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VanVan origineel tot reproductie 
HoofdstukHoofdstuk 3 

AA process of difficult management 
Nogg werkend aan zijn gravure naar David Wilkie's schilderij The Village Politicians (1806), 
correspondeerdee de graveur Raimbach al uitvoerig met uitgevers en prenthandelaren in binnen- en 
buitenlandd met het oog op de publicatie van de prent. Zoals hij schreef: 

'AA good deal of time was necessarily occupied in superintending the publication, and 
maintainingg a rather extensive correspondence with dealers, English and foreign; but the 
interruptionn in itself was more agreeable than otherwise, and made a cheerful and animated 
breakk in the usual seclude and monotonous course of the unsocial life of an engraver/1 

Hett organiseren van de uitgave van prenten vormde voor Raimbach een welkome afwisseling van het 
monotone,, arbeidsintensieve graveren van de plaat. Deze negentiende-eeuwse reproductiepraktijk staat 
inn dit hoofdstuk centraal. 

Dee Engelse graveur John Burnet omschreef in 1836 het maken van reproducties als 'a process 
off  difficult management. '2 Hoe verliep dit reproductieproces en welke partijen waren erbij betrokken? 
Inspirerendd voor de analyse van de productie en verspreiding van kunstreproducties in de negentiende 
eeuww is Robert Damtons benadering van de geschiedenis van het boek, beschreven in zijn bekende 
essayy What is the History of Books? Door het onderzoek naar uitgevers, drukkers en schrijvers dreigt 
volgenss Darnton de geschiedenis van het boek te versplinteren. Daarom stelde hij in zijn benadering 
voorr om juist het boek zelf tot uitgangspunt te nemen en van daaruit de aandacht te richten op de 
betrokkenn partijen en processen. Hij stelde uitdrukkelijk het boek zelf centraal, of liever gezegd 'the 
lif ee of a book', Darnton omschrijft deze levenscyclus van het boek 'as a communications circuit that 
runss from the author to the publisher (if the bookseller does not assume that role), the printer, the 
shipper,, the bookseller, and the reader*,3 Via de levensloop van het boek is het zo mogelijk om de 
diversee partijen in samenhang met elkaar te analyseren. 

DeDe levensloop van de reproductie 
Eenn reproductie is geen boek, maar hét is wel een drukwerk. Zo komen we bij prenten en foto's naar 
kunstwerkenn dezelfde partijen tegen als in de wereld van het boek: auteurs, uitgevers, drukkers en 
boekhandelaren.. Net als bij het gedrukte woord, spelen zé hun rol in de productie en verspreiding van 
hett gedrukte beeld. In zijn benadering gaat Darnton uit van verschillende partijen: de auteur, de 
uitgever,, de lezer, et cetera, hl de historische praktijk vallen dergelijke partijen echter vaak samen. De 
auteurr is ook lezer, de uitgever vaak tevens boekhandelaar. Hoewel Darnton dit ook erkent, trekt hij de 
theoretischee consequenties niet door in zijn model. Om de historische praktijkrecht te doen, kan dit 
probleemm worden ondervangen door een meer 'functionele' benadering van de betrokken partijen. Zo 
hebb ik in het hoofdstuk 'Pinxcit et Sculpsit' reeds uiteengezet dat voor 'de auteur' van een reproductie 
verschillendee personen in aanmerking kunnen komen: de schilder, de prentmaker en de fotograaf. Bc 
hebb dan ook gekozen voor een meer functionalistisch communicatiemodel: niet de auteur, maar de 
functiefunctie van auteur niet de uitgever maar de functie van uitgever, is daarin bepalend. Vanuit dit 
perspectieff  is het model dus niet geordend naar personen of partijen, maar naar functies die 
achtereenvolgenss een rol spelen in de levenscyclus van de reproductie.[Schema ÏIJ Vanuit deze 
benaderingg is de 'levensloop van de reproductie' te verdelen in vijf fasen. 

