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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. Vanaf toen was 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 De technische mogelijkheden 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. 
22 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. 
sDeLairessee 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, 
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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. De toepassing van 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 invloedrijk e kunsthandelaar 
Ernestt Gambart deed hetzelfde in zijn bijdrage On Piracy of Artistic 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 schilder financieel onafhankelijk, 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 lijk t 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 (1757-
1821)) 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 

Ziee over de snelle veranderingen in de negentiende-eeuwse kunsthandel: H.C. White, CA. White, Canvases and Careers. 
InstitutionalInstitutional Change in the French Painting World) Chicago Loudon 1993. (oorsp.1965). N. Green, 'Circuits of Production, circuits 
off  consumption: The Case of Mid-Nineteenth-Century French Art Dealing', Art Journal (1989), p.29-34. N. Green, 'Dealing in 
temperaments:: Economic transformation of the Artistic field in France during the Second Half of the Nineteenth Century', Art 
#irto/yl0(1987)l,p.59-78. . 
nn Al in de loop van de jaren veertig staken ondernemende firma's als Goupil en Colnaghi de oceaan over om hun geluk te beproeven 
inn Amerika, zie: tentcat Bordeaux 2000, p.31-43. 
122 Bartsch 1854, p.iii. 
133 A. Bartsch: *A eet égard les estampes gravées par les auteurs, c'est-a-dire, par les pemtres mêmes, ont presque toujours 1'avantage 
surr celles des graveurs, en ce qu*il ne peut s'y trouver rien qui soit contraire aux idees de Finventeur.*, Bartsch 1853, piii-iv . 
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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 peintre-
graveur.. 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 lijk t 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. Hij richtte zich 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 

144 Zie uitvoerig over de prentkunst in de Franse kunst van na 1850: M. Melot, The Impressionist Print, New haven, London 1996. 
155 Zie: P.D. Caie, 't'Estampe originate: an Overview of the Fin de Siècle Artistic Concerns', in tentxat. L 'Esiampe originale. Artistic 
printmakingprintmaking in France 1893-1895, Van Gogh Museum Amsterdam 1991, p-9-25. 
166 L. Leard, 'The Société des Peintres-Graveurs Francais in 1889-1897', Print Quarterly XIV (1997) 4, p.355-363. 
177 Benjamin 1976, p.87-88. 
JBB Constructivist Osip Brik benadrukte al in zijn bijdrage From picture to Calica print uit 1923: 'The art culture of the future is being 
madee in the factories and workshops, and not in attic studios, 'zie: Brik 1993, p.328. 
199 Benjamin 1976, p.16. Er in het verleden vaak kanttekeningen geplaatst bij zijn concept 'aura*, een complex begrip dat zich 
moeilijkk afdoende laat omschrijven, Hij omschreef het begrip 'aura' in zijn Kleine Geschichte der Photographie als: 'Ein sonderbares 
Gespinstt von Raum und Zeit: einmalige Erscheinung einer Feme, so nah sie sein mag.', zie: Benjamin 1976, p.83. Zie hierover ook 
Hughess 1997, p.45. 
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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 zijn 
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 of Seeing, 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 de 
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 

200 Benjamin 1976, p. 16. 
211 Benjamin 1976, p.80. 
"Benjaminn 1976, p.21. 
211 Knizek in: Harrison Wood 1993, p.363. 
244 Derrida in: Harrison Wood 1993, p.922. 
255 Krauss 1981, p.64. Zie ook: D. Karihotm, 'Reading the Virtual Museum of General Art History', Art History 24 (2001) 4, p.552-
577. . 
266 H. Schwartz, The Culture of the copy. Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles New York 1996. 
277 John Berger, Ways of seeing, London 1972. 
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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 of Printed 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 of Prints 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. Clayton, 
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 1998).31 

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 Print from Hogarth 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 

