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VanVan gravure tot fotografie 
HoofdstukHoofdstuk 2 

Mechanics Mechanics 
Zee werden door schilders 'Mechanics' genoemd: graveurs die prenten maakten naar andermans 
composities.. De aanleiding voor deze naam was een rechtszaak tussen de schilder Copley (1738-1815) 
enn de graveur J.M. Delatre (1746-1840). Dé graveur had een prent gemaakt naar een schilderij van 
Copley.. De schilder was echter zo ontevreden over het resultaat dat hij weigerde om de prentmaker te 
betalenn voor zijn werk. Hoewel het eigenlijk om een financieel geschil ging, schuilde achter deze 
rechtszaakk een artistieke prestigeslag tussen prentmakers en schilders. Lange tijd bestond onder 
schilderss de opvatting dat het graveren dan wel een langdurig en arbeidsintensief proces was, maar dat 
hett resultaat daarmee nog geen kunst was. Reproduceren was, volgens hen, in hoge mate een slaafs, 
mechanischh proces - dit in tegenstelling tot de scheppende kracht van de kunstenaar. En zo stonden in 
dee rechtszaal niet slechts de schilder Copley en de graveur Delatre tegenover elkaar: in wezen was het 
eenn conirontatie tussen twee culturele tradities, de schilderkunst versus de prentkunst. 

Dee denigrerende aanduiding van graveurs als de 'Mechanics' was misschien niet terecht maar 
well  begrijpelijk, gezien de traditie van de prentkunst. De prentkunst werd van oorsprong tot de 
ambachtelijkee 'mechanische kunsten' gerekend, overigens net als aanvankelijk de schilderkunst. De 
schilderkunstt ontwikkelde zich echter in de loop van de Renaissance tot een 'vrije kunst', terwijl de 
prentkunstt als 'ambacht' achterbleef.2 Zo beschreef Vasari in de eerste editie van zijn Vite (1550) het 
levenn en werk van beroemde schilders, maar besteedde hij nauwelijks aandacht aan graveurs. In de 
tweedee editie van 1568 voegde hij echter een hoofdstuk toe over de graveur Marcantonio Raimondi. 
Dee keuze voor juist deze graveur was niet toevallig: voor Vasari lag de waarde van de prentkunst 
hoofdzakelijkk in het reproduceren van bestaande kunstwerken. Originele prenten, ontworpen en 
uitgevoerdd door de maker, bleven buiten beschouwing. Niet de originele prenten van Mantegna of 
Parmigianinoo maar Raimondi's reproductiegravures naar Rafael, Michelangelo en Dürer vormden 
voorr hem de kern van de prentkunst een grafische discipline in dienst van de schilderkunst.Ytf/ Deze 
benaderingg van grafiek klonk nog lang na in zestiende en zeventiende eeuw.4 

Eenn vroeg signaal voor de veranderende status van de grafische discipline dateert uit 1660, toen 
Lodewijkk XIV bij decreet bepaalde dat de prentkunst tot de vrije kunsten moest worden gerekend en 
alss zodanig zou worden gestimuleerd door de Franse staat.5 Vervolgens vervaagden in de loop van de 
achttiendee eeuw eveneens de grenzen tussen de traditionele vrije kunsten en de meer ambachtelijk 
getintee kunstnijverheid.6 Zo hanteerde de in 1748 opgerichte École Royale des Elèves Protégés een 
meerr ambachtelijke benadering van de kunsten, dit tot grote ergernis van de leden van de traditionele 
Academiee in Parijs.7 Aan Academies elders werd echter eveneens steeds meer plaats ingeruimd voor 

11 Gage 1989, p.124-125. Zie uitgebreid over de strijd om erkenning van Engelse prentmakers aan het begin van de 
negentiendee eeuw: C.Fox, 'The Engravers' Battle for Professional Recognition in Early Nineteenth Century London', The 
LondonLondon Journal 2 (1976) l,p.3-31. 
22 Zie uitvoerig over deze ontwikkeling: Kristeller P.O., 'The Modern System of the Arts II* , Journal of the History of Ideas 
13(1952),p.l7-46. . 
33 Landau Parchall 1994, p. 103. 
44 Naar Italiaans voorbeeld werd in 1648 in Parijs de Academie Royale de Peinture et de Sculpture opgericht met als een van 
dee eerste docenten de beroemde graveur Abraham Bosse die zijn artistieke opvatting vastlegde in zijn bekende bijdrage 
SentimentsSentiments sur la distinction des diverses manieres de peinture, dessein et graveure uit 1649, zie Goldstein, p. 186-202. Het 
onderwijss was vooral gericht op de theoretische basis en het tekenonderwijs. De praktijk van het schilderen, beeldhouwen en 
graverenn bleef op de Academie buiten beschouwing. Deze praktische vorming vond van oudsher plaats in de traditionele 
atelierpraktijk. . 
55 De prentkunst (ets en gravure)*  which depend upon the imagination of their authors and cannot be subject to any laws other 
thann those oftheir genius; this art has nothing in common with the crafts and manufactures.', Robinson 1981,p.xxvii. Zie 
ook:: MacGregor 1999, p.401. 
66 Vooral in de Duitse regio's werden opleidingen opgericht waar tegelijkertijd plaats was voor de 'vrije kunsten' en de 
'lagere',, meer ambachtelijke disciplines, zie: Pevsner 1940, p.159-161. 
7Böimel971,p.5. . 
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opleidingenn in de graveerkunst, vooral in relatie tot de toegepaste kunsten.8 Prentkunst en 
schilderkunstt groeiden langzaam maar zeker naar elkaar toe binnen de Academische instituties. 

Inn Engeland werd de Royal Academy pas opgericht in 1768, veel later dan de Academies in 
Italiëë en Frankrijk. Het doel was de bevordering van de vrije kunsten, maar het grafisch metier bleef 
buitenn beschouwing. Terwijl elders in Europa inmiddels de deuren voor de prentkunst voorzichtig 
werdenn opengezet, hield men in Engeland vast aan de traditionele vrije kunsten, waarin geen plaats 
wass voor de grafische discipline. Als oorzaak hiervoor is geopperd dat de schilderkunst in Engeland 
relatieff  laat als vrije kunst werd erkend, waardoor ook de erkenning van de prentkunst langer uitbleef.9 

Kunstenaarsopleidingenn en meer praktische lomstnijverheidsopleidingen lagen hier verder uiteen dan 
opp het Continent.10 Ook na de oprichting van de Royal Academy hadden graveurs nog decennialang 
eenn lagere status dan schilders. De graveur Delatre won zijn rechtszaak tegen de schilder Copley, 
waarmeee een belangrijke stap werd gezet op weg naar de officiële erkenning van graveurs. Hierbij kan 
eveneenss gewezen worden op de graveur John Landseer en zijn inzet voor de prentkunst aan het begin 
vann de negentiende eeuw.11 Voor Landseer waren prentkunst en schilderkunst gelijkwaardig, zoals zijn 
beidee zoons: Thomas Landseer (1795-1880) was graveur en Edwin Landseer (1802-1873) schilder. 
Hett moet Landseer sr. goed hebben gedaan om te zien dat zijn beide zoons jarenlang letterlijk 
gebroederlijkk samenwerkten: Edwin maakte schilderijen en Thomas de reproducties ervan./7/ Als een 
fell  pleitbezorger voor de prentkunst bood Landseer sr. in 1812 een petitie aan bij de Royal Academy 
voorr de gelijke behandeling van de prentkunst en de schilderkunst: 

*aa profession, which perhaps of all the Fine Arts stands most in need of your Royal Favor & 
protection,, and whose memorandum if acted upon, would have the further power of raising the 
Artt of Engraving in England to the rank of which it holds in all the principle Royal Academies 
off  the Continent.'12 

Inn hetzelfde jaar kwam de Royal Academy echter met een duidelijk weerwoord. Het ontbrak de 
prentkunstt aan; 

'Thosee intellectual qualities of invention and composition which painting, sculpture and 
architecturee so eminently possess [...] it's greatest praise consisting in translating with as little 
losss as possible the original arts of design."3 

Vann een gelijkwaardige behandeling van prentmakers en schilders kon dan ook geen sprake zijn.14 

Dee oude Landseer wees in zijn pleidooi voor een volwaardige status van de prentkunst naar de 
beteree positie van graveurs aan de Academies op het Continent, zoals in Frankrijk, waar de Revolutie 
eenn einde had gemaakt aan de traditionele Academie. Na verschillende reorganisaties kreeg de nieuwe 
Academiee de Peinture et Sculpture vanaf 1816 een vastere vorm, gedragen door schilders* 
beeldhouwers,, componisten en prentmakers.15 Geïnspireerd door de Franse Academie werd bij de 
oprichtingg van de Koninklijke Academie in Amsterdam in 1817 eveneens plaats ingeruimd voor de 
prentkunst.166 Het instituut had tot doel de Nederlandse kunst nieuw leven in te blazen, inclusief de 

88 Illustratief is de uitbreiding van de graveeropleiding op de Akademie in Wenen, zie: Kuijpers 1989, p.379. 
99 Zie in deze zin: Leeds 1983, p.43. 
100 Pevsner 1940, p. 165. 
111 Ter verdediging van de reproduetiegrafiek sprak Landseer in 1807: 'Engraving is no more an act of copying painting, the 
Englishh Language is an art of copying Greek or Latin. Engraving is a distinct language of art and though it may bear much 
resemblancee to painting in the construction of its grammar, as grammars of languages bear to each other yet its alphabet and 
idiom,, or mode of expression, are totally different', (uit J.Landseer, Lectures on the art of engraving 1807, pl77) geciteerd 
in:: Lambert 1987, p.61. 
122 geciteerd in: Gage 1989, p.132. Zie over de betekenis van 'Fine Arts' in deze context: Kristeller 1952 
133 Lambert 1987,p.31. 
144 Zie óver de moeizame verhouding tussen graveurs en de Royal Academy: Wax 1990, p.59-61. 
l ss Schilders en prentmakers werden hier in zekere zin gelijkwaardig behandeld, zij het dat de numerieke verhoudingen tevens 
dee verschillen in stand hielden. Van dé veertig leerstoelen werden er 14 bekleed door schilders, 8 door beeldhouwers, 8 door 
architecten,, 4 door graveurs en 6 door componisten. White White 1993, p.16-18-
166 Naar het voorbeeld van de Franse Academie werd bij Koninklijk Besluit van 13 april 1817 het doel gesteld: 'In Amsterdam 
enn Antwerpen zal eene zoo veel mogelijk volledige academie van schilder-, beeldhouw-, en graveerkunde bestaan onder de 
naamm Koninklijke Academie der Beeldende Kunsten', geciteerd in: Lottman 1985, p.92. In Nederland bestonden in deze 
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graveerkunst.. Terwijl de Engelse Royal Academy de prentkunst nog angstvallig buiten de deur hield, 
werdenn aan de Franse en Nederlandse academies schilderkunst en prentkunst gezamenlijk 
gestimuleerdd als twee gelijkwaardige artistieke disciplines. 

Hett theoretische debat omtrent de positie van de prentkunst en de schilderkunst was in hoge 
matee een academische discussie, die zich - letterlijk - voornamelijk afspeelde binnen de muren van de 
Academie.. Daarbuiten trokken prentmakers en schilders vaak samen op. In een gemeenschappelijke 
ateliercultuurr leerden zowel aspirant-schilders als graveurs het vak in de werkplaats van een meester.17 

Dezee atelierpraktijk kent een lange traditie, die teruggaat naar tijden toen de beide disciplines nog als 
mechanischee kunsten werden beschouwd. Ook de oprichting van Academies heeft deze traditionele 
ateliercultuurr nooit volledig vervangen. Tot diep in de negentiende eeuw leerden jonge prentmakers 
hett vak onder toezicht van een leermeester, eventueel ondersteund door de lessen aan een Academie of 
tekeninstellingen.tekeninstellingen.1818 Soms werkten jonge graveurs daarbij letterlijk zij aan zij met hun schilderende 
collega's.. Zo kreeg de later beroemde graveur Louis-Pierre Henriquel-Dupont (1797-1892) zijn eerste 
onderrichtt op het atelier van de schilder Pierre Guérin (1774-1833) samen met de jonge schilders 
Gericault,, Delacroix en Scheffer. Om zich verder te specialiseren in de prentkunst verruilde Dupont na 
enigee tijd deze schilderswerkplaats voor het atelier van de befaamde graveur C.C. Bervic (1756-
1822).199 Niet lang daarna groeide de jonge graveur uit tot een befaamde prentmaker dankzij zijn 
reproductiess van werk van zijn beroemde tijdgenoten. 

Nadatt op het Continent de academische grenzen tussen schilderkunst en prentkunst waren 
vervaagd,, bereikte deze ontwikkeling ook Engeland. In 1855 werd Samuel Cousins (1801-1887) als 
eerstee graveur toegelaten tot dé prestigieuze Royal Academy.20 Vanaf toen kreeg de prentkunst ook 
daarr een volwaardige plaats. Maar was het niet te laat? De officiële toelating van de graveurs viel 
immerss samen met de doorbraak van de fotografische kunstreproductie. Toen men de graveur George 
Thomass Doo (1800-1886) vroeg of de steun van de Royal Academy voor de prentkunst nog wel zinvol 
wass in het licht van de recente fotografische ontwikkelingen, wees de graveur zelfverzekerd op het 
belangg van de prentkunst boven de 'onpersoonlijke' en 'kritiekloze' fotografie. Een graveur kon nu 
eenmaall  een eigen persoonlijke visie geven op het origineel, dit in tegenstelling tot de fotografie: 
'incapablee of correcting the faults of a bad picture, bad drawing, want of keeping, etc., but copies all 
thee vicious with the good', aldus de prentmaker.21 Fotografische reproductie was voor de graveur Doo 
inn wezen een slaafse, mechanische weergave van kunstwerken. Het is een opmerkelijk verwijt van een 
graveurr die nog niet zo lang geleden door schilders werd beschouwd als een 'Mechanic'. 

Inn de negentiende eeuw voltrok zich de ingrijpende verandering van grafische naar fotografische 
kunstreproductie.. Werden de vele Engelse graveurs rond 1800 nog denigrerend beschouwd als 
'Mechanics',, een halve eeuw later kregen ze als 'kunstenaars' toegang tot de Royal Academy. Weer 
vijfti gg later, rond 1900, waren ze echter vrijwel allemaal verdwenen. Deze verandering verliep 
uiteraardd niet zonder slag of stoot. De negentiende-eeuwse kunstreproductie kende een voortdurende 
spanningg tussen het verdwijnen van grafische tradities en een grootschalige technische vernieuwing.22 

Wijzigingenn in het (foto)grafisch landschap konden een bepaalde reproductietechniek in betrekkelijk 
kortee tijd van karakter doen veranderen.23 

Omm dergelijke veranderingen te begrijpen, heb ik ervoor gekozen om de grafische en 
fotografischee technieken meer in een historisch perspectief te plaatsen dan ze in een strikt technisch 

periodee uitsluitend bescheiden tekenacademies. Van de zes docenten die werden aangesteld voor het onderwijs waren er twee 
voorr geschiedenis, een voor tekenen en schilderen, een voor beeldhouwkunst, een voor bouwkunst en tot slot een voor het 
graverenn van plaatwerk. Zie uitvoerig over kunstonderwijs: Reynaerts 2001. 
'77 Anoniem, 'Etat du travail dans les différent ateliers', L'Artiste (1840) VI, p.251-252. 
188 Zoals de Franse Ecole des Beaux-Arts, zie hierover Boimé 1971, p.4. 
I9Bann2001,p.l82. . 
200 Gage 1989, p.132. Zie ook: Wax 1990, p.113-115. 
211 Doo geciteerd in Hamber 1996, p.11. 
222 Trevor Fawcett gaf reeds een beknopte schets van de wisselwerking tussen grafische en fotografische kunstreproductie in 
dee negentiende-eeuw: T.Fawcett, 'Graphic versus photographic in the nineteenth-century reproduction', Art History .9 (1986) 
2,pp.l85-212. . 
233 Dyson benadrukte terecht: 'Printing processes in general may also usefully be considered in relationship to each other: not 
onlyy is it essential to consider the intaglio printing technique as being in a sitiuation of competition with other printing 
processess [..,] it is also important to consider the cross-fertilisation that to some degree took place.', Dyson 1984, p.31. 
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perspectieff  te beoordelen. Een overweging hierbij was dat de technische en chemische aard van 
grafischee en fotografische methoden reeds uitvoerig is beschreven in diverse handboeken, waar ook 
voorr dit onderzoek dankbaar gebruik van is gemaakt.24 De verschuivingen op grafisch en fotografisch 
terreinn waren echter niet alleen van technische aard. Een reproductiegravure uit 1890 was in technisch 
opzichtt dan nog wel vergelijkbaar met een reproductiegravure uit 1810, maar zag er totaal anders uit in 
eenn wereld die inmiddels werd bepaald door foto's. 

Eenn historische benadering van reproductietechnieken is niet zonder problemen. De 
geschiedeniss van reproductiemethoden is complex en grenzeloos en die van de negentiende eeuw 
misschienn nog wel in het bijzonder. Halverwege de eeuw telde W.J. Starmard 156 grafische en 
fotografischee reproductietechnieken.25 Nooit eerder in het verleden was de diversiteit van technieken 
zoo groot geweest en na de negentiende eeuw slonk het aanbod weer snel. Terwijl de fotografie zich 
perfectioneerde,, verdwenen binnen enkele decennia de traditionele reproductiegravure, mezzotinten 
reproductielithoo definitief van hét toneel van de kunstreproductie. De negentiende eeuw biedt dan ook 
eenn unieke variatie aan grafische en fotografische methoden voor het vermenigvuldigen van 
kunstwerken.. In plaats van een encyclopedisch overzicht te geven van negentiende-eeuwse 
reproductietechnieken,, beoogt dit hoofdstuk globaal de belangrijkste veranderingen op grafisch en 
fotografischh gebied in beeld te brengen. 

Tweee typen veranderingen spelen een belangrijke rol. In de eerste plaats is er een 'interne' 
ontwikkelingg van veelgebruikte technieken. Zo verliep er uiteraard de nodige tijdd tussen de strikt 
technischee uitvinding en de (succesvolle) commerciële toepassing ervan. In zowel de lithografie als de 
fotografiee moest men jarenlang experimentéren om te komen tot een effectief massamedium, waarna 
menn zich al snel ging toeleggen op de bijzondere technische varianten voor de reproductie van 
kleuren.. Bovendien waren er methoden die nauwelijks het experimentele stadium zijn ontstegen en na 
enigee tijd weer geruisloos verdwenen.26 Dergelijke processen van innovatie en professionalisering 
voltrokkenn zich gedurende de gehele negentiende eeuw. Soms verliepen ze geleidelijk maar vaak ook 
schoksgewijs,, naar tijd en plaats. Naast deze 'interne*  ontwikkeling van technieken kan een 'externe' 
ontwikkelingg van reproductietechnieken worden onderscheiden. Het betreft hier meer de 
wisselwerkingg tussen de gravure, de lithografie én de fotografie. Om deze historische veranderingen te 
schetsenn beoogt dit hoofdstuk, denkend aan Benjamin, als het ware een 'Kleine geschiedenis van de 
reproductietechniek**  in de negentiende eeuw te geven. 

GrafischeGrafische kunstreproductie: 1800-1835 

HetHet traditionele medium: de gravure 
'Unee idéé de génie...graphique\ zo omschreef men het plan van de graveur Pierre Laurent (1739-
1809)) om alle schilderijen en beelden uit de Franse Koninklijke collectie in prent te reproduceren en 
alduss de Franse prentkunst nieuw leven inn te blazen.27 Hij kreeg in 1791 de vereiste toestemming, 
maarr de politieke instabiliteit zorgde ervoor dat de eerste prenten pas in 1803 verschenen onder de titel 
MuséeMusée Francais recueil complet des tableaux, statues et bas reliefs qui composent la collection 
nationale.nationale. Het plan was mooi, maar niet nieuw. Het lijk t rechtstreekss geïnspireerd op vergelijkbare 
initiatievenn onder LodewijkXIV, de glorietijd van Franse prentkunst. Befaamde graveurs als Gérard 
Audran,, Edelinck en Peine maakten hun prenten naar werken van Rafael en Veronese, maar ook naar 
Fransee meesters als Poussin, Vouet en Lebrun.28 Een belangrijk initiatief uitt deze periode was de 
oprichtingg van het 'Cabinet du Roi', bestaande uit prenten naar monumenten, tuinen, paleizen en 
kunstwerken.. Het project werd nooit voltooid, maar het idee werd nieuw leven ingeblazen door 
Laurentt met zijn Muséê Francais. Tientallen graveurs leverden een bijdrage aan de uitgave, die 

244 Gewezen wordt op Hind 1967, Van der Linden, Wax 1990, Frizót 1998 en Henisch 1993. 
255 Stannard 1859 aangehaald in: Hamber 1996, p.37. 

Eenn voorbeeld is de fotosculptuur, een methode om beeldhouwwerken driedimensionaal te reproduceren, zie: M. Bogart, 
*Photosculpture\\ Art History 4 (1985) 1, p.54-65. 
277 H.de Cheimevières, 'La gravure du siècle', Gazette Gazette des Beaux Arts (1889), p.480. 

Fransee graveurs als Claude Mellan en Michael Lasne hadden de basis gelegd voor een omvangrijke Franse school van 
graveurs.. Jean Morin en Robert Nanteuil maakten naam met portretprenten, zie hierover: Hind 1967, p. 142-144. 
®® Anoniem, 'De la gravure', VArtiste (1837) XIV, p.287. Zie ook: Hayter 1968,p.I8Z 
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verscheenn tussen 1803 en 1811. Het werk werd voortgezet door zijn zoon Pierre Louis Henri Laurent 
(1779-1844)) onder de titel Musée Royal, verschenen tussen 1816-1822.30 

Inn Frankrijk gold aan het begin van de negentiende eeuw de periode van Lodewijk XIV als 
ijkpuntt voor dé graveerkunst, net als overigens voor veel andere cultuuruitingen. Laurent poogde met 
zijnn uitgaven de eigentijdse prentkunst rond 1800 aan te doen sluiten bij de beroemde Franse 
prenttraditiee van de zeventiende eeuw. De bewondering voor de prentkunst uit deze periode hing nauw 
samenn met de negentiende-eeuwse afkeer van de prentkunst uit de achttiende eeuw.31 Ook toen werden 
kunstwerkenn op grote schaal gereproduceerd, zoals het werk van Rigaud, Chardin en Watteau, 
aangevuldd met prenten naar Boucher, Greuze en Fragonard.32 Hoewel de prentkunst floreerde tijdens 
hett tijdperk van de galante estampe, gold voor graveurs aan het begin van de negentiende eeuw, zoals 
Bervic,, de zeventiende-eeuwse prentkunst als het grote voorbéeld.[8] Toen in 1810 Bervics prent naar 
EnlevementEnlevement de Déjanire werd uitgeroepen tot de beste Franse gravure uit het eerste decennium van de 
eeuw,, zag men een prent die zich voor het eerst in lange tijd weer kon meten met de gravuretraditie 
vann de oude meesters uit de zeventiende eeuw.33 

Dee faam van de Franse prentkunst was nauw verbonden met de in het koper gegraveerde 
lijngravure.lijngravure. De gravure was traditioneel de eerst aangewezen techniek voor de reproductie van 
kunstwerken,, maar aan het begin van de negentiende eeuw sprak dit niet langer vanzelf.34 Door de 
nieuwee technieken kwam de traditionele gravure op de tocht te staan. De gravure had niet langer het 
monopoliee voor kunstreproductie, aldus een anonieme recensent van het culturele tijdschrift Le Globe 
inn 1828: 

'Less gravures au burin deviennent presque aussi rares que Ie traductions en vers. On aime si 
fort,, de nos jours Texpeditif et le bon marché, que la lithographie, Taquatinta, la maniere 
noire,, se substituent tous les jours a ce pauvre burin, si lent et si couteux, lui arrachent 
quelquess fleurons de sa couronne et s'arrogant le monopole de reproduire de tóutes les 
creationss de la peinture moderne.'35 

Inn 1834 schreef L 'Artiste naar aanleiding van de Salontentoonstelling somber: 'La grande gravure 
penehee toujours vers sa ruine'.36 In hetzelfde jaar berichtte men vol bewondering over de Engelse 

300 De uitgave Musée Francais verscheen in 4 albums op folioformaat met in totaal 344 afbeeldingen. De publicatie Musée 
RoyalRoyal bestond uit 2 albums op folioformaat met 161 prenten. Zie ook over dit album: Anoniem, 'De Ia gravure', L 'Artiste 
(1837)) XIV, p.288, Delaborde 1882, p.269 en Beraldi 1885-1892, p,63-64. De genoemde albums moeten niet verward 
wordenn met de uitgave van Musée des Monument Francais van Alexandre Lenoir. 
311 In 1837 schreef L 'Artiste: 'Cependant le dix-huinème siècle a vu décroftre Tart de la gravure, soit que les encouragemens 
luii  aient fait défaut, soit que les hommes de genie et d'intelligence lui aient manque. Cet art est tombe sous I'influence du 
mauvaiss gout qui régné pendant un démie-siècle sur la France. \ Anoniem, 'De la gravure', L 'Artiste (1837) XIV, p.288. 
322 Schroder 1997, p.78-80. Zie ook G.S. Hell man, 'Eighteenth Century French Engravings',, The Printcollectors quarterly 
vol,, 3 (1913), pp.3-8. Bekende graveurs waren Drevets, Daulléen Wille. Zie over de beroemde graveur Jean-Georges Wille 
(1715-1808):: L.R. Metcalfe, 'The Memiors and Journal of Jean-Georges Wille (1715-1808)', The Printcollector quarterly, 4 
(1914),, p.I31-165, Schroder 1997, p.72-76 en Hyatt Mayor 1971, ill.578. Naast de reproductie van Franse kunst werden 
uiteraardd ook vele Oude meesters in prent gebracht. Zo graveerden R. Morghen, Boucher-Desnoyers en Forster werken van 
Rafaell  en Leonardo, zie bijvoorbeeld Boucher-Desnoyers' La Belle Jardiniere naar Rafael Vierge aux rockers naar 
Leonardo,, zie Delaborde 1882 p.259. 
333 Delaborde 1882, p.262. Vooral zijn prent naar L 'Education d 'Achille van Regnauït had minstens zo veel succes als het 
origineell  ais pendant bij deze prent vervaardigde hij Enlevement de Déjanire. Hoewel hij uitzonderlijk traag werkte en tijdens 
zijnn leven niet meer dan 15 prenten realiseerde was zijn werk van hoge kwaliteit, zie: Hind 1967, p.203. 
344 In vergelijking met de andere reproductietechnieken bleef bij de kopergravure de oplage immer aan de lage kant. Hoewel 
dee ramingen sterk uiteenlopen in ligt de oplagen van een kopergravure tussen de 500 en 2000 afdrukken, zie: G. Laviron, *M. 
Philippee de Rouen.Application de la galvanoplasitque a la reproduction des planches gravées a Feau-fortes et au burin', 
LL 'Artiste (1846) Vil , p.210. 
355 Anonieme recensie van de gravure van M. Migneret naar het werk Pierre le Grand van M. Steuben in: Le Globe 6 (1828), 
p.461. . 

Anoniem,, 'Gravure et lithographie', L'Artiste, VII (1834), p. 158. Men putte enige hoop uit de inzendingen voor de Prix de 
Romee van datzelfde jaar van de graveurs Henriquel-Dupont en Prévost. 'Les succes inespérés qu'ont obtenus les planches de 
Dupontt et de Prévost montrent bien que la gravure a encore un avenir en France, et que Ie moment n'est pas éloigné óu elle 
auraa repris son ascendant sur la lithographie.', anoniem, 'Concours de gravure pour le Prix de Rome', L 'Artistet VUI (1834), 
p.64.. Z.Pre vost (1797-1861) was een goede tweede achter Henriquel Dupont en behoorde tot de beroemdste prentmakers 
rondd 1835 maakte lijngravures en aquatints naar onder andere werk van Decamps en Robert, Délaroche en Scheffer. Zie: 
Beraldii  1885-1892, p.44-47 en anoniem, 'Salon de 1835. Gravure et Lithographies', L'Artiste, (1835), IX, p.193. 
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prentkunst::  'dans eette art, Londres a long-temps possède sur  Paris une incontestable superiorité.'37 De 
omvangrijkee verspreiding van kwalitatief goede prenten uit Engeland in Frankrij k zorgde voor 
bescheidenheidd ten aanzien van de eigen graveerkunst.38 

Dee Engelse prentkunst werd aan het begin van de negentiende eeuw nog bepaald door  de grote 
bloeiperiodee aan het einde van de achttiende eeuw. Wat de lijngravur e voor  de Franse prentkunst was, 
wass de mezzotint voor  de Engelse prentkunst. Deze techniek was, in tegenstelling tot de traditionele 
gravure,, speciaal ontwikkeld met het oog op het reproduceren van schilderijen. Hoewel de methode 
haarr  oorsprong had in de Lage Landen, werd ze geperfectioneerd in Engeland en stond ze al snel 
bekendd als de 'maniera anglais',39 De stippelslructuur  van de mezzotint maakte het - meer  dan de 
stuggee lijnstructuu r  van de lijngravur e - mogelijk om subtiele nuances tussen licht en donker  weer  te 
geven.. De mezzotint leende zich dan ook bij  uitstek voor  de reproductie van de stofuitdrukkin g en het 
elair-obscurr  van schilderijen. Bovendien was deze techniek veel sneller  uit te voeren: zes keer  sneller 
dann een gravure. Een belangrijk nadeel was wel de kwetsbare plaat, waarmee lang niet de oplagen van 
dee traditionele gravures konden worden gehaald.40 Tegenover  tientallen mezzotints stonden honderden 
tott  zelfs een paar  duizend gravures.41 Dat neemt niet weg dat de mezzotint een buitengewoon 
succesvollee reproductietechniek was, die op grote schaal is toegepast tijdens de gouden tij d van de 
Engelsee prentkunst aan het einde van de achttiende eeuw. Beroemde mezzotmters als James 
MacArdelll  (1728/29-65), Valentine Green (1739-1813) en John Raphael Smith (1752-1812) maakten 
Sirr  Joshua Reynolds tot een van de meest gereproduceerde kunstenaars van zijn tijd. 42 Terwij l de 
Fransee prentmakers aan het begin van de negentiende eeuw op zoek waren naar  de traditi e van de 
zeventiende-eeuwsee lijngraveurs, werkten de Engelse mezzotinters nog steeds in The great Age of 
Mezzotint.Mezzotint. Graveurs als Charles Turner  en Willia m Ward zetten aan het begin van de nieuwe eeuw de 
typischh Engelse mezzotinttraditie voort. Ze gebruikten de mezzotint, maar  combineerden de techniek 
nadrukkelijke rr  met de ets in hun zoektocht naar  nieuwe grafische effecten. De belangrijkste 
prentmakerr  uit deze periode was misschien wel S.W. Reynolds (1794-1835).43/9/ Hij  maakte vele 
prentenn naar  werken van beroemde schilders als Joshua Reynolds (geen familie) maar  ook naar 
eigentijdsee Franse meesters als Gericault, Délaroche, Prud'hon en Scheffer.44 Na zijn overlijden in 
1S355 noemde L 'Artiste hem *un graveur  de génie*.45 Reynolds werkte in de typisch Engelse 
mezzotinttraditi ee maar  maakte internationaal naam. 

