadema's originelen, reducties en kopieën lijkt geen sprake te
zijn.. Tekenend is The Picture Gallery, waaraan de schilder nog bezig was toen de reductie al bij de
graveurr Blanchard was.
Omm zelf enig zicht te houden op zijn eigen complexe oeuvre - en zich te beschermen tegen
vervalsingenn - ontwikkelde Alma-Tadema een numeriek systeem:
'Kopiistenn zijn slimme kerels en schilderen soms verwonderlijk goed. Ik geef daarom mijn
schilderijenn een nummer, waardoor ik gemakkelijk bedrog ontdek, door in mijn boeken het
nummerr te raadplegen, waarbij ik alles noteer: de beschrijving van de schilderij, wanneer ik die
maakte,, aan wien ik haar verkocht waartentoongesteld,enz. enz.*244
Mett dit inventarissysteem kreeg ieder werk letterlijk een eigen nummer als kenmerk van uniciteit.
Interessantt hierbij is het werkPortm, the wife ofBrutus (1887 CCLXXXÜ), gemaakt in opdracht voor
TheThe Graphic?*5 Vergelijkbaar met de reducties was dit werk expliciet gemaakt voor reproductie.246 De
schilderr had het wellicht daarom niet volledig uitgewerkt en het bovendien niet van een opusnummer
voorzien.. Op aandringen van de handelaar McLean, die het werk wilde verkopen als een zelfstandig
schilderij,, heeft hij het werk toen verder afgemaakt en van een opusnummer voorzien.247 Opmerkelijk
genoegg nummerde hij 'originele' werken en reducties gewoon door, waardoor al zijn werken een
zelfstandigee gelijkwaardige plaats kregen in zijn oeuvre.248 Ook de reducties konden zo een eigen leven
leiden,, zoals de reductie van The Vintage Festival, die hij aanvankelijk speciaal had gemaakt voor de
gravuree van Blanchard maar die op een tentoonstelling in Parijs als een zelfstandig kunstwerk werd bekroondd met een gouden medaille.
Meerr nog dan zijn opusnummers gold zijn signatuur als een waarmerk voor een authentieke
'Alma-Tadema'.. Zo voorzag de schilder ook reducties en kopieën van een handtekening. Daarnaast
werdenn gravures, etsen en foto's door hem handmatig gesigneerd. Hoewel de prent uiteraard was
gemaaktt door een prentmaker of fotograaf, benadrukte de schilder met zijn handtekening zijn relatie met
dee reproductie, als ontwerper van de compositie. Door de band met de schilder via de signatuur te
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Brief ran Alma-Tadema aan Vosmaer, 3-V-1882, Nr.63, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. Wie 2500 gulden voor dit
werkk heeft betaald, is niet bekend. De Rotterdamse reder Fop Smith, de grondlegger van de bergingsmaatschapptj SmithTak,, was een bekend mecenas en kocht vaker bij de internationale kunsthandel Goupil
2444
Alma-Tadema geciteerd in een tijdschriftartikel: Groot Brittannte, de heer Alma-Tadema te London, Fries Museum te
Leeuwardenn (datum en herkomst onbekend) No. P 1992-204. Het is niet bekend waaruit het 'enz. enz.' bestond.
Hoogstwaarschijnlijkk doelde hij ook op informatie met betrekking tot reproducties.
2455
Swanson 1990, p.234.
2466
Alma-Tadema maakte ook Interrupted (1880) in opdracht voor The Graphic. Zie over de betekenis van The Graphic, J.Treuherz,, tentxat. Hard Times, Social Realism in Victorian Art, Amsterdam (Van Gogh Museum) 1987, pp. 53-64.
3477
Hoezeer Alma-Tadema zijn zakelijke belangen in het oog hield, blijkt uit een brief aan Vosmaer waarin hij schreef over
eenn aantal schilderijen onder vermelding van gegevens over tentoonstellingen, nieuwe eigenaren en reproducties. Hoewel het
hierr tamelijk onschuldige informatie betrof, drukte hij de classicus toch op het hart vooral geen publiciteit te geven aan deze
details^^ bang als hij was dat het de verkoop van zijn werk zou kunnen schaden. Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 18-X1875,, Nr.28, Vosmaer-archief RPK Amsterdam (deze brief is onjuist geïnventariseerd, Alma-Tadema dateerde zijn brief
duidelijkk met 18-X-1876). Daarbij moet ook rekening worden gehouden dat de schilder in dit soort zaken ook onder druk
stondd van zijn kunsthandelaren, Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 28-V-1873, Nr.7, Vosmaer-archief RPK Amsterdam
2488
Zijn irritatie was dan ook groot toen hij ontdekte dat een aan Alfred Stevens geschonken een schets van An Egyptian at
hishis doorway (1865 geen opus nummer), zonder zijn medeweten op de markt terecht was gekomen, Brief van Alma-Tadema
aann Alfred Verwee, 30-4-Ï877, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.
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benadrukken,, kreeg de reproductie het uiterlijk van een zelfstandig werk. Overigens werd de prent soms
mett hétzelfde doel door de prentmaker gesigneerd.
Bijj Akna-Tadema lijkt, net als bij Scheffer en Israels, de afstand tussen 'reproduceerbare kunst'
enn 'originele kunst' niet zo groot te zijn geweest. Uitgangspunt was waarschijnlijk niet zozeer origineel
óff reproduceerbaar maar eerder origineel én reproduceerbaar. Mede daardoor vallen de werken voor
reproductiee niet uit de toon in zijn oeuvre maar vertoont zijn oeuvre een continue lijn die ogenschijnlijk
niett direct beïnvloed is door reproductie. Zijn werk was geschikt voor, maar niet ondergeschikt aan
reproductie.2499 Elementen van 'originaliteit' en 'reproduceerbaarheid' lijken zich gradueel tot elkaar te
hebbenn verhouden. Belangrijker dan de originaliteit van een werk, was de authenticiteit ervan. Cruciaal
wass dat een werk, een eerste versie, reductie of reproductie, als een authentieke 'Alma-Tadema* kon
wordenn beschouwd, compleet met een opusnummer en/of zijn signatuur met een eigen kwaliteit en prijs.
Alduss was Alma-Tadema in meerdere opzichten betrokken bij de reproductie van zijn werk. In
dee eerste plaats had hij een duidelijk juridisch besef van zijn werk en zette hij zich expliciet in voor de
verbeteringg van het auteursrecht. In dat opzicht was hij zich zeer bewust van de bijzondere band tussen
dee auteur, zijn werk en de bewerkingen ervan. In het verlengde hiervan bestond er in de tweede plaats
eenn economische relatie met de reproducties. Het blijft echter onduidelijk in welke mate hij financieel
voordeell heeft genoten van de reproductie van zijn werk. Verder toonde hij zich nadrukkelijk artistiek
betrokkenn bij de vervaardiging van de prenten naar zijn werk. Illustratief is zijn veeleisende houding ten
opzichtee van de etser Löwenstam. Op basis van deze betrokkenheid beschouwde hij ze in belangrijke
matee als representatief voor zijn eigen werk, onderstreept door zijn eigen signatuur. In dit opzicht
kunnenn ook de reproducties naar Alma-Tadema worden geplaatst op de 'rand van zijn oeuvre', waar de
bijdragenn van de prentmaker en de schilder samenvallen. Ten slotte zette hij zich nadrukkelijk in voor de
verspreidingg ervan en deelde hij ze uit aan vrienden en bekenden.
Alma-Tademaa maakte deel uit van de Victoriaanse kunstwereld en zag van dichtbij de
ontwikkelingg van de fotografie tot een massamedium, de populariteit van de reproductie-ets, de
zeldzaamheidd van traditionele gravures, de zeer goed geoliede internationale kunsthandel en
prenthandei,, en de massale verspreiding van uiteenlopende geïllustreerde uitgaven. Door, zoals hijzelf
opmerkte,, 'het nuttige met het aangename te verbinden' zag hij met zorg toe dat zijn werk goed en
voordeligg werd gereproduceerd.250 Als resultaat genoot de kunstenaar ongekende roem en bekendheid
enn deed hij er alles aan om dat vooral zo te houden. Hij nummerde zijn werk, controleerde de
reproducties,, telde zijn medailles en leefde als een beroemdheid.
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Zijn oeuvre schilderijen bevat bovendien diverse werken waarvoorde reproductie waarschijnlijk nauwelijks een rol heelt
gespeeldd zoals portretten. Vanuit de aard van het onderwerp en de opdracht ligt de doelstelling van reproductie hier niet voor
dee hand.
2500
Brief van Alma-Tadema aan C Vosraaer, 11-H-1875, Nr. 15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam.
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VanVan kunst tot reproductie
HoofdstukHoofdstuk 8
KunstreproductieKunstreproductie in de negentiende eeuw
ïnn de schaduw van de kunstgeschiedenis zijn eeuwenlang kunstwerken gereproduceerd. De
negentiendee eeuw vormt daarin een bijzondere periode. Op het terrein van de reproductietechniek
voltrokk zich een belangrijke verandering van grafische naar fotografische methoden, resulterend in een
enormee diversiteit aan reproducties. Binnen het recht veranderde het eeuwenoude privilegestelsel
definitieff in het moderne auteursrecht met een nieuwe visie op de auteur, zijn werk én de reproductie
ervan.. Tegelijkertijd trad er een grote schaalvergroting op in de kunsthandel en uitgeverij. Bescheiden
prenthandelss groeiden in korte tijd uit tot internationale ondernemingen en creëerden een wijdvertakt
netwerkk voor de productie en verspreiding van reproducties. Naast de traditionele prenten verschenen
bovendienn allerlei nieuwe geïllustreerde uitgaven, zoals tijdschriften, catalogi en
kunstenaarsmonografieën.. Het gevolg was een enorm aanbod van reproducties in allerlei vormen, dat
beschikbaarr kwam voor een groot publiek. Het waren ingrijpende veranderingen in de geschiedenis
vann de kunstreproductie, nauwlettend gevolgd door veel kunstenaars zelf.
AryAry Scheffer, JozefIsraels en Lourens Alma-Tadema
Scheffer,, Israels en Alma-Tadema waren ieder binnen hun eigen culturele context getuige van de
ingrijpendee veranderingen in de negentiende-eeuwse kunstreproductie. Scheffer was dan wel getuige
vann de ontwikkeling van de fotografie, maar kon slechts dromen van de fotografische mogelijkheden
diee Israels en Alma-Tadema tot hun beschikking hadden. Andersom had Scheffer nog samengewerkt
mett illustere graveurs als Reynolds en Couwenberg, prentmakers die Israels en Alma-Tadema alleen
vann naam kenden. Daarnaast zag Scheffer hoe de nog jonge Adolphe Goupil een bescheiden
prenthandell uitbouwde tot een grótefirmamet verschillende vestigingen in Europa en de Verenigde
Staten.. Israels en Alma-Tadema kenden het bedrijf waarschijnlijk alleen als multinational in
schilderijenn en reproducties, waarbij Israels vooral bekend was met de vestiging in Den Haag terwijl
Alma-Tademaa meer vertrouwd was met hetfiliaalin Londen. Deze verschillen naar tijd en plaats
resulteerdenn in een bonte variatie aan reproducties van hun werk: staalgravures, litho's, etsen en foto's,
gepubliceerdd als zelfstandige prenten of opgenomen in uiteenlopende publicaties. En dat gedurende
bijnaa de gehele negentiende eeuw. Toen Scheffer de eerste prenten naar zijn werk zag, was Napoleon
nett verslagen. Alma-Tadema en Israels zagen op hun beurt reproducties verschijnen tot aan de
vooravondd van de Eerste Wereldoorlog.
Dee diverse reproducties werden gemaakt vanuit uiteenlopende motieven. Het succes van een
schilderijj op een tentoonstelling was een mooie aanleiding om het werk inn prent te brengen. Vooral
tijdschriftenredactiess die de actualiteit op de voet volgden selecteerden zo hun werken voor
reproductie.. Het lijkt geen toeval dat Israels' succes met Langs moeders graf zich al snel vertaalde in
prentenn in de Almanakken. Ook Alma-Tadema's eerste internationale succes met Pastimes in Ancient
Egypt:Egypt: 3,000years ago op de Salon in Parijs vertaalde zich als snel in reproductie in de tijdschriften.
