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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 pleasant field, 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 fotografische technieken werden 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 

11 Brief van Edward Young aan Sir Charles Grandison, London 1759 geciteerd in: Harrison Wood Gaiger 2000, p.538. 
22 Zie uitvoerig over kopieën: H.. Schwartz, The Culture of the Copy. Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles, New 
Yorkk 1996, Lafont-Couturier H.t 'La maison Goupil ou la notion d'oeuvre originate remise en question', Revue deVArt 112 
(1996)2,p.59-69. . 
33 Mainardi 2000, p.63-73. Zij wijst op de verschillende omschrijvingen van kopieën in: Dictionnaire de 1'Academie des 
Beaux-Arts,, 6 vols., 1858-1906, vol.4, p.262-265. Zie ook: T. Gautier, 'Beaux-Arts. Les originaux et les copies', L 'Artiste 
(1845),, p.109-111. Overigens is déze cultuur van kopieën niet volledig nieuw in de negentiende eeuw. Zie hierover: tentcat. 
DeDe Firma Breughel, Maastricht Brussel (Bonnefantenmuseum, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) 2001 en 
Scóttt 1999-2000, p.70-72. 
4Wuestmann 1998, p.11 en Robertson 1988,p.296-298. 
ss Wuestman 1998, p.11. 
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'reproductiegrafiek:'.. De term 'reproductiegrafïek' heeft nog een ander nadeel. Het begrip lijk t 
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 en fysiologische betekenis. 
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: the first we 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 In hoofdstuk 2 ga ik uitvoerig in op het aanbod van grafische en fotografische technieken in de negentiende eeuw. 
77 Winkler Prins, Geïllustreerde Encyclopedie 1870-1882: 12,306b [1879] 
88 Woordenboek der Nederlandse Taal. 
99 Winkler Prins Encyclopedie 1932-1938 [1937]. 
100 Hind 1967, p.16. 
111 Zie ook: F. van der Linden, Hoe origineel is grafiek? Over het onder scheiden en onderkennen van originaliteit van grafiek, 
Dee Bilt 1992. Zie over de auteur bij grafiek ook Fyfe 2000, p.31-52. 
122 Brief van Edward Young aan Sir Charles Grandison, London 1759 geciteerd in: Harrison Wood Gaiger 2000, p.538. 
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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 lijk t 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. 

133 Zo richt Gombrich zich in Art and Illusion op kunst als een steeds realistischer wordende navolging van de natuur. Norman 
Brysonn neemt in zijn Vision and Painting daarentegen nadrukkelijk afstand van deze ontwikkeling van kunst tot de 'essential 
copy',, zie Gombrich 1993 en Bryson 1992, p, 13-36. De verhouding tussen het corpus mysticus en het corpus mechanicus 
speeltt ook een belangrijke rol in het auteursrecht, zie Dommering 2000, p.444 en Kabel 1991, p.98-121. 
11 Vooral grafische techniek crayon-manner is veel gebruikt voor de reproductie van krijttekeningen, zie Griffith 1987, p.255. 
Ookk Gilles Demarteau én Louis Bonnet experimenteerde al vroeg met de nieuwe techniek, zie Hind, p.288. De crayon -
mannerr werd in Engeland geïntroduceerd door William Wynne Ryland en Gabriel Smith (1724-1783). Een groot succes voor 
dezee techniek was de de bijdrage van Wynne Ryland aan de tweedelige publicatie van Charles Roger met de helder titel: A 
CollectionCollection of prints in imitation of drawings uit 1778, zie Griffith 1987, p.262. Ook de stippelgravure vond een belangrijke 
toepassingg in de reproductie van tekeningen, zie: Ivins 1996, p.83. 
155 Zo verscheen een anonieme litho verscheen na de beroemde gravure van Paul Mercuri naar Lady Jane Gray. Zie over deze 
wijzee van uitgeven: Anoniem, 'Foreign lithographs*, The Art Journal (1851), p.173-174 en Anoniem, The Art Journal 
(1859),, p.194. In 1868 publiceerde de Art Journal een vergelijkbare 'detailreproductie' naar het werk Startiet van Edwin 
Landseerr waarvan alleen het centrum van dé voorstelling was uitgewerkt. De redactie benadrukte 'The picture engraved here 
iss simply a sketch*[...] 'We introduce the engraving more as an interesting pictorial "curiosity" than as an example of 
finishedfinished Art.', Anoniem, The Art Journal (186%), p.216. 