Opp de vlucht voor  zijn schuldeisers kwam de Engelse graveur  Charles Howard Hodges (1764-1837) 
aann in de Bataafse Republiek en vestigde hij  zich in 1792 in Den Haag.46 Hodges had het vak geleerd 

377 De aanleiding was de gravure van Prévost naar Le Bon Dévot van Charlet, zie: Anoniem, 'Gravure et lithographie', 
L'Artiste,L'Artiste, VII (1834), p.158. Men wees vooral op de belangrijke rol van de Engelse prenthandel in de productie en 
verspreidingg van prenten voor het grote publiek. 

'Toutt le monde connait les nombreux prodiges que produisent les graveurs anglais, la force et la richesse de colons qu'ils 
ontt su donner a Ia gravure et done on n'avait point d'idée avant eux. Comparez maintenant a ces ouvrages admires le système 
sutvii  pas la gravure francaise telle qu'elle est representee a ce concours.'[.„] Quelle sécheresse, quelle pauvreté de ton dans 
cess figures!', Anoniem, 'Concours de gravure pour le Prix de Rome', L 'Artiste, VII I (1834), p.64. 
wWuestmanl998,p.l25. . 
400 Lambert 1987, p.76. 
411 Hind 1967, p.15. 

All  tijdens zijn leven verschenen er honderden mezzotints naar zijn werk, vooral van zijn portretten. Andere kunstenaars 
waarvann vele prenten verschenen waren Thomas Gainsborough, George Romney, Allan Ramsay en Joseph Wright of Derby. 
Inn de schaduw van de vele mezzotints werden er echter in Engeland ook lijngravures gemaakt. Hogarths bekende 
moralistischee genre-series als A Harlot 's Progress en A Rake 's Progress werden destijds zelfs vooral in lijngravures 
gereproduceerdd en nauwelijks in de typische Engelse mezzotint-techniek. Tekenend voor de verschillende prenttradities is 
echterr dat hij daarvoor vooral samenwerkte met Franse graveurs, zie: Bindman 1997, p.31. Zie over de mezzotint in Engeland 
inn de achttiende eeuw: Gray 1937, p.29-30. 

All  op de Salon van 1810 en 1812 waren er prenten van zijn hand te zien naar werken van Franse meesters als Délaroche en 
Gericault,, die hij had gemaakt tijdens zijn verblijf te Parijs in 1809. Ook halverwege de jaren '20 verbleef hij enige tijd in 
Parijs.. In totaal verbleef hij waarschijnlijk 5 a 6 jaar in de Franse hoofdstad, dit overigens op advies van Engelse uitgevers 
mett vestigingen in Parijs, zie hierover: Wax 1990, p. 100. 

Schefferr maakte een portret van de graveur dat zich bevind in het Dordrechts Museum. Ewals dateert dit werk in 1847, zie: 
Ewalss 1987, p.427. 
455 Anoniem, 'Reynolds', L 'Artiste (1835) X, p.224-227. Zie ook het bericht van overlijden Anoniem, 'Variété', L 'Artiste 
(1835)X,p.S4. . 
466 VanderFeltz 1982, p.8-9. Eind 1967, p.280-281. 
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bijj  de befaamde Engelse mezzotinter John Rafael Smith en behoorde tot de school van graveurs rond 
dee schilder Joshua Reynolds. Wat trof Hödges hier aan? Hoe stond de Nederlandse prentkunst ervoor 
aann het begin van de negentiende eeuw? Het is waarschijnlijk dat Hodges in contact kwam met de 
bekendee graveurfamilie Vinkeles. Aan het hoofd stond Reinier Vinkeles (1741-1816). Hij was nog in 
dee leer geweest bij de Franse meestergraveur J.Ph. LeBas en was vervolgens in Amsterdam gaan 
werken,, samen met zijn broer Harmanus en zijn twee zoons Johannes en Abraham. Op het atelier van 
Reinierr Vinkeles kreeg ook de graveur J.E. Marcus (1774-1826) zijn vorming tot graveur, waarna hij 
gravuress maakte naar Hollandse Oude Meesters. Net als hun buitenlandse collega's combineerden de 
Nederlandsee graveurs verschillende grafische technieken zoals de ets en de kopergravure.47 In dit 
Nederlandsee gezelschap van graveurs bleef de Engelse Hodges niet afzijdig. In korte tijd integreerde 
hijj  volledig in de Nederlandse prentkunst en groeide hij uit tot een toonaangevend prentmaker en 
portretschilderr en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kunst aan het begin van de 
negentiendee eeuw.4B Zo was hij betrokken bij de oprichting van de Koninklijke Academie in 
Amsterdam,, samen met de prentmakers Reinier Vinkeles en Marcus.49 

Dee graveur Marcus was de eerste docent van graveerklasse van de Koninklijke Academie 
maarr overleed plotseling in 1826. In de zoektocht naar een opvolger, week men uit naar Frankrijk. 
Koningg Willem I liet de talentvolle jonge Franse graveur André Benoït Barrau Taurel (1794-1859) 
overkomenn om als hoofd van de graveeropleiding de Nederlandse prentkunst te stimuleren.50 Taurel 
hadd het vak geleerd op de ateliers van de schilder Guérin en de graveur Bervic, samen met onder meer 
dee graveur Henriquel-Dupont. Taurel kan worden gerekend tot de befaamde generatie van Franse 
graveurss die later wel is omschreven als 'Ie grand mouvement de 1830' rond de graveur Henriquel-
Henriquel-Dupont.511 Sterker nog, Taurel had zelfs eerder succes dan het talent Henriquel-Dupont toen 
hijj  - en niet Henriquel-Dupont - bekroond werd met een Prix de Rome. Wellicht was dit ook de reden 
omm juist Taurel naar Nederland te halen om hier de prentkunst te stimuleren. Dankzij zijn Prix de 
Romee verbleef hij tussen 1818-1823 in Rome, waar hij onder meer bevriend raakte met de Franse 
schilderr Ingres.52 Teruggekeerd in Parijs nam Taurel de jonge Italiaanse graveur Luigi Calamatta 
(1802-1869)) onder zijn hoede, die later zou uitgroeien tot een befaamde graveur.53 In de Franse 
hoofdstadd kreeg Taurel een zoon: Charles Édouard Taurel. Hij zag zijn zoon echter opgroeien in 
Amsterdam,, waar hij per 1 januari 1828 hoofd werd van de graveeropleiding van Akademie voor 
Beeldendee Kunsten en hét tot 1855 zou blijven. Hoewel hij diverse prenten maakte naar portretten van 
dee hand van Nicolaas Pieneman en J.A. Kruseman, leverde hij als docent van de Academie 

477 Van der Feltz 1982, p. 12. Een ander voorbeeld is Dirk Sluijter (1790-1852) die kopergravures maakte naar portretten en 
landschappenn van onder andere H.P. Oosterhuis. Sluijter legde de basis voor een belangrijke familie-traditie van prentmakers. 
Zelff  leerde hij het vak van prentmaker aan zijn zoon Dirk Jurriaan Sluyter (1811-1886) die ook een productief reproductie-
graveurr zou worden. Deze zou op zijn beurt weer hét vak doorgeven aan zijn zoon Hendrik D. Jz Sluyter die in Nederland tot 
dee laatste generatie reproductie-graveurs behoort. 
488 Hodges maakte vele prenten naar het werk (vooral portretten) van de hand van Reynolds, Romney en Gainsborough, 
aangevuldd met portretten van de Nederlandse adel. Na 1800 legde hij zich nader toe op de vervaardiging van schilderijen en 
pastels,, maar hij bleef tot aan zijn dood prenten maken van composities van eigen hand of vann oude meesters,, zie: Van der 
Feltzz 1982, p.385-387. 
499 Zo had Hodgetts samen Marcus ook zitting in een commissie die in 1820 en 1822 een prijsvraag moest uitschrijven ter 
bevorderingg van de prentkunst in Nederland J.EMareus (1774-1826) was een leerling van Renier Vinkeles en is vooral 
bekendd gebleven dankzij zijn studiewerk (o.a.naar Van Troostwijk), meer dan zijn diverse reproducties naar schilderijen en 
tekeningen,, zie hierover: Knoef 1943, p. 157-159. Vinkeles maakte samen met Apostool de eerste plannen voor de oprichting 
vann de Academie waar ook Hodges al vroeg, in 1808, betrokken bij dit instituut, Marcus tater benoemd als directeur 
graveerklassee op de Academie, zie Reynaerts 2001, p.35-44, 85. Naast de graveur Marcus was de prentmaker J.A. Daiwaille 
inn 1820 aangesteld als mededirecteur maar deze vertrok reeds na enkele jaren om samen gaan te werken met de schilder 
Koekoekk bij de reproductie van zijn werk, zie: Moulijn 1918, p.32-33. 
500 Reynaerts 2001,p.l06,132. 
5 1'' A la même époque, M.Henriquel-Dupont, que nous aurions cité Ie premier, sans doute, si nous avions voulu procéder par 
ordree de talent, achevait sa magniftque planche de Gustave Wasa, ouvrait une voie nouvelle, et se constituait Ie chef d'une 
brillantee école.' Zie: Lecler, F, L. Noel, 'Revue des Editions illustrées, des Gravures et des Lithographies', L 'Artiste (1839), 
I,, p.142. Blanc C, 'La Joconde de Leonard de Vinci. Gravée par Calamatta*, Gazette des Beaux-Arts 1 (1859), p.164. 
nn Hier raakte hij bevriend met de schilders Ingres en Charles Thévenin, wiens dochter hij huwde. De vriendschap met Ingres 
resulteerdee m verschillende portretten die Ingres maakte van Taurel en zijn dochtertje. Ook tekende Ingres een fraai portret 
vann mevrouw Taurel, dat overigens tater bezit werd van Jozef Israels en via zijn zoon Isaac Israels uiteindelijk in hét Haagse 
Gemeentee Museum kwam, zie: H.E. van Gelder, 'Ingres en de familie Taurel', Maandblad voor Beeldende kunsten 26 
(195Ö),pp.2-10. . 
533 Beraldi 1885-1892, p.83. 
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waarschijnlijkk zijn belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse prentkunst tnet zijn opleiding van 
diversee talentvolle graveurs, onder wie zijn zoon Édouard Taurel, J.W. Kaiser en H.W. Cóuwenberg.54 

Dee invloed van de Engelse mezzotinter Hodges en de Franse lijngraveür Taurel in de 
Nederlandsee prentwereld, is tekenend voor de situatie van de prentkunst hier te lande aan het begin 
vann de negentiende eeuw. Van de befaamde prenttraditie van Lucas van Leyden en Hendrik Goltzius 
wass weinig meer over. Hoewel er weinig bekend is over de Nederlandse prentkunst uit deze periode, 
lijk tt de buitenlandse prentkunst hier een belangrijke rol te hebben gespeeld. Illustratief is het conflict 
inn 1836 tussen de gezaghebbende redacteur J.W. Yntema van de Vaderlandse Letteroefeningen en de 
uitgeverr GJ.A. Beijerinck. De aanleiding was een aantal bij uitgever Beijerinck verschenen 
publicaties.. De uitgaven waren geïllustreerd met gravures, gemaakt door buitenlandse graveurs. 
Daaropp schreef de Vaderlandsche Letteroefeningen zeer  kritisch: 

**  vooral bij den zeer verachterden, doch thans weder eenigszins voortuitgaanden staat der 
vaderlandschee graveerkunst die nog gedurig zoozeer aanmoediging behoeft, voortbrengselen 
derr graveerstift van buitenlanders langs allerlei wegen door de bekende Magazijnen en ook 
doorr de bovenstaande werken onder ons wórden ingevoerd en verspreid, waaraan geen 
vaderlandschee kunstenaar of werkman deel heeft, en waarvan niemand in ons land eenig 
voordeell  trekt, dan enkel hun gewin beoogende, uitgevers alleen.'55 

Dee uitgever Beijerinck verweerde zich fel met een uitvoerige advertentie die een interessante indruk 
geeftt van de Nederlandse graveerkunst in die periode: 

'Dee algemeene bijval dezer kostbare ondernemingen heeft mij overtuigd hoe zeer het oordeel 
vann het Nederlandsen Publiek in geenen deele instemt met den schrijver van de Vaderlandsche 
Letteroefeningen,, die gemeend heeft deze en dergelijke ondernemingen te moeten afkeuren, 
omdatt hij het nadeelig vóór ons Land keurde, dat de platen door buitenlandsche kunstenaars 
gegraveerdd zijn. Doch de steller oordeelde daar zonder verstand van zaken, want het aantal 
graveursgraveurs in Nederland is zoo gering (curs. RV), dat verdienstelijke kunstenaars in dit vak ten 
onzentt altijd zulk een overvloed van werk hebben, dat zij met den beste wil meestal de 
uitgeverr langer moeten laten wachten, dan door derzelver ondernemingen wenschelijk is, 
zoodatt het hun onmogelijk zoude zijn in een kort tijdsbestek werken gelijk bovenstaande te 
leveren,, doch al bestond die mogelijkheid dan zouden in een zoo klein Land als het onze, de 
kostenn te hoog loopen voor staalgravures, gelijk die hier geleverden. Om alzoo in kostbaarheid 
enen goedkoopheid met den Buitenlander te kunnen wedijveren, is men genoodzaakt zich 
afdrukkenafdrukken van Engelsche gravures aan te schaffen (curs. RV) en ik geloof mijn vaderland dus 
werkelijkk met de góedkoope uitgaven dezer Prachtwerken een dienst te hebben gedaan, daar 
menigg jong Kunstenaar in ons Land zal aanmoedigen om zich meer en meer in die schoone 
kunstt te bekwamen, en te meer ook, dewijl de bearbeiding van den tekst aan mannen is 
opgedragen,, op welke kunde en smaak zich Nederland te regt verheft.'56 

Afgezienn van Beijerincks persoonlijke rancune, bevat zijn verweer interessante informatie over de 
mogelijkhedenn - en vooral onmogelijkheden - binnen de Nederlandse graveerkunst in die dagen. 
Zeker,, er waren hier graveurs actief, maar door de bescheidenheid van de Nederlandse markt konden 
zee niet op tegen de veel goedkopere buitenlandse (vooral Engelse) gravures. Toen de Vaderlandsche 
LetteroefeningenLetteroefeningen opnieuw reageerde met een scherp en persoonlijker verwijt, besloot uitgever 
Beijerinkk tot zwaarder geschut. Zijn doel was nu om het gezag van de Vaderlandsche Letteroefeningen 
structureell  te ondermijnen met een nieuw 'echt Kritiesch' tijdschrift. In augustus 1836 verscheen de 

544 In 1859 werd Taurel opgevolgd door zijn leerling J.W. Kaiser die later de functie naliet aan de Duitse graveur Stang toen 
dee Koninklijke Akademie inmiddels was omgevormd tot Rijksacademie. 
555 Geciteerd in: Te Winkel (I) 1973, p.579. De recensie is waarschijnlijk van de hand van Samuel Muller een vriend van 
uitgeverr Yntema, zie: Aerts, Calis, Jacobi, Reileke 1987, p.9. De aanleiding was het verschijnen van drie uitgaven met 
gravures:: Zwitserlanden de Alpen van Savoye* door N.G. van Kampen; Bijbelsche landschappen, door Abraham des Amorie 
Vann der Hoeven en De Rijn in Afbeeldingen en Tafereelen geschetst, door C.P.E. Robidé van der A. 
566 Zie de advertentie in de Nieuwe Amsterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad van 11 juli 1836, geciteerd in: 
Aerts,, Calis, Jacobi, Reileke 1987, p.9. 
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prospectuss van het nieuwe blad De Gids, met de subtiele ondertitel: Nieuwe Vaderlandsche 
Letteroefeningen.Letteroefeningen. Het tijdschrift De Gids zou uitgroeien tot een van de meest gezaghebbende culturele 
tijdschriften.. Voor de afbeeldingen gaf uitgever Beijerink opdracht aan Nederlandse prentmakers, 
zoalss LP. de Lange en J.W. Kaiser, en hij zette zich actief in voor de ontwikkeling van de vaderlandse 
prentkunst.577 De oorsprong van dit beroemde blad houdt dus rechtstreeks verband met de (bescheiden) 
Nederlandsee graveerkunst in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Terwijl men in Frankrijk op 
zoekk ging naar de beroemde graveertraditie uit het verleden en in Engeland de prentmakers nog in de 
eigenn mezzotinttraditie werkten, bouwde men in Nederland aan een nieuwe graveerschool met behulp 
vann de Engelse mezzotinter Hodges en de Franse lijngraveur Taurel. 

Afgezienn van de vele in metaal gegraveerde mezzotints en gravures werd er aan het begin van de 
negentiendee eeuw op steeds ruimere schaal in hout gewerkt. Hoewel de traditionele houtsnede net zo 
oudd is als de prentkunst zelf, is deze techniek relatief weinig gebruikt voor kunstreproductie. De 
belangrijkstee oorzaak hiervan was waarschijnlijk het tamelijk ruwe karakter van de lijnstructuür van de 
houtsnedee in vergelijking met de fijnmazige kopergravure of mezzotint. De ontwikkeling van de 
houtgravurehoutgravure in Engeland aan het einde van de achttiende eeuw bracht echter nieuwe perspectieven. De 
bewerkingg van de veel hardere kopse kant van het hout (vooral het harde palmhout), bood de graveur 
dee mogelijkheid tot een fijnmazige lijnstructuür. Het was vooral de graveur Thomas Bewick (1753-
1828)) die een belangrijke bijdrage leverde aan het gebruik van de houtgravure met zijn bekende 
illustratiess van Britse fauna in The History of Brush Quadrupeds (1790) en The History of British 
BirdsBirds (1797-18O4)./70J Het gebruik van de houtgravure als illustratietechniek was niet toevallig. Het 
grotee voordeel van deze methode boven de andere grafische technieken was de mogelijkheid om 
woordd en beeld samen te af te drukken. De bloei van deze techniek is dan ook onlosmakelijk 
verbondenn met de productie van geïllustreerde uitgaven van reisgidsen, wetenschappelijke 
verhandelingen,, proza en poëzie.58 m de traditie van Bewick kwam de houtgravure vooral in de jaren 
dertigg van de negentiende eeuw tot bloei dankzij de vele geïllustreerde tijdschriften als The Penny 
MagazineMagazine (1832-1845), waarna de techniek ook veel gebruikt zou gaan worden voor de reproductie 
vann kunstwerken. 

Crayonmanier,Crayonmanier, stippelgravure en aquatint 
Inn aanvulling op de traditionele Ujngravure en mezzotint werden in de laatste decennia van de 
achttiendee eeuw in korte tijd enkele nieuwe reproductietechnieken uitgevonden: de crayonmanier, de 
stippelgravurestippelgravure en de aquatint. Was de mezzotint destijds speciaal uitgevonden voor het 
vermenigvuldigenn van schilderijen, de nieuwe methoden waren vooral bedoeld voor de reproductie 
vann krijttekeningen en aquarellen en vormden eenbelangrijke uitbreiding op het grafisch palet van 
prentmakers. . 

Inn 1757 ontwikkelde de Franse prentmaker J.C. Francois (1717-1769) de crayonmanier, een 
mett de etstechniek verwante methode.59 Anders dan bij de gravure of de ets maakt de prentmaker geen 
krassenn in de plaat, maar brengt hij met graveerinstrumenten stippelpatronen aan in de etsgrond. In een 
zuurbadd bijt het zuur alleen door de stippelstructuur in de plaat. Na het verwijderen van de grondering 
enn het afdrukken van de plaat verschijnt het stippelpatroon op het papier. Het resultaat is een grafische 
afbeeldingg met het uiterlijk van een Iqrijttekening. Dankzij deze methode werden vooral de populaire 
pastelss van Watteau, Boucher en Fragonard fraai gereproduceerd//1]  De techniek werd al snel in 
Engelandd geïntroduceerd door William Wynne Ryland (1732/8-1783), waarna de crayonmanier ook 
daarr snel populair werd.60 Een groot succes was zijn bijdrage aan de tweedelige publicatie van Charles 
Rogerr  met de titel A Collection of prints in imitation of drawings uit 1778. 

Ziee over de afbeeldingen in De Gids: T. Jacobi, 'Made in Holland? Een toelichting op de illustraties in De Gids*, De 
BoekenwereldBoekenwereld 14 (1997-1998) 4, p.166-178. 
588 Zie: Rosen Zemer 1984, p.73-96. 
399 Griffith 1987, p.255. Ook Gilles Demarteau en Louis Bonnet experimenteerde al vroeg met de nieuwe techniek, zie Hind 
1967,p.288. . 
6060 Ryland introduceerde de techniek samen met Gabriel Smith (1724-1783), zie: Griffith 1987, p.262. 
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Ondertussenn had Ryland ook een eigen variant op de crayonmanier ontwikkeld: de 
stippelgravure.stippelgravure.6161 Bij deze methode wordt met een burijn vele kleine puntjes in de drukvorm 
aangebracht.. Door de dichtheid van het stippelpatroon te variëren kunnen na afdrukken fraaie 
toonverschillenn worden bereikt. De stippelgravure is eigenlijk het spiegelbeeld van de mezzotint. Het 
iss een relatief toegankelijke techniek, eenvoudiger te beoefenen dan de weerbarstige lijngravuré. Het 
makenn van een punt is nu eenmaal minder veeleisend dan het trekken van een lijn, waardoor de 
stippelgravuree ook door een minder geoefende hand vlot is uit te voeren. Net als de crayonmanier 
maaktt het stippelachtige karakter van de stippelgravure de techniek zeer geschikt voor de reproductie 
vann krijttekenïngen met hun kenmerkende korrelige structuur. Dankzij de stippelgravure kon men de 
tekeningenn uiterst exact imiteren. De geestelijkee vader Ryland belandde er zelfs mee in de gevangenis 
opp beschuldiging van kunstvervalsing.62 De bekendste graveur die naam maakte met de stippelgravure 
iss Francesco Bartolozzi (1727-1815) met zijn prenten naar het werk van Reynolds, Romney (1734-
1802),, Lawrence (1769-1830) en Kaufmann (1741-1807)./72/ Een voorbeeld is de uitgave Imitations 
ofof Original Drawings by Hans Holbein in the Collection of His Majesty (1792-1800). De techniek 
werdd vooral in Engeland toegepast en stak zelfs de mezzotint naar de kroon als de typisch Engelse 
reproductietechniek.63 3 

Dee Franse prentmaker Jean Baptiste Le Prince (1734-1781) was waarschijnlijk een van de 
eerstenn die de aquatinttechniek publiek maakte met zijn voorbeelden uit 1768. Ook deze techniek is 
nauwverwantt met de ets: nadat een tekening was aangebracht in de etsgrond, wordt de plaat opnieuw 
bedektt met een aquatintgrondering. Als deze grondering is bewerkt, wordt de plaat opnieuw geëtst in 
hett zuurbad. Het afdrukken van de plaat geeft vervolgens een ets met een tonaal karakter. De precieze 
werkingg van de techniek was, zoals vaak bij nieuwe methodes, nog enige tijd duister. Door de 
afschermingg van patenten moesten graveurs vaak gissen naar de nieuwe inzichten van collega-
graveurs.. Meestal zat er niets anders op dan te experimenteren op basis van geruchten en goed geluk. 
Opp 8 september 1775 liet de Engelse kunstenaar Paul Sandby (1725-1809) zijn goede vriend John 
Clerkk echter weten: 'perceive you have been trying at Le Prince Secret. Know my good friend I got a 
keyy to it and am perfect master of iV64[13]  Paul Sandby en Thomas Rowlandson maakten de techniek 
vervolgenss populair voor de reproductie vande aquarellen, onder meer door de publicatie van 
ImitationsImitations of Modern Drawings.65 De aquatint bleek bij uitstek geschikt om het vluchtige, vloeibare 
uiterlijkk van een aquarel te imiteren. Naast de Engelse en Franse prentmakers, experimenteerde in 
Nederlandd Cornelis Ploosvan Amstel (1726-1798) met verwante technieken en gafhij tussen 1765 en 
17855 46 tekeningen uit in de vorm van aquatints. De meeste voorbeelden verschenen echter na zijn 
doodd in de uitgave van Christian Josi, Collection limitation de Dessins (Londen 1821), met honderd 
prentenn vervaardigd in crayonmanier en aquatint.66 

Dee crayonmanier, stippelgravure en aquatint werden drie veelgebruikte technieken voor het 
reproducerenn van (zeer populaire) werken op papier: krijttekeningen, pastels en aquarellen. Meer dan 
hett reproduceren van de oorspronkelijke compositie, boden ze de mogelijkheid om eveneens het 
uiterlijkk van de oorspronkelijk techniek te benaderen. Zo kon met de stippelgravure de kenmerkende 
korrelstructuurr van het krijt in prent worden gebracht en bood de aquatint de mogelijkheid om het 
'vloeibare'' karakter van een aquarel weer te geven. De donkere mezzotinttechniek was dan weliswaar 
uitgevondenn om het clair-obscur van olieverfschilderijen te imiteren, maar voor de lichte, luchtige 
reproductiee van tekeningen was de 'zwarte-kunsttechniek' niet erg geschikt. De nieuwe methoden 
maaktenn een nieuw soort reproducties mogelijk, die het origineel nauwkeurig konden benaderen: 

611 Ivins 1996, p.83. Hoewel het principe van de stippelgravure al langer werd toegepast werkte Ryland het tot een 
zelfstandigee techniek. Zie over hét gebruik van déze techniek m Engeland: F. Harvey, 'Stipple Engraving as Practised in 
England.. 1760-1810', The Print Collector's Quarterly 17 (1930), p.49-71. 
6262 Van der Linden 1992, p. 119. 
633 Godfrey 1978, p.54. 
644 citaat uit: Godfrey 1978, p.58. 
655 Sandby had het 'geheim' van de aquatint van Charles Grevilie afgekeken die het op zijn beurt van Le Prince had gekocht. 
Inn het British Museum bevindt zich een geschrift van Sandby: A mode of imitating drawings on copperplates discovered by 
P.P. Sandby, R.A., in the year 1776, to which he gave the name ofAquatinta. Hind benadrukt dat het jaar  1775 moet zijn, zie: 
Hindd 1967, p.303. Het gebruik van aquatint werd bij dergelijke uitgaven vaak gecombineerd met de etstechniek, zie hierover: 
Wiltonn 1977, p.18. 
666 Hindi 967, p.302. 
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prentenn met het uiterlijk van tekeningen. Het waren uiteraard persoonlijke interpretaties van de 
prentmaker,, maar de eigen inbreng van de prentmaker werd zoveel mogelijk gereduceerd in een 
pogingg om de oorspronkelijke hand van de oorspronkelijke kunstenaar in prent te vangen. Rebel laat in 
zijnn studie Faksimile und Mimesis. Studiën zur Deutschen Reproduktionsgrafik des ISJahrhunderts 
(1981)) zien dat dit streven naar een zo exact mogelijke reproductie met behulp van crayonmanier, 
stippelgravuree en aquatint samenhangt met de opkomst van het concept van de 'facsimile', 
omschrevenn als een 'technische Reproduktion einer Bild- oder Schriftvorlage mit Ansprueh auf 
gröstmöglichee Nachbildungstreue'.67 Met het streven naar de grootst mogelijke uiterlijke 
verwantschapp met het origineel stelde het facsimileconcept nieuwe eisen aan natuurgetrouwheid. De 
ultiemee facsimile is als het ware 'identiek' aan het origineel. Deze nieuwe visie bracht ook een andere 
benaderingg van reproductietechnieken met zich mee, of zoals Ivins treffend omschreef: 

'Upp to this time engravings had looked like engravings and nothing else, but now, thanks to 
thee discovery of new techniques, the test of their success began to be the extent to which they 
lookedd like something else. 

Hett facsimüeconcept kan worden beschouwd als een motor achter grafische innovatie, gericht op een 
zoo nauwkeurig mogelijke weergave van het origineel, of het nu een tekening was of een Middeleeuws 
handschrift. . 