288 Ivins 1996, p. 1-2. 
299 Ivins 1996, p.3. 
300 A.H. Mayor, Prints and people: A social History of 'printed pictures, New York 1971. Zie ook E. de Jong, OXuijten, Spiegel van 
Alledag.Alledag. Nederlandse genreprenten 1550-/700, Amsterdam 1997. 
311 Andere voorbeelden zijn: L. Rostenbergs, English Publishers in the Graphic Arts 1599-J 700, New York 1963 en M. Gnvel,Le 
commercecommerce de 1'estampe a Paris auXVUe siècle, Geneve 1986. 
322 Zie bijvoorbeeld: W.Robinson, "This passion for prints": Collecting and eonnoisseurship in Northern Europe during the 
seventeenthh century', in: tent cat. Printmaking in the Age of Rembrandt (1980-1981) p.xxvii-xlviii . Hierbij moet ook gewezen 
wordenn op: Het Leidseprentenkabinet. De geschiedenis van haar verzamelingen, Leids Kunsthistorisch Jaarboek, Leiden 1994, A. 
Griffiths,, landmarks in Print Collecting, London 1996 en E.de Jong, G. Luijten, Spiegel van Alledag. Nederlandse genreprenten 
1550-1700,1550-1700, Amsterdam 1997. 
333 Zie: tentcat. Reproduciionsgraphik des 16. Bis 19. Jahrkunderts aus dem Besitz des Kunsthistorischen Instituts der universitüt 
Tubingen,Tubingen, Tubingen (Kunsthalle) 1976. 
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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 diverse richtingen uitgebreid: 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 

344 Luijten 1999, pp.219-233. Zie ook: R. Verdi, Poussin and his Engravers, Nottingham 1981, G.Wuestman, 'Nicolaes Berchem in 
print:: fluctuations in the functions and significance of reproductive engraving', Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art 
244 (1996) 1, p. 19-53, H. Honour, 'Canova and his Printmakers', Print QuarteHyM (1995), p.253-275, E.C. Francis, 'Chardin and his 
engravers',, The Print Collector's Quarterly 21 (1934), p.229-249 en K. Scott, 'Chardin MutipUed', in: tentcat Chardin, New York 
Londenn (The Metropolitan Museum of Art, Royal Academy of Arts) 1999-2000, p.61 -75. 
355 Een vroeg voorbeeld is B. Gray, The English Print, London 1937. Van recenter datum zijn: T. Fawcett, 'Graphic versus 
photographicc in the Nineteenth century reproduction' Art History 9 (1986), p. 185-212, Tentcat, Pictures for the Parlour; The 
EnglishEnglish Reproductive print from 177Ö-19ÖÓ, Ontario (Art Gallery of Ontario) 1983, R, Engen Pre-Raphaelite Prints. The Graphic 
ArtArt ofMitiais, Holman Hunt, Rossetti and their followers Londen 1995 en A. Staley ea,, The Post-Pre-Raphaelite Print, etching, 
illustration,illustration, reproductive engraving and photography in England in and around the 1860's, New York 1995. 
MM Zie: Renié P.-L. (red.), Ètat des lieux-1, Bordeaux 1994 en Renié P.-L. (red.), Êtat des lieux-2, Bordeaux 1999 en verschillende 
tentoonstellingspublicatiess zoals: tentcat. Degas, Boldini, Toulouse-Lautrec...Portraits inédüspar Michel Manzi, Bordeaux (Musee 
Goupil)) 1997, tentcat Memoires du XVIIÏe siècle, Bordeaux (Musée Goupil) 1998, tentcat Gerome &GoupilArt and Enterprise, 
Bordeauxx (Musée Goupil), 2000 en tentcat. A l 'ombre des grand hommes. Autour du portrait de la comtesse Maison d'Hippolyie 
Ftandrin,Ftandrin, Villeneuve-sur-Lot, Bordeaux (Musée de Villeneuve-sur-Lot, Musée Goupil) 1995. 
377 S. Bann, 'Ingres in Reproduction', Art History 23 (2000) 5, p.706-725. 
18R.M.. Verhoogt, 'En nu nog een paar woorden business. Reproducties naar het werk van Aima-Tadema', Jong Holland \2 (1996) 
4,, p.22-33. R.M. Verhoogt, 'De uitgaanskleren van Israels' kinderen: Prenten naar zijn werk', in: D.Dekkers (red.) tentcat. Jozef 
IsraelsIsraels 1824-1911 Groningen, Amsterdam 1999-2000, p.71-85. Zie ook: C. Weissert, Reproduhions-stiohwerke. Vermittlung alter 
undund neuer Kunst im 18. Undfrüken 19. JahrhundertBerlin 1999 en tentcat, Velazquez en blanco y negro, Madrid (Museo dél 
Prado)2000. . 
399 Zie ook: Boom 1996, p.85-96. 
400 Toonaangevend voor de verbreding van het kunsthistorisch onderzoek naar beeldende kunst als onderdeel van de brede visuele 
cultuurr is het werk van Francis Haskell, zoals: F. Haskell, History and its images. Art and the interpretation of the past, New Haven 
Londonn 1993. Zie ook: C. Rosen, H. Zemer, Romanticism and Realism. The Mythology of Nineteenth Century Art, London Boston 
1984. . 
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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 blijf t 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 