Dee eerste fase omvat het initiatief tot reproductie. Wie had het plan voor een reproductie? 
Zowell  schilders als prentmakers en fotografen zetten soms de eerste stap op weg naar een reproductie. 
Daarnaastt waren er ook publieke initiatieven van de staat of uiteenlopende organisaties. Binnen de 
negentiendê-eeuwsee context was het meestal de uitgever die het reproductieproces in gang zette. De 

'Raimbachh 1843, p.115. 
22 'The art of engraving [...] is more a translation of a picture than a copying; it is a process of difficult management.' Burnet 
geciteerd:: Pye 1836, p.I8. Zie ook Dyson 1984, p.83-172. 
rDaratonn 1990, p. 110-111. 
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eeuwenlangee professionalisering en specialisering van de kunstreproductie maakten dat men elkaar 
nodigg had bij  het vermenigvuldigen van kunstwerken. Een schilder  kon praktisch niet zonder  een 
graveur,, een graveur  niet zonder  een drukker  en een drukker  niet zonder  een uitgever. 

Dee kunstreproductie was in de negentiende-eeuwse praktij k een zaak van samenwerken. De 
organisatiee van deze samenwerking tussen de betrokken partijen kan worden opgevat als de tweede 
fase.. Bij  deze organisatie speelden verschillende zaken een rol. Allereerst veronderstelde het 
reproducerenn van kunstwerken steeds meer  het recht om dit te doen. Het auteursrecht vormde een 
belangrijkee factor  in de afspraken tussen de uitgever, kunstenaar, prentmaker, fotograaf en de eigenaar 
vann het werk. Verder  moesten de betrokkenen overeenstemming bereiken over  het te gebruiken 
beeldmateriaall  (het origineel of een alternatief), de bewerker  en de reproductietechniek, de termij n van 
hett  proces en de vergoeding. De gemaakte afspraken werden meestal mondeling gesloten en soms 
contractueell  vastgelegd. 

Nadatt  het reproductieproces was georganiseerd, kon het werk beginnen. De derde fase beslaat 
ditt  feitelijk e reproductieproces.4 Met behulp van het beeldmateriaal ging de prentmaker  of fotograaf 
aann de slag. Hoe ging men om met het benodigde beeldmateriaal? Hoe bewerkte men de drukvorm ? 
Watt  was de functie van de proefdrukken? Het zijn vragen die zullen worden bezien in de context van 
dee concrete reproductiepraktijk . Het resultaat van dit reproductieproces was de reproductie zelf. Het 
zall  duidelijk zijn dat de totale hoeveelheid negentiende-eeuwse reproducties nauwelijks valt te 
overzien.. ïn het vorige hoofdstuk is al gewezen op de ontelbare hoeveelheid reproductietechnieken. De 
totalee productie van prenten en foto's is een veelvoud ervan. Om toch een indruk te geven van dit 
aanbodd wil ik stilstaan bij  het fonds van een toonaangevende uitgever  óp het terrein van 
kunstreproductie,, de Franse firm a Goupil, Deze onderneming speelde decennialang een belangrijke rol 
inn de internationale prentmarkt en het fonds geeft een interessante glimp van het overstelpende aanbod 
vann reproducties in de negentiende eeuw. 

Eenmaall  opgenomen in het fonds van een uitgever, waren de reproducties beschikbaar  voor 
verspreidingg onder  het publiek. Deze verspreiding van een reproductie kan worden beschouwd als de 
vierdee fase in haar  levensloop. Uitgevers hanteerden verschillende instrumenten om hun prenten onder 
dee aandacht van het publiek te brengen. Vervolgens moest een uitvoerig distributienetwerk van 
prenthandelss en uitgeverijen ervoor  zorgen dat de aangeboden reproducties daadwerkelijk 
terechtkwamenn bij  hen die er  belangstelling voor  hadden. Grote firma's  als Goupil hadden daarvoor 
hunn eigen netwerk met soms meerdere buitenlandse filialen. Kleinere lokale uitgevers verkochten de 
prentenn aan huis, al of niet in samenwerking met collega's. Het resultaat was een wijdvertak t en 
fijnmazigg netwerk om reproducties te verspreiden onder  vele liefhebbers, kenners en institutionele 
verzamelaars. . 