Bijj de vervaardiging van zelfstandige gravures lag dit iets anders, al was het maar omdat het maken
vann een gravure vaak enige jaren vergde. Firma's als Goupil, Buffa en Gambart hadden een groot
zakelijkk inzicht en scherp oog voor kunst, waarmee ze jarenlang 'kunst voor reproductie' wisten te
selecteren,, en met veel succes. Ze lieten regelmatig reproducties maken in aansluiting op het succes
vann een eerder werk, als een passend pendant. Zo kan Goupils opdracht voor de prent naar Scheffers
MignonMignon et son Père niet los worden gezien van het succes van de eerdere Mignons en de reproducties
ervan.. Als we de fondslijst van Goupil overzien, dan blijkt hoezeer reproducties in series van twee of
meerr verwante werken werden aangeboden. Zakelijke afwegingen werden daarbij afgewisseld door
persoonlijkee voorkeuren. Zo was Gambarts persoonlijke bewondering voor Alma-Tadema's The
VintageVintage Festival misschien we de belangrijkste reden dat hij juist dit werk als eerste liet graveren.
Daarentegenn wilde Alma-Tadema zijn werken al snel laten fotografen, maar kreeg hij daarvoor
aanvankelijkk maar weinig steun van uitgevers. Een schilderij van een beroemde kunstenaar kon
daarnaastt een grote aantrekkingskracht uitoefenen uiteenlopende prentmakers en fotografen, die
hooptenn op evenveel succes. Andersom kwam het echter ook voor. Zo was de jonge Israels zeer
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verheugdd dat Frankrijks beste ïithograaf Mouüleron zijn schilderij Eerste Liefde in prent bracht. Aldus
bestondenn er verschillende motieven om bepaalde werken te reproduceren. Daarbij bestond vaak een
bijzonderee band tussen het reproduceren van een werk en het tentoonstellen ervan, zoals Gambart ook
wist;; de ene keer vormde de tentoonstelling van een werk de aanleiding voor een reproductie ervan; de
anderee keer organiseerde men juist een tentoonstelling van het werk naar aanleiding van een nieuwe
reproductie.. Soms wilde men een reproductie maken terwijl het origineel nog niet eens bestond. Men
verstrektee de opdracht voor dit schilderij met het oog op de reproductie ervan, zoals Scheffer Christus
Remunerator.Remunerator. De reproductie was zo zelfs het motief voor hef origineel.
Inn de diversiteit aan kunstreproducties naar het werk van Scheffer, Israels en Alma-Tadema, zijn
opmerkelijkk vergelijkbare patronen te herkennen. Kenmerkend is hun grote betrokkenheid bij de
reproductiess naar hun werk. Deze betrokkenheid strekte zich uit over drie specifieke terreinen.
Inn de eerste plaats waren de drie schilders juridisch betrokken bij de prenten naar hun werk.
Schefferr verkocht al in de jaren twintig copyrights van zijn schilderijen, wat bij de andere twee later
ookk in meer (Alma-Tadema) of mindere mate (Israels) een rol speelde. Bij deze laatste twee meesters
reiktenn de belangstelling voor het auteursrecht zelfs nadrukkelijk verder dan hun eigen werk. Vooral
Alma-Tademaa zette zich publiekelijk in voor de algemene verbetering van het auteursrecht, zoals ook
zijnn kunsthandelaar Gambart al eerder had gedaan. Hoewel het auteursrecht in Nederland een andere
ontwikkelingg kende, is het waarschijnlijk niet toevallig dat de parlementaire geschiedenis van het
Nederlandsee auteursrecht ook de naam van Israels vermeldt. De drie schilders waren zich zeer goed
bewustt van de aard en het belang van het auteursrecht en het beginsel dat daaraan ten grondslag lag:
dee bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en de reproducties ervan.
Inn samenhang met deze juridische band bestond er in de tweede plaats een economische relatie
tussenn de kunstenaar en de reproducties naar zijn werk. Terwijl Scheffer al in de jaren twintig
inkomstenn genoot uit dé verkoop van reproductierechten, was Alma-Tadema later uitdrukkelijk
gespitstt op royalty's en heeft ook Israels hoogstwaarschijnlijk tot aan het einde van zijn leven geld
verdiendd aan de reproducties van zijn werk. Er zijn dan ook redenen genoeg om te veronderstellen dat
zee aan reproducties verdiend hebben, hoewel de omvang van deze inkomsten nog grotendeels
onduidelijkk blijft. Kunstreproductie was 'business', zoals Alma-Tadema stelde.
mm de derde plaats waren Scheffer, Israels en Alma-Tadema ook artistiek betrokken bij de
reproductiee van hun werk. Het meest in het oog springen de gecorrigeerde proefdrukken. Zowel AlmaTademaa als Israels waren veeleisend in hun samenwerking met prentmakers. Kunstreproductie was
eenn vak van specialisten en de schilders waren sterk afhankelijk van de goede wil, inzet en capaciteiten
vann de individuele prentmaker en fotograaf. Door deze artistieke betrokkenheid en afhankelijkheid kon
bijj de schilder de spanning hoog oplopen. Illustratief is het conflict tussen Alma-Tadema en zijn etser
Löwenstam,, bepaald door de macht en de machteloosheid van de schilder in het reproductieproces.
Wass de reproductie voltooid, dan werd deze regelmatig door de schilder gesigneerd. Uiteraard kende
eenn gesigneerde prent een hogere prijs dan een ongesigneerd exemplaar. De handtekening had echter
niett uitsluitend financiële betekenis. De paraaf was ook een teken van goedkeuring en een bevestiging
vann de artistieke band tussen de schilder en de reproductie van zijn werk.
Dee juridische, economische en artistieke betrokkenheid van de kunstenaar zorgde voor een nauwe
bandd tussen de kunstenaar en de reproductie van zijn werk. De schilder maakte de prenten en foto's
vann zijn werk dan wel niet feitelijk zelf, maar het origineel was hem en het leefde voort in de
reproductiee ervan. De andere vorm, techniek en interpretatie van een prentmaker of fotograaf deden
daarr weinig aan af. Aldus werd de reproductie zelfs representatief voor het werk van de kunstenaar.
Illustratieff is dat zowel Scheffer, Israels als Alma-Tadema reproducties uitdeelden aan vrienden en
bekendenn uit hun directe omgeving. Daarnaast kwamen gravures, litho's, etsen en foto's terecht bij het
grotee publiek. Men leerde werken kennen die men nog nooit had gezien, laat staan had kunnen
aanschaffen.. Zo bezat de Belgische Koning Leopold Alma- Tadema's schilderij Education of the
ChildrenChildren ofClovis (1861, XIV) en had de eenvoudige man de premieprent ervan in huis. Reproducties
brachtenn de naam en faam van de kunstenaar tot ver over de grenzen. Scheffers roem in Engeland was
voorall gebaseerd op de prenten die er van zijn werk in omloop waren. De reproducties werden daarbij
somss zelfs tegelijkertijd in Engeland en Frankrijk verspreid. Zijn schilderijj Christus Consolator kwam
terechtt bij de Amsterdamse verzamelaar Fodor, maar was dankzij de prenten ook in de Verenigde
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Statenn bekend. Löwenstams etsenn naar Alma-Tadema waren volgens de uitgever Pilgeram & Lefevre
verkrijgbaarr bij 'the leading Publishers and Printsellers in all countries' en reikten zelfs tot in Australië.
Dee reproducties vormden daarbij geen aantasting voor de eigen echtheid, of het 'aura', van het
originelee kunstwerk. Integendeel, de prenten en foto's leverden eerder een bijdrage aan de roem van
hett originele werk en daarmee een ondersteuning en zelfs een uitbreiding van het 'aura'.
Tochh stonden reproducties niet alleen in dienst van het origineel. Ze waren meer dan een
financiëlefinanciële en publicitaire ondersteuning van het kunstenaarschap, ondergeschikt aan het originele
artistiekee werk. Het zelfstandige karakter van reproducties blijkt zowel in de productie als in de
verspreidingg en de waardering van de afbeeldingen. Zo waren de kunstenaars kritisch in de keuze van
dee bewerker, volgden ze het reproductieproces nauwgezet en hingen ze zelf naast hun geschilderde
'originelen'' ook de reproducties aan de muur, gesigneerd en wel. De prenten en foto's werden
bovendienn vaak tentoongesteld als zelfstandige kunstwerken. Ten slotte kwamen ze terecht bij een
grotee schare liefhebbers die oog had voor de specifieke intrinsieke kwaliteiten van een concrete prent
off foto. Net als de oorspronkelijke werken hadden zo ook reproducties hun eigen kwaliteiten, hun
eigenn 'aura*.
Reproductiess vertonen daarmee een kenmerkende tweeslachtigheid. Enerzijds waren ze onlosmakelijk
verbondenn met het origineel en de oorspronkelijke maker, anderzijds waren ze werken op zich. Aan
wiee moeten we dergelijke werken toeschrijven? Wie is de auteur van deze reproducties? Als we
uitgaann van het feitelijk makerschap, is er natuurlijk verschil tussen de werken van de kunstenaar zelf
enn de reproducties gemaakt door prentmakers en fotografen. Juist in de negentiende eeuw ontstond
echterr met de ontwikkeling van het auteursrecht een andere visie op de relatie van de kunstenaar tot
zijnn werk, die veel verder ging dan het feitelijk makerschap van de kunstenaar. Uitgangspunt was niet
langerr alleen de feitelijke ambachtelijke band tussen de maker en zijn werk, maar de geestelijke band
tussenn de maker, zijn geesteskind en de bewerkingen ervan. Dit theoretische uitgangspunt wordt
ondersteundd door de praktijk, waarin Scheffer, Israels en Alma-Tadema zich net zo betrokken toonden
bijj de reproductie als bij hun eigenhandig gemaakte origineel. Zo lijkt het criterium vann het feitelijk
makerschapp een maatstaf waaraan deze kunstenaars zich zelf niet hielden. Sterker nog, vasthouden aan
hett feitelijk makerschap zou onrecht doen aan de bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en
dee reproducties ervan. Eerder zouden reproducties inn principe ook tot het werk van de schilder moeten
wordenn gerekend. Dat betekent niet dat reproducties daarmee in wezen worden gekwalificeerd als
'' originele * werken van de kunstenaar. Bovendien moeten we reproducties zeker niet alleen
toeschrijvenn aan de schilder, maar ook azn de bewerker. De relatie van Israels tot Zilckens reproductieetsenn naar zijn werk doet nu eenmaal niets af aan de band die de etser zelf had met zijn prent.
Hetzelfdee gold voor fotografen. Bij reproducties is er in wezen sprake van een vorm van
gecombineerdd makerschap, waarbij reproducties kunnen worden toegeschreven aan de inventor en aan
dee uitvoerder, zoals ze vaak zowel werden gesigneerd door de schilder én de prentmaker. Daarmee
vormenn ze een aparte groep van werken op de rand van het oeuvre van de schilder, deels overlappend
mett het oeuvre van de prentmaker en fotograaf. Als gevolg hiervan hebben reproducties een dubbele
betekeniss binnen het oeuvre van een kunstenaar. Enerzijds zijn de prenten op te vatten als een
vermenigvuldigingg van het voorgestelde werk, als een herhaalde uiting van het originele werk.
Anderzijdss onderscheidt dezelfde reproductie zich van dit origineel door zijn eigen intrinsieke
kwaliteitenn en is het als ze ware een nieuw zelfstandig werk.