411 Enkele invloedrijke publicaties rijn: P. Bourdieu, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, Oxford 1993, 
P.Burke,, Popular culture in early modern Europe, New York 1978, C. Ginzburg C, The Cheese and Worms: The Cosmos of a 
Sixteenth-CenturySixteenth-Century Miller, Baltimore 1982. 
422 Tekenend is ook de gang van de rondreizende Amerikaanse kunsthandelaars S.P. Avery en G.A Lucas. Hun dagboeken geven 
interessantee indrukken van hun ervaringen op het Europese Continent en hun reizen langs kunstcentra in Duitsland, Oostenrijk, en 
Italië,, maar tonen tevens aan dat ze zich hoofdzakelijk ophielden in Londen en Parijs, zie: M. Fidell Beaufort, H.L. Kleinfïeïd, J.R. 
Welcherr (red), The Dianes 1871-1882 of Samuel PAvery Art dealer, New York 1979 en L.M.C Randall, The Diary ofGeorge A. 
Lucas;Lucas; An American Art Agent in Paris, 1857-1909, Princeton 1979. 
433 Zie bijvoorbeeld over de reproductie van Rembrandts werk: D, Alexander, 'Rembrandt and the reproductive print in eighteenth 
centuryy England', in: C. White, D. Alexander, E. D'oench, Rembrandt in Eighteenth Century England London 1983, p.46-54 en S.E. 
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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 of Books?4*  Darntons 
visiee op de productie en verspreiding van het boek en dan met name zijn benadering van 'the life of a book' 

Asser,, 'Rembrandt in fotografische staat' Charles Blanc, Bisson frères en L 'Oeuvre de Rembrandt reproduit par la photographic, 
1853-1858',, Bulletin van het Rijksmuseum 48 (2000) 3, p. 163-199. 
444 R. Darnton, 'What Is the History of Books?', in: R. Darnton, TheKissofLamourette. Reflections in Cultural HistoryNew York 
Londonn 1990, p. 107-135-
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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 

455 De vergelijkbare processen bij literatuur en beeldende kunst komen uitvoerig aan bod in: P.Collier, R-Lethbridge (cd.), Artistic 
Relations.Relations. Literature and Visual Arts in Nineteenth-Century France, London 1994. 
466 Dergelijk onderzoek past in het verlengde van onderzoek naar het cultuursociologisch onderzoek naar de waardering van cultuur in 
hett algemeen, zie P. Bourdieu, La Distinction: A Social critique of the Judgement of Taste, London 1984 en S.M. Pearce, On 
Collecting.Collecting. An investigation into collecting in the European tradition, London New York 1995. 
477 Zie hierover C. Ginzburg, The Cheese and Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller, Baltimore 1982. 
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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 

48Moriartyy 1994,P-17. 
499 Tentcat Ary Scheffer 1795-1858: gevierd Romanticus, Dordrecht (Dordrechts Museum) 1995, tent.cat Jozef Israels 1824-1911, 
Groningenn Amsterdam, (Groninger Museum, Joods Historisch Museum) 1999, tentxat Sir Lawrence Alma Tadema 1836-1912, 
Amsterdamm Liverpool (Van Gogh Museum Walker Art Gallery) 1996. 
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onbetaalbaarr als tijdens hun leven. Voor het onbereikbare origineel, zoals Alma-Tadema*s A Coing óf 
Vantage,Vantage, is een fraaie reproductie voor vele liefhebbers opnieuw een aantrekkelijk alternatief. 
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