Toenn Gambart de schilder Frith de opdracht gaf voor de serie The streets of London bestaande uit drie schilderijen kwamen 
beidenn overeen dat de schilder 'shall touch up the Photographs of the said Pictures in order to assist the Engravers in 
engravingg the said Pictures.', geciteerd in: Maas 1975, p.158. 
17Hamberl996,p.59. . 
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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 blijf t 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 peintre-
graveurs,, 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 Soms is het origineel zelfs niet meer in zijn oorspronkelijke vorm overgeleverd. Interessant zijn de illustraties in de vele 
geïllustreerdee tijdschriften zoals die in de loop van de negentiende eeuw verschenen. Opgejaagd door de actualiteit werkten 
veell  houtgraveurs in grote haast aan de illustraties voor dergelijke uitgaven. Vaak werkten de ambachtelijke prentmakers op 
basiss van getekende ontwerpen zoals die eerder door anderen op het houtblok waren aangebracht. In een dergelijk geval was 
dezee tekening het origineel die vervolgens door de houtgraveurs in het blok werdd gegraveerd. ïs hier nu sprake van productie 
ofof reproductie! Er is iets voor te zeggen dat het hier gaat om productie waarbij het ontwerp en de uitvoering ervan worden 
opgevatt als één geheel proces. Daar staat tegenover dat dit proces ook kan worden bezien als een vorm van reproductie. Naar 
mijnn oordeel verdient deze benadering de voorkeur gezien het feit dat er sprake was van een concreet ontwerp dat vervolgens 
inn prent werd gebracht, een interpretatieve handeling die meer is dan louter uitvoering. Dat neemt niet weg dat in een 
dergelijkk geval het origineel door de reproductie lijkt opgelost, zie: Tentcat. Hard Times. Social realism in Victorian art, 
Manchester/Amsterdam/Neww Haven (Manchester City Art Gallery/Vincent Van Gogh Museum/Yale Centre for British Art) 
1987,, p.53. 
i9i9 O.W. Holmes, geciteerd in: Harrison Wood Gaiger 1998, p.671. 
200 Lambert 1987, p. 191. 
211 brief William Blake aan John Trusler 23 Augustus 1799 geciteerd in: Harrison Wood Gaiger 2000, p.994-995. 
222 Ivins 1996, p 96-97. 
233 Landau, P-Parchall 1994, p. 104. Zie voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van reproducties: D. Alexander, 
"After-images":: a review of recent studies of reproductive print-making', The Oxford Art Journal 6 (1983) 1, p.11-17. 
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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 lijk t 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: To 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, wood-
engravingg 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? The final distinction is not the process but the way in which 
andand the purpose for 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 