Hiermeee stuiten we op het gebruik van reproducties, de vijfd e - en laatste - fase in hun 
levensloop.. Wie had belangstelling voor  reproducties? Particulieren en instituten zoals academies, 
bibliothekenn en prentenkabinetten kochten prenten en foto's naar  werken van beeldende kunst. Soms 
kochtenn ze een enkele prent, soms legden ze enorme verzamelingen aan. Ze bewaarden reproducties in 
albumss of ingelijst aan de muur. In ieder  geval was het belangrijkste datje ernaar  keek. Deze receptie 
vann reproducties is daarmee het 'einde van het bestaan' van een reproductie. 

Reproductiess leidden uiteraard geen geïsoleerd 'leven*. Het is dan ook zaak om de productie en 
verspreidingg ervan in een bredere maatschappelijke context te bezien, bepaald door  culturele, 
juridisch ee en sociaal-economische factoren. Vergelijkbaar  met Damtons model voor  boeken, is deze 
contextt  ook geïntegreerd in het communicatiemodel voor  negentiende-eeuwse reproducties. De bij 
kunstreproductiee betrokken partijen werden bepaald door  hun context, maar  dat gold ook andersom. 
Prentuitgeverss opereerden op een markt die ze voor  een deel zelf creëerden. Op vergelijkbare wijze 
profiteerdenn kunstenaars van het auteursrecht waar  ze zich zelf voor  inzetten. Kortom, individuen 
werdenn beïnvloed door  een context die ze zelf mede hadden vormgegeven. Met het oog op deze 
wisselwerkingg tussen de levensloop van de reproductie en de context wijzen de pijlen in het schema, 
anderss dan in Damtons model, naar  twee kanten. 

**  Voor de betekenis van het begrip reproductie, het reproductieproces en enkele centrale begrippen verwijs ik naar het eerste 
hoofdstukk Pinxcit et Sculpsit. 
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Iss het voorgestelde communicatiemodel nu geldig voor alle reproducties? Uiteraard zal dat 
niett altijd het geval zijn.5 Het communicatiemodel voor kunstreproductie beoogt een beeld te geven 
vann de negentiende-eeuwse kunstreproductie in het algemeen. Zo is de geschetste levensloop te 
herkennenn bij uiteenlopende reproducties, of het nu gaat om gravures of foto's, uit 1820 of 1880, 
gemaaktt in Londen of Parijs. Toch moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. Zoals in het vorige 
hoofdstukk aan de orde kwam, staan de gravures en mezzotints in een eeuwenlange traditie van 
kunstreproductiee die tot in de negentiende eeuw werd voortgezet. Traditionele gravures, etsen of foto's 
verschenenn veelal in dezelfde vorm, namelijk als zelfstandige, losse reproducties. De nieuwe 
reproductietechniekenn maakten echter ook nieuwe publicatievormen mogelijk. Geïllustreerde catalogi, 
tijdschriftenn en andere <prachtalbums> zorgden in de negentiende eeuw voor een buitengewoon 
omvangrijkk en divers grafisch aanbod. Vooral het geïllustreerde tijdschrift groeide snel uit tot een 
nieuwe,, belangrijke publicatievorm voor reproducties. Uiteraard is ook bij dergelijke reproducties de 
geschetstee levensloop van de reproductie te traceren. Toch was de ontwikkeling van geïllustreerde 
uitgavenn zo'n ingrijpende verandering dat deze speciale aandacht verdient. Daartoe wil ik in het 
volgendee hoofdstuk stilstaan bij een vroeg en in meerdere opzichten exemplarisch voorbeeld: The 
PennyPenny Magazine, gevolgd door drie meer gespecialiseerde kunsttijdschriften: L 'Artiste, The Art 
JournalJournal en De Kunstkronijk, 