Zowell bij Scheffer, Israels als Alma-Tadema was de afstand tussen hun kunst en de
reproductiee ervan niet zo groot. Het is daardoor van belang om hun kunst en de reproductie ervan in
samenhangg tot elkaar te zien. Ze maakten kunstwerken die binnen afzienbare tijd werden
gereproduceerd.. Opvallend is dat elk van hen de mogelijkheden van reproductie vanaf het begin van
hunn carrière heeft benut; de reproducties verschenen niet pas nadat zij met hun schilderijen naam
haddenn gemaakt De prenten en foto's waren zo niet louter een gevolg van hun roem, maar leverden
hierr rechtstreeks een bijdrage aan. Hoogstens namen met hetrijzenvan hun ster de mogelijkheden
voorr reproductie toe. Seheffers succes met religieuze genreschilderijen als Mignon et son Père bracht
eenn stroom van fraaie gravures op gang. Ook Israels' doorbraak met Langs moeders graf vertaalde
zichh in diverse reproducties. Op het hoogtepunt van hun roem, werden de mogelijkheden van het
origineell en de reproductie al snel gecombineerd. Zo gaven de firma's Pilgeram & Lefevre en Arthur
Toothh opdrachten aan Alma-Tadema voor schilderijen en zetten ze tegelijkertijd graveurs en
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fotografenn aan het werk voor de reproductie ervan. De graveur Blanchard graveerde zijn Picture
GalleryGallery zelfs al toen het origineel nog op de ezel stond, en Israels en Mouilleron werkten eveneens zij
aann zij aan respectievelijk het schilderij De Wieg en de litho ervan. De kunstwerken en de reproducties
werdenn zo grotendeels parallel vervaardigd en verspreid. Hoe nauw kunst en reproductie met elkaar
warenn verbonden, bleek uit Alma-Tadema's zorg wat, toen de schilderijen niet wilden afkomen, de
firmaa Goupil dan moest reproduceren.
Uitt de samenhang tussen hun kunst en de reproductie ervan ontstaat vervolgens een interessant beeld
vann het werk van deze drie meesters. De 'originele' composities werden regelmatig herhaald in
replica's,, reducties, aquarellen en reproducties. Toch betekent dat niet dat we de 'originele'
compositiess louter moeten beschouwen als 'prototypes' voor reproductie. Het werk was dan wel
geschikt,, maar daarmee niet ondergeschikt voor bewerking. Zelfs de speciaal voor reproductie
geschilderdee werken, zoals de reducties, werden voltooid tot 'volwaardige', zelfstandige kunstwerken.
Naa gebruik door de prentmaker werden ze tentoongesteld, verhandeld en verkocht als zelfstandige
werken.. Gezien deze variatie aan meer of minder verwante werken was 'het' origineel in de
(reproductie)praktijkk niet altijd even eenduidig. Als we het oeuvre van de drie kunstenaars overzien,
lijkenn de werken in meer en mindere mate te zijn bepaald door elementen van reproductie. Omgekeerd
bezatenn reproducties in vergelijkbare zin juist eigen 'originele' kwaliteiten dankzij een specifieke
interpretatie,, techniek, afdruk, papiersoort en signatuur. Zo gesteld is het oeuvre van de schilders een
verzamelingg van uiteenlopende werken waarin elementen van originaliteit en reproductie vloeiend in
elkaarr overlopen. Deze samenhang tussen originaliteit en reproductie van kunstwerken werd
bovendienn zorgvuldig in balans gehouden door een subtiel samenspel tussen kunsthandel, uitgeverij,
tentoonstellingenn en tijdschriften. Tekenend is dat veel kunsthandeluitgevers zowel geschilderde
'originelen** als reproducties verkochten. Zo kon een liefhebber van Scheffers werk bij Qoupil kiezen
uitt schilderijen, aquarellen en reproducties van zijn favoriete kunstenaar. Bij Buffa kon men van
Israelss schilderijen, tekeningen, etsen en reproducties krijgen en voor Alma-Tadema's werk had de
firmafirma Pilgeram & Lefevre een ruime keuze uit originelen en reproducties.
Zoo bestond er per kunstenaar een rijke 'culture of copies'. Deze verzameling van verwante
kunstwerkenn en reproducties lijkt op gespannen voet te staan met het romantische artistieke ideaal van
originaliteitt zoals dat in de negentiende eeuw gold. Ook voor Scheffer, Israels en Alma-Tadema
vormdee originaliteit een belangrijk uitgangspunt. De originaliteit van een compositie was daarbij
echterr niet zozeer gelegen in de uniciteit ervan. Belangrijker was de authenticiteit. Israels maakte vele
werkenn met de titel Kinderen der Zee, maar het belangrijkste was dat ze stuk voor snik een echte
'' Israels' waren. Het belang van authenticiteit boven uniciteit verklaart ook waarom kunst en
reproductiee zo nauw verbonden konden zijn in de negentiende-eeuwse kunstwereld. Reproductie staat
opp gespannen voet met uniciteit, niet met authenticiteit. Een geschilderde reductie van een reeds
bestaandd werk, was (per definitie) niet uniek maar nog steeds een echte 'Alma-Tadema' of 'Scheffer'.
Zelfss een reproductie, in duizenden exemplaren verspreid, was een echte prent of foto naar een werk
vann de meester en in bepaalde opzichten zelfs een werk van de schilder.
EenEen confrontatie
Achterr de namen 'Scheffer', 'Israels' en 'Alma-Tadema' gingen drie zeer verschillende
persoonlijkhedenn schuil. Hun specifieke omgang met reproducties moet dan ook niet alleen in een
algemenee maatschappelijke context worden bezien, maar zeker ook tegen de achtergrond van hun
eigenn persoonlijke ambities en kwaliteiten. Een onderlinge confrontatie kan het beeld van deze
kunstenaarss verder nuanceren.
Eenn gezamenlijke ontmoeting van Scheffer, Alma-Tadema en Israels, heeft zich voorzover
bekendd nooit voorgedaan. Maar het had wel gekund. Het is bekend dat Israels grote bewondering had
voorr het werk van Scheffer en de schilder in 1853 opzocht in zijn atelier in Parijs. Zijn bewondering
voorr Scheffers werk is vervolgens te duidelijk te herkennen in zijn vroege romantische werken, zoals
Mijmering,Mijmering, Jaren later kreeg Israels op zijn beurt Alma-Tadema op bezoek.1 Deze ontmoeting heeft
overigenss geen sporen nagelaten in hun werk. Alma-Tadema heeft Scheffer naar ik weet nooit
persoonlijkk ontmoet. Hij zal het werk van zijn befaamde collega ongetwijfeld hebben gekend en het is
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goedd denkbaar dat hij bij zijn Merovingische schilderijen dacht aan Scheffer, die deze tamelijk obscure
onderwerpenn eerder had verbeeld.
Zee hadden ieder hun eigen bron van inspiratie. Scheffer las Goethe en de Bijbel, terwijl AlmaTademaa geen genoeg kreeg van zijn archeologische bibliotheek. Daarentegen had Israels
ogenschijnlijkk helemaal geen boeken nodig voor zijn artistieke inspiratie. Een wandeling langs het
strandd bood onderwerpen genoeg. Ze zochten alledrie in verschillenderichtingenmaar vonden
grotendeelss hetzelfde: de schilderachtigheid van het sentimentele gevoelsleven van gewone mensen, of
datt zich nu afspeelde in de literaire wereld van Goethe, de al lang verdwenen wereld van het decadent?
Romeinsee Rijk, of in de eigentijdse wereld op het strand van Zandvoort Een mooi voorbeeld van de
onderlingee verwantschap is Israels' Eerste Liefde en Alma Tadema's The First whisper ofLove: de
kostuumss en het decor zijn anders, maar het verhaal is hetzelfde.
Dee kunstenaars brachten hun onderwerpen op hun eigen manier in beeld. Scheffer schilderde
opp zijn stugge, enigszins onbeholpen wijze zijn doeken vol. Alma-Tadema had meer talent en kon met
souplessee eigenlijk alles verbeelden wat hij zich voor de geest haalde. Zijn werk was virtuoos
geschilderd,, maar het was ook glad en al lang achterhaald door vele eigentijdse kunstenaars - inclusief
Israelss - met een meer ruwe, impressionistische wijze van schilderen. Hij verbeeldde daarbij liever het
altijdd zonnige, rijke Romeinse leven dan het dagelijks leven in het altijd regenachtige Engeland.
Druilerigg weer vormde voor Israels juist weer een belan^ijke bron van inspiratie, onlosmakelijk
verbondenn met het leven van gewone boeren en vissers dat hij op zijn bekende ruwe wijze op de
doekenn schilderde.
Afgezienn van de thematische, technische en stilistische verschillen in hun werk, volgden
Scheffer,, Israels en Alma-Tadema een vergelijkbare praktijk van werken. Ze maakten schilderijen die
zee naar eigen believen herhaalden in de vorm van geschilderde replica's reducties, tekeningen en
aquarellen.. Daarnaast hielden ze zich alledrie bezig met vrije grafiek en boekülustraties, zij het dat
Schefferr vooral litho's maakte, Israels vooral etsen en Alma-Tadema allebei, zij het op bescheiden
schaal.. Bovendien hadden ze een vergelijkbare zakelijke benadering van mensen uit hun eigen
kunstwereld,, of het nu ging om kunsthandelaars, uitgevers, prentmakers of verzamelaars. Werkend
vanuitt hun eigen culturele context hadden ze zelfs enkele gemeenschappelijke contacten via de firma's
Goupil,, Buffa en Ernest Gambart. Vooral met deze laatste, de excentrieke Victoriaanse
kunsthandelaar,, hadden ze alledrie in meer of mindere mate samengewerkt. Gambart had zelfs voor
elkk van hen de deuren geopend naar de Victoriaanse kunstwereld. Als vertegenwoordiger van Goupil
hadd hij in de jaren veertig en vijftig met prenten het werk van Scheffer in Engeland geïntroduceerd.
Onderr zijn eigen naam kocht hij in 1862 van Israels De Schipbreukeling^ die de internationale
doorbraakk vormde van de Nederlandse schilder. En enkele jaren later verstrekte hij Alma-Tadema de
opdrachtt tot tientallen werken, die de basis legden voor diens roem in Engeland. Daarmee is Gambart
eenn opmerkelijke figuur met een bijzondere betekenis voor elk van deze drie kunstenaars. De
gemeenschappelijkee band met deze kunsthandelaar bleek in 1870, toen in Gambarts French Gallery
vann elk van hen werken waren te bewonderen.2
Zowell Scheffer, Israels als Alma-Tadema waren meer dan schilder. Ze hadden ieder een persoonlijke
horizonn die breder was dan hun eigen artistieke werk en ze bewogen zich met evenveel gemak binnen
alss buiten hun atelier. Naast hun kunstenaarschap waren ze ook maatschappelijk actief. Scheffer was
politiekk actief binnen de Franse liberale beweging ten tijde van de Restauratie, zorgvuldig
manoeuvrerendd tussen het bevriende Koningshuis van Orleans en zijn eigen liberale overtuiging.
Israelss was onder meer voorzitter geweest van de kunstenaarsvereniging Pulchri en richtte - samen met
collega'ss - de Hollandsche Teeken-Maatschappij op. Alma-Tadema zette zich in voor de verbetering
vann het auteursrecht, gaf regelmatig lezingen over archeologie en organiseerde concerten aan huis. De
onderlingee verwantschap tussen de drie kunstenaars ging dan ook verder dan hun eigen
kunstenaarschap. .
Nietteminn bestonden er tussen hen nadrukkelijk persoonlijke verschillen. Scheffer was een
intellectueel,, vertrouwd met de geschiedenis en gewaardeerd door de culturele elite van zijn eigen tijd.
Hijj was goed bevriend met generaal Lafayette, de politicus en historicus Francois-Pierre-Guillaume
Guizott (1787-1874), Franz Liszt (1811-1886), Horace Vemet (1789-1863) en het Koninklijk Huis van
22
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Orleans.. Vanuit zijn liberale visie maakte hij zorgvuldig geconstrueerde werken als Chistus
Consolator,Consolator, waarin algemene religieuze motieven werden verbonden met een uitgesproken politieke
opvatting.. Hij koppelde de door Lucas gepredikte verlossing van de onderdrukten moeiteloos aan de
actuelee Griekse en Poolse Vrijheidsstrijd en de moderne slavernij van de negers in Amerika. Het moet
hemm zeker hebben geraakt dat de neger was verdwenen van de reproductie voor de Amerikaanse
markt.. Als weerspiegeling van de Amerikaanse realiteit werd de kleurling ook in het werk van
Schefferr onderdrukt. Scheffers 'wraak' was echter zoet toen één van zijn leerlingen, de beeldhouwer
Augustee Bartholdi (1834-1904), later de belangrijkste icoon van het liberalisme zou maken: het
Vrijheidsbeeldd in New York.