Dee crayonmanier, de stippelgravure en de aquatint brachten nieuwe grafische mogelijkheden 
voorr de prentmakers, die ze op ruime schaal aanwendden voor de reproductie van kunstwerken. Toch 
warenn de diverse technieken niet inwisselbaar. Uiteraard verschilden de procédés van aard, methode 
enn kosten, maar daarnaast speelden ook andere, meer esthetische overwegingen een rol. Zo werden 
lineairee technieken, zoals de lijngravure, vanuit esthetisch oogpunt hoger aangeslagen dan de meer 
tonalee methoden met een süppelstructuur als de mezzotint, aquatint en de stippelgravure. Rond 1800 
bestondd er een hiërarchie van reproductietechnieken. Bovenaan stond de lijngravure, gevolgd door de 
mezzotint,, gevolgd door de stippelgravure en onderaan de aquatint.69 Voor deze ordening bestonden 
verschillendee argumenten. Zo stelde de lijngraveur Sir Robert Strange: 

*II  cannot help lamenting an innovation of late years has crept into the art of engraving and has 
inn no small degree retarded its progress. Scarce had mis art Qm& engraving) been introduced 
intoo this country on a respectable footing when a species of invention took place, best known 
byy the name of stippling or dotting, and has insensibly made so rapid a progress in the course 
off  a few years that it has deluged the metropolis and the country at large with a superfluity of 
inferiorr productions. Far be it from me to depreciate this talent when it is confined to the hands 
off  ingenious artists; but what is much to be regretted is that from the nature of the operation 
andd the extreme facility with which it is executed it has got into the hands of every boy of 
everyy print-seller in town, and of every manufacturer of prints, however ignorant and 
unskilful.. *70 

Hett praktische voordeel van een eenvoudige techniek gold bij de waardering ervan eerder als een 
nadeel.. Ook in de Algemeene Konst en Letterbode van 1802 beschouwde men de stippelgravure als 
inferieurr aan de traditionele lijngravure: 

'Mett ongemeen genoegen vernemen wij, dat de dolle drift voor het graveren in de 
gepuncteerdee manier, welke met opoffering van gezond verstand en goede smaak, zoo lang de 
overhandd had, in verval begint te geraken, en de streepsgewijze gravure opnieuw boven begint 
tee drijven.'71 

677 Rebel 1981, p.131. 
688 Ivins 1996, p. 170. 
699 Wax 1990, p.52-53. De 'superioriteit*  van lineaire technieken boven de tonale methoden doet al snel herrinneren aan het 
esthetischee debat tussen de 'Poussinnisten' en de 'Rubenisten*  over de verhouding tussen lijn en kleur. Nader onderzoek zou 
meerr licht kunnen werpen op déze achttiende-eeuwse theoretische verhoudingen tussen prentkunst en schilderkunst 
700 Sir Robert Strange geciteerd in: Harvey 1930, p.58. 
711 anoniem, 'bericht', Algemeene Konst en Letterbode (1802), p.300. 
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Daarnaastt werd de Kjngravure van oudsher ook meer in verband gebracht met de historieschilderkunst, 
terwijll  de mezzotint vooral veel werd gebruikt voor de lager aangeslagen portretkunst.72 

Dezee hiërarchie van technieken lijk t in de loop van de negentiende eeuw te vervlakken. Toch 
komenn we tot diep in de eeuw signalen tegen dat de technieken niet inwisselbaar waren. Zo schreef 
LL 'Artiste niet toevallig over 'La grande gravure'.73 Ook in Engeland, het land van de mezzotint, 
achttenn veel critici de lijngravure nog lange tijd superieur. Op tentoonstellingen werden de prenten 
eveneenss niet alleen op techniek gehangen, maar ook in de genoemde normatieve volgorde besproken. 
Zelfss de befaamde kunsthandeluitgeverij Goupil bleef in haar fondslijsten tot aan het begin van de 
twintigstee eeuw trouw aan deze normatieve sortering van reproductietechnieken. 
Reproductietechniekenn waren dan wel in veel opzichten vergelijkbaar, maar daarmee nog niet 
gelijkwaardigg aan elkaar. 

Opgemerktt moet worden dat deze normatieve grenzen in de reproductiepraktijk vaak 
vervaagden.. In de zoektocht naar nieuwe grafische effecten werden de verschillende grafische 
techniekenn soms op ingenieuze wijze met elkaar versmolten, zozeer zelfs dat ze met het blote oog 
nauwelijkss meer uit elkaar waren te halen. Alleen al onder de termen crayonmanier, stippelgravure en 
aquatintt gingen soms vele verwante variaties schuil. Ze werden regelmatig met elkaar gecombineerd, 
ookk met de traditionele gravure en de mezzotint, tot prenten in de zogenaamde 'mixed method' of 
'mixedd manner*. De diverse grafische reproductietechnieken boden voortdurend nieuwe 
mogelijkheden,, maar het was nog lang niet genoeg. Aan het begin van de eeuw werd al druk 
geëxperimenteerdd met een ander soort medium dat nog effectiever zou zijn voor kunstreproductie: de 
lithografie. . 

EenEen nieuw medium: de lithografie 
Volgenss de grondlegger van de lithografie, Alois Senefelder (1771-1834), was de reproductie van 
tekeningenn een van de belangrijkste verdiensten van de nieuwe techniek.74/'/ 4] Hoewel de eerste 
toepassingg van de lithografie lag in de reproductie van bladmuziek, is het medium al snel gebruikt 
voorr de vermenigvuldiging van beeldende kunst. Het vroegste voorbeeld is waarschijnlijk de uitgave 
vmAlbrechtDürer'svmAlbrechtDürer's CkristHch-Mythologische Handzeichnungen uit 1808. Een andere vroege uitgave 
kwamm van de hand van Johann Nepomuk Strixner (1782-1855) en verscheen tussen 1810 en 1816: Les 
OeuvresOeuvres lithographiques. Contenant un choix de dessins d'après les grands maiires de toutes les 
écoles,écoles, tiré des Musées de sa Majesté Ie Roi de Bavière. Naar  aanleiding van dit succes beproefde 
Strixnerr het procédé ook voor de reproductie van schilderijen. In 1817 verscheen Königliche 
BayerischeBayerische Gemülde-Saal zu München und Schleissheim, waarin tweehonderd schilderijen in litho 
werdenn gereproduceerd.75 Hoewel de lithografie zou uitgroeien tot een massamedium voor 
kunstreproductie,, hadden deze vroege uitgaven nog een exclusief karakter.7*  De eerste litho's werden 
gedruktt in Zuid-Duitsland in de nabijheid van het veelgebruikte leisteen, waardoor de lithografie ook 
well  steendruk werd genoemd. 

722 Tijdens de gouden tijd van de Engelse mezzotint in de tweede helft van de achttiende eeuw raakten overigens ook historie-
onderwerpenn op steeds grotere schaal verspreid via mezzotints, Wax 1990,p.51-52. 
733 Anoniem, 'Gravure et lithographic', L'Artiste, VII (1834), p.158. 
744 De eer van de uitvinding van het lithografisch principe gaat naar Senefelder. De eerste stappen op het weg van de 
lithografiee zijn nog altijd enigszins in het duister verhuld aangezien Senefelder niet de enige was die met het bewuste procédé 
experimeneerde,, Zie over deze beginfase van de lithografie: Twyman 1970, p.8,69. Een belangrijke factor in de verspreiding 
vann de lithografie zijn de vele beschrijvingen van de techniek. Waar de gravure pas 200 jaar na zijn ontdekking werd 
beschreven,, verschenen tussen 1810-1850 al 50 verschillende beschrijvingen, vertaald in Engels, Frans, Duits of Italiaans. De 
eerstee verhandeling was van de hand van Heinrich Rapp, Das Gekeimniss des Steindrucks in Duitsland in 1810. Afgezien van 
Senefelderr benadrukte H. Bankes inn zijn invloedrijke verhandeling Lithography; or the art of making drawings on stone, for 
thethe purpose of being multiplied by printing (1813) de mogelijkheid van reproductie van tekeningen en de verspreiding van 
kunstt onder het grote publiek. Enige jaren jaren later, in 1818, verscheen een uitgebreide verhandeling van Senefelder over 
zijnn techniek die binnen enkele jaren in verschillende talen beschikbaar was. In 1819 waren er de vertalingen A Complete 
coursecourse of Lithography en L 'Art de la lithographic. In de jaren twintig verschenen nieuwe Duitse edities en een Italiaanse 
vertaling.. Andere invloedrijke verhandelingen over de Hmografie waren Engelmanns Manuel du dessinateur lithographe 
(1822)) en Hullmandels The art of Engraving on stone (1824) waarvan verschillende edities verschenen. Zie: Twyman, p.61-
1144 en W.M, Ivins, 'Masters of Lithography*, in W.M. Ivins, Prints and Books, New York 1969, p.252-259. 
755 Twyman 1970, p.22 
76Hamberi996,p.40. . 
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Dee eerste lithopers buiten Duitsland stond in Engeland. Al in 1800 was Senefelder naar 
Londenn gegaan om patent te krijgen op zijn nieuwe reproductiemethode.77 De keuze om juist daar 
patentt aan te vragen is begrijpelijk gezien de rijke grafische traditie, de grote technische voorsprong na 
dee Industriële Revolutie en de grote Engelse markt. Driejaar later verscheen de uitgave Specimens of 
PolyautographyPolyautography (1803), zoals lithografie aanvankelijk genoemd werd, met originele prenten van onder 
meerr Benjamin West (1738-1820) en Henry Fuseli (1741-1825). Daarna werd de techniek in Engeland 
all  snel veel toegepast voor kunstreproductie; dit in tegenstelling tot Duitsland, waar het medium ook 
voorr andere, commerciële toepassingen werd gebruikt. Belangrijke pioniers op het terrein van de 
Engelsee lithografie waren de uitgevers Rudolf Ackermann (1764-1834) en Charles Joseph Hullmandel 
(1789-1850).. Ackermann stimuleerde de lithografie vooral in kwantitatieve zin, terwijl Hullmandel, 
vann oorsprong kunstenaar, meer bijdroeg aan de verbetering van de kwaliteit van de techniek.78 

Naa Engeland kwam de lithografie ook terecht in Frankrijk, waar de miniatuurschilder 
Godefroyy Engelmann (1788-1839) in 1814 de eerste lithopers in gebruik nam. Eerder was hij speciaal 
naarr München gereisd om in de leer te gaan bij Clemens Senefelder, de broer van de uitvinder. 
Engelmannn maakte van zijn lithopraktijk een groot succes, waarop hij besloot om in juni 1816 ook in 
Parijss een drukkerij voor litho's te beginnen. Daar was hij echter al niet meer de enige die het belang 
vann het nieuwe medium inzag. Eerder dat jaar, in april, had Baron Charles Philibert de Lasteyrie 
(1759-1849)) al de lithografie in Parijs geïntroduceerd. Deze publicist, filantroop en liberaal maakte al 
vroegg prenten naar composities van C. Vemet en Charlet.79 Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de 
vroegee lithografie in Frankrijk, maar het was Engelmann die uit de onderlinge concurrentie het sterkst 
naarr vorenn kwam. Het was aan hem te danken dat Parijs vanaf de jaren twintig de Europese hoofdstad 
vann de lithografie werd. 

Inn Nederland schreef de Koninklijke Courant op 1 augustus 1807 voor het eerst over de 'zeer 
kunstrijkee vinding' van Senefelder, waarbij men wees op het grote voordeel van deze techniek: 'Een 
derr grootste voordeden, welke deze kunstbewérking oplevert, bestaat hierin, dat men in plaats eener 
kopiee een volmaakt afdruksel van de origineele teekening verkrijgt.'80 Desondanks duurde het nog 
tweee jaar, tot 1809, voordat het nieuwe medium in Nederland werd geïntroduceerd. Om de techniek te 
stimulerenn schreef de Hóllandsche Huishoudelijke Maatschappij in 1810 een prijsvraag uit onder de 
hoopvollee titel: 'De Steendruk zal het ver brengen'.81 Aanvankelijk bleef het echter bij incidentele 
experimenten.*22 Pas in de loop van de jaren twintig groeide de productie dankzij de inzet van de 
lithografenn C.H.G. Steuerwald en Jean Augustin Daiwaille (1786-1850). Vooral deze laatste leverde 
eenn belangrijke bijdrage aan dee Nederlandse lithografie. Zo zorgde hij er al snel voor dat op de net 
opgerichtee Koninklijke Academie ook een lithopers kwam te staan en gaf hij zelfde eerste leerlingen 
less in deze nieuwe techniek. In 1826 verliet Daiwaille de Academie om voor zichzelf te beginnen als 
zelfstandigg lithograaf. Afgezien van de prenten naar eigen ontwerp werkte hij nauw samen met onder 
anderenn de schilder B.C. Koekoek bij de reproductie van diens werk.83 

Err was ook kritiek op het nieuwe medium. In 1824 sprak Jacob de Vos de leden van de Vierde 
Klassee van het Koninklijk Instituut zelfs waarschuwend toe over de lithografie: 

'Wordenn wij niet dagelijks door de voortbrengselen der [lithografie] overstroomd, en rekent 
niett bijna iedere leerling zich in staat op den Steen te teekenen? Gelooft hij zich niet reeds 
kunstenaarr te zijn, daar zijne krabbelingen en schetsen zo gemakkelijk vermenigvuldigd 
wordenn en om den goedkoope prijs aftrek vinden? Ik beken gaarne van den beginne af geen 
voorstanderr van de Lithografie geweest te zijn, omdat ik voorzag dat juist dit gemakkelijke in 
dee behandeling oorzaak van veel prulwerk zou worden, en de studie tot de edele Graveerkunst 

"Twymann 1970, p.26. In hetzelfde jaar werd in Engeland liet eerste patent verleend aan Phih'pp André, de broer van Anton 
Andréé die nauw samenwerkte met Senefelder voor de nieuwe techniek, toen nog met de naam 'Polyautography', zie: R. 
Hunt,'Lithography,, and other novelties in printing', The Art Journal 1854, p. 1-3. 
7STwymann 1970, p,37-40, 
799 Twyman 1970, p.41,48-52, Aanvankelijk bleef ook hier de productie beperkt tot het vermenigvuldigen van bladmuziek, 
ondankss de stimulans van Napoleon en van kunstenaars als David en Vemet. 
800 citaat uit: Moulijn 1918, p.5-6. 
8IMarresl998,p.l0,23. . 
82MarresI998,p.22-25. . 
833 Ook D.P.G Humbert de Superville maakte tussen 1820-23 enkele litho's, zie: Knoef 1943 p. 186. 
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zouu doen verflaauwen. Tot dusverre heb ik schier niets daarvan gezien, wat mij van deze 
vooringenomenheidd heeft terug gebragt[..] Had men den Steendruk alleen tot voorbeelden van 
Onderwijs,, tot afbeeldingen van voorwerpen der Natuurlijke Historie, tot Landkaarten en wat 
meerr van dien aard is, gebezigd; had men het, zoo de kunstenaars van hun eigen geest willen 
geven,, wijselijk alleen bij schetsen gelaten; maar neen! Men wilde gravure nabootsen; men 
wildee alle prentkunst achter den bank schuiven en ons dan nog als met geweld opdringen dat 
ditt fraai is.*84 

Toenn de regering bij dé leden van de Vierde Klasse informeerde naar het belang van de lithografische 
vernieuwing,, was hun antwoord duidelijk: de lithografie moest worden beschouwd als een bedreiging 
vann de traditionele graveerkunst. Ondanks de lithografische vooruitgang in het buitenland was het 
adviess negatief: 'Tot dus verre heeft de lithografie elders nog weinig en in ons land nog niets 
opgeleverd,, wat in eene verzameling van Prentkunst verdient bewaard te worden. '85 

Dee vroege Nederlandse lithografie kreeg een extra impuls door de komst van twee 
professionelee lithografen uit Brussel: Jobard en Desguerrois & Co. Ze vestigden zich in 1827 in 
Amsterdam.. Eenjaar later begon Desguerrois aan de prestigieuze uitgave Koninklijk Museum van 's 
Gravenhage.Gravenhage. Geïnspireerd door het Franse voorbeeld Galerie de la Duchesse de Berry, bestond het 
albumm uit zestig litho's naar Oude Meesters in het Mauritshuis.8*  Aangezien dit werk door 
Nederlandsee prentmakers moest worden uitgevoerd, liet Desguerrois de bekende (Belgische) schilder 
Madouu overkomen om enkele jonge schilders in de 'Noordelijke Nederlanden' te oefenen in het 
lithografischh metier. Aldus kregen C.C.A. Last, N. Pieneman, W J J. Nuijen en H. van Hove hun eerste 
vormingg in de lithografie. Van hen groeide vooral Last uit tot een productief lithograaf. Na een 
aarzelendee start ontwikkelde de lithografie zich nu ook in Nederland snel tot een effectieve en 
veelgebruiktee reproductietechniek. De bekende lithograaf Simon Moulijn (1866-1948) - vooral 
geïnteresseerdd in de originele lithografie - omschreef deze ontwikkeling echter als 'een 
zelfgenoegzaamm prentjes maken, voor saaie periodieken als Het Schilder- en Letterkundig Album, De 
KunstkrónijkKunstkrónijk enz. Feitelijk trad dus hier tegelijk met haar technische volmaking reeds het verval der 
lithografischee prentkunst in.*n Anders bezien begon rond 1830 de stroom met kwalitatief goede 
reproductielitho'ss op gang te komen. 

Overr het algemeen kan worden gesteld dat de lithografie gedurende het eerste kwart van de 
negentiendee eeuw in een experimentele fase verkeerde. De term 'lithografie' moet daarbij worden 
opgevatt als een paraplubegrip waaronder een grote variatie aan verwante procédés schuilging.58 Rond 
18255 was Senefelders uitvinding de experimentele fase ontgroeid en had zich ontwikkeld tot een 
belangrijkee nieuwe reproductietechniek, goed voor oplagen van 30.000 tot 40.000 exemplaren zonder 
groott kwaliteitsverlies.89 Vanaf het eind van de jaren 1820 ging de lithografische reproductie op volle 
toerenn draaien. Het bleek het eerste massamedium voor de kunstreproductie te zijn en een modem 
alternatieff  voor de traditionele gravuretechnieken uit het verleden. Het maakte de lithografie tot de 
belangrijkstee verandering in het grafische landschap gedurende eerste decennia van de negentiende 
eeuw.. Er hadden zich voortdurend teehnische innovaties voorgedaan die zouden leiden tot een 
grootschaligee grafische vernieuwing die de kunstreproductie vanaf de jaren 1830 ineen 
stroomversnellingg bracht. 

844 citaat uit: Mams 1998, p.29. 
855 citaat uit: Marres 1998, p.30. 
86Marresl998,p.l7. . 
877 Moulijn 1918, p.51-52. 
"Twymaiii  1970, p.65. 
89Twymanl970,p,I31 1 
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GrafischeGrafische vernieuwing: 1835-1860 

HetHet traditionele medium vernieuwd: de staalgravure 
Traditioneell  werden gravures in koperplaten gegraveerd, maar in de jaren 1820 ontstond met het 
gebruikk van stalen platen een belangrijk alternatief.90 Het veel hardere staal was beter bestand tegen dé 
slijtagee van het drukproces.91 Het resultaat was een sterke toename van de oplagen: in plaats van de 
honderdenn afdrukken van koperplaten, beliep het aantal nu in dé duizenden exemplaren. Het nieuwe 
materiaall  zorgde aldus voor een vertienvoudiging van de oplagen. Men gebruikte de staalplaten al snel 
voorr zowel lijngravures als mezzotints. Was aanvankelijk van een lijngravure een hogere oplage 
mogelijkk dan van een mezzotint, met het gebruik van staalplaten was dit voordeel verdwenen. Als 
gevolgg hiervan gingen veel lijngraveurs zich ook toeleggen op de mezzotint om het hoofd boven water 
tee houden.92 De overgang van koper- naar staalgravure voltrok zich allereerst in Engeland, waarna de 
prentmakerss op het Continent snel volgden.93 In Frankrijk, maar ook in Nederland raakte het gebruik 
vann de staalgravures ingeburgerd in de jaren 1830. Nadien werd het merendeel van de gravures 
voortaann in staal gestoken.94 Dit vormde een belangrijke kwantitatieve verandering in de negentiende-
eeuwsee grafische industrie, of het nu ging om kunstreproducties of bankbiljetten. De introductie van 
staalplatenn zorgde echter niet alleen voor een verhoging van de oplagen. Geïnspireerd door de nieuwe 
mogelijkheden,, leefde in de jaren dertig zowel in Frankrijk en Engeland als in Nederland de 
graveerkunstt op, ook op het terrein van de kunstreproductie. 

Inn Frankrijk constateerde in 1835 het gezaghebbende tijdschrift L 'Artiste een opleving van dé gravure: 

'HH est è remarquez que les notables progres qu'elle a faits en France dans ces dernières années 
ontt coincide avec une augmentation sensible dans Ie nombfe des graveurs, preuve que la 
multipliciéé des artistes n'est pas aussi nuissible aux arts que quelques personnes semblent Ie 
croire.'95 5 

Toonaangevendee Franse graveurs waren Z. Prévost (1797-1861) en AJ.B.M. Blanchard (1792-1849). 
Dee talentvolle Italiaanse graveurs Luigi Calamatta (1802-1869) en Paolo Mercuri (1804-1884) waren 
naarr Parijs gekomen en maakten eveneens naam met prenten naar Oude Meesters en naar werken van 
hunn tijdgenoten. De onbetwiste leider van deze generatie van graveurs was Louis-Pierre Henriqüel-
Dupont.966 Hij vestigde zijn reputatie met zijnn gravure naar / 'Abdication de Gustave Wasa van Hersent 

Ookk Dürer experimenteerde al met graveren in staal, maar dé belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied dateren uit het 
beginn van de negentiende eeuw. Zie over de introductie van staalplaten voor de kunstreproductie: R. Hunt, 'On the 
applicationss of science to the fine and useful arts*. The Art Journal 1850, p.230-232. 

Hett bewerken van de drukvorm was dan wel lastiger, maar het had ook tot voordeel dat de etstechniek sneller kon worden 
uitgevoerd.. Het chemisch proces van het inbijten van het zuur verliep in staal sneller dan in koper: R. Hunt, 'On the 
applicationss of science to the fine and useful arts', The Art Journal 1850, p.231. Ook de mezzotint werd op staalplaten 
toegepast.. De eerste mezzotint op staal is waarschijnlijk van William Say en dateert reeds van 1820, waarna het gebruik snel 
werdd overgenomen door andere graveurs, zie: Wax 1990,p.lOO-103enGray 1937,p.97. 
92Waxl990,p.l04. . 
933 Anoniem, 'Variétés', L 'Artiste, VI (1833), p,316. 
9494 Eén van de eerste graveurs die hier gebruik maakte van staalplaten was Jean-Baptist Tetar van Elven (1805-1879). Anders 
dann veel andere Nederlandse graveurs bezocht hij niet de Amsterdamse Akademie voor Beeldende Kunsten, maar vertrok hij 
naarr het Zuiden voor zijn opleiding. Na zijn opleiding aan de Antwerpse Akademie (1819-1826) en de Akademie in Brussel 
keerdee hij naar Nederland terug werd hij in 1833 bekroond voor een staalgravure naar een portret van de Prinsen van Oranje 
doorr de Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem. Een andere graveur die hier al vroeg staalgravures maakte was de 
Haarlemsee graveur J.A.R. Best die later tussen (1841 tot 1844) naam zou maken met zijn bijdrage aan het jaarboek 
'Nederlandsen'Nederlandsen Museum1, zie: Vervoorn 1983, p.46. 
955 Anoniem» 'Un vieux soldat, par Léon Noel, d'après Charlet', L 'Artiste (1835) X, p.98. In vergelijkbare zin schreef 
LL 'Artiste naar aanleiding van de Salon 1836: 'Aujourd'hui, 1'art du graveur voit souvrir un nouvel avenir devant soi; au 
moyenn de quelques transformations, il a concu Pespüir, raisonnable de se concilier la sympathie populair. C'est déja ce qui 
estt arrive en Angleterre, oü la gravure a si prodigieusementmultipliéses productions.'Anoniem, 'Salon de 1836. Gravure et 
lithographie',, I 'Artiste (1836) XI, p. 182. Zie ook: L 'Artiste in (1839): 'Pourtant, malgré tous les obstacles, Ia gravure au 
burinn a fait d'immenses progres. Elle a su parfois egaler ou surpasser raême les tableaux qu'elle reproduisait. Aujourd'hui, 
nouss pouvons citer, parmi les graveurs, des artistes d'un remarquable talent, d'une grande reputation.', zie: F. Lecler, L. Noel, 
'Revuee des Editions illustrées, des Gravures et des Lithographies', L 'Artistê 1839,1, p. 141. 
^Beraldii  1885-1892, p.78. 
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inn 1831.97 De prent legde de basis voor  de roem van Dupont als de 'chef d'une brillant e école\ door 
Charless Blanc ook wel omschreven als *le grand mouvement de 183Ö*.98 

Terwij ll  de graveurs van de oude garde vooral naam hadden gemaakt met prenten naar  Oude 
meesters,, legde Henriquel-Dupont zich vooral toe op gravures naar  werken van (bevriende) 
tijdgenoten:tijdgenoten: Gros, Ingres, Decamps, Scheffer  en Délaroche, van wie hij  verscheidenen al in het atelier 
vann Guérin had leren kennen. Vooral van Délaroche bracht hij  diverse werken in prent, zoals in 1831 
eenn gravure naar  Cromwell devant Ie cercueil de Charles ƒ en in 1840 zijn succesvolle prent naar  Lord 
Strafford?Strafford?99 Het magnum opus van de graveur  was ongetwijfeld de gravure naar  de muurschildering 
vann Délaroche: L'Hemicycle dupalais des Beaux-arts.f15 A/B/C] De kolossale gravure (260 x 56 cm) 
bestondd uit drie delen en verscheen in 1852. De prent werd bewonderd in binnen - en buitenland en 
wass decennialang het vlaggenschip in het fonds van de uitgever  Goupil.100 Beraldi beschouwde 
Henriquel-Dupontt  als de beroemdste graveur  van de negentiende eeuw, en volgens de criticus 
Delabordee kon het werk van Henriquel-Dupont zelfs de vergelijking met de illustere voorgangers van 
dee zeventiende eeuw glansrijk doorstaan.10 Een groter  compliment kon een Franse graveur  in de 
negentiendee eeuw niet krijgen. Het maakte de graveur  tot de primus inter  pares onder  de 'graveurs van 
183Ö'.. Bovendien had de meestergraveur  diverse leerlingen die zouden uitgroeien tot toonaangevende 
graveurs. . 

Mett  de bloei van de Franse prentkunst groeide ook het zelfvertrouwen ten opzichte van de 
Engelsee prentkunst. Anders dan aan het begin van de jaren dertig veroordeelde L 'Artiste in 1845 de 
Engelsee graveurs als werkend 'sans inspiration, sans études et sans gout.'103 De criticus L. Clement de 
Riss zag de verhouding tussen Engelse en de Franse grafiek genuanceerder  en had ook oog voor  de 
verdienstenn van de collega's aan de overkant van het Kanaal. Zeker, op het terrein van de mezzotint en 

977 V. Schoelcker schreef in L 'Artiste in hetzelfde jaar over de prent: Vest un oeuvre, belle, grande, puissante; un de ces 
ouvragess dé longe haleine qui sont un pas dans Tart que la postérité juge, et qui inserivent Ie norn de leur auteur dans les 
fastess des nations. M. Henriquel Dupont Vient populariser Gustave Wasa, et il n'est pas un salon de femme de gout, pas in 
cabinett d'amateur qui puisse se passer maintenant de sa nouvelle planche, V Schoelcker V., 'Apercu des Publications', 
£'v4«trfé(1831)2,p.I45. . 
988 'A la même epoque, MHenriquel-Dupont, que nous aurions cité Ie premier, sans doute, si nous avions voulu procéder par 
ordree de talent, achevait sa magnifique planche de Gustave Wasa, ouvrait une voïe nouvelle, et se constituait Ie chef d'une 
brillantee école. \ F. Lecler, L. Noel, Tftevue des Editions illustrées, des Gravures et des Lithographies', L 'Artiste 1839, I* 
p.. 142. Charles Blanc, 'La Joconde de Leonard de Vinci. Gravée par Calamatta*, Gazette des Beaux-Arts (1859) I, p. 164. 

Ziee óver Henriquel-Duponts prent naar Lord Strafford, Janin J., 'Salon de 1840', L 'Artiste (1840) V, p.301 en anoniem, 
'Gravures.. Strafford allant au suplice.- La retraite de Constantine' L'Artiste 1840 VI, p.218-219. 
1000 Zie uitvoerig over deze prent: C Blanc, 'L'Hemicycle de Paul Délaroche. Grave par Henriquel Dupont', Gazette des 
Beaux-ArtsBeaux-Arts (1860) n, p.354-361. Hoewel Dupont zijn naam vooral te danken had aan zijn gravures, maakte hij ook etsen, 
litho'ss en prenten in crayon en aquatint, zie: Beraldi 1885-1892, p.80-81. 
1011 Beraldi, VIII1889, p.77. Delaborde stelde: 'Les graveurs francais du XVTIe siècle eux-mëmes nous ont-ils laissé des 
planchess plus largement et plus finement traitées tout ensemble que VHemicyle du Palais des Beasux-Arts, Ie Strafford, et Ie 
MotseMotse exposé sur Ie NU d'après Paul Délaroche, que 1'admirable preparation a 1'eau forte des Pèlerins d'Emmaüs d'après 
Paull  Veronese, et que Ie portrait de Ai. Benin d'après Ingres!' zie: Delaborde 1882, p.284. In vergelijkbare zin benadrukte 
Charless Blanc dat de eigentijdse graveurs niet onder deden voor de beroemde zeventiende voorgangers; Ch. Blanc, 
'L'Hemicyclee de Paul Délaroche. Gravé par Henriquel Dupont', Gazette des Beaux-Arts (1860) II, p.360. 
mm Delaborde 1882, p.288. Zie ook Hind 1967, p.374. Met de opbloei van de gravure in de jaren '30 kwamen in Frankrijk 
ookk andere technieken tot leven en raakte zelfs de typisch Engelse mezzotint populair. Enkele mezzotint-graveurs die hierbij 
eenn rol speelden waren: Maile, Girard, Sixdeniers eii Rollet, zie: F. Lecler, L. Noel, 'Revue des Editions illustrées, des 
Gravuress et des Lithographies', L 'Artiste 1839,1, p.142., zie ook F. Lecler, L. Noel, 'Revue des Editions illustrées, des 
Gravuress et des Lithographies', L'Artiste 18391, p.229. Ook in Franse ogen bleef de Engelse mezzotint echter superieur: 'Les 
Anglais,, qui sont restés supérieurs a nous dans la gravure en maniere noire, continuent dignement la belle école qu'ils ont 
établie,, et done les commencements ont été si heureux. La mort de Reynolds a laissé un grand vide, sans doute. Mais Cousins 
estt assez fort pour soutenir è lui sèul Ie poids de leur reputation commune.', zie: F. Lecler, L. Noel, 'Revue des Editions 
illustrées,, des Gravures et des Lithographies', L 'Artiste (1839) I, p.230. Tekenend voor de populariteit van de 
mezzotinttechniekk in deze periode zijn de experimenten om ook met behulp van lithografie mezzotint-achtige prenten te 
vervaardigen,, zie: Anoniem, 'Lithographic a la maniere noire', L'Artiste (1831), p.213-214. Zie ook de ingezonden brief 
hieromtrentt van de lithograaf Charles Motte in L 'Artiste (1831), p.238-239. Ook de aquatinttechniek werd veel gebruikt voor 
dee reproductie van tekeningen, vooral door de Franse prentmaker Jazet maakte naam met diverse prenten in aquatint P.D., 
'Enfanss surpris par un loup, gravure a l'aqua-tinta, par M. Jazet, d'après Ie tableau de M. Grenier', L 'Artiste, Vtl 1834, p.53-
54.. Aquatint-prénten werden ook wel gezien als een goedkoop alternatief voor hen die zich geen gravures konden 
veroorloven. . 
1033 Y, 'Beaux-Arts, Gravures de Victor Desclaux: Les Pècheurs de PAdriatique, Les Moissonneurs*,Z. 'Artiste 4 serie 1845, 
m,p.I41. . 
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dee houtgravure hielden de Engelse prentmakers hun naam hoog, maar op het gebied van de 
traditionelee lijngravure waren de Franse graveurs nu superieur, aldus de criticus: 

'Enn fait d'illustrations, et en laissant a part la maniere noire, la Grande-Bretagne possède les 
premierss ouvriers du monde, maïs dès qu'il faut aborder la grande gravure, faire de Tart, elle 
n'aa personne a opposer a nos Henriquel-Dupont, a nos Blanchard, a nos Martinet, a nos Jules 
Francois.*104 4 

Inn Engeland overleed in 1835 de befaamde prentmaker S.W. Reynolds (1773-1835). In hetzelfde jaar 
tekendee zijn meest tallentvolle leerling, Samuel Cousins (1801-1887), een contract voor de reproductie 
vann Bolton Abbey in the Olden Time van Edwin Landseer en begon zijn lange succesvolle carrière,105 

Hijj  maakte, net als zijn Franse collega's, voornamelijk prenten naar werken van eigentijdse meesters, 
zoalss Edwin Landseer, Frederick Leighton, John Everett Millais, maar ook van de beroemde Duitse 
schilderr F.X, Winterhalter.106 Tekenend voor zijn roem is dat hij als eerste graveur de status van 'RA' 
ontvingg van de Royal Academy. Cousins groeide uit tot de ongekroonde koning van de Victoriaanse 
kunstreproductie./'// 6] In zijn schaduw waren talloze prentmakers actief bij de reproductie van 
eigentijdsee Engelse kunst. De graveur Thomas Landseer had de lessen van zijn vader John Landseer 
inmiddelss niet meer nodig en maakte nu diverse gravures naar de schilderijen van zijn inmiddels 
beroemdee broer Edwin Landseer. De bekende prentmaker C.G. Lewis (1808-1880) maakte prenten 
naarr werken van W.P. Frith, terwijl de graveurs W.H. Simmons (1811-1882) en T.O. Barlow (1824-
1889)) het werk reproduceerden van de prerafaêlieten Millais, Holman Hunt en D.G. Rossetti.107 

Geheell  in de Engelse prenttraditie maakte Cousins prenten in de mezzotinttechniek. De 
techniekk werd echter allang niet meer in haar zuivere vorm toegepast. Het overgrote deel van de 
prentenn uit deze periode werd vervaardigd in mezzotint en mixed method engraving waarbij 
verschillendee grafische technieken met elkaar werden gecombineerd.108 De mezzotinter Cousins 
beëindigdee in 1870 zijn carrière. Anders dan Henriquel-Dupont liet hij slechts één beroemde leerling 
na:: T. L. Atkinson die vooral bekend zou worden door zijn prenten naar werken van Millais.109 In de 
schaduww van deze mezzotints bleven er nog steeds lijngravures verschijnen.110 Vooral John Burnet 
(1784-1868)) maakte, in de voetsporen van de befaamde graveurs Woólett en Strange, tot in de jaren 
vijfti gg traditionele gravures naar werken van de populaire kunstenaars Wilkie, Turner en Landseer. 