HetHet initiatief tot de reproductie 

Schilders Schilders 
hii  de herfst van 1806 liep de jonge schilder William Turner (1775-1851) rond met het plan voor een 
prestigeuzee serie-uitgave met reproducties: Liber Studiorum. Hij wilde een serie prenten opzetten 
gemaaktt naar diverse landschapstekeningen. Het idee was geïnspireerd door de uitgavee Liber Veritatis, 
eenn album met prenten naar landschapstekeningen van Claude Lorrain (1600-1682), gegraveerd door 
Richardd Earlom (1743-1822) en in 1777 uitgegeven door de beroemde uitgever Boydell. In navolging 
vann dit grafisch monument maakte Turner tekeningen en etsen die vervolgens werden gereproduceerd 
doorr diversee graveurs. Geïnteresseerd als hij was in de grafische mogelijkheden, bracht hij bovendien 
zelff  enkele composities in prent. Turners Liber Studiorum bestond uit 71 platen, voornamelijk 
mezzotints,, en eindigde in 1819.6 

Enkelee jaren later, in 1824, opperde John Constable (1776-1837) een vergelijkbaar plan voor 
eenn serie van twintig platen van het Engelse landschap. Aanvankelijk dacht hij hierbij aan de 
beroemdee S.W. Reynolds als graveur. De meestermezzotinter verwees hem echter door naar een van 
zijnn leerlingen: David Lucas (1802-1881), Het aanvankelijke plan van twintig reproducties werd 
uitgebreidd maar kwam moeizaam van de grond. De schilder zag de problemen al op zich afkomen. Te 
neergeslagenn schreef Constable aan zijn graveur Lucas dat hij het plan wilde herzien: 

'II  have thought much on my book; and all my reflections on the subject go to oppress me; its 
duration,, its expense, its hopelessness of remuneration; added to which, I now discover that 
thee printsellers are watching it as a prey, and they alone can help me. I can only dispose of it 

55 Ook Darnton had oog voor de verschillen in de boekenwereld, maar stelde terecht: '[.. .Jprinted books generally pass 
throughh roughly the same life cycle*, zie: Darnton 1990, p. 110-111. 
66 Zie uitgebreid over Turners Liber Studiorum in: Herrmann 1990, p. 24-71. Daarna ondernam Turner nog enkele kleinere 
prentseries,, zoals de serie die ook wel bekend is als de 'Little Liber1 uit het begin van de jaren '20, zie: Forrester 1996, p.10-
20.. Zie voor een uitgebreide bespreking van de Liber Studiorum, de bibliografie en de catalogus van zowel de gepubliceerde 
alss de ongepubliceerde platen: Forrester 1996, p.44-158 en E.H. Richter, 'Turner and his unpublished series of mezzotints', 
TheThe Print Collector's Quarterly, 4 (1914), p.303-324 en de reacties hierop in "Turner and hts unpublished series of 
mezzotints',, The Print Collector's Quarterly, 5(1915),p.363-365. Na de Liber Studiorum verschenen kleinere prentseries 
naarr ontwerpen van Turner. Tussen 1823 en 1827 verscheen een serie mezzotints onder de titel Rivers of England, bestaande 
uitt zestien ontwerpen van Tumer aangevuld met 4 van Girtin. Verwant aan deze serie was de serie lijn-gravures naar Turner 
voorr de Rivers of France, verschenen tussen 1833-1835. In tegenstelling tot de eerdere serie is voor de laatste gebruik 
gemaaktt van de lijngravures in plaats van de mezzotinttechniek. We moeten gissen naar de reden voor deze keuze. Wellicht 
hingg deze keuze samen met de waardering en status van de lijngravure in Frankrijk. Berucht om zijn strenge leiding werkte 
Turnerr aan dergelijke series samen met de belangrijkste graveurs van dat moment onder andere William Cooke, Goodall, 
R.Brandard,, J.C. Armytage, Pey, J.Cousen en J.T. Willmore. Op basis van tekeningen etsten de graveurs Turner composities 
inn prenten. Waarna de meester zelfde proefdrukken uitvoerig corrigeerde en de prenten werden uitgewerkt met behulp van 
dee mezzotinttechniek, zie: Gray 1937, p.92-96. 
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byy giving it away.[..,] It harasses my days, and disturbs my rest at nights. The expense is too 
enormouss for a work that has nothing but your beautiful feeling and execution to recommend 
it.. The painter himself is totally unpopular, and even will be on this side of the grave; the 
subjectss nothing but art, and the buyers wholly ignorant of that. I harassed by the lenghtened 
prospectt of its duration; therefore I go back to my first plan of twenty, including frontispiece 
andd vignettte, and we can now see our way out of the wood. I can bear the irritation of delay 
[...]]  no longer, consider, not a real fortnight's work has been done towards the whole for the 
lastt four months. Years must roll on to produce the twenty-six prints, and all this time I shall 
nott sell a copy. Remember, Lucas, I mean not, nor think one reflection on you. Everything, 
withh the plan, is my own, and I want tó relieve my mind of that which harasses it like a 
disease.. Do not for a moment think I blame you.'7 