Alma-Tademaa wilde heel graag een intellectueel zijn. In zijn voorstellingen van de Griekse
Oudheidd rustte hij niet voordat hij alle archeologische details van voorwerpen, inscripties en decoraties
compleett had. Een bibliotheek vol archeologische literatuur en een immense fotoverzameling moesten
hemm behoeden voor het 'gevaar* van historische incorrectheden. Bij de geringste twijfel liep hij altijd
nogg even naar het British Museum voor zekerheid omtrent een of andere inscriptie. Veel van zijn
schilderijenn zijn daarmee onmiskenbaar indrukwekkende verzamelingen van authentieke
archeologischee details, bij elkaar gebracht door jarenlange historische zelfstudie. Illustratief is het
verhaall dat de schilder zijn bezoekers wel eens een vergrootglas gaf om de vele details beter te kunnen
bekijken.33 Toch is het de vraag of Alma-Tadema daarmee als een intellectueel kunstenaar moet
wordenn beschouwd. Zijn onvermoeibare archeologische inzet dwingt respect a£ maar maakt tegelijk
eenn merkwaardig naïeve indruk. Door de overdaad aan archeologische details bevat zijn werk
weliswaarr veel kennis, maar weinig ideeën. Hoewel artistiek geïnspireerd door het historisch werk van
Thierry,, mist het de intellectuele visie van deze beroemde historicus. Ahna-Tadema's benadering van
hett verleden onttrekt zich niet aan een oppervlakkigheid, die ook spreekt uit zijn weergave van
figuren.. De zorgvuldig en gedetailleerd geschilderde mannen en vooral vrouwen zijn doorgaans
elegantt en historisch correct gekleed, maar tegelijkertijd karakterloze wezens zonder enige
psychologischee inhoud. Maar wat een meester in 'oppervlakkigheid1! Of het nu gaat om marmer,
rozenblaadjes,, zilveren schalen, donzige kussens of tapijten, de stofuitdrukking is altijd even subtiel en
virtuooss geschilderd. Het maakte hem wereldberoemd; zijn succes beheerde hij zorgvuldig door het
nummerenn van zijn werken en het tellen van zijn medailles.
Israelss wilde heel graag geen intellectueel zijn. Hij hield zijn eigen intellectuele achtergrond
graagg zorgvuldig verborgen in zijn contacten met de buitenwereld. Zo liet hij zich door een bewust
gekozenn voorkomen als een eenvoudige, 'gewone' man graag van een enigszins naïeve, antiintellectuelee kant zien. Tegelijkertijd correspondeerde hij echter met zijn goede vriend A.S. Kok over
dienss laatste Shakespearevertaling en las hij veel literatuur uit binnen- en buitenland. Hij schilderde
dann wel vele eenvoudige boeren en vissers, maar altijd in het besef dat hij zelf niet tot deze laag van de
bevolkingg hoorde. Juist zijn afstand tot deze sobere mensen en hun leefwereld maakte dat hij de
charmee van hun dagelijkse armoede kon waarderen. Ondanks zijn interesse voor de dagelijkse realiteit
iss Israels* verbeelding van het dagelijks leven nooit geheel zonder verhaal. Zijn scènes zijn eerder
zorgvuldigg gekozen: Na de Storm of De Schipbreukeling vormen dramatische momenten in het
vissersleven.. Ook na zijn keuze voor het realisme speelde het verhalend element een belangrijke rol in
zijnn werk. Israels zag de schilderachtigheid van de realiteit altijd in een groter verband. Daarmee heeft
hijj zich in wezen nooit volledig afgewend van een verhalende, intellectuele benadering van de
schilderkunst.. In dat opzicht staat hij dichter bij Scheffer dan zijntijdgenootAlma-Tadema. Israels*
werkk suggereert altijd een verband dat verder strekt dan de concrete voorstelling - een oorzaak en een
gevolg.. Daarentegen ging Alma-Tadema's verbeelding vrijwel nooit verder dan de scène op zich. In
tegenstellingg tot Ahna-Tadema's expliciete weergave van historische kennis, zit Israels' intellectuele
benaderingg verscholen in zijn verhalende schildering van het dagelijks leven.
Scheffer,, Israels en Alma-Tadema leefden in een periode die werd getekend door de opkomst en
vervall van ideologieën, grootschalige culturele en sociaal-economische verschuivingen en ingrijpende
technischee vernieuwingen. Het waren veelal internationale ontwikkelingen, mede gevormd door
nationalee tradities en persoonlijke initiatieven. Ook de kunstwereld kende ingrijpende veranderingen.
Dee drie kunstenaars werden evenzeer geconfronteerd met - en soms overvallen door - deze
33
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ontwikkelingen.. Toch waren ze daarbij niet louter volgzaam, maar probeerden ze op hun eigen manier
inn te spelen op trends. Zo profiteerde Scheffer ongetwijfeld van de schaalvergroting in de
internationalee kunsthandel zoals die tot stand werd gebracht door defirmaGoupil, maar tegelijkertijd
hadd defirmaop haar beurt profijt van de roem van deze schilder. In vergelijkbare zin genoot AlmaTademaa de voordelen van het auteursrecht, maar droeg hij ook zelf actief bij aan de verbetering van dit
juridischee systeem. De schilders hadden voordeel van de inzet van prentmakers, fotografen en
uitgevers,, maar dit gold net zo goed andersom. De roem van het origineel straalde daarbij af op de
reproductiee ervan, die vervolgens weer bijdroeg tot een grotere bekendheid van het oorspronkelijke
werk. .
Ondankss hun persoonlijke verschillen zouden Scheffer, Alma-Tadema en Israels het
waarschijnlijkk in grote lijnen eens zijn geweest óver de persoonlijke band met hun werk: een relatie
diee zorgvuldig moest worden beheerd. Was het schilderij voltooid, de signatuur gezet en de verf
opgedroogd,, dan was de betrokkenheid met het werk niet ten einde. Hoogstens was de eerste fase
afgerond,, waarna de volgende fase van (zorgvuldige) exploitatie kon beginnen, of, zoals AlmaTademaa ongeveer stelde: zolang ik schilder ben ik een schilder, maar zodra het werk af is ben ik een
zakenman.44 Het schilderij was daarbij niet enkel een concreet uniek object maar tevens een abstracte
entiteitt van verschillende rechten, die los van elkaar konden worden geëxploiteerd. Dit gebruik viel
uiteenn in de exploitatie van het kunstwerk zelf en van de voorstelling van het werk. Het schilderij kon
wordenn geëxploiteerd in het tentoonstel lings circuit: het hing enige weken op de Salon of in een
kunsthandel,, of het ging voorjaren óp tournee langs dorpen en steden in binnen- en buitenland.
Daarnaast,, eventueel tegelijkertijd, kon het werk worden vermenigvuldigd en in omloop worden
gebrachtt in de vorm van zelfstandige reproducties, in albums, of in een van de veel gelezen
kunsttijdschriften.. Het maakte het mogelijk om geld te verdienen aan een kunstwerk zonder het te
verkopen.. Het werk verkopen kon altijd nog, net als de voor reproductie gemaakte replica, aquarel of
eenn gecorrigeerde proefdruk. Vaak hielden de schilders zelf enige reproducties achter de hand voor het
onderhoudenn van contacten met handelaars, uitgevers, prentmakers, fotografen,tijdschriffa-edactiesen
verzamelaars.. Dankzij een zorgvuldig en zakelijk beheer van hun werk en de reproducties ervan waren
zee in staat hun werk bij een wijdverbreid publiek onder de aandacht te brengen en te houden en aldus
uitt te groeien tot de bekendste kunstenaars van hun tijd.
TotTot slot
Dee werken van Scheffer, Israels en Alma-Tadema passen binnen de traditie Van de negentiendeeeuwsee genreschilderkunst. Scheffers 'religieus sentiment' sluit hierbij nauw aan bij het werk van
Ingres,, Délaroche en H.Vernet. Alma-Tadema's 'historisch sentiment' roept al snel het werk voor
ogenn van Victoriaanse meesters als Millais, Moore en Leighton, terwijl Israels' 'realistisch sentiment'
nauww verbonden is met zijntijdgenotenuit de Haagse School. Hoe gingen de tijdgenoten van Scheffer,
Alma-Tademaa en Israels om met de reproductie van hun werk? Voorlopig is er nog veel onderzoek te
doenn naar de betrokkenheid van negentiende-eeuwse kunstenaars in het algemeen bij de reproductie
vann hun werk. Ook de resultaten uit dit onderzoek kunnen we niet direct extrapoleren naar hun
tijdgenoten.. Enkele recente studies lijker erop te wijzen dat de drie centrale kunstenaars van het
onderhavigee onderzoek geen uitzonderingen waren in hun omgang met reproducties. Resultaten uit
onderzoekk naar Délaroche, Ingres en Géröme en hun relatie tot kunstreproductie doen denken aan
Schefferss situatie. Hetzelfde kan worden gesteld over diverse prerafaëlieten als Holman Hunt of
Millaiss in vergelijking met Alma-Tadema. En het feit dat de etser Zilcken met Jacob Maris dezelfde
ervaringenn had als met Israels, is evenzeer veelzeggend. Deze overeenkomsten met hun tijdgenoten
zijnn niet verwonderlijk. Ze werkten veelal met dezelfde kunsthandelaren, uitgevers, r^^ntmakers en
fotografen.. Het waren zeker niet alleen de genreschilders die het belang van reproductie zagen. De
landschapschilderr Constable liet diverse schilderijen in prent brengen door zijn vaste prentmaker
Lucas,, Koekoek werkte samen met de lithograaf Daiwaille en de nog jonge Daubigny maakte naam
mett zijn reproductie-etsen naar werken van Ruysdael. Ook populaire portrettisten en dierschilders
zagenn hun werk op grote schaal gereproduceerd in prenten en foto's. Het fenomeen kunstreproductie
voltrokk zich dan ook dwars door de verschillende genres van de schilderkunst heen. Dat neemt niet
44
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wegg dat de (religieuze) genrevoorstellingen het reproductieaanbod domineerden. De populariteit van
dee genreschilderkunst is terug te zien in de samenstelling van werken op tentoonstellingen, in
geïllustreerdee tijdschriften en in de fondslijsten van prenthandels en fotografen. Een populariteit die
schilders,, prentmakers en vooral uitgevers wellicht de beste garantie bood om de gemaakte
investeringenn voor reproductie terug te verdienen.
Inn de schaduw van de populaire - en veel gereproduceerde - kunstenaars uit het milieu juste
hieldenn ook meer progressieve kunstenaars uit de avant-garde zich bezig met de vermenigvuldiging
vann hun werk. Hoewel hier nog weinig van bekend is, zijn er enkele voorbeelden uit de artistieke
voorhoedee aan te wijzen. Zo waren Constable en Turner nauw betrokken bij de reproductie van hun
werk.. Delacroix en Courbet maakten van het begin af aan gebruik van de nieuwe fotografische
reproductiemogelijkheden.. Maar ook Manet was gefascineerd door het fenomeen van kopiëren en
reproduceren,, en in zijn voetspoor hielden diverse Impressionisten zich bezig met reproducties. Ze
maaktenn zelf prenten naar schilderijen en zagen vervolgens hun eigen werk weer gereproduceerd door
anderen;; Degas bijvoorbeeld werkte samen met de lithograaf Thornley. Daarnaast weten we van
WhisÜerr dat hij verschillende conflicten had met kimsttijdschriften over reproducties en is het bekend
datt Toulouse-Lautrec de reproductierechten van zijn werk zorgvuldig in het oog hield. Ten slotte was
Vincentt van Gogh al vertrouwd met reproducties voordat hij kunstenaar werd. Dankzij zijn loopbaan
bijj Goupil leverde hij een eigen bijdrage aan de negentiende-eeuwse kunstreproductie. Nadien
ontwikkeldee hij zich tot een fanatiek verzamelaar en liet hij ook zijn eigen werk reproduceren.
Inn alle genres, van Salonschilders tot de avant-garde, melden kunstenaars zich bezig met de
reproductiee van hun werk. Er zijn zelfs niet of nauwelijks voorbeelden van kunstenaars te noemen die
zichh expliciet tegen reproductie keerden. Uiteraard maakten schilders, zoals Alma-Tadema, soms
bezwaarr tegen een concrete prent of foto vanwege gebrek aan toestemming of slechte kwaliteit. Maar
kunstenaarss die zich principieel keerden tegen reproductie als zodanig, zijn uiterst zeldzaam. Dit
onderstreeptt de gedachte dat de betekenis van originaliteit in de negentiende-eeuwse kunstwereld goed
wass te verenigen mét de belangen van reproductie.