Inn Nederland bloeide eveneens de graveerkunst op in de loop van de jaren dertig. Dat was vooral de 
verdienstee van A.B.B. Taurel./7 7] Zoals eerder opgemerkt, was hij aan het einde van de jaren twintig 
naarr de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten gehaald. Taurels graveeronderwijs begon al 
snell  vruchten af te werpen. Reeds in 1829 werd een van zijn leerlingen, Johannes de Mare, bekroond 
mett de Groote Prijs voor de graveerkunst. Hij vertrok naar Parijs om zich verder in het tekenen te 
bekwamenn onder leiding van Ingres, een goede bekende van zijn leermeester Taurel. De keuze van De 
Maree om met zijn Nederlandse prijs onmiddellijk naar het buitenland te reizen viel niet bij iedereen in 
goedee aarde. De Raad vann Bestuur van de Koninklijke Academie zag het als een teken van 
wantrouwenn jegens het eigen onderwijs. Ook de Minister van Binnenlandse Zaken Van Doorn vroeg 
zichh in 1835, bij een nieuwe uitreiking van de Groote Prijs voor de graveerkunst, openlijk af of het wel 

1044 Clement de Ris L., 'Salon de 1859. Gravure et lithographie', L 'Artiste 7 (1859), p.98. Zie ook in deze zin Philippe Burty 
inn 1861 over de Franse gravure: 'Le burin est un art essentiellement national.' [...] Aujourd'hui eneore notreécole de gravure 
protestee contre la froideur des AHemands et Phabilité pratique des Anglais, par Ie respect de la forme, le choix des travaux et 
laa coloration discrete.*, P. Burty, 'La gravure et la lithographie a ^exposition de 1861', Gazette des Beaux-Arts (1861), p.172. 
Laterr benadrukte Beraldi echter later ook waarde van befaamde Engelse graveurs als Woollett en Raimbach en hun invloed 
opp het werk van Henriquel-Dupont, Beraldi 1885-1892, p.79. 
1055 Engen 1995, p.20. 
1066 Anoniem, 'Reviews' The Art Journal (\%5%\ pl92. Dit is een recensie van prenten naar E. Landseer van de hand van T-L. 
Atkinson,, T Landseer, S Cousins, J Faed en uitgegeven door H Graves en Co in London. In 1878 was bij de firma Agnew een 
tentoonstellingg te zien van het volledige werk van de graveur Cousins. Het waren 182 platen naar voornamelijk werken van 
Landseer.. Later maakte hij ook prenten naar werken van Hogarth, Millais en Leighton, zie hierover: Anoniem, The Art 
/óumö/(( 1878), p.62. Zie ook: Engen 1995, p.58. 
1077 Engen 1995, p.39-68. 
108Stalyy 1995, p.13. 
1099 Wax 1990, p.113-116. 
1100 Zie over de overgang van de lijngravure naar de mezzotint, Engen 1995, p.23. 
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gewenstt was dat jonge talentvolle graveurs zo snel de vaderlandse prentkunst verlieten. Was de prijs 
niett juist bedoeld om de prentkunst in Nederland te stimuleren? De invloedrijke Jeronimo de Vries 
weess echter op de heilzame werking van de buitenlandse vorming voor jonge graveurs, die later, naar 
Franss voorbeeld, werd vastgelegd in de Prix de Rome. Zover was het in 1836 nog niet, maar er werd 
well  opnieuw een leerling van Taurel bekroond met de Groote Prijs voor de graveerkunst: H.W. 
Couwenbergg (1814-1845). Naast de bekroonde graveurs De Mare en Couwenberg waren er ook andere 
leerlingenn van Taurel: Dirk Juriaan Sluyter (1811-1886), Willem Steelink sr.(1826-1913) en uiteraard 
zijnn eigen zoon CE. Taurel (1824-1892). Ze brachten diverse oude en eigentijdse meesters in prent: 
Rembrandtt en Van der Helst, maar ookPieneman, Kxuseman en Bles. Dankzij succesvolle leerlingen 
alss deze bracht Taurel aan het einde van de jaren dertig een opleving teweeg in de Nederlandse 
graveerkunst,, zoals het nieuwe kunsttijdschrift De Kunstkronijk ook constateerde in haar eerste 
jaargangg (1840-1841): 

'Mett een bijzonder genoegen zien wij in ons land de graveerkunst weder herleven. Door haar 
wordenn de voortbrengselen der schilders alom bekend; en ook wij bezitten kunstenaren, wier 
namenn men buiten 's lands zou verheerlijken, wanneer hunne werken, door middel van de 
graveerstift,, zich in de verzamelingen der kunstminnaars bevonden. Dit geldt niet alleen ten 
aanzienn der levende meesters, maar ook met opzigt tot vele kunstenaars van verleden tijden, 
welkee bij andere volken minder bekend zijn, dan zij werkelijk verdienen. In Italië, in 
Frankrijk,, in Engeland, zagen wij alle middelen in het werk gesteld, om een * Raphael*, een 
'Vann Dijck', een 'Lebrun*  door de graveerstift, tot in het oneindige te vermenigvuldigen.*  Hier 
gebeurdee niets van dien aard, [...]. Bij gebrek aan openbare of bijzondere aanmoediging, 
kunnenn wij de kunstenaren, [...]niet genoeg prijzen dat zij, op eigen kosten en risico, door 
grootee graveerwerken, aan de schilders, gedenkteekenen oprigten.'111 

Inn 1859 overleed de oude Taurel én werd hij aan de Academie opgevolgd zijn leerling J.W. Kaisér. 

Kortt samengevat bloeide zowel in Frankrij k en Engeland als in Nederland de graveerkunst óp vanaf de 
jarenn 1830. Terwijl in Frankrijk de meestergraveur Henriquel-Dupont de traditionele gravuretraditie 
nieuww leven inblies, hield Samuel Cousins de Engelse mezzotinttraditie hoog in de Victoriaanse 
prentkunstt en bracht Taurel in Nederland de graveerkunst tot leven. Ze werkten alledrie in een 
verschillendee context met verschillende tradities. In plaats van de traditionele koperplaten gebruikten 
dee prentmakers steeds meer platen van staal, hetgeen overal leidde tot een aanzienlijke vermeerdering 
vann de oplage per plaat. Inmiddels waren er echter ook al methoden uitgevonden om de platen zelf te 
vermenigvuldigen. . 

DeDe drukvorm vermenigvuldigd: stereo 's engalvano 's 
Inn de jacht op hogere oplagen was het gebruik van staalplaten een belangrijke stap voorwaarts, maar 
hett was slechts één van de vernieuwingen. Al in de achttiende-eeuwse drukkerijen gebruikte men een 
techniekk om de drukvorm met de kostbare loden letters via stereotypie te vermenigvuldigen in 
meerderee drukvormen, de zogenaamde stereo 's. Vanaf toen was het mogelijk om tegelijkertijd 
meerderee drukwerken te produceren.112 Deze nieuwe mogelijkheden werden bovendien ondersteund 
doorr andere belangrijke innovaties. Zo introduceerde Louis-Nicolas Robert (1716-1819) in 1799 zijn 
papiermachinee voor papier sansfin: papier zonder einde. In de eerste decennia van de negentiende 
eeuww werden de traditionele losse vellen papier steeds meer vervangen door de 'eindeloze* 
papierbanen.. Deze verandering hield grotendeels gelijke tred met de aanpassing van de drukpersen. 
Tott 1800 gebruikte men nog steeds de houten handpersen, waaraan sinds Gutenberg eigenlijk maar 
weinigg was veranderd. Dat veranderde met de introductie van de ijzeren drukpers van de Engelsman 
Charless Earl Stanhope (1753-1816) rond 1800. De Duitsers machmebouwers Friedrich König (1774-
1833)) en Andreas Friedrich Bauer (1783-1860) kwamen in 1810 met hun revolutionaire snelpers. Ze 
presenteerdenn hun vinding in Engeland, waar ze werkzaam waren vanwege de betere patentrechtelijk 
bescherming.. Vanaf nu gingen de persen letterlijk draaien. In de loop van de jaren 1810 en 1820 

1111 Anoniem, 'Eene gravure van den heer Sluijter.'De Kunstkronijk (1840-4l)Jrgl, p.57. 
1122 Janssen 2001, p. 113. 
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kwamenn er diverse varianten op de markt. De uitgever Johan Enschedé introduceerde de snelle 
machinee in 1828 ook in Nederland. Halverwege de eeuw werd de snelpers op zijn beurt vervangen 
doorr dé cilinderpersen en de rotatiepersen. De handaandrijving had bovendien plaatsgemaakt voor het 
gebruikk van stoom. Het Engelse blad The Times werd al in 1814 gedrukt door op stoom aangedreven 
drukpersen;; in Nederland werd hét eerste exemplaar pas in 1852 bij Thieme in gebruik genomen. De 
stereotypie,, de nieuwe papierproductie en de veel snellere drukpersen maakten het in de jaren dertig 
mogelijkk om afbeeldingen op grote schaal te vermenigvuldigen in (bijna) onbeperkte oplagen van 
honderdduizendenn tot miljoenen exemplaren en bovendien - heel belangrijk - binnen afzienbare tijd.113 

Dee snelheid van (re)productie was vooral van belang voor de door de actualiteit opgejaagde 
geïllustreerdee tijdschriften. Het was noodzakelijk om de tekst en de afbeeldingen snel te 
vermenigvuldigen.. De graveur Bewick had al aangetoond dat de houtgravure ideaal was voor de 
combinatiee van woord en beeld. Dankzij de stereotypie konden de houtgravures snel worden 
vermenigvuldigdd en vervolgens worden gebruikt voor het reproduceren van afbeeldingen. Het leidde 
voorall  in Engeland al aan het begin van de jaren 1830 tot een sterke toename van het aanbod van 
geïllustreerdee tijdschriften. Exemplarisch voor deze ontwikkeling is het Engelse Penny Magazine, één 
vann de eerste succesvolle geïllustreerde tijdschriften. De drukvormen voor de afbeeldingen, ook wel 
stereo'ss genoemd, werden snel geproduceerd voor de verschillende periodieken. Na publicatie van de 
afbeeldingenn werden ze vaak later opnieuw gebruikt of verkocht aan andere uitgevers van 
geïllustreerdee uitgaven. Zo ontstond in de jaren dertig en veertig een wijdverbreide handel in stereo's, 
mett de Engelse uitgevers als de grootste leveranciers. Dit aanbod van 'tweedehands' afbeeldingen was 
zelfss zo groot dat het voor veel tijdschriftredacties financieel onhaalbaar bleek om nog eigen 
houtgraveurss aan het werk te zetten. De Nederlandse houtgraveerschool is mede ten onder gegaan door 
hett aanbod van goedkope buitenlandse illustraties; dit ondanks de inzet van invloedrijke uitgevers als 
Beyerinck,, Fuhri en Sijthoff.114 In hoofdstuk vier kom ik uitvoeriger terug op de geïllustreerde 
(kunsttijdschriften.. Hier beperk ik mij slechts tot de constatering dat de stereotechniek een 
buitengewoonn succesvolle methode bleek om de drukvormen te vermenigvuldigen. 

Dee stereotypie kreeg een sterke impuls door de toepassing van elektriciteit. In de loop van de jaren 
dertigg wisten geleerden als Michael Faraday (1791-1867) de vluchtige elektriciteit steeds beter te 
beheersenn voor talloze toepassingen, zoals de elektromotor, de telegrafie en verlichting. In 1837 
presenteerdee Moritz H. von Jakobi (1801-1874) zijn memode om met behulp van elektrolyse metalen 

1133 De Wit 1993, p.35-69. En Hemels 2001, p.15-27. Janssen 2001, p.109-116 en Lente 2001, p.117-138 en De Zoete 2001, 
p.139-152. . 

Dee in 1840 opgerichte school stond onderleiding van -niet toevallig- een Engelse houtgraveur: Henry Brown, volgens De 
KunstkronijkKunstkronijk 'den bekwaamsten houtsnijder onzer eeuw'. De vierjarige opleiding was gratis en resultaten van de leerlingen 
zoudenn worden aangekocht door de Maatschappij van Schoone Kunsten. Deze maatschappij ging schuil achter De 
KunstkronijkKunstkronijk waarmee dit kunsttijdschrift direct een podium bood voor de jonge Nederlandse houtgraveurs, zie Anoniem, 
'Houtsnee-school.. De heer Brown*, De Kunstkronijk 1840-41, JRG1, p.7. Hoopvol schreef De Kunstkronijk daarop: 
'Beantwoordtt deze school aan de oogmerken harer oprigtmg, dan - zoo leest men in die aanspraak- moeten wij den tijd te 
gemoett gaan, waarin, gelijk weleer, op de naamrollen der Europesche meesters in houtsnijkunst ook namen van 
verdienstelijkee Nederlanders met roem vermeld zullen worden.', Anoniem, 'De houtsnee-school te 's Gravenhage', De 
KunstkronijkKunstkronijk 1842-43, p. 15. Net als elders werd de Nederlandse houtgravure gestimuleerd door de opkomst van 
geïllustreerdee tijdschriften zoals De Kunstkronijk. Toch wees men op de bescheiden schaal van deze techniek in Nederland in 
vergelijkingg met de stand van zaken in het buitenland. De techniek is nog niet van het niveau als bij de omliggende landen, 
maarr er is vooruitgang. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het belang van een goede drukker. Hij moet de graveur 
verstaan:: 'met een woord hij moet eene zekere mate van kunstgevoel bezitten', zie: Anoniem, 'Proeve van houtgravure', De 
KunstkronijkKunstkronijk 1847, JRG8, p.65. Hieronder kom ik uitvoeriger terug op dit tijdschrift. Hier beperk ik mij tot de constatering 
datt dergelijke uitgaven een eigen bijdrage leverden aan de opleving van de Nederlandse houtgravure in de jaren '40. Zo bood 
DeDe Kunstkronijk een podium voor het werk van jonge houtgraveurs. Daarnaast kan gewezen worden op de inzet van 
uitgeverss Beijerinck, die zich eerder voor de staalgravure inzette, en Fuhri: 'Sedert het begin der afgeloopen maand verschijnt 
err wekelijks bij de heeren G. J. A. Beijerinck te Amsterdam en K. Fuhri te 's Hage eene GeÏÏlustreerde Courant, gedeeltelijk 
ookk bestemd om de houtgravure in ons vaderland aan te moedigen, om welke welmeenende poging wij haar aan alle 
kvrastrninnaarss en bevorderaars aanbevelen.' Anoniem, 'Berichten1, De Kunstkronijk 1 844-45, JRG5, P8. Uitgever Fuhri had 
inn 1843 de houtgraveerschool overgenomen maar in de 1849 moest dit instituut definitief de deuren sluiten. Uitgever Sijthoff 
deedd hierna nog enkele pogingen om deze opleiding voor de houtgraveurs overeind te houden. Het was echter tevergeefs. Een 
belangrijkee oorzaak voor dit falen was het groorschalige aanbod van -veel goedkopere- kant en klare drukvormen van 
afbeeldingen.. Dankzij de stereotypie en de galvanoplastiek was er inmiddels een levendige handel ontstaan in 'tweede hands' 
drukvormen,, zie: De Zoete 2001, p.141-143. 
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platenn te vermenigvuldigen tot de zogenaamde galvano 's.n 5 De verkregen drukvormen waren veel 
sterkerr dan de traditionele loden stereo's en lieten veel grotere oplagen toe: verscheidene duizenden 
afdrukkenn per dag, terwijl de gewone plaatdrukker nauwelijks tweehonderd afdrukken kon afleveren. 
Hett Franse tijdschrift L 'Illustration schreef in 1846 over een galvano waarvan maar liefst 1,6 miljoen 
afdrukkenn waren gemaakt zónder kwaliteitsverlies.11*  De nieuwe techniek sloeg als het ware een brug 
tussenn de traditionele kopergravure en de moderne staalgravure. De unieke kwaliteiten van een 
kopergravuree konden dankzij dit nieuwe procédé eenvoudig worden overgebracht op een staalplaat, 
geschiktt voor veel grotere oplagen.117 Ook koperplaten haalden op deze wijze oplagen van rninimaal 
tienduizendtienduizend exemplaren. Naast de galvanoplastiek moet nog gewezen worden op het 'verstalen*  van 
koperplaten.. Het voordeel van de hardere plaat was bij het graveren ervan nu eenmaal een nadeel. Het 
'zachte'' koper liet zich eenvoudiger bewerken. Aan het einde van de jaren 1850 werd het mogelijk Om 
dee 'zachte' koperplaat na bewerking te voorzien van een laagje staal. Dankzij deze methode konden 
vann de koperplaten oplagen worden gedrukt die voorheen alleen met staalplaten haalbaar waren.118 

Vanaff  de introductie van het galvaniseren wees men op de voordelen voor de 
kunstreproductie.1199 L 'Artiste omschreef de vondst van Jakobi als 'une invention merveilleuse, qui se 
compare,, sous tous les rapports, a l'lnvention de M Daguerre.'120 Bovendien zinspeelde men reeds op 
dee combinatie van de galvanografïe met de fotografie van Daguerre die de schilder en graveur 
overbodigg zouden maken: 

'HH est certain,[...] qu'aucun artiste ne peut produire des dessins aussi fidèles; mais la science a 
faitt agir Ie doigt de la nature, et au lieu d'inscrire sur son oeuvre:-Dessiné par Ingres, grave par 
Calamata,, elle y a tracé ces mots:- Dessiné par la lumière et grave par Velectricité.'m 

Dee vondst van de galvanoplastiek raakte snel verspreid: Timportance des résultats commerciaux a 
renduu les progrès beaueoup plus rapides. La galvanoplastique a déjè fait Ie tour du monde civilise.'122 

Dee Nederlandse Kunstkrönijk voorspelde in 1844 zelfs: 'Het rijk der houtsneden heeft een einde; eene 
grootee omwenteling op het gebied der staal-, en koper-gravure is op handen.'123 Bij nader inzien dacht 
dee redactie van De Kunstkrönijk in 1850 dat het niet zo'n vaart zou lopen. De galvanografïe (of 
glvphografie)) was eerder een aanvulling op de reeds bestaande technieken dan een bedreiging ervan: 

'Hierr te lande schijnt deze kunst te pogen, de kopergravure veel nabij te komen. Wij voor ons 
achtenn de kunst nog te jong om daaromtrent nu reeds een beslissend oordeel te vellen. Genoeg, 
datt wij in onze verwachtingen niet zijn misleid, en wat reeds in den aanvang van haar 
voorgesteldd hebben, heeft zich bewaarheid. Zij verdient, verdient werkelijk eene eervolle 
plaatss onder de fraaije kunsten. Wij gelooven dat zij geenerlei soort van gravure zal 
verdringen,, want gelijk iedere staat zij op zich zelve, bezit zij hare eigenaardigheid, heeft zij 
haree bijzondere eischen, vordert zij eene bijzondere behandeling en brengen hare werken een 
bijzonderr effect te weeg. Wat uitvoerigheid betreft, houdt zij het midden tusschen hout- en 
kopergravure,, en wegens de onslijtbaarheid harer reliafvormen biedt zij belangrijke 
voordedenn aan bij het afdrukken op de boekdrukpers. Intusschen schijnt de houtgravure 

1155 Zo schreef L 'Artiste in 1845: 'Ie résultat est beaueoup plus satisfaisant encore pour les artistes, puisque les finesses les 
pluss exquises du modèle se trouvent rendues avec une fidélités que Ia fonte coulante ne peut atteindre, et qui permettra 
souventt de se passer du ciseleur',, zie: XX, 'La Galvanoplastie appliquée aux arts', L 'Artiste (1845) IV p 61 
1155 De Zoete 2001, p.145. 
1177 Gabriel Laviron, 'M. Philippe de Rouen.Application de la gaivanoplasitque a la reproduction des planches gravées a 1'eau-
fortess et au burin*, L 'Artiste (1846) VII , p.211. Zie ook: Anoniem, 'A process of hardening engraved copper plates' The Art 
JournalJournal (1858), p.356. 
1188 'this will be the fourth great Art-auxilairy which may be almost said to signalize the former half of the present century- we 
meann lithography-, the hardening of the steel plate, photography, and, fourthly, this method of multiplying copper-plate 
engravings.'' Anoniem, 'A process of hardening engraved copperplates', The Art Journal (1858), p.356. 
1199 Anatole de Démidoff, 'Notice sur Ie procédé de galvanoplasique', L 'Artiste (1840) VI, p.7. Zie ingezonden brief 
Boquillon,, 'Le Galvanoplastique', L 'Artiste, 6 (1840), p.55-57. 
1200 XX, 'La Galvanoplastie appliquée aux arts', L 'Artiste 4e (1845) IV, p.61. 
1211 XX, 'La Galvanoplastie appliquée aux arts',I*y4rt/jf/e4e(1845)IV,p.6I. 
1222 XX, 'La Galvanoplastie appliquée aux am', L 'Artiste 4e (1845) IV, p.62. 
1233 Anoniem, 'Berichten', De Kunstkrönijk 5 (184445), p.71. Een jaar eerder wees De Kunstkrönijk reeds op het belang van 
ditt procédé voor de reproductie van beeldhouwkunst, zie: Anoniem, 'Berichten', De Kunstkrönijk 4 (1843-44), p.7. 
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warmerr van toon en kleur te geven, en is de glypögraphische plaat, scherp in hare lijnen, bij 
gebrekk aan kleur, eenigzins rond en plat. Het is evenwel te verwachten, dat de heer Binger van 
lieverledee al die verbeteringen zal weten aan te brengen waarvoor de zaak vatbaar is. Waarlijk, 
wanneerr wij letten op den korte tijd harer beoefening in ons land, dan moeten wij bekennen, 
datt hij reeds groote vorderingen heeft gemaakt, en wij houden ons verzekerd, dat [...] zij 
werkelijkk allengs de kopergravure zeer nabij zou kunnen komen.'124 

Alduss waren stereotypie en galvanografie belangrijke innovaties in de grafische industrie.125 Had het 
gebruikk van staalplaten de oplage al doen toenemen met een factor tien, door het vermenigvuldigen 
vann de drukvormen steeg de oplage nog eens exponentieel, ƒ79 ;4/#/C7 Bovendien was het mogelijk 
omm meerdere, identieke drukvormen tegelijkertijd, parallel aan elkaar, af te drukken. Op deze wijze 
haaldee men niet alleen veel hogere oplagen dan voorheen, maar werd bovendien grote tijdwinst 
geboekt.. Zo kende een houtgravure in beginsel al wel een enorme oplage, van honderdduizenden tot 
somss wel een paar miljoen, maar dankzij stereotypie was het mogelijk om dergelijke aantallen binnen 
kortee rijd te realiseren. Inmiddels was echter ook de lithografie hiervoor beschikbaar, getransformeerd 
vann een nieuwe experimentele techniek tot een massamedium. 

DeDe Htkogrqfte ais massamedium 
Inn dé jaren dertig nam ook de lithografie een grote vlucht. In Parijs groeide tussen 1838 en 1845 het 
aantall  lithografen van 93 tot 159.126 In Londen was het aantal lithografische drukkers zelfs al snel 
groterr dan het aantal gravuredrukkerijen.127 In 1840 wees L 'Artiste op de bloei van het nieuwe 
medium:: 'Après Ie souvenir, TactuaUté; après la captivité, Ie triomphe; après la gravure, la 
lithographe'.128 8 

Dee lithografie werd in Frankrijk ongekend populair.129 De uitgever Engelmann kreeg al snel 
concurrentiee van andere succesvolle uitgevers in de lithografie, zoals Bertauts en Lemercier. De 
techniekk werd nu op grote schaal gebruikt voor reclame, decoratie en spotprenten. Het grote succes 
vann de lithografie bracht de techniek zelfs al snel in een commercieel daglicht130 L 'Artiste keek met 
bewonderingg naar Duitsland, waar de techniek eerder werd gewaardeerd als een volwaardige techniek 
voorr de reproductie van kunstwerken.131 Onder Franse schilders werd de lithografie soms nog 
beschouwdd met een: 

'dédaigneusee radifference[..]Les peintres se refusent a leur Contier leurs compositions; ils 
aspirentt tous aux honneurs dé la reproduction par la gravure, et perdent ainsi une popularité 
quii  leur serait bien vite par Timmense et facile publicité de la lithographie.'132 

Aann talent lag het niet. Lithografen als Aubry-Lecomte (1787-1858), door Beraldi omschreven als 'Ie 
princee des lithographes', Léon Noël (1807-1884) en Adolphe Mouilleron (1820-1881) maakten furore 

1244 Anoniem, lG\yw&tyh\$.\DeKtmsthronijk 11 (1850), p.48. 
1255 Uiteraard waren stereotypie en galvanoplastiek niet de enige vernieuwingen die dit mogelijk maakten. Daarnaast moet 
gewezenn worden op het gebruik van nieuwe drukpersen zoals de op stoom aangedreven ciïinderpersen en de verbeteringen 
vann inkt en papier, zie: Gaskell 1985, p.260. 
126Merïotl996,p.IQ. . 
1277 Hamber 1996, p.40. Nadat het plaatsje Bath rond 1813 kortstondig het centrum was van de Engelse lithografie, vonden 
vanaff  1815 de belangrijkste ontwikkelingen op dit terein plaats in Londen. In Frankrijk werd de toon gezet door Parijs. In 
18399 waren van de 300 lithografische drukkers in Frankrijk 100 gevestigd waren in de hoofdstad, Twyman 1970, p. 160-162. 
1288 Anoniem, 'Gravures et illustrations', L'Arüste 6 (1840), VIp.413. 
1299 'C'est aux artistes francais que la lithographie doit ses progrès Ie plus remarquables; aussi s'est-elle popularisée chez nous 
avecc une merveilleuse rapidité.', zie: S.-C, 'La ChapéUe Sixtiné, lithographie, par M.Sudre, d'après M. Ingres', L 'Artiste 
(1834),, p.I. 

Zoo verzuchtte een criticus in L 'Artiste naar aanleiding van de salon van 1836 'elle a été employee a de si mauvais usages, 
qu'ellee a fini  pa y prendre un assez maivais renom. Ses productions n'ont plus offert a ['attention des gens de goÜt que 
quelquee rares croquis d'artistes, et elle a dü se contenter, pour ses ouvrages finis, des sympathies les plus vulgaires et les plus 
ignorantes',, Anoniem, 'Salon de 1836. Gravure et lithographie', £'v4rtö/e( 1836) XI p. 184. 
lTll Anoniem, 'Dé la Lithographie', L'Arüste (1837) XIII , p.15. 
1322 Anoniem, 'L'atelier de Mieris. Lithographie de Léon Noei pour 1'ouvrage lithographie de la galerie de Dresde, Publié a 
Leipsick',, L'Arüste, XTV (1837), p.227. 
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mett  prenten naar  beroemde meesters als Girodet, Prud'hon en Winterhalter . [18] Hun prenten 
bewezenn dat litho' s niet meer  onder  hoefden te doen voor  de traditionele gravures.134 

Behalvee in Frankrij k kwam de lithografi e ook in Engeland tot bloei. Hier  werd het medium vooral 
ingezett  voor  de reproductie van aquarellen. Al in de loop van de jaren 1820 groeide de concurrentie 
mett  de oudere aquatint, maar  vanaf ongeveer  1840 was de lithografi e de meest gebruikte 
reproductietechniekk voor  kunstwerken op papier.136 Tekenend voor  de nauwe band tussen de 
lithografi ee en de aquarelkunst is dat de belangrijkste lithografen voortkwamen uit de traditi e van 
aquarellistenn als J.D. Harding (1797-1863). Hij  was een productief reprodiictielithograaf en maakte 
onderr  andere prenten naar  het werk van de bekende landschapsschilder  R.P. Boningtón, zoals A Series 
ofof Subjects from the Works of the Late HP. Bonington (1829-1830).l37 Een andere invloedrijk e 
lithograaff  was Louis Haghe (1806-1885), die jarenlang samenwerkte met de uitgever  Willia m Day 
(1797-1845),, sinds de jaren 1840 de belangrijkste concurrent van de uitgever  en pionier  in de Engelse 
lithografi ee Hullmandel. 