Turnerr en Constable zijn twee voorbeelden van Engelse kunstenaars die zelf de mogelijkheden zagen 
vann kunstreproductie.8 Ze namen zelf het initiatief om hun werk te reproduceren, zij het met 
verschillendd gevolg: Turner had er groot succes mee, Constable kreeg er slapeloze nachten van. 

Nett als de schilders Turner en Constable nam ook de Franse schilder Horace Vemet in 1825 
hett initiatief tot reproductie en benaderde hij de jonge talentvolle graveur Luigi Calamatta om zijn 
werkk Voeu de Louis XIII te graveren.9 Met het ontstaan van fotografische mogelijkheden, vroegen 
schilderss eveneens fotografen om hun werk te reproduceren. Zo liet dezelfde Vernet al rond 1842 een 
werkk vastleggen in een daguerreotypie. Enkele jaren later, volgens Hamber op 5 juni 1847, liet ook 
Delacroixx zijn eerste schilderij fotograferen. Andere voorbeelden zijn Dante Gabriel Rossetti, die in 
18533 een daguerreotypie liet maken van zijn schilderij Girlhood of Mary (1848), en Courbet, die in 
hetzelfdee jaar zijn schilderijen liet fotograferen door de bekende fotograaf Bingham.10 Toen 
Meissonierr deze fotograaf had leren kennen (aan het begin van de jaren 1860) verliet geen werk zijn 
atelierr voordat het was gefotografeerd.11 In de laatste decennia van de eeuw groeide onder kunstenaars 
hett gebruik om hun werk te laten fotograferen. Van Gogh deed verschillende pogingen om zijn werk te 
latenn fotografen, maar zijn vriend Gauguin deed het structureel.12 Los van de fotografische 
mogelijkheden,, dachten schilders in de laatste decennia van de eeuw nog steeds aan de traditionele 
gravuress naar hun werk. Zo schreef de schilder H. W. Mesdag in 1874 aan zijn kunsthandelaaruitgever 
Franss Bufïa: 

'Nuu u eene nieuwe galerij hebt gemaakt bestaat er mischien daardoor in 't vervolg meerdere 
aanleidingg tot zaken. Misschien ook door het maken van gravures naar mijne werken. Op dit 
oogenblikk worden 2 mijner schilderijen (Het Garnalen visschen) te London gegraveerd door 
hett huis Graves & C. Op dit oogenblik heb ik een paar sujetten onderhanden, die zich daartoe 
bijzonderr zouden eigenen - Het uitgaan der Reddingsboot, De terugkeer - Beide met veel 
figuren.figuren. Ook van de schilderij die u nu zal ontvangen zouden Unger een mooye gravure 
maken.. Enfin, indien Tied eens in den Haag komt dan kom eens zien,'13 