Ookk al waren er waarschijnlijk weinig kunstenaars tegen reproductie, er waren vele schilders
diee hun werk nooit zagen vermenigvuldigd- Negentiende-eeuwse tentoonstellings- en veilingcatalogi
staann vol met al lang vergeten kunstenaars en kunstwerken. Ze hebben nooit de aandacht gevangen
vann critici, het grote publiek of een toevallige uitgever op zoek naar werk voor reproductie. Er kan ook
wordenn gewezen op de grote schare amatetjrkünstenaars die naar eigen believen schilderijen maakten,
maarr hun creaties nooit zagen vermenigvuldigd in prenten en foto's. Van all deze schilders kennen we
hooguitt hun naam, enkele titels en soms een enkel overgeleverd werk, summier toegelicht in de
kunstenaarslexicons. .
Dee kunstenaars die niet zijn gereproduceerd kennen we nauwelijks. Maar misschien moeten
wee deze constatering eerder omdraaien, We kennen bepaalde kunstenaars misschien wel juist omdat
hunn werk is gereproduceerd. Hiermee stuiten we op de aard van de kunsthistorische discipline zelf. De
betekeniss van reproducties voor de kunsthistorische discipline vraagt om uitvoerig nader onderzoek,
datt buiten de strekking van deze studie valt Ik wil mij hier beperken tot enkele opmerkingen,
aangezienn negentiende-eeuwse reproducties niet los kunnen worden gezien van de wetenschap zelf.5
Sterkerr nog, het is zeer de vraag of de ontwikkeling en uitoefening van de kunsthistorische wetenschap
denkbaarr was geweest zonder reproducties. Het onderzoek naar verschillende werken en meesters is
praktischh onmogelijk zonder hulp van reproducties; hetgeen men destijds ook besefte in de
negentiende-eeuwsee kunstacademies, bibliotheken en musea met hun verzamelingen van reproducties.
Hett is waarschijnlijk niet toevallig dat de wetenschappelijke kunsthistorische discipline tot
ontwikkelingg kwam toen de kunstreproductie in de negentiende eeuw in een stroomversnelling raakte.
Prentenn werden al eeuwen gebruikt bij het bestuderen van kunstenaars en hun werk, maar de komst
vann de fotografie bracht een nieuwe standaard in de reproductie van kunstwerken. Vanaf dat moment
bezatt de geleerde 'een facsimile' van het origineel en had hij direct zicht op het kunstwerk, zogenaamd
'ongehinderd'' door een persoonlijke interpretatie van de prentmaker. Niet voor niets onderhielden
bekendee pioniers van de moderne kunstgeschiedenis als Blane, Bode en Bredius intensieve contacten
mett defirmaBraun, groothandel in fotografische reproducties. Ook Cornelis Hofstede de Groot
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(1863-1930)) onderkende het belang van de fotografie voor het kunsthistorisch onderzoek, hoewel hij
daarbijj terecht enkele kanttekeningen plaatste:
'Diee Photographie giebt jeden strich genau wie im Original wieder und trifft auch annaliernd
denn Tonwert. Dagegen lösst sie uns fiïr die Beurteilung der Farbe im Stich; auch genügt sie
nichtt immer urn spStere Zusatze einer Zeichmmg zu erkennen, weil man meistens nicht
feststellenn kann, welche Linie die andere überkreuzt, und dies ist bei den Originalen wohl
möglich.'6 6
Hofstedee de Groot was een fanatiek verzamelaar van reproducties en bezat talloze foto's van Braun,
diee samen met zijn archief de basis legden voor het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
inn Eten Haag. Voor kunsthistorisch onderzoek naar stijl, authenticiteit en iconologie van (kunst)werken
lijktt de beschikbaarheid van reproducties een conditio sine qua non.
Reproductiess brachten niet alleen nieuwe mogelijkheden voor de kunstgeschiedenis, maar stelden ook
grenzenn aan de kunsthistorische analyse. Het is daarom zaak om net als Hofstede de Groot oog te
houdenn voor de negatieven effecten van het gebruik van reproducties bij het kunsthistorisch
onderzoek.. In de eerste plaats leidt het reproduceren onherroepelijk tot een 'vervormend* effect van
hett origineel. Het oorspronkelijke materiaal, de textuur, het formaat, de kleur, de context van het werk
wordenn vrijwel altijd ingrijpend veranderd bij het reproduceren. Waar reproducties worden gebruikt
alss instrument voor onderzoek, beïnvloedt het instrument dus vrijwel altijd en onmiddellijk het object
vann onderzoek met alle gevolgen van dien voor de analyse en de conclusies met betrekking tot dat
object.77 Ook bij de in dit proefschrift gebruikte moderne digitale reproductietechnieken kon dit gevaar
niett worden vermeden.
mm de tweede plaats dreigt altijd het gevaar dat de kunsthistoricus een 'blinde vlek* krijgt voor
werkenn die niet zijn gereproduceerd. Kunstwerken waar geen reproducties van beschikbaar zijn,
dreigenn daardoor buiten de horizon van de kunsthistoricus te vallen. Het resultaat kan zijn dat het
kunsthistorischh onderzoek in een vicieuze cirkel verzeild raakt, waarbij het onbekende werk onbekend
blijftt en de kunsthistoricus onbedoeld ingekapseld raakt in zijn eigen' canon van reproducties'. Het
gebruikk van reproducties kan daardoor een ongewenst 'isolerend' effect hebben ten opzichte van de
wetenschapperr en het terrein van zijn onderzoek. Wat betreft het werk van Scheffer, Alma-Tadema en
Israelss kon dit effect grotendeels worden vermeden dankzij de drie recente overachtstentoonstellingen
mett diverse niet of nauwelijks gereproduceerde werken,
Inn de derde plaats veroorzaakt het eenzijdig gebruik van reproducties als instrument van
kunsthistorischh onderzoek niet alleen een beperkte indruk van de originelen maar ook een eenzijdig
beeldd van de reproductie zelf. Terwijl reproducties op grote schaal zijn gebruikt als middel bij
onderzoek,, zijn ze opmerkelijk weinig tot doel van onderzoek gemaakt. Paradoxaal genoeg heeft de
kunsthistorischee wetenschap van het begin af aan gebruikgemaakt van reproducties, maar is dit
essentiëlee instrument zelf grotendeels buiten beschouwing gebleven van diezelfde kunsthistorische
wetenschap.. Als gevolg daarvan zijn de intrinsieke eigenschappen van reproducties, de functie van
reproductiess in de kunstwereld en de betekenis van reproducties voor de methodologische
ontwikkelingg van de kunsthistorische discipline veelal buiten beeld gebleven. Het vele gebruik van
reproductiess voor de analyse van kunstwerken kan derhalve ook een 'beperkend* effect hebben voor
hett onderzoek zelf.
Kortom,, het eenzijdig gebruik van reproducties bij de kunsthistorische analyse kan leiden tot
vervormende,, isolerende en beperkende effecten bij het kunsthistorisch onderzoek. Deze effecten zijn
dess te ingrijpender gezien het feit dat de 'geschiedenis van de kunst* in de praktijk vaak kan worden
opgevatt als de 'geschiedenis van de gereproduceerde kunst*. Treffend is het beroemde overzichtswerk
TheThe Story of Art van E.H. Gombrich. In zijn voorwoord benadrukte Gombrich het belang van de
afbeeldingenn in zijn boek. Zo stelde hij zichzelf tot regel dat hij alleen over kunstwerken zou schrijven
waarvann hij een afbeelding kon laten zien. Met dit uitgangspunt beperkte hij zijn keuze voor
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kunstenaarss en kunstwerken tot het aantal afbeeldingen dat het boek zou mogen bevatten.8 Aldus
beschreeff de kunsthistoricus zijn geschiedenis van de kunst letterlijk binnen de grenzen van de
reproductie. .
Reproductiess vormden een integraal deel van de negentiende-eeuwse kunstwereld, nauw vervlochten
mett de toenmalige visuele cultuur in het algemeen. Tot dusver is over de betekenis van reproducties
echterr nog weinig bekend. Ook deze studie biedt niet het laatste woord over dit fenomeen.
Integendeel,, gedurende het verloop van dit onderzoek kwamen voortdurend nieuwe vragen op. Hoe
wass de wisselwerking tussen het intellectueel en industrieel eigendom op het terrein van de fotografie?
Hoee verliepen de onderlinge concurrentie en samenwerking tussen de verschillende kunsthandels en
uitgevers,, zowel binnen als buiten Europa? Hoe lagen definancieel-economischeverhoudingen op de
nationalee en internationale markten van schilderijen, tekeningen, prenten en foto's? Wat waren de
corföumptiepatronenn in de aanschaf van kunstwerken en reproducties? En wat was de betekenis van
reproductiee in het artistieke proces van individuele kunstenaars, prentmakers en fotografen? Li
hoeverree lieten ze zich bij de vervaardiging van hun werk leiden door de populariteit van pendanten,
triptiekenn en langere series? Het zijn slechts enkele belangrijke problemen die opkwamen bij het
onderzoekk naar negentiende-eeuwse kunstreproductie, die in toekomst nader onderzoek verdienen.
Uiteraardd laten deze vragen zich ook stellen ten aanzien van andere perioden, plaatsen en
kunstenaars.. De kunstreproductie ging na de negentiende eeuw onverminderd voort. De handmatige
reproductiee verdween definitief terwijl fotografische technieken grote verbeteringen brachten in
scherpte,, Meur en formaat tegen steeds lagere prijzen. Inmiddels lijkt ook de (analoge) fotografie haar
langstee tijd gehad te hebben en leveren digitale technieken en nieuwe media talloze mogelijkheden
voorr vermenigvuldiging, bewerking en bestudering van kunstwerken. Vergelijkbaar met hun
negentiende-eeuwsee collega's tonen veel eigentijdse kunstenaars zich tegenwoordig net zo bewust van
dee mogelijkheden van kimstreproductie. Struycken procedeerde om principiële redenen om het
auteursrechtt op een door hem ontworpen postzegel. De kunstenaar Christo pakte de Pont Neuf, het
Duitsee Rijksdaggebouw en enkele Amerikaanse eilanden in, maar hield zorgvuldig het
reproductierechtt in eigen bezit, essentieel voor definancieringvan zijn mdrukwekkende projecten.
Ookk Hoekney zag zorgvuldig toe op de reproductie van zijn werk en corrigeerde kritisch de
drukproevenn van reproducties. Het zijn slechts enkele voorbeelden van kunstenaars die zich zeer
bewustt zijn van de reproductie van hun werk, of, zoals de Cobra-kunstenaar Corneille eens stelde:
'Maarr vergist u zich niet: of het nu op een stropdas is of op een vliegtuig, het blijft een Corneille.'9 De
kunstenaars,, hun werk en de reproductietechnieken zijn tegenwoordig anders dan in de negentiende
eeuw.. Wat blijft is de bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en de reproductie ervan.
Dee reproductie van de werken van Schefier, Israels en vooral Alma-Tadema is na hun dood gewoon n
doorgegaan.. Tegenwoordig zijn op het internet vele digitale reproducties te vinden. Kunstreproductie
blijktt nog steeds een vak voor specialisten. Hun werk komt nog steeds veel voor op zelfstandige
posters,, in glossy (kamst)tijdschriften enrijkgeïllustreerde catalogi en monografieën. Dankzij de
modernee merchandising wordt het aanbod bovendien voortdurend uitgebreid met nieuwe producten:
kalenders,, koffiemokken, T-shirts en muismatten. Vooral Alma-Tadema is ruim vertegenwoordigd. Zo
verschijntt zijn werk regelmatig in andere gedaanten op onverwachte plaatsen. Soms treft het je als een
boekomslagg in een etalage, op een computerscherm, of in een bushalte waar je, even schuilend voor de
regen,, plotseling een prachtig uitzicht hebt op de zonnige baai bij Capri, ooit door Alma-Tadema
geschilderdd als A Coign ofVantage.[l]
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Summary Summary
ReproductionReproduction of art in the nineteenth century
Inn the course of history works of art have been reproduced in many ways. During the nineteenth
centuryy art reproduction accelerated immensely because of several important developments. From a
technologicall point of view, traditional manual graphic reproduction gradually passed into mechanical
photographicc reproduction powered by steam and electricity. From a legal perspective, the old system
off privileges changed into modern laws of intellectual property reflecting a new vision on authorship,
thee art work and its reproductions. Economically viewed, the market of art dealing and publishing
expandedd rapidly. Small-scale printpublishers transformed their businesses into large international
companiess for professional production and distribution of works of arts and reproductions. This
resultedd in a wide and diverse supply of prints and photographs of works of art, sold individually or
publishedd in new products like illustrated magazines, catalogues and glossy artbooks. From a
sociologicall point of view, the art public increased tremendously due to the influence of cultural
societies,, exhibitions, illustrated magazines and museums. All these trends strongly effected the
production,, distribution and consumption of art during the nineteenth century. In this dissertation all
thesee forms and effects of nineteenth century print culture are investigated. The central question that
inspiredd this research is: how important was art reproduction in the nineteenth century art world?