Naa een aarzelende start raakte de lithografi e rond 1830 ook in Nederland op gang.138 De toon werd 
gezett  door  het reeds genoemde album Het Koninklijk  Museum van s Gravenhage op steen gebracht, 
gedruktt  tussen 1828 en 1833 bij  Desguerrois te Amsterdam. Rond 1830 verschenen ook de eerste 
resultatenn van de samenwerking tussen Daiwaille en Koekoek, Waarschijnlij k op initiatie f van de 
lithograafuitgeverr  Daiwaille werkte Koekoek mee aan drie series litho' s met natuurstudies: Landschap 
studiën.studiën.139139 In het voetspoor  van Daiwaille werkten in de jaren 1840 productieve lithografen als de 
gebroederss C.C.A. Last (1808-1876) en H.W. Last (1817-1873) en A.C. Nunnink (1813-1894), die 
prentenn maakten naar  populaire Nederlandse meesters als Schelf hout, Kruseman en Rochussen. De 
stroomm van litho' s werd voortgezet door  onder  andere Het Hollandsche Schilder- en Letterkundige 
albumalbum en Verzameling van teekeningen door onze voornaamste schilders, vervaardigd en gedrukt bij 
dee Koninklijk e Lithografi e van C.W. Mieling tussen 1847 en 1849.140 Voor  de Nederlandse lithografi e 
uitt  deze periode moet ook gewezen worden op de kunstenaar  August Allebé (1838-1927). Hij  maakte 
inn 1855 zijn eerste litho' s óp aandringen van Jozef Israels, die hem bovendien introduceerde bij  de 

1333 Beraldi 1885-1892 I, p 67. 
1344 Anoniem, 'Salon de 1836. Gravure et lithographie', L'.^r/tste (1836) XI p.181-184 en Anoniem, 'Société des Arms des 
Artss de la Vill e d'Amiens. Le Roi René, Lithographic par Aubry-Lecomte, d'après Saint-Èvré', L 'Artiste, XII (1836), p.325. 
Ziee ook over Léon Noël: Anoniem, 'Variétés', L Artiste 1833, p.3Ö3 en Anoniem, 'Gravure et lithographie', L 'Artiste Vil 
(1834),, p.158-159. Anoniem, 'Salon de 1835. Gravures et Lithographies', L'Artiste (1835) IX, p.l93-194,zie: Beraldi 1185-
1892,p.200-217. . 
1355 Dankzij de mechanisatie van het drukproces konden voor diverse vormen van illustratiemateriaal, zoals affiches en 
reclamemateriaal,, oplagen van 8000 exemplaren per dag worden gehaald. Het reproduceren van kunstwerken van oude en 
levendee meesters vergde echter meer zorg en aandacht waardoor de productie lager lag, zie: R.Hunt, 'Lithography, and other 
noveltiess in printing', The Art Journal 1854, p. 1-3. Lithografische reproducties waren nu op grote schaal voorhanden zowel 
vann oude als eigentijdse meesters Zo werden öp ruime schaal werken van Franz Xavier Winterhalter (1805-1873), William 
Mulreadyy (1786-1863) en George Clarkson Stansfïeld (1828-1878) in litho verspreid, zie: Hamber 1996, p.40. 
,3*Twymanl970,p.l76. . 
1377 Twyman 1970, p.199. 
1388 De IithograÖsche vernieuwing in het buitenland werden ook in Nederland snel opgemerkt. Zo publiceerde De 
KunstkronijkKunstkronijk in de eerste jaargang (1840-1841) een bericht over verbeteringen van het rriedium door de bijdrage van uitgever 
Hullmandel.. Het was hem gelukt om met een penseel tinten op de steen aan te brengen die vervolgens te laten afdrukken: 'De 
uitvindingg is zonder tegenspraak de gewigtigste, met betrekking op de reproductive kunsten, sedert de uitvinding der 
lithographiee zelve. Thans is den schilder een middel aan de hand gegeven, de oorspronkelijke schets, zoo als dezelve op 
papierr gebragt, te vermenigvuldigen, zonder dat zijne manier in iets veranderd worde. * Elke schakering en toon is nu op de 
steenn aan te brengen: 'in een woord, de lithographie ts nu voor den schilder geworden, hetgeen zij tot heden slechts voor den 
teekenaarr was', Anoniem, 'Mengelwerk', De Kunstkronijk I (1840-41), p.63-64. 
1399 De Landschap studiën zijn enkele keren opnieuw uitgegeven en was daarmee een succesvolle in het populaire genre van 
voorbeeldboekenn voor jonge schilders. Andere lithoseries van de hand van Koekoek waren Album lithographiques de 1830 
enn de topografische serie Vues Pittoresques du Royaume des Pay-Bas, zie: tent.cat Dordrecht 1997, p. 83-88. 
1400 Daarnaast kan nog gewezen worden op Het Album peintres Hollandais et belges, La Haye, A. A. Weimar 1844 en De 
NederlandscheNederlandsche Teekenportefeuille, Verzameling van oorspronkelijke Teeken-studien, door Nederlandsche schilders öp steen 
getekend,getekend, 's Gravenhage, C.W. Mieling l%46 en het Mtnim der schoone kunsten, uitgegeven in Haarlem russen 1800-1854, 
zie:DeSteurss 1929, p.5. 
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Fransee meesterlithograaf Mouilleron, met wie Israels goed bevriend was. In Parijs betrok Allebéé een 
woningg in de Rue Cadet, tegenover de beroemde lithografische drukker en uitgever Bertauts, de beste 
drukkerr van Europa, waarr ook hij zijn prenten liet drukken. In het Louvre maakte hij litho's naar 
werkenn van Rembrandt, Murillo en Chardin, en hij volgde de cursus lithografie aan de Ecole des 
Beaux-Artss onder leiding van Mouilleron.142 In 1858 keerde Allebé terug naar Amsterdam en maakte 
err litho*s voor DeKunstkronijk, werkte mee aan het Scheffer-album en vervaardigde litho's op 
folioformaatt van Israels' Adagio con Espressione en The Piigrimfathers van J.G. Schwartze. Na 1860 
speeldee de lithografie voor Allebé slechts een bescheiden rol. Maar hij bleef prenten maken, zoals de 
lithoo naar Lutetia van Alfred Stevens.143 

Prentmakerss van Daiwaille tot en met Allebé leverden een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandsee lithografie. Toch was die daarmee nog niet vergelijkbaar met de lithografische productie 
inn het buitenland. In 1865 erkende De Kunstkronijk dat de Nederlandse lithografie 'niet nog die hoogte 
[heeft]]  bereikt, waarop wij haar in het buitenland zien staan; hetzij dan door de artistieke verdiensten 
harerr voortbrengselen, hetzij door de volmaking van het technisch procédé bij het afdrukken.'144 

Tegelijkertijdd wees men erop dat het medium ook hier op ruime schaal werd toegepast, zozeer zelfs, 
datt eventuele steun door de staat overbodig was. 

Overr het algemeen kan worden gesteld dat de lithografie vanaf de jaren 1830 zowel in 
Frankrijk,, Engeland als Nederland in een stroomversnelling raakte. Vooral de opkomst van 
geïllustreerdee tijdschriften zorgde voor een grote productie van litho's. Het bekendste voorbeeld is 
wellichtt het kunsttijdschrift L 'Artiste, dat decennialang een belangrijk podium was voor de 
lithografischee kunstreproductie.145 In Nederland gold dat voor De Kunstkronijk, dat rijkelijk werd 
voorzienn door talloze lithografen, zoals J.H. Weissenbruch en J.J. van der Maaten.146 Op de rol van 
tijdschriftenn voor de productie en verspreiding van kunstreproducties kom ik in hoofdstuk vier terug. 
Hierr is van belang dat de populariteit van dergelijke met litho's geïllustreerde uitgaven niet los kan 
wordenn gezien van de lithografie als massamedium halverwege de negentiende eeuw. De ontwikkeling 
vann het lithografische medium bracht overigens ook een nieuwe mogelijkheid binnen handbereik: 
dankzijj  de lithografie kon voor het eerst op grote schaal in kleur worden gereproduceerd. 

DeDe kleurenlithogrqfie 
'Colouringg of prints is a lucrative employment,' schreef Priscilla Wakefield (1751-1832) in 1798.147 

Omm prenten kleur te geven kon men eeuwenlang niets anders doen dan de gravure, mezzotint of ets 
handmatigg in te kleuren. Het grafisch reproduceren van kleur was een lastig probleem.148 Odk litho's 
moestenn aanvankelijk nog met de hand van kleur worden voorzien. Het inkleuren van prenten was 
aantrekkelijkk werk, vooral voor vrouwen, aldus de 'emancipatoire' Wakefield in 1798, het jaar dat 
Senefelderr zijn lithografie ontwikkelde. De techniek bood een nieuw perspectief in de zoektocht naar 
eenn grafische methode voor kleurenreproductie. Nadat het medium rond 1830 was uitgekristalliseerd 
richtterichtte men de experimenten vooral op de ontwikkeling van een effectief Weurendrukprocédé. Onder 
dee paraplu vann de kleurenlithografie, of chromolithografie, ontstond al snel een dynamische 
ontwikkelingg van verschillende procédés om prenten in kleur te reproduceren. 

1411 Het is bekend dat Mouilleron in deze periode regelmatig contact had met de Israels. Of Allebé de lithograaf Mouilleron 
toenn al persoonlijk kende is niet duidelijk, zie: De Steurs 1929, p.45. Zie ook W. Loos, 'Het limografisch oeuvre van August 
Allebé',, in: W.Loos, Waarde heer Allebé'. Leven en werk van August Allebé (1838-1927), Zwolle 1988, p.145-149. 
1422 De Steurs 1929, p;47-53. 
1433 Ook maakte hij diverse portretten van onder anderen Multatuli, ds O.G.HeIdring en de dierschilder W. Verschuur. Na het 
aanvaardenn van het directeurschap aan de Rijkakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam 1880 lijkt hij nauwelijks 
meerr aan lithograferen te zijn toegekomen, gezien de beperkte productie uit deze periode, Een van zijn laatste prenten is 
waarschijnlijkk een litho naar een werk van Jac van Looy, zie: Steurs 1929, p.71-84. 
1444 Anoniem, 'Gedachten over kunsten volksleven', DeKunstkronijk7 (1865),p.73~74. 
145145 Een productieve prentmaker voor dit tijdschrift was onder andere Celestin Nanteuil (1813-1873), zie hierover: Beraldi 
1885-1892,, p.164-188. 
JWW fn de regel waren het litho's vervaardigd naar reeds bestaande composities van anderen. Vooral CCA. Last, XM. 
Bogman,, W. de Koning, A.C. Nunnink, A.C Kramer, F.W. Waanders en vooral ook F.H. Weissenbruch, H.A.C. Dekker, en 
J.J.. Mesker maakten vele reproducties naar moderne Nederlandse kunst. Daarnaast publiceerde De Kunstkronijk ook 
originelee litho's van schilders als Schelfhout, Bosboom, Rochussen en Koekoek. 
1477 Geciteerd in: Harrison Wood Gaiger 2000, p. 1049. 
1488 Dat neemt niet weg dat er al in de achttiende eeuw veel werd geëxperimenteerd om tot een kleurendruktechniek te komen, 
zie:: Gray 1937, p.43-56. 
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Georgee Baxter  (1804-1867) kreeg in 1835 als een van de eersten patent op een 
kleurendrukprocédé.. Het was aanvankelijk ontwikkeld voor  het drukken van houtgravures maar  werd 
all  snel toegepast bij  de lithografie. Twee jaar  later  publiceerde hij  de eerste kunstreproducties via deze 
methodee in The Pictorial Album; or, Cabinet of Paintings, bestaande uit 11 kleurenreproducties.149 

Naastt  Baxter  leverde Thomas Shotter  Boys (1783-1874) een belangrijke bijdrage aan de 
kleurenlithografie.. In samenwerking met Hullmandel maakte hij  al aan het einde van de jaren 1830 
diversee kleurenlitho's. In de tussentijd werd ook in Frankrij k druk geëxperimenteerd met de 
kleurenlithografie.. Frankrijk s belangrijkste lithograaf Engelmann ontving in 1837 een patent voor  een 
kleurendrukprocédé.1500 Gedurende 1835-1840 verscheen zijn belangrijke verhandeling Traite 
théoretiquethéoretique et pratique de lithographie (Mulhouse 1835-1840) over  het nieuwe procédé. Hiermee brak 
eenn nieuwe fase aan in de ontwikkeling van de lithografie.151 

Dee resultaten van de kleurenlithografi e waren op de WereldtentoonstelHng van 1851 in 
Londenn te bewonderen, zoals de kleurenprenten van de befaamde lithograaf Louis Haghe.152 Vooral de 
Engelsee firma's  Day &  Sons en Rowney ontwikkelden zich in deze periode tot specialisten op het 
terreinn van de chromolithografie.153 Ze gebruikten de techniek vooral voor  de reproductie van 
aquarellen.1544 Het principe bij  de kleurenlithografi e was even eenvoudig als effectief: de stenen 
werdenn met verschillende kleuren inkt over  elkaar  heen afgedrukt. Soms werden kosten noch moeite 
gespaardd om originele werken in kleur  te benaderen. Er  zijn voorbeelden bekend van kleurenlitho' s 
gedruktt  van 37 verschillende stenen.155 De kwaliteit van deze reproducties en de hoge verwachtingen 
vann deze techniek gaven The Art Journal in 1854 reden om te wijzen op de dreiging van de 
chromolithografi ee voor  de traditionele prestigieuze hjngravures.156 Desondanks zag men toch nog een 
plaatss voor  traditionele gravures: 

'i nn truth , these coloured print s seem now-a-days to be occupying the windows of the 
printselier,, almost to the entire exclusion of the works of the engraver. We have no fear  that 
howeverr  for  the latter, inasmuch as there is ample room for  both, and each wil l maintain its 
ownn position, and receive its share of public patronage, according to the taste of the 
purchaser.*157 7 

Inn Nederland maakte vooral de firm a Tresling en Co naam met de productie van kleurenlitho's. Over 
dee prent vervaardigd door  Hermann Wolff naar  de Avondschool van Gerard Dou in het Rijksmuseum 
schreeff  De Kunstkronijk. 

'Teekenaarr  en drukker  hebben op verassende wijze de groote moeilijkheden overwonnen, 
welkee de reproductie van eene schilderij, zoo krachtig en warm van kleur, zoo gecompliceerd 
vann effect als deze, moest opleveren. De verkregen uitslag geeft ons recht om deze recht 
artistiekee onderneming in de aandacht te brengen van het hmstminnend publiek aan te bevelen 

Daarnaastt gaf hij losse prenten uit werken van oude meesters, de: Hambcr 1996, p. 41. 
1500 G.von Groschwitz, 'The significance of XIX Color Lithography', Gazette des Beaux Arts (1954), p.248 
1511 Twyman 1970, p.160-162. Zie ook: Delecluze, 'La Chromolithographie', I 'Artiste (1839), p.186-188. Nieuwe 
mogelijkhedenn werden uitvoerig besproken in het tijdschrift Ie Lithograph dat tussen 1837-1848 maandelijks verscheen. De 
kleurenlithografiee van Engelmann was gedurende de jaren '40 een veelgebruikte methode in Frankrijk, zie: Anoniem, 
'Impressionn en couleur', L 'Artiste 1847 DC, p.207-208. 
1533 R.Hunt, 'Lithography, and other novelties in printing', The Art Journal 1854, p.2. 
1533 Exclusieve uitgaven van Day waren: Digby Wyatt's, Industrial Arts of the Nineteenth Century (Day & Sons, London 
18511 -1853) en John Bürley Waring's, Art Treasures of the United Kingdom from the Art Treasures Exhibition, Manchester 
(Londenn 1858), zie: Harnber 1996, p.42. 

Anoniem,, 'Chromolithography', The Art Journal 1856, p.95. Zie ook over de grafische imitaties van aquarellen door de 
firmafirma Rowney: Anoniem, 'Cnromo-lithography. The gallery of Messrs. Rowney', The Art Journal (1859), p.367. 
1533 Anoniem, 'Chromo-lithography. The gallery of Messrs. Rowney', The Art Journal (1859), p.367. 
1566 R. Hunt, 'Lithography, and other novelties in printing', The AH Journal 1854, p.2. De firma Rowney ontwikkelde ook een 
kleurendruktechniekk die meer verwant was met de houtgravure voor de reproductie van aquarellen, waarover The Art Journal 
enthousiastt schreef: 'they approach só nearly to original drawings mat they may easily be mistaken for them.[...] It is highly 
too the credit of Messrs Rowney mat they have been among the first to exhibit the capabilities of this 'new Art', Anoniem, 
'Water-Colourr Engravings', The Art Journal, 1850, p.234. Zie ook over de prenten van de firma Day: Anoniem, 'The 
Publicationss of Messrs. Day and Sons', The Art Journal (1856), p.320. 
1577 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1856), p.324. 
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enn te wenschen dat genoemde firma door succes worde aangemoedigd, op den ingeslagen weg 
voortt te gaan.'158 

Alduss gaf de kleurenlithografie letterlijk kleur aan de grafische geschiedenis. Eindelijk was er een 
grafischee methode om kleur te reproduceren. De techniek werd op talloze terreinen gebruikt, van 
zeldzamee aquarellen van Turner tot reclameaffiches. De voordelen bleven overigens beperkt tot het 
lithografischh medium. Staalgravures en etsen moesten nog steeds met de hand worden ingekleurd. De 
kleurenlithografiee was een van de meest spectaculaire vernieuwingen op grafisch gebied in de 
negentiendee eeuw. De kleürenlitho's staken fel aftegen de gravures, mezzotints en etsen in zwart-wit. 
Opp één punt kwamen al deze technieken echter nog steeds overeen: er werd van de prentmaker nog 
steedss enige tekenvaardigheid gevraagd. Er werd evenwel al gewerkt aan technieken waarbij ook dat 
niett meer nodig was. 

HetHet nieuwste medium: de fotografie 
Inn januari 2002 werd een bijzondere foto geveild.159 Het was een afbeelding gemaakt door Joseph 
Nicéphoree Nièpce (1756-1833), daterend uit 1825 en daarmee tot dusver de vroegste foto uit de 
geschiedenis.. Het onderwerp is een zeventiende-eeuwse prent, waarmee het tevens de eerste 
fotografischee kunstreproductie is. De natuurkundige Nièpce was een veelzijdig man. Zo had hij eerder 
all  een vroege vorm van de fiets ontworpen en was hij zich in de jaren 1820 bezig gaan houden met 
fotografie.1600 Hij werkte hierbij samen met zijn assistent, de panoramaschilder Louis-Jacques-Mandé 
Daguerree (1787-1851). De leerling zou zijn leermeester echter al snel naar de kroon steken als 
grondleggerr van het nieuwste medium.161 

Inn 1839 deed L 'Artiste enthousiast verslag van een nieuwe techniek ontwikkeld door 
Daguerre.1622 Het was nu overtuigend bewezen dat men de werkelijkheid kón vastleggen met behulp 
vann louter belichting. Vanaf het eerste moment zag men de voordelen voor het reproduceren van 
kunstwerken,, zoals de criticus Jules Janin in 1839 stelde: *Le Daguerreotype est destine a reproduire 
less beaux aspects de la nature et de 1'art, a peu prés comme rimprimerie reproduit les chefs-d'oeuvres 
dee Pesprit humain'.163 De methode van Daguerre werd al snel gebruikt voor het reproduceren van 
kunstwerken.. Gezien de problemen met de belichting en de (ongevoeligheid voor Meur leende de 
techniekk zich vooral voor kunstwerken in de openlucht, zoals sculptuur en architectuur,164 Daarnaast 
werdd de methode al snel populair voor het maken van portretten. De techniek bood uitzonderlijk 
scherpee afbeeldingen, maar het reproduceren ervan was aanvankelijk nog niet mogelijk: de resultaten 
leverdenn 'unieke' afbeeldingen. 

Daguerre'ss techniek raakte snel internationaal bekend. Er bestonden nauwe contacten tussen de 
Engelsee en Franse pioniers van de fotografie.165 Ook in Nederland werd de uitvinding van Daguerre al 

158158 Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkranijk (1867), JRG9, p.55. 
1599 zie over deze veiling bij Sotheby's: NRC Handelsblad 10-1-02. 
1600 McCauly wijst in haar studie Industrial Madness op enkele vroege foto's uit 1827: een portret van de Kardinaal van 
Amboise,, een landschap van Claude Lorraine en een voorstelling van de Heilige familie als deeerste voorbeelden van 
fotografischee reproductie van kunstwerken, zie: McCauly 1994, p.266. Zie ook over de eerste experimenten van Nièpce en 
zijnn samenwerking met Daguerre, Bann 2001, p.98-103. 

Dee eerder genoemde foto van Nièpce uit 1825 is op het moment van schrijven het vroegste voorbeeld van fotografie. Al in 
dee negentiende eeuw achtte men het niet uitgesloten dat de geschiedenis van de fotografie misschien wel veel verder terug 
ging.. In 1862 vroeg men Georges Wallis van het South Kensington Museum advies omtrent een paar bijzondere afbeeldingen 
opp papier. De techniek suggereerde een fotografisch procédé. Ook de twee bijgevoegde zilveren plaatjes met vage 
afbeeldingenn leken sterk op Daguerreotypieen. Op één van de afbeeldingen stond een gebouw afgebeeld zoals het had 
bestaann in 1790! Ging het hier om achttiende-eeuwse foto's? Men hield er serieus rekening mee en legde de vraag voor aan 
dee Photographic Society. Uiteindelijk bleek het echter te gaan om prenten in aquatint. Wallis, G., 'The Ghost of an Art-
Process,, practised at Soho, near Birmingham about 1770 to 1780, errononeously supposed to have been photography', The 
ArtArt Journal (1866), p.251-255. Interessant is echter dat men niet bijvoorbeeld uitsloot dat de fotografie in de achttiende eeuw 
all  bestond. En waarom ook niet? De benodigde chemische en technische kennis was ook toen al grotendeels voor handen. 
, tóó A.-Z-, 'Revue de la Seraaine', L 'Artiste (1839) II, p. 116. 
1633 J. Janin, 'Le Daguerotype', L 'Artiste (1839) II, p.147, zie ook over de daguerotype Anoniem, 'Gravure de la présente 
livraison.. Vue de Saint-Jean-L' Acre- Mode de calque de Daguerréotype\ L 'Artiste (1840), VI, p.276. 
164164 Hamber 1996, p.56. 
'*33 Hamber 1996, p.52-53. Bekend is dat Nièpce al eindjaren twintig contact had met de belangrijke Engelse uitgever R. 
AckeimamL L 
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spoedigg opgemerkt. Op 23 september 1839 exposeerde de Nederlandse schilder Christiaan Portman 
eenn Daguerreotypie van het Binnenhof op een tentoonstelling in Den Haag.166 De betekenis van 
Daguerre'ss uitvinding werd al even snel onderkend, 20 schreef de Nederlandsche Konst en Letterbode 
nogg in hetzelfde jaar: 

'Zooo de schilderkunst door de uitvinding van Daguerre ongeschonden blijft , en veeleer van 
dezelvee nuttige lessen zal kunnen opdoen, lijdt het wel geen twijfel of de kunst om door 
middell  van het Zonlicht Teekeningen voort te brengen, zal weldra algemeen zijn. De 
voortbrengselenn der Heliographie zullen spoedig die der Lithographic opzijde streven, en, 
gelijkk deze de Graveerkunst in een treurig verval bragt, wacht haar thans een mededinger, die 
inn snelheid van uitvoering met de treffendste nauwkeurigheid gepaard, de Steendrukkunst 
overtreft,, en de Houtsnijdkunst met volkomen minschatting bedreigt.'167 

Voorr het zover was, moesten eerst nog de nodige technische problemen worden opgelost, zoals het 
vermenigvuldigenn van de afbeelding. Terwijl voor Daguerre het reproduceren van de afdruk nog een 
probleemm was, experimenteerden de Engelsen William Henry Fox Talbot (1800-1877) en John 
Herschell  (1792-1871) al in de jaren dertig met het reproductieprincipe van het negatief.168 Bij de 
publicatiee van zijn nieuwe principe, beloofde Fox Talbot dat hij zich onder meer wilde gaan toeleggen 
opp het reproduceren van kunstwerken: beelden, reliëfs, tekeningen en gravures. Schilderijen noemde 
hijj  niet en dat is waarschijnlijk niet toevallig.169 Juist de polychrome schilderijen waren problematisch 
tee fotograferen. Niet alleen bleek de weergave van kleuren nog onmogelijk, zelfs de omzetting van 
kleurr naar een zwartwitfoto was moeizaam. De balans tussen de verschillende kleuren en tonen liet 
zichh lastig vastleggen en zo bleef het oog van de graveur nog lang aanmerkelijk gevoeliger dan de 
lichtgevoeligee plaat. Bij het fotograferen van een schilderij gebruikte menig fotograaf dan ook liever 
eenn reproductiegravure van het bewuste schilderij dan het schilderij zelf.170 Talbot benadrukte in zijn 
PencilPencil of Nature daarom dat zijn afbeeldingen louter door belichting waren gemaakt, zonder hulp van 
gravures.. 71 Volgens de uitvinder betrof het een compleet nieuwe methode die hij overigens meer 
verwantt achtte met de lithografie en tekenkunst dan met de uitvinding van Daguerre.172 Gedurende de 
jarenn 1840 werd zijn calotype al snel naast de methode van Daguerre gebruikt voor het reproduceren 
vann kunstwerken.13 

Hett fotografisch negatief was essentieel voor het reproduceren van de afbeeldingen. In 
Frankrijkk kreeg Louis-Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872) in 1847 een patent op een procédé van 
negatieven,, verwant met de methode van Fox Talbot. De Franse fotograaf ging zich vanaf 1851 als een 
vann de eerste fotografen daadwerkelijk specialiseren in de fotografische kunstreproductie. Hij 
publiceerdee albums met foto's van voornamelijk Oude Meesters, zoals Album Photographique de 
l'artisteetl'artisteet de l'amateur, L 'Oeuvre de N. Poussin, Museephotographique(bestaande uit foto's van 
zeventiende-eeuwsee Franse en Italiaanse gravures en reliëfs) en Galerie photographique (bestaande uit 

Naa een aarzelende start kwam de stroom van afbeeldingen van het nieuwe procédé op gang, meestal gevoed door reizende, 
uitt het buitenland afkomstige, fotografen. De belangrijkste vernieuwingen op het terein van de fotografie speelden zich af in 
hett buitenland. Soms was de vernieuwing hier te lande snel bekend, zoals de uitvinding van Daguerre, soms duurde dit enige 
jarenn zoals de later veelgebruikte Calotypie, zie: H.M.Mensonides, 'Een nieuwe kunst in Den Haag. Encyclopedisch 
overzichtt van de eerste Haagse fotografen', Die Haghe jaarboek 1977, p.48-49. 
167167 Algemeene Konst en Letterbode Ï8391, 359-364, geciteerd in: tent.cat. Den Haag 1978, p.66-67. 
1688 Zie over de introductie van fotografie in de Victoriaanse tijd: G.H. Martin, D. Francis, 'The Camera's Eye', in The 
VictorianVictorian City, p.227-245. 
1* 9Hamberl996,p.69 9 
1700 Hamber 1996, p.59. 
1711 Frizot 1998, p.62. 
1722 Na The Pencil of Nature verschenen andere albums als Sun Pictures of Scotland (1845) en het bekende werk Annals of the 
ArtistsArtists of Spain (1847-1848) uitgegeven door Fox Talbot samen met zijn medewerker Hénneman. Het was geïllustreerd met 
afbeeldingenn van beeldhouwkunst, tekeningen, gebouwen. Voor de schilderijen maakte hij gebruik van reproductiegravures. 
Dee problematische weergaven van kleur-en toonverschillen maakte dat de vroege reproductiefotografie zich dan ook vooral 
richttee op de reproductie van beeldhouwkunst, zie: McCauly 1994, p.268. 
1733 P. Maynard, 'Talbot's Technologies: Photographic Depiction, Detection and Reproduction *, in: The Journal of Aesthetics 
andand Art Criticism 47 (1989) 3, p.263-276. Zie over de Franse fotografie uit de jaren '50: E. Homberger, 'The modei's 
unwashedd feet: French photography in the 1850*s\ P.Cotlier, RLethbridge (ed.), Artistic Relations. Literature and Visual 
ArtsArts in Nineteenth-Century France, London 1994, pp.I3<M43. 
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foto'ss van zestiende- en zeventiende-eeuwse Italiaanse prenten). Behalve albums met foto's van Oude 
Meesterss verscheen in 1854 het album L 'Art contemporain met twaalf moderne werken die het jaar 
daarvoorr op de Salontentoonstelling te zien waren geweest.174 Het succes van Blanquart-Evrard was in 
belangrijkee mate gebaseerd op zijn gebruik van negatieven. Fox Talbot had al aangetoond dat het een 
sterkk principe was, maar in de praktijk bleken de papieren negatieven nog zeer kwetsbaar. Daar kwam 
veranderingg in toen in de periode 1851-1852 de nieuwe glasnegatieven werden geïntroduceerd en het 
collodiumprocédé.. De glasnegatieven waren veel beter bestand tegen de slijtage van het 
reproductieproces.. Ze zorgden bovendien voor een verkorting van de belichtingstijd en voor afdrukken 
vann een hogere kwaliteit.1 5 

Fotografiee bracht een ingrijpende verandering teweeg in het grafische landschap van de negentiende 
eeuw.. De verschillen tussen het nieuwste medium en de traditionele gravure, mezzotint en lithografie 
behoevenn nauwelijks toelichting. Toch betekende fotografie zeker geen definitieve breuk met de 
eerderr geschetste grafische veranderingen. Integendeel, fotografie is er van het begin af aan nauw mee 
verbondenn geweest. De intensieve samenwerking van de fotograaf Nïèpce met de prentmaker 
Lemaitree en de (panorama)scMrfer Daguerre is in dat opzicht illustratief. Op technisch vlak werd de 
fotografiee al snel gecombineerd met reeds bestaande grafische hoog-, vlak- en diepdruk, hetgeen 
leiddee tot de zogenaamde * fotomechanische* technieken.176 Zo wees The Art Journal in 1853 op de 
succesvollee experimenten van de 'fotolithografie*: 'Photo-lithography promises much already; the 
resultss are of the most favourable kind.'177 Op de Wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs toonde de 
bekendee lithografische firma Lemercier bewonderenswaardige voorbeelden van fotolithografie.178 De 
combinatiee van fotografie met galvanografie was al in 1845 in L 'Artiste gesuggereerd. Deze zou de 
schilderr en de prentmaker zelfs overbodig maken en bijzondere afbeeldingen kunnen opleveren.1 