77 Briefvan John Constable aan David Lucas, 12 maart 1830, opgenomen in Leslie 1995, p. 162-163. 
88 Ook David Wilkie zette zich, denkend aan Hogarth en zijn prentseriés, regelmatig in voor de reproductie van zijn werk, 
Cunninghamm 1843, p. 138. 
9Ternoisl999,p.l95. . 
100 Briefvan Gustave Courbet aan zijn ouders, 13 mei 1853, opgenomen in: Ten Doesschate Chu 1996, p. 104-105. Zie voor 
dee samenwerking van Courbet met Bingham, zie Ten Doesschate Chu 1996, p.214-2I5. 
111 McCauley 1994, p.290. Zie ook Hamber 1996, p.192 en noot 25. Ook Géröme werkte met deze bekende fotograaf. Andere 
voorbeeldenn uit deze periode zijn Bouguereau, Kaulbach, Wiertz en Alma-Tadema. In Engeland was de kunstenaar Frith één 
vann de eerste kunstenaars die gebruik maakte van de fotografische mogelijkheden voor reproductie. Zie over deze 
voorbeeldenn Hamber 1996, p.188-198. 
122 Van Tilborg 1993, p.31 en Van Uitert 1987-1988, p.36. Zijn belangstelling voor de fotografische reproductie van zijn werk 
werdd echter getemperd door de hoge kosten die eraan verbonden waren. Zo schreef hij Theo over de bij Goupil & Cie 
gebruiktee variant van de fotogravure. 'Toen ge hier waart, vroeg ik u naar de kosten van reproductie met 't procédé G & Cie. 
Gee zeidet toen meen ik frs. 100. Welnu, het oude, nu zo weinig in tel zijnde gewone Hthografisehe procédé is toch - vooral te 
Eindhovenn misschien-heel wat goedkoper.' Brief Vincent van Gogh aan Theo, ca. 13 april 1885, opgenomen in: Van 
Crimpenn Berends-Albert 1990, nr.496. 
133 Brief H.W.Mesdag aan F.Buffa & Zoon, 13 oct 1874, opgenomen in Poort z.j., p.177. 
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Constable,, Vemet, Van Gogh en Mesdag zijn slechts enkele negentiende-eeuwse schilders die 
nadrukkelijkk zelf het initiatief namen tot de reproductie van hun werk. 

PrentmakersPrentmakers en fotografen 
Somss vatten de prentmakers zelf het plan op tot een reproductie. Nadat de graveur James Heath (1757-
1834)) een prent had gemaakt van The Dead Soldier van de schilder Joseph Wright of Derby (1734-
1797),, besloot de graveur een tweede prent te maken om beide prenten als pendanten te publiceren.14 

Dee schilder Wright had echter alleen nog maar The Dead Soldier geschilderd. Daarop vroeg de 
graveurr in maart 1797 aan de schilder om bij zijn schilderij The Dead Soldier een pendant te 
schilderenn met het oog op de gravure: 

'Ass I am going to publish The Dead Soldier, I wish to announce The Shipwrecked Sailor as a 
companion.. I should therefore be much obliged to you to inform me whether your health will 
permitt you painting it.'15 

Dee gezondheid van de schilder liet het echter niet meer toe. m de zomer van 1797 stierf Wright. 
Vervolgenss benaderde de graveur de schilder Smirke om een origineel te schilderen voor zijn beoogde 
reproductiee als pendant bij Wrights The Dead Soldier. Zodoende nam de graveur Heath niet alleen 
uitdrukkelijkk het initiatief tot de reproductie, maar zelfs tot de vervaardiging van het benodigde 
origineel. . 

Dee graveur Heath was zeker niet de enige prentmaker die réproductieplannen koesterde. De 
bekendee graveur S.W. Reynolds maaktee eens voor eigen rekening een prent naar Constable's The 
Lock.Lock. De schilder zelfwas aangenaam verrast en schreef verheugd aan een goede vriend: *I am at no 
expense,, and it cannot fail to advance my reputation, 'I6 Ook van de etser Philip Zilcken is bekend dat 
hijj  regelmatig zelf het initiatief nam tot zijn reproductie-etsen. Zo viel zijn oog op het schilderij De 
BrugBrug van Jacob Maris toen hij in de zomer van 1885 de grote internationale tentoonstelling te 
Antwerpenn bezocht, waarover hij schreef: 