Firstly,, how was the production, distribution and consumption of reproduction of modern art
organised,, especially in France, Engeland and the Netherlands? And secondly, what was the relation of
modernn artists - in particular Ary Scheffer, Jozef Israels and Lourens Alma-Tadema- to this
phenomenon? ?
Whatt do we actually mean by a reproduction of a work of art? In the first chapter Pinxit et Sculpsit,
thiss question is answered in a systematic way. The first step of the process of art reproduction is the
imitationn of the original composition into the printing plate or photographic negative. By this means,
thee image can be multiplied in the next step to several 'identical' prints; this distinguishes the
reproductionn from the drawn or painted copies, reductions and replicates. The special interaction
betweenn the original image and its interpretation, results in the special quality of reproductions. This
speciall interaction has also been related to the question of the * author of a reproduction'. Firstly, the
authorr of the original work had a special 'mental' relation with his work, which expands to its
reproductions.. This special bond between the original author, his work and its reproduction became
thee essence of the modern copyright law protection. Secondly, the interpreter of the image, the
engraverr or photographer, is the actual author of the reproduction. The use of technical means doesn't
preventt the photographer's personal relation to his (reproductions. Because of this, both the original
painterr and the interpreter can be viewed as the author of the reproduction. The interaction of the
originall composition with its interpretation, of the painter's part and the engraver's or photographer's
part,, gives the reproduction its special quality in the field of visual arts, slightly comparable with
translationss of literature or transcriptions of music and plays.
Inn the second chapter, Van gravure totfotografie, I roughly sketch the most important changes
inn the field of reproductive techniques during the nineteenth century. What was possible in respect to
artt reproduction, and when? The traditional line engraving and mezzotint still existed, but they were
accompaniedd by new techniques since the end of the eighteenth century. The need for facsimiles of
workss of art, especially of drawings, acted as aflywheelfor the invention of new technology for
graphicc reproduction, resulting in aquatint, crayönmanner and stipple engraving. Therefore, the
traditionall line engraving no longer monopolised the art reproduction at the beginning of the
nineteenthh century. New methods like lithography and photography were constantly added to the
meanss of multiplying works of art. In a few decades these techniques developed from exclusive,
expensivee methods to effective mass media for reproduction. In the meantime, engravers and
photographerss were trying to solve the complex problem of the reproduction of colour. Although
photographyy was constantly improved, lithography remained the best way for the graphic
multiplicationn of colours. By the 1860s, photography was widely used for reproducing art. From now
onntilesurvival of the manual lithography and traditional line engraving seemed no longer self-evident.
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Soonn photography included a variety of photographic pictures, like exclusive photo engravings,
beautifull carbon prints and mass-produced 'carte-de-visites' photographs. The commercial success of
photographyy even relieved lithography from its image of a mass medium for reproduction. The manmadee lithographic prints were appreciated for their intrinsic qualities comparable to traditional
engravingss and etchings. By 1900, photography monopolised the field of art reproduction. The
transformationn of manual graphic reproduction of art into mechanical photographic techniques had
noww been completed.
Thee actual production and distribution of art reproductions occurred between these lines of
technologicall innovation. Inspired by Robert Daraton's approach of the history of books I analyse 'the
lifecyclee of the reproduction'. However, I take a more functional approach of the participants and
processess involved in the reproduction of works of art. I divided the lifecycle of an art reproduction
intoo five stages: the initiative, the organisation, the production, the distribution and, finally, the
receptionn of the reproduction of a work of art
Inn the chapter Van origineel tot reproductie I present the first, second and third stage of the
lifecyclee of the reproduction. Firstly, artiste, engravers, photographers, societies and even the French
Statee took the initiative to start the reproduction process. For example, the painter Constable proposed
hiss plan to his engraver Lucas, the painter Mesdag to his publisher Buffa in Amsterdam, and the
photographicc company Braun informed the director of the Rijksmuseum. However, in most cases
publisherss took the first step to reproducing artworks. Nevertheless, reproducing art was always a
matterr of co-operation with other parties. The publisher needed the engraver and the painter needed a
publisherr for the multiplication of art.
Inn the second stage of the lifecycle of the reproduction, the participants had to organise the
reproductionn process. The production of a reproduction presupposed therightto do so. Instead of
askingg the representatives of the state or church for their consent to make a print after a certain work of
art,, in the eighteenth and nineteenth century one needed permission of the author himself. This shift
hadd been caused by a legal system of intellectual property that focused entirely on the individual
authorr and his special relation to his work and the reproductions of it, as William Hogarth already
claimed.. This legal change caused important effects in the Western cultural society and resulted in
differentt legal traditions like the Anglo-American approach of the * copyright-ideology' on the one
handd and the Continental approach dominated by the 'droit moral' in France and Germany on the
other.. Once the international copyright system emerged, these national differences slowly faded away.
Ass a result of these legal changes the 'copyright', the 'droit de reproduction' and the
'reproductierecht'' became more and more of importance in the process of reproduction.
Thee legal emancipation of the artists did concern the other parties involved - the collector for
example.. Without proper agreements between artist, dealer and collector the copyright could seriously
effectt the regular propertyrightsof the owner. Therefore modern copyright changed the position of the
authorr in relation to printpublishers, collectors, museums, exhibitions and illustrated magazines. The
developmentt of copyright resulted into a 'legalisation' of art itself. In fact, the work of art hides a
clusterr ofrightsbelow the surface of the painted canvas: the copyright, the exhibition right, the
propertyyrightand even the right to rent the painting. The artist could exploit these individual rights
separatelyy by reproduction, exhibition or selling the property of his work of artt This made it even
moree necessary to make clear agreements with other parties involved. Apart from the copyright,
partiess had to agree on the availability of the original work or alternative images, the reproduction
technique,, the engraver, the size, the number of prints, the deadline and costs of the reproduction
process. .
Onlyy after this legal agreement, the actual making of the print could start, which formed the
thirdd stage in the lifecycle of the reproduction. Printmakers and photographers used the original work
forr reproduction, or alternative visual material. As the original work wasn't always available for
reproduction,, they often used replicates, reductions, watercolours, drawings or photographs instead. In
orderr to control and correct the reproduction process, proofs were made, especially in the case of
manuall engravings. Such proofs were not only used by the engravers, but by the artists and publishers
ass well to keep in touch with the reproduction process. After thefirstproofs, the prints weree printed in
differentt states, on different kinds of paper and were if necessary signedd by the original artist and the
interpreter.. Finally the reproduction was included in the publisher's catalogue, like the mentioned lists
off the Goupil firm.
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Thee completed reproductions were, in the fourth stage, distributed to the public, as explained in
chapterr 4, Voor kenners en liefhebbers. Publicity through large exhibitions, art criticism or exposure in
shopp windows brought the new reproductions to the attention of the public. A wide and complex
systemm of publishing and distribution connected towns, nations and even continents. As publishers
stated,, to find a special print was as easy as to find the nearest bookshop in town. The possibilities of
distributingg prints seemed almost endless. In 1832 the London publisher Knight typically promised
thatt anyone in the United Kingdom could receive his Penny Magazine 'as if everyone lives in
London'.. Reproductions were published as traditional separate prints or in illustrated publications.
Illustratedd magazines were an important new and very popular medium, largely because of the
reproductionss of works of art they contained.
Afterr the distribution of reproductions to the public we reach thefifth- and final - stage in the
'lifecyclee of the reproduction': the reception of the reproduction. Generally the public for
reproductionss consisted of people of the middle class of society. They had a growing interest in art and
earnedd enough money to read books and magazines, to play music and to visit museums and theatres.
Thee originall oil painting was still too expensive, but the printed reproduction was an affordable and
attractivee alternative. Apart from the social middle class the wealthy elite had its special preference for
thee exclusive and expensive engravings. Some built huge traditional Atlas-collections, while others
weree constantly looking for the best prints, made by the best engravers and only available in very
smalll limited editions. Therefore reproductions were not only cheap substitutes for the original
paintings,, but sometimes also very popular works of art in themselves, valued for their intrinsic
qualities.. In the course of time, these beautiful private printcollections were often donated to the print
roomss of libraries, academies and museums. These institutions mainly used their print collections for
educationall purposes. Academies used prints to instructt of their pupils and museums used them as an
importantt reference to their own collection of paintings and for connoisseurs and art dealers. Private
collectorss kept their reproductions in special portfolios orframedmem to display them on the wall.
Thee reviews in magazines showed a complex appreciation of reproductions. Where one critic mainly
valuedd the composition of the original work of art, another could appreciate the special interpretation
byy the printmaker. Hie subject, the imitation of the original composition or the personal translation of
colourss to black and white by the interpreter were just a few important topics in the critical reception
off the reproduction. The many reviews of prints appeared to be a very diverse and heterogenous
discourse,, in which the awareness for the details of the original work, the personal interpretation of the
printmakerr and the remarkable results of technological innovation played an important role.
AryAry Scheffer, Jozef Israels and Lourens Alma-Tadema
Afterr this general discussion of art reproduction in the nineteenth century, I focus on three particular
artistss -Ary Scheffer (1795-1858), Jozef Israels (1824-1911) and Lourens Alma-Tadema (1836-1912)
-- and their relation to the reproductions after their works of art. Scheffer witnessed thefloweringof
modernn engraving in France during thefirstdecades of the nineteenth century. He saw his literary and
religiouss works like the Mignons, The Christ Consolator and Francesco di Rimini multiplied in
numerouss engravings by the best engravers of his time, like Henriquel-Dupont Apartfrombeing
translatedd into traditional engravings, his work was soon reproduced by lithography from the early
exclusivee examples to regular mass-produced prints in magazines. He never saw the large commercial
successs of photography. After his death, though, he became one of thefirstartists who was memorised
byy an expensive beautiful photographic album. It was made by the photographer Bingham and
publishedd by Goupil, like many other reproductions after Scheffer's works. Thefirmhad even made
himm 'the mostframedartist of the century'. The artist surely took advantage of the efforts of the
famouss Goupil. However, the interests of Scheffer and the publisher didn't always correspond, as was
provedd by the lawsuit between Goupil and Cornelia Scheffer about the copyrights of Scheffer's work.
Inspiredd by Scheffer's work, Jozef Israels became a successful painter in the Netherlands. Like
Schefferr his paintings were reproduced a lot during his artistic career. The pupils of A.B.B. Taurel,
includingg his son C.Ed. Taurel and Rennefeld, mostly engraved his sentimental compositions of daily
lifee offishermenand farmers. The famous French lithographer Mouilleron made remarkable prints
afterr Eerste Liefde and Allebé reproduced Adagio con Espressione. The many prints of Zilcken,
Steelinkk and Graadt van Roggen of Israels' work reflected the popularity of reproductive etching in
thosee days. His work was engraved, etched and lithographed, and mostly published by the publisher
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Buffaa in Amsterdam, the most importantfirmin business in the Netherlands. The firm Schalekamp as
welll published numerous photographs of Israels' work. During his life his paintings were reproduced a
lott and published in illustrated yearbooks, magazines and special glossy monographic albums like
KinderenKinderen der Zee.