Ruimm tien jaar later was dit idee werkelijkheid geworden toen The Art Journal melding deed van de 
photogahanography: photogahanography: 

'Photogalvanographyy [...] relieves us from the risk of possessing fading picures. Here we have 
picturess possessing in the highest degree the perfection of the original photograph* and the 
permancee of a copper-plate print'180 

Dee fotomechanische technieken boden een belangrijke aanvulling op de inmiddels traditionele 
Daguerreotypieënn en de Calotypieën.181 

1744 McCauley 1994, p.269-270, Boom 1996, p.98-90 en Frizot 1998, p.68 
1755 Zie in deze zin: Hamber 1996, p.78-81. Zie over betere afbeeldingen tegen lagere kosten, zie: R. Hunt, 
'Photogalvanography;; or engravings by light and electricity', The Art Journal (IB56), p.215-216. 
1755 Anoniem, 'The Process of Photography. Photo-lithography. Photographic pictures etched on metalplates', The Art Journal 
(1853),, p.181-183 en Anoniem, 'Litho-Photography', The Art Journal (1866), p.226. Zie over de ontwikkeling van 
fotomechanischee technieken: J. Rosen, 'The Printed Photograph and the Logic of Progress in Nineteenth-Century France', 
ArtArt Journal (1987), p.305-311 en E. Ostroff, 'Etching, Engraving & Photography. History of Photomechanical 
Reproduction',, The Journal of Photographic Science 17 (1969), p.65-80, E, Ostroff, 'Photgraphy and Photogravure: History 
off  Photomechanical Reproduction*, The Journal of Photographic Science 17 (1969), p. 101-115. 
1777 Anoniem, 'The Process of Photography. Photo-lithography. Photographic pictures etched on metalplates', The Art Journal 
(1853),, p. 182. Een jaar later schreef The Art Journal: 'we doubt not but in a few years the combination of these two Arts will 
placee us in possesion of copies from Nature in all that beauty and correctness of detail which belongs to the process of 
sunpainting,, and which can be so successfully multiplied by stone printings.'zie: R.Hunt,*  Lithography, and other novelties in 
printing',, R. Hunt, 'Lithography, and other novelties in printing', The Art Journal 1854, p.2. Zie eveneens de ontwikkeling 
vann varianten van de combinatie fotografie-lithografie van de firma Bullock, Brothers, of Leamington, waarover The Art 
JournalJournal schreef:'The chief, perhaps we should add the only, advantage desirable from the process, [litho-photography, R.V.] 
soo far as we can see, is cheapness ofreproduction', Anoniem, 'Litho-Photography', The Art Journal (IS66), p.226. en de 
firmafirma Southwell: Anoniem, 'Lithography an auxiliary to photographic portraiture', The Art Journal (\S66), p.250. 
Ziee ook over de combinatie van lithografie met fotografie: J.Rosen, 'Lithopbotography: An Art of Imitation', in: 
Intersections.Intersections. Lithography, Photography and the Traditions ofPrintmaking, Albuquerque 1998, p.25-40. 
1788 Rouülé 1989, p.190491. 
mm XX, 'La Galvanoplastie appliquée aux arts', L 'Artiste 4e (1845) IV, p.61. 
l80R.Hunt,, 'Photogalvanography; or engraving by light and electricity, TheArt Journal (1856), p.2I6. 
1811 In het verlengde hiervan lagen de experimenten van Niepce de Saint Victor en Fox Talbot waarin fotografische technieken 
werdenn gecombineerd met staalplaten, Anoniem, 'The Process of Photography. Photo-lithography. Photographic pictures 
etchedd oil metalplates', The Art Journal (1853), p.181-183. 
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Inn 1855 ging de fotograaf Blanquart-Evrard plotseling failliet. De nieuwe (fotomechanische) 
techniekenn hadden de bekende fotograaf in de problemen gebracht. Dit faillissement is misschien wel 
symbolischh voor de fase waarin de fotografie nu verkeerde. De periode van enthousiast 
experimenterenn was voorbij. De fotografie was geëvolueerd tot een succesvolle innovatie op grafisch 
gebied.. Blanquart-Evrard was een pionier op het terrein van de fotografie, maar helaas ook één van de 
eerstenn die de (nadelige) consequenties ervan ondervond. De fotograaf ging als het ware ten onder aan 
hett algemene succes van de fotografie. Het was duidelijk dat fotografie de techniek van de toekomst 
zouu worden en het grafisch landschap ingrijpend zou gaan veranderen. 

GrafischeGrafische versus fotografische kunstreproductie: 1860-1900 

DeDe gravure bedreigd 
Opp 1 februari 1859 deden de vooraanstaande prentmakers Henriquel-Dupont, Mouilleron en Léon 
Noëll  samen met de uitgever Goupil een oproep om de gravuretechniek te redden. Ze dienden een 
petitiee in bij Napoleon UI met het verzoek om de traditionele reproductietechniek te beschermen tegen 
dee dreiging van technische vernieuwingen als de fotografie,1*3 Het initiatiefis tekenend voor het besef 
datt in deze periode steeds vaker doorklinkt in diverse beschouwingen: de traditionele gravure werd 
bedreigdd door grafische vernieuwing en fotografie vormde daarbij het grootste gevaar. Zo schreef de 
criticuss Phillipe Burty in 1863 over de prentkunst op de Salon, waar een overvloed heerste aan 
goedkopee fotografische reproducties: 

*"Cecii  tuera cela" murmure un des personnages du poëte. La photographie tuera la gravure, 
pouvons-nouss dire avec non moins de certitude. Oui, Ie jour est proche oü les graveurs au 
burinn ne seront pas plus nombreux qu'apres Ie XVe siècle ne Ie furent les scribes et les 
enlumineurss de manuscrits. Niepce et Daguerre auront été, a leur facon, les Faust et les 
Gutenbergg des temps nouveaux. Leur invention, a la fois si merveilleuse et si imparfait, ne 
répondd que trop bien aux besoin d'économie et des rapidité de notre époque. Que la science, 
demainn donné a Phéliographie Ie moyen de reproduire les tons, au moins dans leurs rapports 
d'intensitéé lumineuse, et Ie dernier buriniste, quel que soit son génie, n'aura plus qu'a briser 
sonn burin, jugé inutile et trompeur par une generation affolée d'exactitude littérale.'184 

Halverwegee de jaren zestig werd de gravure door Burty ten grave gedragen.185 Tot tranen toe bewogen 
schreeff  hij over de Salon van 1865: 

'S'ill  fallait prendre au sérieux la Gravure, telle qu'elle est representee au Salon de 1865, il ne 
resteraitt plus qu'a écrire en tête de eet article: Consummatum esf ...tout est firn! Et a se livrer è 
dee longues lamentations! Mais, en matière de critique, la philosophic doit Pemporter sur Ie 
sentiment.. Si les conseils n'ont qu'une influence limitée, les lamentations sont plus vaines 
encore.. Les larmes que nous aurions versées dans les deux grandes salles qui ont été 
consacréess cette année a Pexhibition des gravures au burin, a Peau-forte ou sur bois ainsi que 
dess lithographies, n'auraient eu d'ail leurs pour témoins que les gardiens du Palais. [.. .Vla 
Gravuree se meurt!'186 

1822 Frizot 1998, p.80. 
1133 Zie verschillende bijdragen hierover in: Rouillé 1989, p.298-309. Zie ook over deze petitie: P. Renié, "Hie Battle for a 
Market:: Art Reproductions in Print and Photography from 1850-1880, in: Intersections. Lithography, Photography and the 
TraditionsTraditions ofPrintmaking, Albuquerque 1998, p.4445. 
1844 P. Burty*  'La gravure et la lithographic Salon de 1863', Gazette des Beaux-Arts (1863); p.I47. Gautier benadrukte 
aanvankelijkk dat het nieuwste medium een welkome aanvulling was voor de kunstreproductie en dienstbaar aan de kunst in 
hett algemeen. T.Gautier 'Exposition Phothographique', L 'Artiste (1857) HI, p. 194. 
1855 In 1864 constateerde hij: 'II est évident que Ie burin est de plus en plus déïaissé.'zie, P. Burty, 'La gravure au salon de 
1864',, Gazette desBeaux-Arts (1864),, p.564. 
1866 P. Burty, 'La Gravure la lithographie et la photographie au Salon de 1865', Gazette des Beaux-Arts (1865), p.80. Zie ook 
Burty,, 'La Gravure et Ia Photographie en 1867', Gazette des Beaux Arts (1867), p.252. 
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Dee gravure was vermoord en de fotografie was de moordenaar, aldus Burty. Hij was niet de enige die 
err zo over dacht. De criticus M. de Saint-Santin wees eveneens op de 'desastreuze effecten' van de 
nieuwstee medium voor de traditionele technieken met hun lange geschiedenis.187 

Inn Engeland maakte men zich door de opmars van nieuwe (foto-)grafische ontwikkelingen 
evenzeerr zorgen over het voortbestaan van de traditionele lijngravure.188 De Engelse graveur John 
Burnet,, de nestor van de Engelse Hjngraveurs, schetste al in 1850 de teloorgang van de Engelse 
lijngravure.. Volgens hem was het al misgegaan bij het gebruik van staalplaten in plaats van het 
traditionelee vertrouwde koper: 

'Itt brought the art of mezzotinto into the field, in competition with the more laborious and 
expensivee style of line engraving, and has at present nearly extinguished the production of 
largee works executed by the graver. Since the career of Wilkie (who was a great advocate for 
thee superiority of line engravings) there has been a gradual falling off in this branch of art, 
whilee mezzotinto engraving, on the other hand, has rapidly increased.'189 

Mett het verdwijnen van de lijngravure dreigde een rijke prenttraditie verloren te gaan.190 Li 1864 
schreeff  The Art Journal: 

'Photographyy and chromo-Iithography have interfered sadly with engraving of all kinds, and in 
lieuu of line, the highest and purest style of engraving, we now find it, in the great majority of 
prints,, exchanged for mezzotinto, or that stipple is incorporated with it'.191 

Dee eerder beschreven achttiende-eeuwse hiërarchie van technieken klinkt hierin nog steeds door. De 
superieuree /yngravure werd in de praktijk echter steeds meer overschaduwd door stippeltechnieken als 
mezzotints,, en de lithografie en de fotografie deden de rest. Gerenommeerde Engelse graveurs als 
Charless William Sharp (1818-1899) waren zeldzaam geworden.192 Daar kwam nog bij dat de prenten 
diee nog werden geïnitieerd, vóór de uitvoering regelmatig naar Franse graveurs werden gestuurd. Zo 
zondd Gambart de populaire schilderijen van Frith Derby Day en The Railway Station naar 
respectievelijkk de graveurs M. Francois en Auguste Blanchard.193 Toen Holman Hunts schilderij The 
AfterglowAfterglow in Egypt eveneens naar een Franse graveur ging, schreef The Art Journal dan ook verontrust 
inn 1864: 

'Itt may, or may not be, a fancy of the owner to have the work done abroad; but it seems as if 
line-engravingg was at a low ebb in this country, when preference is given to a foreigner. Our 
line-engraverss are not so burdened with work as to compel them to refuse commissions.'194 

Aann het einde van de jaren zestig riep The Art Journal uitgevers op om de eigen graveurs niet langer te 
negeren.. De redactie van dit kunsttijdschrift had recht van spreken. Decennialang nam het blad de 
verantwoordelijkheidd op zich om gravures te laten maken naar moderne meesters. Het deed weinig af 

I8^^ In Oktober 1865 maakt hij de balans opvoor de gravure: 'Voila deux siècle et demi, si je comptebien, que la gravure en 
France,, j'entends la gravure savante et d'apparat, feit hausse route; voila deux siècle et demi qu'on lui enfeitgloire.',zie: M. 
dee Saint-Santin, 'De Quelques arts qui s'en vont', Gazette des Beaux-Arts 1865 oct, p.305 en van deze auteur 'Pour vous 
commee pour moi, l'Ülusion n'est point possible la maladie dont sounrent aujourd'hui la gravure au burin, la lithographie et la 
miniature,, est une maladie mortelle. 'M de Saint-Santin, 'De Quelques arts qui s'en vont', Gazette des Beaux Arts (1865) oct, 
p.316. . 
mm Wax 1990, p. 138. 
1899 Anoniem, 'Autography of John Burnet', The Art Journal (1850), p.276, Zie ook over Bumets autobiografisch roman Hie 
ProgressProgress of a painter. Anoniem, 'The progress of a painter', The Art Journal (1&54), p.87-88. 
1900 Terugkijkend op een halve eeuw Engelse grafiek wees Burnet op talentvolle moderne graveurs als Doo, Watt, en Pye. 
Tochh konden ze over het algemeen volgens hem niet wedijveren met befaamde Engelse graveurs uit het verleden als Woolett 
enn Strange., zie: Anoniem, 'Autography of John Bumet', The Art Journal (1850), p.275-277. 
1911 Anoniem, 'Line-engraving', The Art Journal (1^64), p.354. 
1922 Anoniem, 'Line-engraving', The Art Journal(\ 864), p.354. zie ook in deze zin Anoniem, 'Line engraving', The Art 
JournalJournal'(1866),p.l58. '(1866),p.l58. 
1933 Anoniem, 'Reviews*, The Art Journal (1868), p.59. 
,MM Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1864), p.347. 
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aann het feit dat de gravuretechniek meer en meer werd bedreigd: 'except in our own Journal the line-
engraverss of England are "nowhere".1195 

Uiteraardd moeten de aangehaalde beschouwingen over de prentkunstniet te letterlijk worden 
opgevat.. De prentmakers Samuel Cousins en Henriquel-Dupont en hun leerlingen waren nog steeds 
actief.. Opmerkelijk is echter dat men zich in zowel Frankrijk als Engeland, twee grootmachten op 
grafischh gebied, nu zorgen begon te maken om het voortbestaan van de traditionele technieken. Eerder 
werdd al gerefereerd aan de Nederlandse uitgever Beijerinck, die al in de jaren dertig moest bekennen 
datt de Nederlandse graveurs weinig kans hadden in de overvloed van buitenlandse - en dan vooral 
Engelsee - gravures. Drie decennia later was men echter ook in Frankrijk en Engeland bezorgd over het 
voortbestaann van de traditionele prentkunst. 

Omm de 'bedreigde' gravure van de ondergang te redden werden allerlei initiatieven 
genomen.mm Het Louvre ging opdrachten verstrekken voor gravures naar Oude Meesters, dit tot groot 
genoegenn van de bekende criticus Burty.197 Het waren prenten op groot formaat waarvoor veel 
uitgeverss de investeringen niet meer aandurfden.m Burty opperde zelfs het plan om van staatswege 
grotee opdrachten uit te schrijven. Hij zag grote mogelijkheden voor omvangrijke publicaties met 
prentenn naar kunstwerken en interieurs van de nationale paleizen en kunstwerken uit het Musée 
Luxembourg.1999 Wellicht dacht hij hierbij aan vergelijkbare plannen ten tijde van Lodewijk XIV of het 
initiatieff  van de graveur Pierre Laurent tot zijn Musée Francais aan het begin van de negentiende 
eeuw.. Uiteindelijk kreeg de gravure in 1868 georganiseerde steun door de oprichting van de Société 
FrancaiseFrancaise de Gravure. Eenjaar later schreef Burty hoopvol: 'Le burin compte cependant encore des 
amis.. Le succes rapide et sérieux de la Société francaise de gravure Ta bien prouvé.'200 Met 
msternmingg citeerde de criticus de woorden van de oprichter E. Galichon van dit initiatief (dat 
particulierr was, in tegenstelling tot de aan de overheid gelieerde Chalcographie afdeling van het 
Louvre): : 

'Bienn des esprits faeiles a s'alarmer ont prédit la mort de la gravure par le fait de I'engouement 
duu public pótir la photographic H n'en sera rien cependant. Si la photographie sert a merveille 
noss besoins de curiosité, de renseignements exacts, elle ne répond a aucune des conditions 
sérieusess de Tart; et nous en avons la certitude, prochainnement, il se produira une reaction 
favorablee a la gravure. Mais, jusqu'a ce jour, qui ne peut être éloigné, il est bon, il est 
nécesairee de maintenir le burin dans la main de nos graveurs, poür ne perdre les benefices 
d'unee tradition si longuement et si péniblement acquise.*201 

hii  hoeverre de Société Francaise de Gravure de bedreigde gravure daadwerkelijk in stand hield, is 
achteraff  moeilijk vast te stellen. Zeker is wel dat de organisatie diverse gravures liet vervaardigen 
terwijll  veel uitgevers de risico's niet meer aandurfden.202 De organisatie gaf prentopdrachten maar 
beoogdee meer dan louter werkverschaffing. Naast het belang van de eigentijdse graveur speelde juist 
bijj  de gravuretechniek vooral een historisch belang. De eeuwenoude graveertraditie moest worden 
voortgezet,, desnoods tegen de technische vernieuwing in. De bedreiging van de gravure was 
halverwegee de negentiende eeuw duidelijk geworden, in een periode waarin de fotografie een 
stormachtigee ontwikkeling doormaakte. Tegelijkertijd ontstond echter een andere grafische trend, die 
nauww verbonden was met de traditionele gravure: de reproductie-ets. 

155 Anoniem, 'Reviews*, The Art Journal (1868), p.59. 
TheThe Art Journal had een vergelijkbaar doel voor ogen met haar principieële keuze voor de gravure als 

reproductiemethode.. Op dit tijdschrift kom ik hieronder terug. Er kan ook gewezen worden op het verstrekken van 
staatsopdrachtenn in Duitsland in de jaren 1870, zie: Clarke 2000, p,29-32. 

'Nouss applaudissons a ces encouragements. Nous voudrions même que la Chalcographie entreprft sur une plus large 
écheïle,, et avec une intentionn plus marquee de dévouement patriotique, 1'histoire de 1'École francaise ancienne et 
comtemporaine',, zie; P.Burty, 'La Gravure et la Photographie en 1867', Gazette des Beaux Arts (1867), p.255. 
1988 P.Burty, 'La Gravure et la Photographie en 1867', Gazette des Beaux Arts (1867), p.256. 
1999 P.Burty, 'La Gravure Ie bois et la lithographie au Salon de 1868', Gazette des Beaux Arts (1868), p. 108. 
^P-Burty,, 'Salon de 1869. La Gravure', Gazette des Beaux Arts (1869), p.15%. 
2011 Geciteerd in: P.Burty, 'Salon de 1869. La Gravure', Gazette des Beaux Arts (1869), p. 159. 
2022 R.Ménard, 'La Gravure au Salon', Gazette des Beaux Arts (1872) aout, p. 121. 

72 2 



EenEen nieuwe trend: de reproductie-ets 
Inn zijn overzichtswerk Les Graveurs du XIXSiècle schreef Beraldi: 'Apres la réförme, la revolution: 
Partt absolument libre de nos peintre-graveurs, si eclatant depuis 1850, tente les graveurs de 
reproduction;; ils se font graveurs "a 1'eau-forte."203 Halverwege de negentiende eeuw ontstond er 
onderr prentmakers een trend om kunstwerken te reproduceren met behulp van louter etstechniek. In 
plaatss van de traditonele gravure prefeerden prentmakers als CA. Warnier, F. Bracquemond, J.F. 
Jacquemartt en L. Flameng de handzame ets.204/2ö/ 

Dee etstechniek als zodanig was uiteraard niet nieuw. Integendeel, sinds eeuwen was het onder 
graveurss gebruikelijk om een gravure te beginnen met een geëtste schets op de plaat. Daarna werden 
terr voltooiing van de gravure vaak de details door middel van de etstechniek aangebracht. Aldus werd 
dee techniek al in de zestiende, maar vooral in de zeventiende eeuw veel gebruikt bij de 
vermenigvuldigingg van kunstwerken.205 Ook toen waren prentmakers zich bewust van de voordelen 
vann de ets boven de gravuretechniek: niet alleen was de ets veel sneller in het gebruik, de techniek had 
bovendienn interessante eigen kwaliteiten. Vooral gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw 
hadd men oog voor het 'schetsmatige' karakter van de etskunst tegenover de enigszins stijve 
gravuretechniekk bij het reproduceren van kunstwerken, zoals ook de prentmaker Abraham Bosse 
noteerdee in zijn invloedrijke verhandeling over de etstechniek uit 1645.206 Een nadeel van de ets was 
echterr dat de kwetsbare drukvorm veel minder afdrukken toeliet dan de gegraveerde plaat. Terwijl van 
gravuress honderden tot zelfs een paar duizend exemplaren konden worden gedrukt, vertoont de ets al 
naa enige tientallen afdrukken sporen van slijtage. Mede daarom werden de traditionele gravure en ets 
vaakk met elkaar gecombineerd ter compensatie van de verschillende voor- en nadelen. Deze 
combinatiee van ets met gravure was ook regel tijdens de achttiende-eeuwse Franse periode van de 
EstampeEstampe Galante. Na de licht geëtste contouren werd de voorstelling vervolgens uitgewerkt met de 
gravuretechniek.2077 Behalve met de gravure combineerde men de etstechniek ook met aquatint en 
mezzotint,, een gebruik dat tot in de negentiende eeuw werd voortgezet.208 Op deze wijze was de 
etstechniekk meestal dienstbaar aan andere grafische technieken bij de reproductie van kunstwerken.209 

Inn de loop van de eeuw werd de techniek echter steeds meer gebruikt als een zelfstandige techniek 
voorr originele grafiek en reproducties.210 

Dee opleving van de reproductie-ets bleek in de jaren zestig op de prentafdeling van de 
Salontentoonstellingen.. De criticus Burty schreef over de grafische inzendingen voor de Salon van 
1863: : 

'Or,, 1'eau-forte est Ie traït d'union entre la peinture et Ia gravure. L'ébauche doit être tracée de 
mainn d'artiste, et par "artiste" j'entends toujours designer celui qui obéit immédiatement a 
rinspiration,, et n'ose s'approcher des maïtres que lorsqu'üne étude sincere et intelligente de la 
naturee è leurs enseignements varies.'211 

2033 Beraldi 1885-1892, p.255. Zie ook over de vergelijkbare opleving van de etstechniek in Duitsland: Clarke 2000, p.29-35. 
2044 zie ook: Beraldi 1885-1892, p.157. 
2055 Landau Parchall 1994, p.323. Voor het reproduceren van kunstwerken werd de techniek aanvankelijk nog weinig gebruikt. 
Franss Floris en Bartholomeus Spranger naakte gebruik van de ets voor het weergeven van bestaande kunstwerken, maar het 
totalee aandeel reproductie-etsen bleef in de zestiende eeuw beperkt, zie: Hind 1967, p. 115 en CS. Ackley 'Printmaking in the 
Agee of Rembrandt: The Quest for Printed Tone', in C.S.Ackley, Printmaking in the Age of Rembrandt, Boston 1981, p.xxi-
xxiii . . 
2066 Een belangrijke stimulans voor het gebruik van de etskunst was de publicatie van de Franse graveur Abraham Bosse, 
TraictéTraicté des maniere de graver en taille-douce sur l'airin  uit 1645, zie: Wuestman 1998, p. 121-124. 
2<"Héllmanl913,p.7-8. . 
2088 Zo constateerde L 'Artiste tn 1834: 'Remarquez d'ailleurs que les graveurs emploient souvent aujourd'hui dans la même 
planch**  des procédés divers qu'on n'avait pas encore réunis, Ie burin a Taqua-tinta, la maniere noire; et par-la ils rendent 
beaucoupp plus complet Peffet de leurs ouvrages.', zie Anoniem, 'Le bon dévot, grave par Prévost, d'apres Charlet', L 'Artiste 
18344 VII , p.187. Zie over de etskunst in vergelijking met de gravure en de lithografie, F. Villot , 'De la gravure a 1'eau-forte*, 
II  'Artiste (1834) VIII , p.310-303. 
2099 Wax 1990, p,l00. 
2100 Zie over de verschillen tussen de ets en de gravure in de negentiende eeuw: W.M. Ivins 'Prepatory note for an exhibition 
off  nineteenth-century etchings and eftgravings\ in: W.M. Ivins, Prints and Books, New York 1969, p. 169-176. 
2,11 P.Burty, 'La gravure et la lithographic' Salon de 1863, Gazette des Beaux Artsr (1863), p. 149-150. 
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Alss een bevlogen apostel van dé ets besteedde de criticus Burty in deze periode regelmatig aandacht 
aann de prenten in deze techniek. De relatief eenvoudige etstechmek bood grote voordelen boven de 
arbeidsintensievee en juist relatief lastiger toe te passen gravuretechniek.212 De starre lijngravure in 
vervall  leek te worden afgelost door de dynamische ets: 'Si Ie burin périclite, jamais au contraire 1'eau-
fortee n*a triomphé comme de nos jours.*213 Een jaar later opende Burty zijn bijdrage 'La Gravure au 
Salonn de 1866' met de heldere zin; 'L'eau-fórte triomphé cette année toute la ligne, et ce Salon 
pourraitt être appelé 'ie Salon des Aquafortistes'V214 In plaats van als dienende techniek werd de ets 
meerr en meer gebruikt als een zelfstandige techniek voor de reproductie van kunstwerken. 

Dee trend van de reproductie-ets ontstond onder Franse prentmakers, maar verspreidde zich al 
snell  naar Engeland. Diverse prentmakers, zoals Braquemond en Waltner, verbleven enige tijd in 
Londen,, al dan niet opgejaagd door de Frans-Duitse oorlog rond 1870. Zo was ook Braquemonds 
leerlingg Paul Rajon in de jaren zeventig in de Engelse hoofdstad actief Hij maakte naam met zijn 
etsenn naar Oude Meesters en Gérome, maar evenzeer met zijn etsen naar werken van de Engelse 
meesterss Gainsborough, Rómney en Alma-Tadema.215 De invloedrijke criticus (en groot etsliefhebber) 
P.G.. Hamerton benadrukte in zijn Etching and Etchers: 'M. Rajon is one the most productive of the 
modernn etchers from pictures and at the same time one of the surest.*216 Naast de Franse etsers in 
Londenn kan gewezen worden op de Nederlanders PJ. Arendzen en L. Löwenstam. De reproductie-ets 
wass weliswaar populair in Engeland, maar Engelse reproductie-etsers waren opvallend zeldzaam. De 
preritmakerr CO. Murray behoorde tot de uitzonderingen. Onder Engelse prentmakers bleef de ets, in 
tegenstellingg tot bij hun Franse collega's, veelal in dienst van de prestigieuze gravure of 
mezzótinttechniek.2177 Tekenend is de opvatting van de bekende Engelse kunstenaar Herkomer 
waaroverr 77ie Art Journal stelde: 'having arrived at the conclusion that etching was not a suitable 
mediumm for the reproduction of subjects depending for their effect on subtle gradations of tone and 
highh finish, set to learn mezzotint.'218 

Naa Frankrijk en Engeland raakte de rejsróductie-ets ook in Nederland in zwang. Zoals opgemerkt werd 
dee ets hier al in de zestiende en zeventiende eeuw gebruikt bij het reproduceren van kunstwerken.219 

Dee ets werd daarbij vooral gecombineerd met andere technieken - een traditie die zich voortzette tot in 
dee negentiende eeuw met een graveur als Marcus. Net als elders beleefde de reproductie-ets in 
Nederlandd een bloeiperiode gedurende de laatste decennia van de eeuw. Tot de nieuwe generatie 
Nederlandsee prentmakers die gebruikmaakte van de ets behoorde de al eerder genoemde Löwenstam. 
Hijj  was aan de Koninklijke Akademie in Amsterdam opgeleid tot graveur maar specialiseerde zich 
vanaff  het begin van de jaren zeventig in de etstechmek. Vanaf 1873 woonde hij in Londen waar hij 
nauww samenwerkte met Alma-Tadema. In Nederland moest de grote bloei toen nog komen. Nog in 
18700 had Carel Vosmaer uitgeroepen naar aanleiding van de fraaie reproductie-etsen van de Duitser 
Williamm Unger (1837-1932) naar de Oude Meesters uit de Braunschweig Galerie: 'Ach hadden wij 
vann onze musea zulke albums! Schort het aan uitgevers, publiek of kunstenaars, die de etsnaald aldus 

All  in 1861 wees Burty op de opleving van de etskunst en de geschiktheid van deze techniek voor de reproductie van 
kunstwerken,, zie: P.Burty, 'LagravureetlaLimograpmeal'expositionde 1861', Gazette des Beaux Arts (1861)11, pp.164-
165.. Zie ook Burty: 'L'eau-forte, traitée par des peintres et de jeunes artistes pleins de gout et de séve donné des oeuvres 
digness d'un réel intérêt. A nos yeux, il n'est point de genre inférieur, et tout ce qui est sincere et original est digne d'etre noté. 
Maiss il est évident que Teau-fofte est un moyen rapide et que ses pordutts sont d un placement facile, tandis que te burin est 
d'unee elaboration plus lente.', zie: P.Burty, 'La gravure au salon de 1864', Gazette des Beaux Arts (i$64),p.565. 
2133 P.Burty, 'La Gravure Ia lithographie et laphotographie au Salon de 1865', Gazette desBeaux-Arts (l$65)y$M. 
2144 P.Burty, 'La gravure au Salon de 1866', Gazette des Beaux Arts (1866), p.184. Eenjaar later schreef hij tegenovergestelde 
overr de gravure: 'Rien ne démontre mieux la fin prochaine et irreparable de Part de la gravure qu'une visite dans les galeries 
dee Beaux-Arts a 1'Exposition UniverseUe', P.Burty, 'La Gravure et la Photographie en 1867', Gazette des Beaux-Arts (1867), 
p.252. . 
il5Beraldii  1885-1892, p.157-167. Wickenden 1916,p.416. 
2,66 Hamerton geciteerd in: Wickenden 1916, p.430-431. Vergelijkbaar met Burty in Frankrijk zette de criticus Hamerton zich 
inn Engeland in voor de etstechmek. Geïnspireerd door het werk van Haden, Lalanne, Whistler en bovenal Rembrandt zette 
ookk hij zich in voor deze techniek.: 'Of the old etchers, Rembrandt, as all aknowledge, is the sovereign prince'. Zijn etsen 
rekendee hij tot de beste die er zijn gemaakt: 'The student ought to have, at least, a few photographs of the best of them.' zie: 
P.G.. Hamerton, 'Etching', The Art Journal 1866, p.294. 
2177 Ganz 1991, p.9. 
2,88 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1880), p.253. 
2199 In 1662 verscheen een Nederlandse vertaling van Abraham Bosse, Traicté des maniere de graver en taille-douce sur 
ll  'airin. De ets-techniek had daarmee echter nog niet de status van de traditionele gravure, zie: Wuestman 1998, p. 121. 
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wetenn te behandelen? Aan voorwerpen ontbreekt het gewis niet.'220 Vosmaer zorgde als redacteur van 
DeDe Kunstkronijk zelf voor het goede voorbeeld door in de jaren 1870 regelmatig lingers etsen iii dit 
bladd op te nemen.221 Het was vooral in de jaren '80 dat de etstechniek veel werd toegepast voor de 
reproductiee van kunstwerken. De graveur Steelink sr. maakte enkele reproductie-etsen, maar werd 
hierinn voorbijgestreefd door zijn zoon W. Steelink jr.(l 856-1928). Daarnaast waren CL Dake, LM. 
Graadtt van Roggen en Ph. Zilcken productieve prentmakers die veel Nederlandse eigentijdse kunst in 
etss reproduceerden.222 

Zowell  in Frankrijk, Engeland als in Nederland maakten kunstenaars naam met etsen naar 
werkenn van beeldende kunst. Er waren specialisten zoals Rajon en Unger. Andere prentmakers 
maaktenn zowel reproducties als originele grafiek, zoals Flameng en Jacquemart.223 Ook Zilcken etste 
afwisselendd werken van anderen en eigen composities, zoals hij eens stelde in een interview voor 
Elsevier'sElsevier's Geïllustreerd Maandschrift in 1896: 

'Ikk was in die dagen een van de eersten in Holland, die eenige groote etsen naar oude en 
modernee meesters ónder handen nam, ofschoon ik daarbij steeds bleef voortgaan met het 
scheppenn van origineele werken met de naald.'224 

Richttee de etser Graadt van Roggen zich aanvankelijk op kunstreproductie, in de loop van zijn carrière 
maaktee hij juist meer originele, vrije grafiek. Aldus is de etstechniek, meer dan de gravure of de 
mezzotint,, gebruikt zowel voor het bewerken van bestaande werken als voor het maken van nieuwe, 
originelee composities. De toegankelijke techniek was niet voorbehouden aan het 'gilde der 
prentmakers'.. Geïnspireerd door het idee van de peintre-graveur in het algemeen of Rembrandt in het 
bijzonderr was de ets ook geliefd bij vele schilders. Delacroix, Decamps, maar ook veel schilders van 
dee school van Barbizon, Manet en de Impressionisten hanteerden afwisselend het penseel en de 
etsnaald.. Meestal maakten ze originele etsen, soms reproducties en soms allebei. Zo maakte de jonge 
schilderr Daubigny in de jaren vijfti g verschillende etsen naar Oude Meesters in het Louvre, zoals de 
doorr Vincent van Gogh zo bewonderde ets Le Buisson naar Jacob Ruysdael.225 Gefascineerd door de 
techniekk besloot Daubigny in 1862 zich voortaan te concentreren op de vrije etskunst en niet langer 
compositiess van anderen te bewerken.22*  Het zal duidelijk zijn dat de opleving van de reproductie-ets 
niett los kan worden gezien van de algemene opleving van de (originele) etskunst in de negentiende-

227 7 

eeuw. . 