344 Deze scheiding van ontwerper en uitvoerder was gebruikelijk, maar voor sommigen een doorn in het oog. Vooral in de 
traditiee van de Engelse Art & Crafts beweging vormde het samengaan van ontwerp en uitvoering een belangrijk 
uitgangspuntt Volgens William Morris moest de schets voor de houtgraveur 'as slight as possible i.e., as much as possible 
shouldd be left to the executant' waardoor hét resultaat uitdrukking kon geven aan de kwaliteit van de individuele prentmaker 
enn de kwaliteiten van het gebruikte materiaal. Rix, B., 'Prints*  in: K. Lochnan, D.E Schoenherr, C. Silver (red.), The Earthly 
Paradise.Paradise. Arts And Crafts by William Morris and his circle from Canadian collections, Ontario 1993, p.237-238. Deze 
opvattingenn klonken ook na bij de Nederlandse vertegenwoordigers van de Gemeenschapschapskunst, zoals R.N. Roland 
Holstt Zie hiervoor: R.N. Roland Holst, 'Moderne eischen en artistieke bedenkingen', in: R.N. Roland Holst, Over kunst en 
kunstenaars,kunstenaars, beschouwingn en herdenkingen, Amsterdam 1923, p.110-126. 
2525 brief William Blake aan John Trusler 23 Augustus 1799 geciteerd in: Harrison Wood Gaiger 2000, p.994-995. 
266 Gray I937,p.l90-191. 
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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 help from the 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. 
288 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 kleiner formaat afgesproken. 
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. 
31Frizötl998,p.62. . 
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watt betreft lichtgevoeligheid, kleurgevoeligheid, beeldstabiliteit, oplagen, prijs en waardering. 
Vanwegee dit rijke aanbod 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 lijk t 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, lijk t 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 & his french journeymen 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,, and finishing engraving for finishing engravers.'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 blijf t 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, lijk t het mogelijke bestaan van een enkele reproductie een fictief 
hypothetischh probleem. Toch is het zinvol om hier even bij stil te staan. In theorie lijk t 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 peintre-
graveurs,, 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 om tijdig correcties 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 de titel, 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 lijk t 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 of Engraving 
&& Etching from the 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 of the 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. 
422 Zie over de positie van de negentiende-eeuwse uitgever in het algemeen: Dongelmans 1992, p.14. 
433 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. 
44Waxl990,p.63-66. . 
455 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 lijk t 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 

466 'The "author function" is tied to the legal and institutional systems that circumscribe, determine, and articulate the realm of 
discourses;; it does not operate in a uniform manner in aJl discourses, at all times, and in any given culture; it is not defined by 
spontaneouss attribution of a text to its creator, but through a series of precise and complex procedures; it does not refer, 
purelyy and simply, to an actual individual insofar as it simultaneously gives rise to a variety of egos and to a series of 
subjectivee positions that individuals of any class may come to occupy, Michel Foucault, "What Is an Author?" in: Bouchard 
I977,p.l30-I31. . 
477 Krauss 1989, p.8. 
488 Zie over het verband tussen het concept genie en het ontstaan van copyrights in de achttiende eeuw: Woodmansee 1994, 
p.35-55.. Zie ook over het onstaan van het auteursrecht: Dommering 2000, p.431 -439. 
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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 politiek-
juridischh 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 

499 Feather 1994, p.122-124. 
500 Dommering 2000, p.431-439. 
5lDeMarchil999,p.l806. . 
522 The Act 8 Geo.2, cl3, known as Hogarth's Aet, is de vroegste wet op het terrein van het auteursrecht, zie: Phillips 1863, 
p.205-2066 en H. Vernet, Du Droit des Peintres et des Sculpteurs sur les ouvrages, Paris 1841. 
533 Feather 1994, p.3-4. Zie eveneens hierover: Putnam 1891, p.20-24 en Saunders 1992, p.90-95. 
544 Kabel 1991, p.67-73. Zie voor de plaats van het Nederlands auteursrecht tussen de Engelse en Franse tradities: Dommering 
2000,p.441-455. . 
355 Dommering 2000, p.445-446. 
566 Schwartz 1996, p.244. 
577 Dat doet niet af aan het feit dat ook in Westerse landen het denken over de auteur telkens nieuwe wegen inslaat. Zo komt 
dee filmproducent in Nederland sinds 1985 aan het auteursrecht verwante rechten toe, zie: Kabel 1991, p.8I-86. 
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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 lijk t 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. 