Meanwhile,, the painter Alma-Tadema had been actively involved in the reproduction of his
Merovingian,, Egyptian and Graeco-Roman works. The famous Victorian art dealer/publisher Ernest
Gambartt played an important role. As Scheffer was connected to the Goupil firm during his life,
Alma-Tademaa was for decades closely related to Gambart. He commissioned many paintings to the
youngg Dutch artist, like The Vintage Festival and The Dedication of Bacchus, which were often
immediatelyy reproduced. The well-known French engraver Blanchard made several engravings and
thee etchers Rajon and Lowenstam in particular produced several etchings after Alma-Tadema's work
duringg the 1870s and 1880s. During the 1890s many popular photo engravings where published by
Arthurr Tooth and the Berlin Photographic Company. Alma-Tadema's works were also published in
severall illustrated magazines, like The Art Journal, The Illustrated London News, the French L 'Art and
thee Dutch Kunstkronijk. In 1886 the art critic Hellen Zimmern devoted an interesting monograph to
Alma-Tadema** s life and work, beautifully illustrated with several reproductions.
Despitee the different prints and photographs after the works of these three artists, we can discern a
similarr pattern in the way the reproduction of their work was managed. Firstly, all three were aware of
copyrightt and the special relation between their work and its reproductions. They were actively
involvedd in matters of copyright. Often they sold paintings explicitly with or without the copyrights. In
otherr instances publishers asked them for permission to reproduce one of their paintings. Israels' and
Alma-Tadema** s interest in copyrights went even further than their own compositions, as was shown
byy their active role in the improvement of copyright law in general. All three artists must have been
familiarr with the basics of intellectual property and its essential principle: the special relation between
thee author, his works and their reproductions.
Inn connection with this legal relationship there was, secondly, an economical relation between
thee artist and the reproductions after his works. In the 1820s Scheffer already made money from
sellingg copyrights and Alma-Tadema too was very interested in the money deriving from royalties. It
alsoo seems likely that Jozef Israels tookfinancialprofit from the prints after his works during his life.
Althoughh clear financial figures and facts are hard to find, there are reasons enough to accept the
financialfinancial importance of reproductions. The reproduction of art was, like Alma-Tadema stated, a kind
off 'business' to the modern artist.
Thirdly,, we can recognise an artistic relation between the artist and the reproductions of his
works.. Especially the annotated proofs are a typical example of the artistic involvement of the original
artistt in the reproduction of his paintings. Alma-Tadema and Israels were both very demanding in their
collaborationn with printmakers. Recognizing that the reproduction of art was a job for specialists,
painterss had to depend on the goodwill, effort and qualities of the individual printmaker or
photographer.. The tension between the artist's artistic involvement on the one hand and his
dependencee on the printmaker on the other hand could cause serious problems. The conflict of AlmaTademaa with his etcher Lowenstam, as described in this thesis, is therefore typical for the artist's
'power'' and 'powerlessness' in the reproduction of his work. After the print was finished, the painter
(andd the interpreter) often signed it. Of course, mis autograph resulted in a higher prize for the print,
butt it was not only of financial importance. The signature was also a sign of approval by the artist and
ann explicit indication of the artistic relation between the original artist and the reproduction after his
work. .
Thesee legal, economical and artistic engagements resulted in a special bond between the artist
andd the reproduction of his work. Commissioned paintings for dealers were oftenly directly used for
reproductionss published by the samefirms.Sometimes pictures were painted explicitly pictures for the
purposee of reproduction, like Scheffer's Christ Remunerator. Although the painter didn't make the
reproductionss himself, the original was still his and lived on through its print or photo. The other form,
techniquee and interpretation took nothing awayfromthis. Therefore the reproduction was closely
relatedd to the original work of the artist and was even representational of his personally made work.
Characteristically,, Scheffer, Israels and Alma-Tadema decorated their homes with reproductions of

346 6

theirr works and handed them out to their business relations, family andfriends,representing their
work. .
Thee engravings, litho's, etchings and photo's after their works reached a wide international public. A
lott of people became familiar with the works of these artists, even when they had never seen one
originall painting, not to mention being able to afford one. The Belgian King possessed AlmaTadema'ss painting The Education of the Children of Clovis and the man in the street the engraving
afterr it. Reproductions scattered the name and fame of these artists all over the world. Scheffer's fame
inn England was largely built on the distribution of reproductions. His composition Christ Consolator
endedd in the Fodor collection in Amsterdam, but was, owing to its prints, also known in the United
Statess of America. Lowenstam's etchings after Alma-Tadema's work were, as the publisher Pilgeram
&& Lefevre stated, available at 'the leading Publishers and Printsellers in all countries' and even reached
Australia,, Reproductions didn't affect the authenticity, or 'aura', of the original painting. On the
contrary,, prints and photographs were an important stimulus for the name and fame of the original
work,, extending its uniqueness, and even adding new 'authentic* interpretations.
Scheffer,, Israels and Alma-Tadema revealed a special relation with their work; after a painting was
completed,, signed and dried, their personal involvement wasn'tfinished.At the most, a first stage was
completed,, after which the next stage followed immediately: the exploitation of the work. AlmaTademaa stated it clearly: 'So long I paint my picture, I work 'ard, I work slow to get 'im right. If 'e is
nott right, I paint *im out, once, twice. But when 'e isfinished,I am not an artist no more. I am a
tradesman.'' The painting wasn't just a unique artistic object, since it represented at the same time a
clusterr ofrights,which could be separately exploited. This exploitation included the exploitation of the
objectt itself and its image. The painting could be exhibited: not only at the famous Salon in Paris but
alsoo in an exclusive art gallery, or even be sent away on a commercial tour along numerous places in
thee world. Li addition to this, if necessary at the same time, the image could be multiplied and
publishedd in all kinds of prints, illustrated magazines or glossy artbooks. Therefore it was possible to
makee a lot of money out of a painting without selling it. Of course one could always sell the painting
andd also the replica, watercoloiir or annotated proof that had especially been made for reproduction.
Neverthelesss it was advisable to keep a couple of reproductions behind to maintain warm relations
withh publishers, critics, family and friends. By means of this exploitation of their work, the artists were
ablee to present their work to an enormous international public and to continue their name and fame.
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Alma-Tadema geciteerd in: Barrow 2001, p.127.
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(rechterr deel) 53 x 112,5 cm, particuliere collectie.
16.. Samuel Cousins naar Portret van Samuel Cousins van Edwin Long (1884), mezzotint 16 %x 13
inc,, British Museum Londen.
17.. AndreBenoitTaurelnaarAfow vanCornells Kruseman(1852), gravure25,2x 18,5 cm.
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18.. Adolphe Mouilleron naar Francesco & Paolo Passant aux Ënfers van A. Gendron (1856), litho
35,55 x 49,8 cm.
19.. A. Les Glaneuses van Jean-Francóis Millet (1890), matrijs, Musée Goupil Bordeaux.
B.. Les Glaneuses van Jean-Francois Millet (1890), martijs, Musée Goupil Bordeaux.
C.. Les Glaneuses van Jean-Francois Millet (189Ö), Chromotypogravure 42 x 56 cm, Musée
Goupill Bordeaux.
20.. Félix Braquemond, Le cheval blanc van Corot (1858), ets 26 x 19, 9 cm, Van Gogh Muséum,
Amsterdam. .
21.. William Tnornley naar, Danseres van E. Degas (1889-1890), litho 58,5 x 41 cm, Musée Goupil
Bordeaux. .
22.. A. Femmes Turques au bain van J.-L Géróme (1876), Woodburytypie Goupil *Carte Album' 10,6
xx 9,1 cm, Musée Goupil Bordeaux.
B.. Odalisques au bain van J.-L Géröme (1876), Woodburytypie Goupil 'Carte Album* 10,6 x 9,1
cm,, Musée Goupil Bordeaux.
23.. Detail van Nachtwacht van Rembrandt uit: Le Musée de VÉtat a Amsterdam (1887-1894),
kooldrukk Braun 46,8 x 36,6 cm, Rijksmuseum Amsterdam.
24.. William Hogarth, A Rake 's Progress, plate 3 (1735), ets en gravure, 35,5 x 40,8 cm Mritish
Museumm Londen.
25.. George H. Every, Bubbles van Millais (1887), mezzotint 18x12 % inc, The Maas Gallery
Londen. .
26.. Pears' zeep affiche mctBubbles van Millais (1889), kleurenlitho 22,2 x 14,6 inc, Victoria &
Albertt Museum Londen.
27.. Auguste Blanchard, Finding the Saviour in the Temple van Holman Hunt (1858), gravure en ets 85
xx 110 inc lijst, particuliere collectie.
28.. W.R. Smith, Saltash, Cornwall naar Turner (1827), gravure proefdruk 16,3 x 23,3 cm, Yale
Centree for British Art New Haven Connecticut.
29.. HetfiliaalBoussod, Valadon & Cie (voorheen Goupil) in 1898 in Den Haag.
30.. Marie et Marthe van H. Scheffer, Woodburytypie Goupil *Carte Album' 10,6 x 9,1 cm,
Woodburytypie,, Musée Goupil Bordeaux.
31.. PaulRajon, Un duel après le bal van J.-L. Géröme (1869), ets 15,8x23 cm, Musée Goupil
Bordeaux. .
32.. Anoniem naar detail Lady Jane Gray van Paul Délaroche (1859), litho 62,5 x 49 cm, Musée
Goupill Bordeaux.
33.. William Ridgway naar The Light ofthe World van Holman Hunt (1863), lijngravure 12x6inc,
Thee Maas Gallery Londen.
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34.. Voorpagina van Thé Penny-Magazine (17 januari 1835).
35.. E. Tudot, Lithographie en maniere noire uit; L 'Artiste (1831), Litho 5 7/8 x 7 5/8 inc.
36.. JJ. Mesker naar Italiaans meisje van Jacob Maris, afgebeeld in De Kunstkronijk (\86B).
37.. William Macduff, Shaftesbury, or Lost and Found (1862), olieverf op doek 47 x 40,6 cm,
particulieree collectie.
38.. A. Lutznaar Vues choisies d'Amsterdam etses environs (chezFr. Buffa &Fils) van A. Toselli
(1829),, gravure (Kalverstraat 39 / hoek Gapersteeg), Rijksprentenkabinet Amsterdam.
39.. P J. Arendzen, Etalage van Scheltema & Holkema (1882), ets 10,5 x 14 cm, particuliere collectie
40.. Nicolaas Pieneman, Familie Rijnbendë (ca.1850), olieverf op doek 120 x 150, particuliere
collectie. .
41.. Préntalbum Theo van Gogh, Van Gogh Museum Amsterdam.
42.. Foto van slaapkamerinterieur van familie Teixeira de Mattos in Amsterdam (cal890), foto 29,1
23,55 cm Gemeentearchief Amsterdam.
43.. H.S. Mendelssohn, In Remembrance of Sir Edwin Landseer (1873), gelatine zilverdruk.
44.. Charles de Lasteyrie, Le Vengeur (de Wreker) naar Scheffer (1817)
Litho,, Dordrechts Museum Dordrecht.
45.. Louis Henriquel-Dupont, Christus Consolator van Scheffer (1842), gravure 62,5 x 85,5 cm,
Muséee Goupil Bordeaux,
46.. H.W. Couwenbergh, Mignon et son pere van Scheffer, ets eerste staat 30,5 x 23,5 cm, Dórdrechts
Museumm Dordrecht
47.. H.W. Couwenbergh, Mignon et son pere van Scheffer, ets met potlood tweede staat 30,5 x 23,5
cm,, Dordrechts Museum Dordrecht
48.. A. H.W. Couwenbergh, Mignon et son pere van Scheffer, detail tweede staat.
B.. H.W. Couwenbergh, Mignon et son pere van Scheffer, detail derde staat.
49.. H.W. Couwenbergh en A. Francois, Mignon et son pere van Scheffer (1844), ets en gravure vierde
(laatstt bekende) staat 30,5 x 23,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam.
50.. Titelblad brochure van Goupil, Vibert et Cie bij Mignon et sonpere. Rijksmuseum Amsterdam.
51.. Gustave Le Gray naar Le Coupeur de nappe (ca. 1851), zoutdruk Dordrechts Museum Dordrecht.
52.. P. Leprix naar Medora van Scheffer (1833), gravure Dordrechts Museum Dordrecht
53.. A. Louis, Mignon regrettant la Patrie van Scheffer (1843), gravure Dordrechts Museum
Dordrecht. .
54.. J. Levasseur, Ruth et Noémi van Scheffer (1859), gravure 69,3 x 48, 3 cm, Musée Goupil
Bordeaux. .