Dee opleving van de etstechniek in het algemeen is af te lezen aan de talloze etsverenigingen zoals die 
voorall  in de tweede helft van de negentiende eeuw werden opgericht.228 Exemplarisch is de Société 

2266 citaat uit Nederlandsche Spectator 12 feb, p.50 in: Anoniem, 'De etsen van William Unger\ De Kunstkronijk 12 (1870), 
p.47.. Eenjaar later schreef de redactie van De Kunstkronijkvol trots: 'William Unger komt naar Nederland'. Doel van zijn 
komstt was om werken van het Stedelijk Museum te Haarlem in ets te brengen, in het bijzonder de werken van Frans Hals: 
'Etsenn naar Frans Hals door William Unger zouden een evenement kunnen worden op kunstterein in Nederland.'zie: 
Anoniem,, 'De redactie vraagt het woord'. De Kunstkronijk 13 (1871), p.7, 
^Vervoomm^p. lS. . 
2222 De populariteit van de ets als reproductietechniek bracht Care! L. Dake in Ï886 tot de oprichting van De Distel. Het 
initiatieff  resulteerde in 3 albums gevuld met vooral reproductie-etsen. Zie over Philip Zilcken: P.A. Haaxman, 'Philip 
Zilcken',, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 6 (1896) 12,p.l-21. 
2233 Ganz 1991, p.3-24. 
2244 Zilcken geciteerd in: Haaxman 1896, p. 15. 
2255 Daubigny maakte in de jaren '50 diverse reproductie-etsen. Het waren vaak opdrachten die hij ontving bij hét behalen van 
medailless op de Salon, zie: Fidell-Beaufort Bailly-Herzberg 1975, p.38-47. Hij maakte etsen naar werken in het Louvre die 
daarr vervolgens ook te koop waren, zoals naar Le Buisson van Ruysdael, waarover Vincent van Gogh later schreef: 'Een blad 
datt ik enorm graag zou willen hebben, dat is de grote ets van Daubigny naar Ruysdael, Le buisson, die ze verkopen bij het 
prentenkabinett van het Louvre, brief Vincent van Gogh aan Theo, 20 augustus 1880, opgenomen in: Van Crimpen Berends-
Albertl990,m\155. . 
mm Fidell-Beaufort Bailly-Herzberg 1975, p.53. 
2277 Een kunstenaar die voortdurend op zoek was naar nieuwe grafische effecten met de etstechniek was Félix Buhot, zie 
hierover:: C.Baxter, 'Painting on Copper: Félix Buhot's Approach to Etching', in: J.McKean, C. Baxter, Felix Bukot, Peintre-
Graveur,Graveur, Prints, drawings and paintings, Baltimore Museum of Art 1983, pp.39-52 
2288 Illustratief voor de populariteit van deze techniek zijn de vele verenigingen voor de etskunst zoals die in de laatste 
decenniaa van de negentiende eeuw werden opgericht Naast vele etsclubs in de diverse landen in Europa en Amerika kwamen 
inn de jaren '70 en '80 ook verenigingen op van schilder-etsers. Zie hierover Ganz 1991, p.12. 
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dess Aquafortistes, opgericht in 1862 door de drukker Cadart en de kunstenaars Manet en Braquemond. 
Daubignyy was een van de eersten die zich bij hen aansloot. Het doel van de vereniging, verwoord door 
dee schrijver-criticus Théophile Gautier, was het stimuleren van de etskunst. Bovendien wilde hij een 
damm opwerpen tegen de massaal verspreide fotografie, lithografie, aquatint en staalgravure.229 Juist 
dezee technieken werden nu op ruime schaal gebruikt voor de reproductie van kunstwerken. In reactie 
opp deze grootschalige (foto)grafische kunstreproductie beoogde de vereniging de etstechmek te 
cultiveren.230 0 

Dee verhouding tussen originele etskunst en reproducties lag tamelijk complex bij dergelijke 
verenigingen.. Op het eerste gezicht waren de verenigingen vooral gericht op het stimuleren van de 
originelee etskunst, maar de oprichters ervan maakten ondertussen diverse reproductie-etsen. Zo maakte 
Braquemondd naast zijn vrije etsen reproducties naar het werk van Corot.231 Vergelijkbaar propageerde 
dee fanatieke etser Zilcken de originele ets, maar maakte hij tegelijkertijd vele reproducties naar 
meesterss van de Haagse School. Reproducties waren dus zeker niet uit den boze bij de 
vertegenwoordigerss van deze moderne beweging. Illustratief hiervoor zijn ook de reproductie-ets van 
Mathijss Maris naar De Zaaier van Millet en Keepings ets naar Rembrandts Staalmeesters op de 
tentoonstellingenn van de Nederlandse Etsclub. De verenigingen stimuleerden de ets als vrije 
prentkunstt maar sloten reproducties blijkbaar niet bij voorbaat uit. 

Omm enige greep te houden op de complexe verhouding tussen de originele en de reproductie-
ets,, is het zaak om terug te grijpen op het concept 'reproductie*  zoals dat in het voorgaande hoofdstuk 
PinxitPinxit et Sculpsit uiteen is gezet. De begrippen 'reproductie1 en 'origineel' moeten daarbij in beginsel 
loss worden gezien van het toegepaste grafische medium, zoals gravure, ets, lithografie of fotografie. 
Niett de aard van het medium, maar de wijze van totstandkoming is beslissend voor een origineel of 
eenn reproductie. Negentiende-eeuwse critici als Gautier en Burty gebruikten dergelijke begrippen 
echterr minder systematisch in hun kritieken. Zo was voor Gautier iedere ets origineel.232 Ook Burty 
verbondd de etstechmek als zodanig met originaliteit in zijn ideologie van de originele prent. In vervolg 
opp zijn lofredes op de etsen op de Salons uit de jaren zestig, ontwikkelde hij halverwege de jaren 
zeventigg het begrip belle épreuve.233 De etstechmek als zodanig was origineel, ongeacht de toepassing 
ervan.. Daartegenover werden andere (fötö)grafische technieken geïdentificeerd met de meest 
gebruikelijkee toepassing. Zo hadden de gravure, lithografie en fotografie een reproductief karakter. De 
etstechmekk had de uitstraling van originaliteit, ongeacht of het ging om een vrije prent of een 
reproductiee naar een reeds bestaand kunstwerk. 

Daarmeee heeft de etstechmek een bijzondere plaats in de negentiende-eeuwse 
kunstreproductie.. Ruim twee eeuwen lang waren de etstechmek en de gravuretechniek nauwelijks los 
vann elkaar gezien. De ontwikkelingen van de peintre-graveur en de vrije grafiek plaatsten echter een 
wigg tussen beide technieken. De gravure en de ets groeiden uit elkaar, zozeer zelfs dat het nadien 
moeilijkk was voor te stellen dat ze eeuwenlang met elkaar waren gecombineerd. Het bracht de 
etstechmekk in een complexe verhouding tot de traditionele gravure. Enerzijds was de etstechmek een 
reactiee op de traditionele, starre gravuretechnieken, anderzijds was de ets in wezen een voortzetting 
vann de handmatige grafische reproductie, zoals de gravure, en bood een tegenwicht tegen de massale 
fotografischee kunstreproductie. Juist in deze periode ontwikkelde de fotografie zich tot de 
reproductietechniekk bij uitstek. Zozeer dat het gebruik van de lithografie voor kunstreproductie niet 
langerr meer vanzelfsprekend was. 

DeDe lithografie bedreigd 
Inn 1859 wees de criticus Clément de Ris op de invloed van de fotografie op de lithografie. Volgens 
hemm zou de goedkope, commerciële lithografie snel verdwijnen, waar hij overigens bepaald niet 
rouwigg om was. Integendeel, de concurrentie van de fotografie zou, aldus de criticus, wel eens heel 
heilzaamm kunnen zijn voor de enorme lithografische wildgroei. Hij schreef dan ook optimistisch: 

MeIotl996,p.49. . 
Catel991,p.l0. . 
Tent.cat.. Amsterdam 1993, p.35. 
Merlott 1996, p.49. 
Merlotl996,, p.39. 
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'L'inventionn de Daguerre n'est pas plus destinée a tuer celle de Senefelder, que celle-ci n'était 
capablee de porter un coup mortel a la gravure. Graveurs, lithographes et photographes peuvent 
donee vivre en paix a cöté les uns des autres.'234 

Kwalitatieff  hoogstaande litho's van Leroux, Mouilteron en Nanteuil zouden volgens hem zonder 
problemenn blijven bestaan naast de fotografie.235 

Tweee jaar later, in 1861, was de criticus Burty veel minder optimistisch over de toekomst van 
dee lithografie.236 Voor zover deze techniek werd gebruikt, was het vooral voor goedkope productie: 
'Laa Lithographie, [...] est devenue la poie des reproducteurs a bas pris'[.]237 Volgens hem zouden juist 
dee kwalitatief goede litho's van Mouilleron, Nanteuil of Eugene Le Roux het zwaar te verduren 
krijgenn van de nieuwe grafische ontwikkelingen.238 In 1866 schreef Burty zelfs dat de lithografie net 
zoo snel verdween als de traditionele gravure: 'Finis lithographiae'.239 

Welkee criticus voorspelde nu de juiste toekomst van de lithografie? Zowel Clement de Ris als 
Burtyy kreeg gedeeltelijk gelijk. In de jaren vijfti g en zestig was de lithografie niet meer wat ze was 
geweest.. Enerzijds was het voortbestaan van de kwalitatief hoogstaande reproductielitho's minder 
vanzelfsprekendd dan Clement de Ris dacht Anderzijds bleven er nog steeds litho's verschijnen en was 
Burtyy te pessimistisch. In de hierop volgende jaren maakten Mouilleron, Bödmer en Nanteuil nog 
steedss kwalitatief hoogstaande prenten die werden gedrukt en uitgegeven door Bertauts en Lemercier. 
Bovendienn duurde het succes van de chromolithografie onverminderd voort. Voor de 
vermenigvuldigingg van kleuren bleef de lithografie nog decennialang superieur aan de fotografie.240 

Gedurendee de laatste decennia van de eeuw raakte de lithografie, net als de etstechniek, beïnvloed 
doorr de opleving van de vrije grafiek. Burty dacht in 1875 bij het idee van Ie belle épreuve in de eerste 
plaatss aan de etskunst, maar hij had zeker ook oog voor de artistieke kant van de handmatige 
lithografie.2411 Met name originele litho's van de Romantische kunstenaars als Delacroix, Boningtoa, 
Isabeyy en de realist Daumier waren in deze periode populair. In hun voetspoor experimenteerden 
Manet,, Pissarro, Degas en Whistier veel met de (kleüren)lithografie. Ze gebruikten de techniek vooral 
voorr de vervaardiging van originele prenten en leverden aan het einde van de jaren zeventig een 
belangrijkee stimulans voor de verzelfstandiging van de lithografie als een medium met eigen artistieke 
kwaliteiten.. In dit verband moet ook gewezen worden op Odilon Redon. Aanvankelijk gebruikte hij de 
techniekk voor de reproductie van zijn tekeningen, om zich vervolgens eind jaren tachtig toe te leggen 
opp de vervaardiging van originele litho's.242 De kleurenlitho, al veel langer toegepast voor reclame en 
kunstreproductie,, raakte nu ook populair bij de avant-garde door series als L 'Estampe Originate 
(maartt  1893 en 1895), L 'Album de la Revue Blanche (jul i 1893-december  IS94) en L'Image 
(decemberr 1896-1897).243 Ondertussen verschenen er nog steeds lithografische reproducties. 
Théophilee Chauvel (1^31-1909) maakte litho's naar werken van Corot en Troyon, Auguste Lauzet 
(ea.1865-1898)) bracht het werk van Monticelli in litho's - zo bewonderd door Van Gogh -, en William 
Thornleyy (1857-?*) maakte fraaie litho's naar het werk van Degas, Puvis de Chavannes, Monet en 
Pissarro.244/2/// Het waren echter exclusieve prenten geworden. Het medium was zelfs zo zeldzaam 
gewordenn dat er in 1891 een omvankrijke tentoonstelling werd georganiseerd om te bewijzen dat de 

2344 L. Clement de Ris L., 'Salon 1859. Gravure et lithographie', L 'Artiste (1859), 17, p. 100. Zie ook over de status van de 
prentkunstt boven de fotografie Lord Pilgrim, 'De la lithographie et des imprimeurs. Les travaux de M. Bertauts' L 'Artiste 
(1860)IX,p.26Ü. . 
2355 L.Clement de Ris, "Salon 1859. Gravure et lithographie', L 'Artiste (1859), 17, p. 100. 
2366 P. Burty, *La gravure et la lithographie a Pexposition de 1861', Gazette des Beattx-Arts (\%6l),pA77. 
2377 P, Burty, 'La gravure et la lithographie. Salon de 1863', Gazette des Beaux-Arts (\&63\ p.157. 
2388 Ook in 1865 schreef Burty kritisch over de lithografen: 'qui reproduisent froidement et sans esprit les oeuvres des autres, 
zie:: P. Burty, 'La Gravure la lithographie et la photographie au Salon de 1865', Gazette des Beaux-Arts (1865), p.88. 
2399 P. Burty, 'La gravure au Salon de 1866', Gazette des Beaux-Arts (1866), p.190. 
2400 P. Burty, 'La gravure et la lithographie. Salon de 1863', Gazette des Beaux-Arts (1863), p.144. Zie ook in deze zin: Burty 
P.,, 'Salon de 1869. La Gravure', Gazette des Beaux-Arts (1869), p.166. 
2411 Merlot 1996, p.59. 
2422 Tent cat. Amsterdam, 1994. 
2411 Merlot 1996, p.261. Zie ook Groschwitz 1954, p.246 e.v. en P.Leprieur, *Le Centenaire de la lithographie', Gazette des 
BeauxBeaux Arts (1896), p.161-162. 
2444 Hde Chennevières, 'La gravure du siècle', Gazette dés Beaux Arts (1889), p.482. Merlot 1996, p.267-272. 
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lithografiee nog niet dood was, inclusief de reproducties naar Franse meesters die te zien waren op de 
afdelingg 'Lithographies de traductions'.245 

Dee geschetste ontwikkelingen voltrokken zich voornamelijk in Frankrijk, het land van de lithografie, 
maarr zijn ook elders te traceren, zoals in Nederland. Toen de kunstenaar-schrijver Jan Veth (1864-
1925)) zich wilde bekwamen in de lithografie, dacht hij aan zijn oude leermeester AHebé. Allebé had, 
alss docent aan de inmiddels tot Rijksacademie hervormde Koninklijke Akademie voor Beeldende 
Kunst,, vele schilders onderwezen en had zelf het lithograferen nog geleerd van de fameuze 
Mouilleron.. Toen Veth meer wilde weten van de steendruk, schreef hij op 16 April 1889 aan Allebé: 

'Ikk zou zoo graag wat aan steenteekenen gaan doen - mischien een gril, omdat ieder 
tegenwoordigg etst - maar toch door een feitelijke neiging daartoe gebracht. Nu ben ik zoo 
ouderwetschh om nogal graag eenigszins techniesche wenken omtrent zooiets te kennen, of zoo 
bazigg om graag op de hoogte van een metier te zijn, en ik wou u dus vragen: bestaat er niet een 
goedee Traite de la lithographie of zooiets? Mij docht Mouilleron of andere groote 
steenteekenaarss zullen over hun kunst wel eens iets hebben neergeschreven... (P.S.) bij 
ontstenteniss van eenige literatuur óver het onderwerp u te verzoeken om zeer te waardeeren 
voorschriftenn van uwe hand durf ik haast niet te vragen, ofschoon ik daar zeker het meest aan 
hebbenn zou.'246 

Vethh was zich zeer bewust dat vooral de ets 'en vogue* was onder zijn collega-kunstenaars en was 
onderr meer betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Etsclub.247 Hij lijk t zich zelfs enigszins te 
verontschuldigenn voor zijn gril voor de 'ouderwetse' lithografie. Tochh stond Veth niet helemaal alleen. 
Zoalss Burty in zijn liefde voor de ets ook de lithografie nooit vergat, was er ook onder Veths 
tijdgenotenn belangstelling voor de steendruk. Hoewel de naam anders doet vermoeden, leverde ook de 
Nederlandsee Etsclub een bijdrage aan de lithografie. Zowel op de tentoonstellingen als in de albums 
warenn litho's te vinden van J. Toorop (1858-1928), R.N.Roland Holst (1868-1938) en HJ. Haverman 
(1857-1928).. Op de tweede expositie in 1888 waren bovendien enkele litho's van Thornley naar 
Degass te bewonderen.248 

Senefelderss techniek, zo geschikt voor de reproductie van kunstwerken, raakte, zoals gezegd, 
aann het einde van de eeuw als reproductietechniek uit de gratie. De lithografie werd overvleugeld door 
dee fotografische kunstreproductie, die de rol van massamedium had overgenomen.249 Lithógrafische 
kunstreproductiee was zeldzaam geworden. Zo snel als de lithografie opkwam aan het begin van de 
eeuw,, zo snel leek deze aan het eind van de eeuw weer te verdwijnen. Clement de Ris en Burty hadden 
hett al zien aankomen. Enige decennia later was Van Gogh er zelf getuige van toen hij zijn broer 
schreeff  op 8 augustus 1888: 

'Bcbenn benieuwd of je de litho's van De Lemud kende. Er zijn momenteel nog heel wat mooie 
lithografieënn te krijgen, Daumiers, reprodukties naar Delacroix, Decamps, Diaz, Rousseau, 
Dupree &c. Dat zal echter gauww afgelopen zijn; wat vreselijk jammer dat die kunst aan het 
verdwijnenn is!,25° 

2455 H. Beraldi, 'Exposition de la lithographie', Gazette des Beaux Arts (1891), p.482. 
2466 Huizinga 1927, p,40-41. 
2477 Bijl de Vroe 1987, p.53-57. 
3488 Giltay 1976, p.100. 
2499 Deze verandering van de lithografie is ook waar te nemen bij de houtgravure. Deze techniek is eveneens veel gebruikt 
voorr de reproductie van kunstwerken, maar veranderde van karakter toen deze toepassing werd overvleugeld door 
fotografischee alternatieven.Zo stelde Roland Holst: 'De ontwikkeling en vervolmaking der chemisch-grafische technieken 
heeftt de houtsnede haar volle zelfstandigheid does herwinnen. Als reproductiemiddel is zij thans volkomen verouderd, als 
zoodanigg heeft zij dan ook glad afgedaan.'[...] 'Het mechanische massa-product heeft de houtsnede niet gedood, maar haar 
teruggegooidd uit den maaltstroom van de moderne ontwikkeling en daar juist vangt een nieuw, veel schooner en zelfstandiger 
levenn voor den houtsnedekunst aan.', R.N. Roland Holst, 'Bij de reeds vijf en twintig jaar oude houtsneden van de Bazel en 
Lauweriks',, in R.N. Roland Holst, Over Kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen, Amsterdam 1923, p48,51. 
2500 Brief Vincent van Gogh aan Theo, 8 augustus 1888, opgenomen in Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.661. 
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DeDe fotografie als massamedium 
Dee dreigende ondergang van de traditionele gravure, de opkomst van de reproductie-ets, de 
veranderingg van de lithografie, het waren allemaal veranderingen die zich aandienden vanaf de jaren 
1860.. De geschetste ontwikkelingen werden regelmatig in verband gebracht met de fotografie, en niet 
tenn onrechte. Juist in deze periode maakte de fotografie een stormachtige ontwikkeling door. Wat was 
err gebeurd sinds het faillissement van de fotograaf Blanquart-Evrard in 1855? 

Dee fotograaf Blanquart-Evrard was een vroeg slachtoffer van de schaalvergroting in de 
fotografie.. Er kwamen in hoog tempo nieuwe foto(mechanische) technieken, producten en 
concurrentenn op de fotomarkt. Ook de fotografische kunstreproductie nam snel toe. In 1853 besloeg 
hett aanbod van fotografische reproducties in Frankrijk ongeveer 5,5 % van de gehele fotografische 
productie.. In 1860 was dat aandeel gestegen tot 28,5 %. De toename aan het begin van de jaren zestig 
inn Frankrijk was in belangrijke mate toe te schrijven aan de firma Goupil. Deze firma zou in deze 
periodee uitgroeien tot een toonaangevende onderneming op het terrein van de fotografische 
kunstreproductie.2511 Daarmee droeg de firma bij aan een belangrijke toename van de fotografische 
reproductiee in deze periode.252/^ A/B] De technische vooruitgang zoals de Woodburytypie, maakte 
fotografischee kunstreproducties commercieel aantrekkelijk, waarna verschillende firma's zich 
nadrukkelijkk op dat terrein gingen specialiseren.253 Een bekende vroege specialist was Robert 
Binghamm met foto's naar eigentijdse meesters als Délaroche, Scheffer, Meissonier, Corot en 
Courbet.2544 Andere firma's op het terrein van de kunstreproductie waren de Italiaanse firma Alinari en 
dee Duitse ondernemers Braun en Hanfstaengl, die snel uitgroeiden tot toonaangevende bedrijven. In de 
schaduww van deze internationale bedrijven waren er ook op nationaal en zelfs lokaal niveau steeds 
meerr fotografen die zich bezig gingen houden met kunstreproductie.255 

Dankzijj  de technische en chemische ontwikkeling waren fotografen steeds beter in staat om 
lastigee fotografische vraagstukken het hoofd te bieden. Een terugkerend probleem was het verkleuren 
vann foto's. Een afbeelding 'vastleggen' was één, het 'vasthouden' ervan was iets anders. Vaak 
veranderdee de foto al in korte tijd in een schim van het oorspronkelijke beeld. Het moet voor menig 
fotograaff  frustrerend zijn geweest om geen kleur te kunnen vastleggen en zijn afbeeldingen toch te 
zienn 'verkleuren'. Daar kwam verandering in door de introductie van de kooldruk. De fotograaf Joseph 
Wilsonn Swan (1828-1914) was de eerste die in 1864 patent kreeg voor deze techniek voor stabiele 
afbeeldingenn die niet verkleurden. Dee techniek van Swan kwam al snel in handen van twee befaamde 
firma's:firma's: Hanfstaengl en Braun. Vooral deze laatste fotograaf gebruikte de methode vanaf het einde van 
dee jaren zestig op gróte schaal voor het fotograferen van diverse museumcollecties in Europa. [23] 
Inn 1868 wees The AH Journal op 'examples of its powers which surpass in softness mëzzotinto, and 
farr exceed in beauty and clearness the kind of engraving called mixed. '257 Braun bezat het patent voor 
dezee techniek in Frankrijk; voor Engeland was het in handen van de in 1868 opgerichte Autotype 
Company.25**  Dit bedrijf maakte veel gebruik van de kooldruk voor de reproductie van krijttekeningen, 
reliëfss en beeldhouwwerken. In 1878 schreef The Art Journal hoopvol: 

251251 McCauley 1994, p.271. 
2322 Zie ook in deze zin: Scharf 1969, p.158. 
2533 Halverwege de jaren '50 hadden de bekende firma's Alinari, Anderson en MacPherson zich op grote schaal hadden 
toegelegdd op reproducties van Italiaanse meesters, zie Scharf 1969, p, 158. In dit verband kan ook gewezen worden op de 
beeldhouwerr Francois Willème die zich in de jaren '60 ging toeleggen op het fotograferen van sculptuur met zijn methode 
vann fotosculptuur, zie M. Bogart, *PhotoscuIpture\v4r///itf0ry4(I985) I,p.54-65. 
2544 Zie de bewondering van Burty voor de fotograaf Bingham: P. Burty, 'La Gravure la lithographie et la photographie au 
salonn de 1865', Gazette des Beaux Arts, (1865), p.93. Ook T.Gautier had veel waardering voor de foto's van Bingham, zie 
T.Gautier,, 'L'oeuvre de Paul Délaroche photographiée', L 'Artiste (1858), p.153-155. Zie uitvoerig over deze fotograaf: L. 
Boyer,, 'Robert J. Bingham, photographe du monde de 1'art sous Ie Second Empire', Études Photographiques 12 (2002), 
p.126-147. . 