Zoo schreef de kunstenaar Ph.O. Runge aan Goethe over enkele reproducties: *If this expression of my views has been 
succesfull  in clarifying for you certain things in the four engravings [The Times of Day], I am sure that I shall be able to 
clarifyy them even more if I might one day send you a sketch in oils. I hope you will also have gathered from my preceding 
remarkss just how little commentary of this sort can succeed in making such things properly intelligible. For your own 
informationn I should say that the sheets in question were not actually engraved by me. 'Morning*  and 'Evening' were 
engravedd by Herr Seifer in Dresden, and with regard to the two other pieces, the figures were engraved by Herr Kruger and 
thee ancillary details by Herr Damstedt, also in Dresden. Since I did my original drawings directly with the pen which they 
subsequentlyy copied in pencil and imprinted on the plate, it was possible to maintain the design very accurately, although a 
lott is still lost in the process, as you will see yourself if I may take the opportunity of sending you the original drawings.' 
Brieff  Ph. O.Runge aan Goethe, 3 July 1806, geciteerd in Harrison Wood Gaiger 2000, p.1079-1080. 
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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 

600 Zie over deze ontwikkeling van de reproductie-ets: J.A. Clarke, 'Munch, Liebermann, and the Question of Etched 
"Reproductions",, Visual Resources vol.XVI (2000), p.27-63. Op de populariteit van de reproductie-ets kom ik in het 
volgendee hoofdstuk uitvoeriger terug. 
611 Liebermann geciteerd in: Clarke 2000, p.43. 
622 O. Wilde, 'The Critic as Artist A dialogue in Two Parts' in: Wilde 1997, p.990. 
633 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca. 9 juni 1889, opgenomen in: Van Crhnpen Berends-Albert 1990, nr.781. 
644 Ruskin geciteerd in: Fawcett 1986, p.207. 
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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 de firma Goupü. 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 lange tijd uitbleef, 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 

Ziee onder andere over Ruskins visie: Taylor 1987, p.286-296. 
Ziee Philippe Burty in deze zin naar aanleiding van de tentoonstelling Societé Francaise de Photographie 1859 in: Holt 

1981,p.257-258. . 
677 Brief van Vincent van Gogh aan Theo 21 december 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 296. 

Ruskinss visie óp fotografie (in vergelijking met de grafische technieken) lijkt nog na te klinken in Ivins*  Prints and Visual 
Communication.Communication. Gordon Fyfe wijst terecht op de eenzijdige visie van Ivins op de fotografie: *The Camera is judged to be 
capablee of objective and authoritative statements of which the older handicraft modes of reproduction were incapable.'[.,.] 
'Ivinss tends to treat photo-reproduction as a unity whose history has been completed with the advent of the modern half-tone. 
Hee ommits assessments of the aesthetic/economic possibilities, choices and judgements that attend innovation in art 
reproduction',, Fyfe 2000, p.44-45. 
699 Asser Verhoogt 2002, p.353. 
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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 veel tijd en 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 
lijk tt 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 Kodak-
cameraa kwam tegemoet aan dit probleem Na het volschieten van de film kon 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 very free reproduction, 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 lijk t 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. 
744 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. 
766 Melot 1996, p.53. 
777 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 thing from nature, 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 lijk t 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 maar 
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. 
79Tedeschil997,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. 
833 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 ik frs. 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, lijk t 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. 
855 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 populaire-
pianotranscriptiess 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 de rijke variatie 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 een rijke cultuur 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. 

877 Godfrey 1978, p.83. 
888 Brief van Frans Liszt aan Adolphe Pictet, september 1837, opgenomen in: Opbof 1994, p.94. 
899 Brief van J. Bosboom aan J.D. Kruseman, 6/7 mei 1865, opgenomen in: Jeltes 1910, p.12. 
900 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 of Aesthetics, 33 (1993), 
2,2, p. 113-120, M. Jones, Fake? The art of deception, Londonl990,1. Haywood, Faking it. Art and the Politics of Forgery, 
Brightonn 1987. 
911 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 lijk t 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 lijk t 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. 
933 Mainardi 2000, p.66. 
944 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 them from their models or 
prototypes,, but by how much of a given aesthetic substance they share.1101 

988 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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