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55.. Ary Scheffer, Een ziekbed in: De Kunstkronijk (\$50\ to.p. 58, litho 24,1 x 16, 9 cm.
56.. Anoniem aan VEnfant prodigue van Scheffer, foto beeld 19 x 15 cm, Goupil Galerie
Photographique, ,
Muséee Goupil Bordeaux.
57.. A. Ary Scheffer, Marguerite a la fontaine, olieverf op doek 160 x 101 cm, Wallace Collection
Londen, ,
B.. Bingham naar Marguerite a la fontaine van Ary Scheffer, foto 20 x 13 cm, Goupil foto Galerie
Photographique,, Musée Goupil Bordeaux.
C.. Anoniem naar Marguerite a la fontaine van Ary Scheffer in: The Illustrated London News (21
decemberr 1872) houtgravure.
58.. S.W. Reynolds naar Portret van Pierre-Jean de Béranger van Ary Scheffer (1828), aquatint
Dordrechtss Museum Dordrecht.
59.. Ary Scheffer, Christus Remunerator (ca.1847) Olieverf op doek 62,5 x 84 cm, Utrecht Centraal
Museum. .
60.. Jozef IsraSls, Langs Moeders graf{1856), olieverf op doek 224 x 178 cm, Stedelijk Museum
Amsterdam. .
61.. Adolphe Mouilïeron, Symptome d'amour/Eerste Liefde van Israels (1856), litho 33,3 x 26,1 cm.,
Museumm Boymans van Beuningen Rotterdam
62.. A. AUébé naar Adagio con Espressione van Jozef Israels (1858), litho 34 x 26,4 cm, Rijksmuseum
Amsterdam. .
63.. C.Ed. Taurel naar Na de Storm van Jozef Israels (1860), gravure 21,5 x 28,8 cm, Rijksmuseum
Amsterdam. .
64.. J.W. Kaiser naar Het Breistertje van Jozef Israels (I860), gravure 33,2 x 42,5 cm, Rijksmuseum
Amsterdam. .
65.. J.H. Rennefeld naar De schipbreukeling van Jozef Israels (1864), gravure 22,7 x 43,3 cm,
Rijksmuseumm Amsterdam.
66.. F, Leenhoff, The Frugal Meal van Jozef Israels (ca. 1881), ets 13,3 x 20,7 cm., Rijksmuseum
Amsterdam. .
67.. Edouard Manet, Dejeuner surl'kerbe (1863), olieverf op doek 210 x 260 cm, Musée d'Orsay
Parijs. .
68.. J.M. Graadt van Roggen naar Op de uitkijk van Jozef Israels (1901), ets met aantekeningen in
potloodd 21,4 x 32,4 cm, Drents Museum Assen.
69.. Ph. Zilcken naar Moeder was kindt ets, Museum Boymans Van Beuningen, Rotterdam.
70.. H. Koetser naar Als men oud wordt van Jozef Israels (ca. 1900), ets en aquatint 70,5 x 45,4 cm,
Rijksmuseumm Amsterdam.
71.. Jozef Israels, Mijmering (1850), olieverf op doek, 137 x 205 cm, Dordrechts Museum Dordrecht.
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72.. De Naaisschool van Katwijk van Jozef Israels (1882), fotogravure 76,9 x 93,9 cm, Musée Goupü
Bordeaux. .
73.. J. J. Mesker naar Hanna in den tempel van Jozef Israels, in De Kunstkronijk (1870), t.o.p.94, litho
211 xl7cm.
74.. L. Lowenstam, Moeder Jobje bij de haard van Jozef Israels, xaDe Kunstkronijk (1872), ets.
75.. Album Kinderen der Zee (1861), RKD Den Haag.
76.. J.H. Rennefeld naar Langs Moeders graf van Jozef Israels, gravure in album Kinderen der Zee
1861,, RKD Den Haag.
77.. CL. Dake naar Kinderen der Zee van Jozef Israels (ca. 1890), ets 37,4 x 68,8 cm, Rijksmuseum
Amsterdam. .
78.. Ph. Zilcken naar De schaapherder van Jozef Israels, ets Museum Boymans van Beuningen
Rotterdam. .
79.. J.M. Graadt van Roggen naar De Schaapherder van Jozef Israels (1892), ets 54,0x42,0 cm,
Museumm Boijmans Van Beuningen Rotterdam.
80.. Jozef Israels, Oude vrouw bij'de haardy ets 38, 6x28,1 cm Groninger Museum Groningen.
81.. Ansichtkaart van A. Hesselink, Gedenkteken voor JozefIsraels (1922), brons en steen hoogte 465
cm,, Groningen, privé collectie.
82.. L. Alma-Tadema, De opvoeding van de kinderen van Clovis (1861), olieverf op doek 127 x 176,8
cm,, particuliere collectie.
83.. Auguste Blanchard naar The Vintage Festival van Alma-Tadema (1874), lijngravure 49,5 95 cm,
Friess Museum, Leeuwarden
84.. A. L. Alma-Tadema, A Picture Gallery (1874), olieverf op doek219,7 x 166 cm, Towneley Hall
Artt Gallery & Museums, Bumley.
B.. Auguste Blanchard wzx A Picture Gallery van Alma-Tadema (1877), lijngravure 19%x 15 Vz
inc, ,
TheThe Maas Gallery loonden.
85.. L. Lowenstam naar Welcome Footsteps van Alma-Tadema (1888), ets 13 Vi x 18 inc., The Maas
GalleryGallery Londen,
86.. Auguste Blanchard naar The Parting Kiss van Alma-Tadema (1884), lijngravure 21 x 14 inc., The
Maass Gallery Londen.
87.. Auguste Blanchard naar^ Dedication to Bacchus van Alma-Tadema (1892), lijngravure 14 VAX
355 Vi inc, The Maas Gallery Londen.
88.. J. Dupont, The Sculpture Gallery van Alma-Tadema, foto.
89.. Anoniemm&r Spring Festival van Alma-Tadema (1894), fotogravure 15 lA x 37 V* inc, The Maas
Galleryy Londen.
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90.. Anoniem naar Ask me no more van Alma-Tadema (1906), fotogravure \73Ax26
GalleryGallery Londen.

!4inc, The Maas

91.. Anoniem naar Caracalla and Geta: Bearfighting in the Coloseum AD 203 van Alma-Tadema
(1907),25!/4X31 1
inc,, The Maas Gallery Londen.
92.. L. Alma-Tadema, A favourite Author (1889), olieverf op paneel 36,9 x 49,6 cm, Lady Lever Art
Galleryy Liverpool
93.. P. Rajon naar The Bath van Alma-Tadema (1879), ets proefdruk 31,8x14 cm, British Museum
Londen. .
94.. Advertentie L.H Lefèvre, Fries Museum Leeuwarden.
95.. L. Alma-Tadema, Pastimes in ancient Egypt, 3000years ago (IS63)S olieverf op doek 99,1 x
135,88 cm, Harris Museum & Art Gallery, Preston.
96.. L. Lowenstam naar Our Corner van Alma-Tadema in: The Art Journal (1877), p.280, ets.
97.. L. Lowenstam naar Sculpture in ancient Rome van Alma-Tadema in: The Art Journal (1878),
p.. 124, ets.
98.. H. Linton naar Between Hope and Fear, houtgravure in The Illustrated London News (1877),
p.128-129.. Fries Museum Leeuwarden.
99.. A, L. Alma-Tadema, Kersen (1873), olieverf op doek 79 x 129,1 cm, Koninklijk Museum voor
Schonee Kunsten Antwerpen.
B.. J.J. MeskernaariTeryé/ï van Alma-Tadema in: De KunsikronijkilZÜG), p.68, litho.
100.. L. Alma-Tadema, detail vit A Private Celebration (1871), litho in De Nederlandsche
SpectatorSpectator(1871) (1871)
101..

L. Alma Tadema, decoratie voor zijn atelier, litho verschenen in De Kunstkronijk (1877)

102.. A. L Alma-Tadema, Venantius Fortunatus reading kis poems to Radegonda VI: AD 555
(1862),, olieverf op doek 65 x 83,1 cm, Dordrechts Museum Dordrecht.
BB P.J. Aréndzen, Venantius Fortunatus reading hispoêms to Radegonda VI: AD 555 in: J.F.
vann Someren, Moderne Kunst in Nederland, Amsterdam 1880.
103.. CO. Murray naar Quiet Pets van Alma Tadema in: H. Zimmern, Sir Lawrence Alma-Tadema
R.A.,R.A., London 1902.
104.. L. Alma-Tadema, Ama te amo me, litho voor de Engelse vertaling van C. Vosmaer, Amazone
Londonn 1884 (vert.)
105.. L. Alma-Tadema, Mijn Atelier (1867), olieverf op paneel 42,1 x 54 cm, Groninger
Museumm Groningen
106.. J. Verhas, Interieur van Alma-Tadema 's Townshend House (1870)» olieverf op doek
particulieree collectie.
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107.. Auguste Blanchard naar A Dedication to Bacchus van Alma-Tadema (1892), lijngravure en
aquarell 14 % x 35 Vz inc, Fries Museum Leeuwarden.
108.. Uitnodiging voor C Vosmaer voor Private View van The Vintage Festival, gehouden op 22
aprill 1871 bij Gambart's Gallery, Londen
109.. J. Robert naar A Roman Emperor: 41 AD van Alma Tadema in: The Art Journal (1883),
houtgravure. .
110.. L. Lowenstam naar A Silent greeting van Alma-Tadema (1892), ets 15 % x 12 inc, The Maas
Galleryy Londen.
111..

Anoniem naar Hadrian in England van Alma-Tadema (1884), gravure (RA Illustrated 1884)

112.. L. Alma-Tadema, In the Tepidarium (1881), olieverf op paneel 24,2 x 33 cm, Lady Lever
Gallery,, Port Sunlight.
113.. L. Alma-Tadema, studie voor The Roses ofHeliogabalus (ca.1888) olieverf op paneel 23,5 x
38,22 cm, Particuliere collectie.
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STELLINGEN STELLINGEN
1.. In de negentiende eeuw was de vervaardiging van kunstwerken vaak onlosmakelijk verbonden met
deereproductieervan, [hoofdstuk 5,6 en 7]
2.. Het louter toeschrijven van een kunstwerk aan de feitelijke maker ervan, doet onrecht aan de band
diéé de geestelijke vader ermee heeft.[hoofdstuk 5,6 en 7]
3.. De grote diversiteit aan replieken, reducties, kopieën en reproducties in de negen tïende-eeuwse
kunstt maakt dé vraag naar het origineel vaak arbitrair.[hoofdstuk 1]
4.. Ary Scheffer was een intellectueel kunstenaar, Lourens Aima-Tadema wilde heel graag een
intellectueell kunstenaar zijn en Jozef Israels wilde geen intellectueel kunstenaar zijn.[hoofdstuk 8]
5.. Door hun beheer van het huishoudboekje hadden vrouwen in de negentiende eeuw vaak grote
invloedd op het (economisch) handelen van hun artistieke echtgenoten, [hoofdstuk 6]
6.. Het advies van de negentiende-eeuwse graveur Abraham Raimbach aan moderne kunstenaars om
zorgvuldigg toe te zien op de rechten op hun werk, heeft door de komst van nieuwe (digitale)
reproductietechniekenn alleen maar aan belang gewonnen.[hoofdstuk 3]
7.. Met het oog op de verspreiding van kunst onder het publiek is de collectie van de museumwinkel
minstenss zo interessant als die van het museum zelf. [hoofdstuk 4]
8.. De auteursrechtelijke problemen rondom nieuwe media zijn, gezien de lange traditie van dit
vraagstuk,, niet nieuw.
9.. De wetenschappelijke bestudering van kunstgeschiedenis is onmogelijk zonder hulp van
reproducties,, [hoofdstuk 8]
10.. De term 'cultureel ondernemerschap' zou niet alleen moeten worden gebruikt om culturele
instellingenn te wijzen op hun verantwoordelijkheid als ondernemer, maar ook om ondernemers te
wijzenn op hun culturele verantwoordelijkheid.
11.. Referenda zijn kiezersbedrog.
12.. De financiële verschillen in de moderne topsport vormen een grotere bedreiging voor een
sportievee competitie dan het gebruik van doping.