'eenn frisch, helder, lumineus schilderij, diep van Meur, vol leven en helderheid. Dit doek trok 
mijj  bijzonder aan om na te etsen; door de welwillendheid van den heer Tersteeg [werkzaam 
voorr het Haagse filiaal van de firma Goupil, RV] kreeg ik, na afloop van de tentoonstelling, 

144 Eerder had de graveur Heath van de schilder Joseph Wright zijn schilderij The Death Soldier gekocht waarschijnlijk onder 
dee voorwaarde dat hij er een reproductie van zou maken. Heath schreef vervolgens in October 1795 aan J.L. Philips: 'Ihave 
sentt one [proof, R. V.] to Wright, and asked him to paint a companion to it.' Waarschijnlijk tevreden met de prent stemde de 
schilderr hier toe, waarover de graveur schreef: *I have heard from Mr Wright, in which he says the effect of the picture is so 
welll  preserved and the parts which compose it so true that I have nothing but mat I am well pleased with it. He says that he 
begann to paint again about a week ago, and that he will , if his health returns, talk to me about a companion picture.1, zie brief 
Heathh aan J.L.Phüips, oktober 1795, geciteerd in: Morris 1932, p.110-112. 
155 brief Heath aan J. Wright, geciteerd in: Morris 1932, p.112. 
166 Brief John Constable aan John Fisher, 17 dec 1824, geciteerd in: Leslie 1995, p.115, 121. Ook Lucas, met wie Constable 
zoo vaak samenwerkte, maakte reproductieprenten voor eigen rekening, zie: Leslie 1995, p. 179. In zijn Memoirs dóet ook de 
Engelsee graveur Raimbach ook uitvoerig verslag van zijn eigen initiatieven tot reproductieprenten: 'I continued to occupy 
myselff  with occasionally repairing one or other of my old plates; when, after many unavailing suggestions had been made to 
thee printsellers to pictures for engraving, the publisher, Moon, was induced to apply to me on the subject of making a print of 
ratherr a large size proof from that noble work Columbus, in the collection of Mr Hotford. With much consultation with 
Wilki ee and ample consideration of all circumstances, I gave in my estimate, which we both agreed was on a very moderate 
scale,, and which indeed could not be objected to - nor was it on that score, when the time and labour required to execute a 
highly-finishedd line-engraving were taken into account. In the terms proposed, I had shewn myself willing to make a large 
sacrificee in regard to price, from the desire to continue the series of prints, and my great admiration of the picture. 
Norwitstandingg these efforts, it was found impossible to bring the trader to our way of thinking; and the negotiation finally 
terminatedd in his declaration of opinion that in the state of discouragement into which engraving had fallen of late years, he 
thoughtt it would be imprudent to risk the adventure.. He therefor felt compelled, as a commercial man, to decline that which, 
ass a sincere lover of art, he was most anxious to promote.' Onder welke voorwaarden de graveur het project wilde 
ondernemenn is niet bekend. De 'nobele' redelijkheid ervan valt dan ook moeilijk te beoordelen. Wel geeft de bijdrage een 
indrukk over de gang van zaken bij een mislukte poging van de prentmaker tot vervaardiging van een lijngravure. Enigszins 
zuurr merkte Raimbach op dat er uiteindelijk wel een reproductie verscheen, gemaakt door een ander en in een goedkopere 
techniek:: 'Columbus ultimately appeared as a mezzotint*, Raimbach 1843, p. 140. 
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datt  schilderij  op mijn atelier, waar  ik onafgebroken doorwerkende, in betrekkelijk korten tij d 
diee groote ets maakte.'17 