McCauleyy wijst ook nog op andere bekende fotografen die kunstwerken fotografeerden: Baldus, Bisson, Fierlants, 
Gaillaird,, Nègre, Marville, Michelez, Le Gray, Aguado, Robert, en Richebourg, zie: McCauley 1994, p.271. 
2566 Asser S, R.M. Verhoogt, "Photogrammen in roode omslagen", in: N. Bartelings, A.W.A. Boschloo, B.de IClerck, H. 
Rooseboomm (red.), Beelden in veelvoud De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie. Leids 
KunsthistorischKunsthistorisch Jaarboek, Leiden 2002, p.339-369. 
^Anoniem,, 'The Autotype', The Art Journal (\B6S),pAA2. 
2588 F. Roubiliac Conder, 'Heliögraphy', The Art Journal, (1870), p.326. Zie ook: Anoniem, 'Autotype Fine Art Company', 
TheThe Art Journal (1872), p.125. De Autotype Company was in Engeland ook de enige agent voor de foto's in deze techniek 
vann Braun, De firma Braun bezat het patent voor deze techniek in Frankrijk Anoniem,'Autotype and its relation to art', The 
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'W ee are [...] persuaded that modem artists wil l ere long adopt this process as the best means 
off  publishing their  works, as the more moderate cost of reproduction by mis method wil l 
insuree a wider  circulation, and consequently a more extented reputation.*259 

Dee kwaliteit van de kooldrukprenten was zo goed dat ze volgens The Art Journal een waardig 
opvolgerr  waren van de traditionele gravures: 'i f the business of the engraver  be, as it certainly is, 
dyingg out, it is fortunate that so well wil l these printed pictures take their  place, that mourning for  a 
deadd art wil l be at all events materially lessened.'260 Brauns kooldruk maakte zelfs de populaire 
reproductie-etss overbodig, althans dat vond Jan Veth in een discussie met Carel Vosmaer. De 
aanleidingg was Waltners reproductie-ets naar  Rembrandts Nachtwacht. Vosmaer  uitte zijn 
bewonderingg in De Nederlandsche Spectator, waarop Veth reageerde in De Nieuwe Gids: 

'I nn onze tijd,  waarin men zulke volmaakte reproducties van schilderijen Van bekomen als de 
Braunfotografieenn zijn, heeft een vlijtig e maar  zoodanig geestloze, zozeer  koude, qua kleur 
duss gemankeerde ets, o.i. geen reden van bestaan.*261 

Naastt  de kooldruk was de heliojp-avure een andere belangrijke, nieuwe fotografische techniek.262 Het 
betroff  een fotomechanische techniek, waarbij  de afbeelding fotografisch werd overgebracht en 
vervolgenss op een ingenieuze wijze via aquatint en ets vastgelegd in een metalen plaat (meestal koper 
off  staal). Stond de afbeelding in de drukvorm , dan werd deze vervolgens met inkt afgedrukt. De 
heliogravuree groeide in de jaren zeventig uit tot een van de meest gebruikte fotomechanische 
reproductietechnieken.. Opgemerkt moet worden dat van de heliogravure (ook wel fotogravure 
genoemd)) talloze nauw verwante variaties bestonden. De bekende fotograaf Baldus was een van de 
eerstenn die-de methode gebruikten.263 Daarnaast maakte de firma  Armand-Durand mooie exemplaren, 
zoalss te lezen was in De Kunstkronijk in 1872: 

'Zeldenn of nooit is de kunst van oude prenten na te bootsen zoover  gegaan als in de heïiografie 
vann Amand-Durand te Parijs. Het twintigta l platen, dat de twee eerste afleveringen uitmaakt, 
tee Parijs bij  Amand-Durand en bij  Goupil (ook te *s Gravenhage bij  dezen verkrijgbaar ) 
uitgegeven,, geeft ons evenzoo vele meesterstukken van oude ets- en plaatsnijkunst weder  voor 
dee waarlij k geringe som van £20,-. De getrouwheid der  reprodukti e is tot eene verbazende 
hoogtee opgevoerd: het gelijnde en bruinachtige of zacht getinte papier  bootst volkomen dat der 
oudee prenten na; de bladen zijn als deze opgezet; maar  wat meer  beduidt, de druk is, langs 
fotografischenn weg en door  middel van drukinkt , zoo fraai en zoo gelijk aan den 
oorspronkelijke,, dat deze nieuwe methoden den allerhoogsten lof verdient'[..] '  kortom de 
schoonstee bladen der  eerste meesters, bladen die slechts voor  ontzachlijke prijzen in fraaye, 
oorspronkelijkee afdrukken te verkrijgen zijn, zoo ze al ooit te verkrijgen zijn.* 264 

Dee heliogravures van Armand-Durand waren, zoals De Kunstkronijk meldde, in Nederland te krijgen 
bijj  de bekende firma  Goupil. De firma  produceerde echter  ook zelf foto's in een verwante techniek. Jn 
Asnières,, nabij  Parijs, had het bedrij f een eigen fotofabriek, waar  vele fotogravures werden gemaakt 
vann (moderne) Franse kunstwerken.265 Daarnaast produceerden Engelse firma's  als de uitgever  Tooth 

ArtArt Journal (1878), p.89-90. De Autotype Company bezat vanaf 1868 het patent van Swan in Engeland, zie: Hamber 1996, 
p.. 166. 
2599 Anoniem, 'The Autotype process', The Art journal (1878), p. 184. 
2600 Anoniem, 'Art-Publications', Ine Art journal (1878),p.223. 
2611 geciteerd in Giltay 1976, p.98. 
2 00 De eerste onvolmaakte voorbeelden van dit procédé raakten al eerder verspreid door Niepce, Frizot 1998, p.228. 
263263 De Kunstkronijk schreef: 'Men spreekt tegenwoordig veel van eene uitvinding van den fotograaf Baldus en door hem de 
heliogravuree genaamd- Oorspronkelijk gravuren worden door middell  der photographie op koper gecopieerd en geetst, waarna 
menn van die platen afdrukken maakt. De proeven met gravuren van Mare Antoine genomen, schijnen goed te zijn geslaagd. 
Hett is de vraag of dat even zoo het geval zal zijn met prenten, minder strak en dor en in eene schilderachtige manier 
bewerkt.'' J.A. Alberdinkh Thijm,'-% De Kunstkronijk, 10 (1868), p.23. 
2644 Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk, 14 (1872), p.16. 
2655 Renié 1994, p.104-107. 
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heliogravuress naar werken van de Prerafaëlieten en navolgers.2 Aan het einde van de jaren zeventig 
wass de fotogravure de meest prominente fotografische reproductietechniek.267 

Hett totale aanbod van fotografische reproductietechnieken was inmiddels al niet meer te overzien en 
dee terminologische verwarring was groot. Na de schaalvergroting halverwege de eeuw werkten vele 
fotografenn aan de technische verbetering van het fotografisch metier. Behalve fotograaf waren ze vaak 
ookk 'uitvinder' van nieuwe technieken, zoals eerder opgemerkt. Zelfs een trtinimale technische of 
chemischee aanpassing kreeg een nieuwe naam met het oog op patentrechtelijke tescherming: iedere 
nieuwee techniekk bracht zo een nieuw monopolie. Het gevolg was een permanent aanzwellende stroom 
vann nieuwe technieken, zoals The Art Journal schreef in 1885: 'Photographic processes, which are 
alreadyy numerous, seem almost daily to increase in number, although not a few of these so-called new 
processess appear to be novelties chiefly in name.'268 

Inn deze stroom van technische innovatie werd het fotografisch medium steeds verder 
geperfectioneerd.. Terugkijkend op de laatste decennia van de negentiende eeuw constateerde de etser 
Dakee in 1913: 

'Enn nu heeft zich in de laatste dertig jaren de industrie, die het kunstenaarswerk reproduceert, 
zooo fabelachtig ontwikkeld door de verbijsterende techniek der photogravure, en phototypie, 
datt het grafische teekenwerk in korten tijd facsimilistisch in duizenden exemplaren kan 
weergegevenn worden en verspreid over de geheele wereld. In boeken, in portefeuilles, op 
circulaires,, in kranten en tijdschriften, als illustratie van advertenties, etc. etc. De wereld wordt 
overstroomd,, door grafische kunst.'269 

Dee lichtgevoeligheid, scherpte, beeldstabiliteit en productiviteit werden allemaal verbeterd en 
vereistenn steeds minder (sluiter)tijd. Bovendien boekte men vooruitgang bij misschien de grootste 
uitdaging:: het fotograferen in kleur. 

DeDe kleurenfotografie. 
Zoalss prentmakers al wisten, was het reproduceren van kleur een groot probleem. Lithografie was de 
uitzonderingg die deze regel bevestigde. Voor een reproductie in kleur zat er meestal niets anders op 
dann de afbeelding handmatig in te kleuren. Ook de ontwikkeling van de fotografie bracht daar lange 
tijdd geen verandering in. Zo werden op ruime schaal daguerreotypieën en calotypieën handmatig met 
waterverff  ingeschilderd, met uiteenlopende resultaten.270 Ondertussen werd er echter hard gezocht 
naarr een technische oplossing van dit probleem. In Engeland maar vooral in Frankrijk werd vanaf het 
beginn van de fotografische ontwikkeling geëxperimenteerd met kleurenfotografie.271 Het duurde echter 
tott de jaren zestig voordat er overtuigende resultaten werden geboekt.272 

Inn 1862 publiceerde de Fransman Louis Ducos du Hauron (1837-1920) zijn Solution Physique 
dudu Problème de la Reproduction des Couleurspar la Photography. Hij  illustreerde zijn methode 
voorall  aan de hand van kleurermibeeldingen van Oude Italiaanse Meesters. Zijn tijdgenoot Charles 
Cross (1842-1882) werkte samen met moderne kunstenaars aan een vergelijkbaar procédé. Beide 
techniekenn waren gebaseerd op hetzelfde principe. Door drie gekleurde filters werden drie negatieven 
gemaakt,, die vervolgens werden afgedrukt in de primaire kleuren. De samenvoeging van de drie 
afbeeldingenn leverde een afbeelding in kleur op. Na deze pioniers werkten ook andere fotografen aan 
vergelijkbaree technieken, zoals Blanquart-Evrard, die zich door zijn eerder faillissement niet uit het 
veldd had laten slaan. Een belangrijke stap werd gezet door de fotograaf Joseph Albert (1825-1886) met 
zijnn lichtdruk, de Albert(o)typie. m de loop van de jaren zeventig werd deze ook in kleur toegepast. 

2666 Engen 1995, p.72-73. 
2677 Wax 1990, p.138. 
2688 J.S. Hodson, 'Modem Porcesses of automatic engraving', The Art Journal (1885), p.59. 
2699 Dake 1915, p.278. 
2700 Zie over het beschilderen van foto's Henisch Henisch 1993, p.93-116. 
2711 Ook in Nederland werden pogingen gedaan om tot kleurenfotografie te komen. Zo meldde De Kunstkronijk in 1879: 
'Chromophotographiee is de naam eener uitvinding, door den heer G De Jong, photograaf te Groningen, gedaan en, gelijk de 
naamm aanduidt, hierin bestaande, dat hij photographtsche portretten vervaardigt, die het voorkomen hebben van 
olieverfportretten',, Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 1 (1879), p.23. 
2722 Zie uitvoeriger over de kleurenfotografie: Hamber 1996, p.87-91. 
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Hett samenvoegen van afdrukken in verschillende kleuren was een bekend principe. De reeds 
bestaandee - en nog steeds zeer succesvolle - kleurenlithografie volgde dezelfde methode. Ook hier 
werdenn afbeeldingen in verschillende tinten met elkaar versmolten tot een kleurenafbeelding.273 

Ondankss alle inspanningen van de verschillende fotografen is de kleurenfotografie in de 
negentiendee eeuw de experimentele fase nauwelijks ontstegen. Binnen de totale fotografische 
productiee was de kleurenfotografie een interessant, maar tevens marginaal fenomeen. De resulaten 
warenn eerder curieus dan voorbeelden van succesvolle innovatie. Tot aan het einde van de eeuw bleef 
dee kleurenlithografie de meest gebruikte methode om kleur te reproduceren.274 Pas aan het begin van 
dee twintigste eeuw was het mogelijk om kunstwerken op mechanische wijze in kleur te 
vermenigvuldigen.. In 1907 kon de bekende fotograaf Alfred Stieglitz schrijven: 'Color photography is 
ann accomplished fact. The seemingly everlasting question whether color would ever be within the 
reachh of the photographer has been definitely answered.1275 De 'oplossing' kwam van de gebroeders 
Lumières,, die in dat jaar hun Autochrome techniek presenteerden. De fotografische kleurenreproductie 
wonn steeds verder terrein. Zo schreef CX. Dake in 1912: 

'Sedertt de vijf of zes jaren [...] hebben de kleurreproducties, die men toen meende uit den 
boozee te vinden, ook in ons land burgerrecht gekregen, zoodat zelfs artisten ten ontzent, die er 
toentertijdd fel tegen waren, later (zelfs niet veel later) gecoiffeerd waren als hun eigen werk in 
driekleurendrukk (vrij slecht) in Duitsche publicaties verscheen.'276 

Hett zou echter tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de grootschalige massaproductie van 
kleurenfoto'ss op gang kwam. 

VanVan grafische tot fotografische kunstreproductie 

Terugkijkendd op de negentienaWeuwse kunstreproductie schreef The An Journal in 1887: 

'Thee changes which have been experienced during the century have not been changes 
uniformlyy indicating progress, for in some departments of the reproductive arts a retrograde 
movementt has to be chronicled. The art of line-engraving, [...] is fast becoming a thing of the 
past.[...]]  the field formerly occupied by line-engraving is gradually being taken possession of 
byy the modern and partly automatic process of photogravure. A similar fate seems also to be 
overtakingg both mezzotint and stipple engraving.'277 

Alss we het terrein van grafische en fotografische technieken overzien, blijkt overduidelijk de steeds 
terugkerendee spanning tussen het verdwijnen van traditionele technieken en de opkomst van 
fotografischee methoden voor het reproduceren van kunstwerken. Zeker gedurende de laatste decennia 
vann de negentiende eeuw vertoonde de gravure steeds meer de trekken van een 'bedreigde diersoort'. 
Datt de soort uiteindelijk zou uitsterven stond wel vast, de vraag was alleen nog warmeer. Als we de 
criticii  mogen geloven, liep ook het grote publiek op de (Salon)tentoonstellingen begin jaren tachtig 
niett meer warm voor deze traditionele prentkunst. 

Hadd Burty gelijk toen hij de fotografie beschuldigde van moord op de traditionele gravure? 
Hett ligt voor de hand om een causaal verband te leggen tussen de opkomst van nieuwe technieken als 
dee fotografie en de teloorgang van de traditionele gravure en lithografie.279 Zo waren de 
productiekostenn van de ambachtelijke gravure ongekend hoog in vergelijking met fotografische 
reproductie,, zeker nadat deze laatste was uitgegroeid tot een succesvol massamedium. Maar ook 

273 3 Tekenendd is de kleurenfotografische methode van Leon Vidal (1834-1906) uit 1875 gebaseerd op de Wöodburytypie en 
chromolithografie.. Zie uitvoerig over de fotograaf Albert: Ranke 1977. 
2744 Wilson K, 'Modern processes of reproduction', The Art Journal (1880), p.270. 
2755 Stieglitz geciteerd in: Whelan 2000, p. 198. Deze bijdrage was eerder verschenen als 'The New Color Photography- A bit 
off  History', Camera Work 20 (October 1907), p.20-25. 
2766 Dake 1915, p. 139. 
2777 J.S. Hodson,'Fifry years' development of the graphic arts', The Art Journal {\BSl)t p.210. 
2788 A de Lostaiot, 'Le Salon de gravure', Gazette des Beaux Arts (1882), p.53-54. 
2799 Zie ook hierover: Renié Albuquerque 1998, p.41-53. 
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tussenn een gravure en een ets waren al duidelijk verschillen. Zo wees Hodson in The Art Journal op de 
invloedd van economische factoren bij grafische veranderingen: 

'Etching,, has in a degree supplanted line engraving, and it is quite possible that the modern 
processs of photogravure may in turn displace etching. It should not, however, from this 
circumstance,, be inferred that any superiority in quality is implied by the modern process 
takingg the place of the older; but merely that there are other circumstances - such as economy 
off  time or cost of production - that give its special advantage.*280 

Economischee factoren speelden een belangrijke rol in de snel groeiende internationale markt voor 
drukwerk.. Rond 1800 waren Adam Smith's beginselen voor een vrije markteconomie algemeen 
bekendd via de diverse vertalingen van zijn Wealth of Nations™ Invloedrijke economen als Jean-
Baptistee Say, David Ricardo (1772-1832) en John Stuart Mil l (1806-1873) hadden zijn ideeën 
aangepast,, maar leefden inmiddels in een wereld die sterk bepaald werd door het liberale 
gedachtegoedd van de vrije markteconomie. Al in 1817 had Ricardo in zijn Principles of Political 
EconomyEconomy and Taxation gewezen op het belang van productiekostenverschillen voor het ontstaan van 
internationalee handel. In de loop van de eeuw kwam ook de prentmarkt steeds meer overeen met zijn 
theoriee van de comparatieve kostenverschillen. Uitvinders als de Üthograaf Senefelder, de drukker 
Königg en de fotograaf Daguerre oriënteerden zich internationaal in hun jacht op patenten voor de 
toepassingg van hun technische innovaties. Prenthandelaren en uitgevers kochten prenten op een 
internationalee prentmarkt. Beijerinck haalde zijn gravures uit Engeland, terwijl Victoriaanse uitgevers 
opp hun beurt weer kozen voor Franse graveurs. Ondertussen trok de firma Braun door heel Europa om 
beroemdee meesters te fotograferen. De open economie vormde daarbij een belangrijke stimulans voor 
dee voortdurende technische innovatie op het terrein van de (reproductie)techniek. Nieuwe methoden 
enn procédés werden in hoog tempo aangevuld met nog weer nieuwe uitvindingen, of zoals de 
historicuss Whitehead stelde in 1932: 'the greatest invention of the nineteenth century was the 
inventionn of the method of invention.'282 Arbeidsintensieve gravures moesten het in economisch 
opzichtt meer en meer afleggen tegen de veel goedkoper te produceren fotografische reproducties. 
Nieuwee technieken maakten het mogelijk om voor minder geld, meer afbeeldingen te vervaardigen, en 
nogg sneller ook. De kostenverschillen speelden ongetwijfeld een belangrijke rol in de verandering van 
grafischee naar fotografische reproductietechnieken. Vanuit dit perspectief lijk t het aannemelijk dat de 
fotografiee inderdaad de oorzaak was van de teloorgang van traditionele gravure. 

Err zijn echter enkele overwegingen die een direct verband tussen de opkomst van de fotografie 
enn de ondergang van de gravure op losse schroeven zetten. Zo wees Le Globe al in 1828 op het 
'verval'' van de gravure. Toen bestond er nog nauwelijks fotografie, laat staan dat er al enige dreiging 
vann uitging. Ook nadat de fotografie was ontwikkeld tot een succesvol massamedium, werden er 
echterr nog steeds kostbare gravures. Als de kosten doorslaggevend waren geweest, hadden de dure 
gravuress waarschijnlijk veel eerder plaatsgemaakt voor de goedkopere foto's. Waarom verschenen er 
nogg steeds gravures in traditionele technieken terwijl er toch zoveel goedkopere fotografische 
techniekenn voorhanden waren? De gravure was dan wel bedreigd, maar bleef voor een kostbare 
methodee nog relatief lang in gebruik. Gravures werden nog decennialang naast foto's gepubliceerd. 
Sommigee uitgevers gebruikten de traditionele technieken en de moderne fototechnieken zelfs naast 
elkaar.. Illustratief is de firma Goupil die naast de traditionele gravures van Henriquel-Dupont en zijn 
leerlingen,, ook de modernste fotoreproducties publiceerde. Van de verwachte spanning tussen beide 
methodenn lijk t bij deze befaamde uitgever geen sprake, van een eenzijdige keuze evenmin. 
Integendeel,, het fonds van Goupil getuigde eerder van een zorgvuldige keuze om zowel goedkope 
foto'ss als kostbare traditionele gravures op de markt te brengen met het oog op een breed publiek. 

Grafischee en fotografische technieken kwamen voor een belangrijk deel uit dezelfde grafische 
traditie.. De fotografische belichting maakte het mogelijk om een voorstelling zo nauwkeurig mogelijk 
vastt te leggen. Maar de wens van een precieze weergave van het originele werk komen we in de 
grafischee geschiedenis al eerder tegen, ruim voor de uitvindingen van Nièpce en Daguerre. Zo is het 

2800 J.S. Hodson,' Fifty years' development of the graphic arts', The Art Journal (l&ZT),p.2\4. 
2811 Heilbroner 2000, p.67. 
2833 Whitehead geciteerd in: Goudzwaard 1982, p. 109-110. 
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verlangenn naar  een natuurgetrouwe afbeelding van het origineel al te herkennen in de eerder  geschetste 
ontwikkelin gg van de facsimile.2* 3 In zijn studie wijst Rebel op het belang van dit concept voor  het 
ontstaann van nieuwe grafische technieken in de tweede helft van de achttiende eeuw, zoals de 
crayonmanier,, aquatint en de stippelgravure. Kenmerkend voor  deze methoden is de mogelijkheid om 
dee structuur  van (krijt)tekeningen zo nauwkeurig mogelijk weer  te geven. Later  werd de lithografi e 
veell  gebruikt voor  de precieze vermenigvuldiging van tekeningen en aquarellen. In deze traditi e kan 
ookk de fotografie worden geplaatst. Met de fotografie werd de lang gekoesterde wens van een 
nauwkeurigee reproductie van kunstwerken werkelijkheid. Dat de vroegst bekende foto van Nièpce een 
reproductiee is van een prent, is wellicht illustratie f voor  de achtergrond van dit nieuwste medium. 
Vanuitt  dit perspectief kan de fotografie worden beschouwd als de negentiende-eeuwse realisatie van 
eenn al in de achttiende eeuw geuit verlangen naar  een 'exacte' reproductie. Fotografie is daarmee niet 
zozeerr  de oorzaak van nieuwe eisen voor  reproductie, als wel het gevolg ervan.2 4 

Hett  facsimileconcept lijk t als een vliegwiel te hebben gewerkt op het gebied van grafische 
veranderingen.. Paradoxaal genoeg lijk t dat concept te hebben bijgedragen aan twee tegengestelde 
ontwikkelingenn op het terrein van grafische en fotografische technieken. In de eerste plaats zorgde het 
voorr  de verbreding van het aanbod van reproductietechnieken, waaronder  de crayonmanier, aquatint, 
stippelgravure,, lithografi e en fotografie, die het monopolie van de gravure doorbraken. In de tweede 
plaatss lijk t de facsimile vervolgens ook te hebben bijgedragen aan de versmalling van dit aanbod tot 
louterr  fotografische reproducties. Juist de fotografie bleek de ideale methode voor  realisatie van een 
facsimile.. Dit verklaart eveneens waarom de gravure, mezzotint, de litho en uiteindelijk ook de ets 
buitenn beeld zijn geraakt voor  het vermenigvuldigen van kunstwerken. De fotografie kreeg het 
monopoliee op het terrein van kunstreproductie omdat ze meer  dan enige andere techniek is staat was 
omm het voorbeeld te reproduceren in een facsimile ervan. Fotografie maakte het mogelijk om het 
kunstwerkk te laten zien zoals het 'werkelijk '  was, ogenschijnlijk zonder  interpretati e van de bewerker. 
Illustratie ff  is de analyse van Alfred de Lostalot uit 1888: 

'I ee burin languit, Ie burin se meurt/f...] Et puis, Ie genre lui-même a vieilli ; il jur e par  les 
régiess étroites de sa technique avec toutes les idees d'indépendance dont Tart moderne est 
imprégné;;  procédé de convention et de mode par  conséquent, il a perdu tout pouvoir  sur  Ie 
publiee Ie jour  oü la mode s'est éloignée de lui. Par  ce siècle de photographie et d'exactitude 
documentaire,, Ie burin classique devient presque sans emploi; ce n'est pas Toutil qui convient 
auu naturalisme triornphant 285 

Dee strenge starre gravure leende zich volgens Lostalot niet voor  de kunst uit de moderne tijd. 
Interessantt  is het verband dat hij  legde tussen de triomf van de fotografie en het Naturalisme. Op het 
momentt  van schrijven, 1888, vierde het Naturalisme hoogtij  in de beeldende kunst. Sinds de 
ontwikkelin gg van het Realisme halverwege de eeuw probeerden de schilders een directe weergave van 
dee werkelijkheid te suggereren. Ogenschijnlijk los van academische conventies betreffende 
onderwerp,, compositie en kleur, streefden Courbet en de zijnen naar  een 'meedogenloze' weergave 
vann de wereld om hen heen. Fotografie bood een vergelijkbare mogelijkheid om kunstwerken zo 
realistischh mogelijk weer  te geven. Het lijk t daarmee geen toeval dat de Realist bij  uitstek, Courbet, in 
dee periode dat hij  zijn Realistisch manifest schreef, zijn schilderijen probeerde te fotograferen. 
Fotografiee verloste de kunstreproductie van de academische conventies van de traditionele graveurs. 
Dee fotograaf maakte het mogelijk om, zoals een anonieme recensent eens stelde: 'the picture, the 
wholee picture and nothing but the picture*  te reproduceren.286 Zoals de Realisten en Naturalisten tot 
zeerr  persoonlijke verwerkingen kwamen van de werkelijkheid, kwam ook de fotografische 
kunstreproductiee nooit volledig los van een persoonlijke interpretati e van de fotograaf. Toch bood het 
nieuwstee medium als geen ander  een antwoord op het verlangen om een reproductietechniek voor  een 
zoo natuurgetrouw mogelijke weergave van een kunstwerk. 

2833 Rebel 1981, p.131. 
2844 Zie ook hierover: C. Rosen, H. Zerner, 'The Reproductive image and photography', in : C. Rosen, H. Zerner, Romanticism 
andand Realism. The Mythology of Nineteenth Century Art, London Boston 1984, p.99-1 !0. 
2833 A. de Lostalot, 'La gravure au Salon', Gazette des Beaux Arts (1888), p.219-220. 
2866 Anoniem, The Magazine of Art (1893), p.XII. 
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Hett verdwijnen van traditionele grafische technieken en de opkomst van nieuwe fotografische 
methodenn voor het reproduceren van kunstwerken kwam door een samenspel van diverse factoren op 
hett niveau van het gebruik, de verspreiding en de receptie van de reproductietechnieken. Met het 
verdwijnenn van graveurs, verdwenen ook hun ateliers en daarmee de traditionele omgeving om het 
grafischh metier te leren of over te dragen.287 m de tweede plaats zorgden de sterk verbeterde 
mogelijkhedenn voor communicatie en distributie voor een snelle verspreiding van nieuwe methoden en 
procédés.. In de derde plaats werden de reproductietechnieken uiteraard beïnvloed door de receptie 
ervan.. De diversiteit van het publiek verklaart ook de diversiteit aan reproductietechnieken. De 
lijngravuree of mezzotint waren dan wel kostbaar, ze waren tevens beladen met een rijke grafische 
traditiee die nog lang, langer dan menigeen verwachtte, werd gewaardeerd. 

Meerr dan louter grafische concurrentie was er in negéntiende-eeuwse kunstreproductie sprake 
vann grafische kruisbestuiving.288 Het eigen karakter van de diverse (foto)grafische technieken stond 
hett onderling combineren van technieken niet in de weg. Bij deze kruisbestuiving wijst Dyson op 
verschillendee varianten.289 In de eerste plaats beheersten prentmakers en fotografen vaak verschillende 
technieken.. Hoewel Thomas Shorter Boys vooral in verband is gebracht met de (kleuren)lithografie, 
maaktee hij ook etsen en gravures. De meestergraveur Henriquel-Dupont vervaardigde ook etsen, 
terwijll  de bekende lithograaf Alophe eveneens actief was als fotograaf. In de reproductiepraktijk lagen 
dee verschillende technieken dan ook nooit heel ver uit elkaar. In de tweede plaats gebruikte men 
techniekenn niet zozeer vanwege hun eigen karakter, maar juist om het karakter van een andere 
techniekk te imiteren. Zoals opgemerkt vonden verschillende grafische technieken hun oorsprong in de 
reproductiee van olieverfschilderijen, tekeningen, aquarellen of pastels. Zo werden grafische technieken 
ookk gebruikt om andere grafische methoden te imiteren. Al in de zeventiende eeuw maakte men etsen 
mett het uiterlijk van een gravure. Illustratief is ook een prospectus van Hüllmandel uit 1824 voor de 
toepassingg van lithografie: 'to all commercial purposes.. .Whether required as fac-similes or in a 
Superiorr character in imitation of Engraving.'290 Dergelijke grafische imitaties verwijzen vaak naar 
esthetischee overwegingen, die refereren aan de traditionele hiërarchische verhouding tussen 
technieken.. Ten slotte bestond de wisselwerking tussen verschillende technieken uit combinaties: 
gravure,, ets en mezzotint werden vaak gecombineerd tot grafische mengvormen, waar soms weer 
fotografischee technieken aan werden toegevoegd met als resultaat de zogenaamde fotomechanische 
technieken,, zoals fotolithografie en fotogravure. 

Sommigenn beschouwden de opkomst van de fotografie als een grafische revolutie met 
ongekendee mogelijkheden om eindelijk op grote schaal afbeeldingen exact te reproduceren. Anderen 
oordeeldenn relativerend dat de fotografie 'slechts1 een interessante aanvulling was op bestaande 
technieken.. Weer anderen reageerden met het benadrukken van het 'unieke' ambachtelijke grafische 
karakterr van de traditionele media in reactie op de fotografische vernieuwing.291 De fotografische 
techniekenn maakten de bestaande handmatige grafische methoden dus niet meteen overbodig. 
Integendeel,, juist aan het einde van de negentiende eeuw ontstond een ongekend rijk aanbod van 
grafischee en fotografische reproductietechnieken, die voor een belangrijk deel naast elkaar bleven 
bestaan.. Zo stelde Jules Adeline in 1893 in zijn Les Arts de reproduction vulgarises: 

'Less procédés de reproduction, purement méeanique, ont done rendu déja d'immenses services 
ett en rendront peut-être de bien plus grands encore. Est-ce a dire qu'ils doivent conduire a 
1'abandonn complet des anciens prcédés de gravure? Oh! Que non pas. Les uns donnent un 
résultatt et les autres en donnent un autre.'292 

2877 Wax wijst daarnaast op de ruime toepassing van de 'mixed method engraving' waardoor veel kennis en vaardigheid van 
dee traditionele gravure verloren is gegaan. Bovendien benadrukt zij de ruimere toegang tot de originele op 
kunsttentoonstellingenn die de reproducties overbodig maakten. Het tegendeel zou m.i. echter ook kunnen gelden, Wax 1990, 
p.. 138-139. 
i888 Dyson 1984, p.31. 
2899 Dyson 1984, p.31-33. 
2900 Geciteerd in: Dyson 1984, p.32. 
2911 Zie hierover: C. Ashwin, 'Graphic Imagery 1837-1901: A Victorian Revolution', An History 1 (1978)3,p.360-370. 
2922 Adeline 1893, p.1. 
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Datt neemt niet weg dat rond 1900 de fotografie de dominante reproductietechniek was. Waar aan het 
beginn van de negentiende eeuw het monopolie van de lijngravure definitief was doorbroken, was aan 
hett einde van de eeuw door de fotografie een nieuw monopolie gevestigd. 

Tekenendd is het initiatief voor  het Gedenkboek der Nederlandsche Schilderkunst tusschen 
I860I860 en 1890. Het boek zou een overzicht moeten geven van de moderne Nederlandse schilderkunst in 
woordd en beeld. De kunstenaar-criticus Jan Veth zou het schrijven en de firma Van Gogh zou het 
uitgeven.. Bekende kunstenaars als Bauer, Breitner, Roland Holst, Isaac Israels en ook Veth zouden 
reproductiess leveren van Nederlandsche schilderwerken in de vorm van etsen, litho's en houtgravures. 
Derkinderenn zou het werk verder van illustraties voorzien. Het plan liep echter spaak door een 
meningsverschill  tussen Veth en Derkinderen over reproducties in het boek, waarover Huizinga later 
schreef: : 

'Vrij ee reproductie van impressionistische schilderijen was in zich zelf reeds in 1892 een 
verlorenn zaak, niet om haar disharmonie met de sierkunst, Der Kinderen's bezwaar, maar om 
dee onoverwinnelijkheid der photografische reproductie.*293 

Alss gevolg van het conflict over reproducties is het boek er nooit gekomen. 

Werdenn de graveurs aan het begin van de negentiende eeuw soms nog beschouwd als 'Mechanics', 
aann het einde van de eeuw waren ze vrijwel allemaal verdwenen door de mechanische 
reproductietechnieken.. De geschetste grafische veranderingen geven een indruk van het fascinerende, 
rijkerijke grafische landschap in de negentiende eeuw. De talloze grafische en fotografische mogelijkheden 
steldenn de grenzen waarbinnen de feitelijke kunstreproductie plaatsvond, maar waren zelf volop in 
beweging.. Afhankelijk van de aard en functie van de beoogde reproductie, maakte men gebruik van de 
beschikbaree methoden en procédés. Deze * kleine geschiedenis van de negentiende-eeuwse 
reproductietechniek'' vormt daarbij het technisch historisch kader waarbinnen het feitelijke 
reproductieprocess zich afspeelde. Hoe dit proces in de praktijk verliep, zal in het volgende hoofdstuk 
wordenn toegelicht. 

2M M Huizingaa I927,p.6l. 
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