Inn het verlengde van de prentmakers kwamen fotografen eveneens op het idee om kunstwerken te 
reproduceren.. Al vanaf het begin van de jaren 1840 reisden fotografen rond om schilderijen voor  hun 
lenss te krijgen. Bekende firma's  als Disderi of Bingham namen regelmatig zelf het initiatie f tot het 
reproducerenn van kunstwerken en de gerenommeerde firma's  Braun en HanfstaengJ trokken vanaf het 
eindee van de jaren 1860 zelfs door  Europa om beroemde kunstcollecties fotografisch vast te leggen. 
Voorall  de grote musea als het Louvre, het British Museum en het Rijksmuseum kregen regelmatig 
verzoekenn van fotografen om hun meesterwerken te mogen reproduceren. De vraag werd zelfe zo 
groott  dat musea genoodzaakt werden om via reglementen paal en perk te stellen aan de 
kunstreproductie.18 8 

Uitgevers Uitgevers 
Dee talloze schilders, prentmakers en fotografen die reproducties initieerden, werden echter 
overschaduwdd door  één parti j  in het bijzonder: de uitgevers. In zijn biografie van de 
kunsthandelaaruitgeverr  Briest Gambart benadrukte Jeremy Maas de invloed van de 
prentuitgeverhandelarenn in de Victoriaanse kunstwereld: 

'I tt  is impossible to over-estimate the importance of this trade in the Victorian art world.[...] it 
wass the printsellers who were the un-acknowledged legislators of the art world. It was they 
whoo carried an artist' s reputation into every home in the country and to all the four  corners of 
thee globe.'19 

Dee invloedrijk e John Boydell (1719-1804) had de basis gelegd voor  de Victoriaanse prentuitgeverij  in 
dee negentiende eeuw. Hoewel hij  van oorsprong graveur  was, legde Boydell zich in de jaren 1760 
steedss meer  toe op het handelen in en uitgeven van prenten. Aanvankelijk hield hij  zich vooral bezig 
mett  het importeren van grote hoeveelheden prenten, voornamelijk uit Frankrijk . De Franse uitgevers 
warenn toen internationaal toonaangevend in de productie en verspreiding van prenten. Tegelijkertij d 
bleeff  de Franse prentmarkt zelf zorgvuldig afgeschermd van buitenlandse (lees: Engelse) prenten door 
hogee importheffingen. De Fransen wilden geld zien, geen Engelse prenten.20 Ondanks de 
invoerbeperkingenn nam Boydell de bekende graveur  Willia m Woolett (1735-1785) in de arm om 
prentenn te maken voor  de export naar  het Continent.21 Het grote succes kwam in 1776 met Wooletts 
prentenn naar  Battle of La Hogue en The Death of General Wolfe van *de eerste' Amerikaanse schilder 
Benjaminn West, gepubliceerd in het jaar  van de C^fhankelijkheidsverklarin g van de Verenigde 
Staten.. De prenten naar  West zorgden voor  Boydells internationale doorbraak in de prenthandel, die 
symbolischh samenviel met de publicatie van Adam Smiths analyse van de internationale economie: 
InquiryInquiry  into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vanaf nu kenden Boydells prenten een 
ruimee internationale verspreiding. Zo kon hij  in 1787 tijdens een bezoek aan Parijs met genoegen 
vaststellenn dat ook daar  de toon werd gezet door  zijn prenten, gemaakt door  de bekende Engelse 
graveurss als Woollett en Earlom (1743-1822) naar  werk van de belangrijkste eigentijdse Engelse 
kunstenaars.. Mede door  Boydell waren de economische verhoudingen tussen de Engelse en Franse 
prenthandell  omgedraaid. Bestond de Engelse prenthandel vroeger  uit het importeren van vooral Franse 
prenten,, in 1785 was de export naar  het Continent vele malen groter.22 Engelse prenten, al of niet 

17Zilckenl928,p.43-44. . 
188 Asser Verhoogt 2002, p.339-340. 
199 Maas 1975, p.28. 
200 Friedman 1979, p36. Ook de productie van prenten in Engeland zelf werd in de achttiende eeuw voor een belangrijk deel 
bepaaldd door Franse prentmakers, zie hierover: Lippincott 1983 p.128. 
211 De graveur Woolett had eerder voor Boydell een gravure gemaakt naar Claude's Tempte of Apollo. Maar het eerste succes 
kwamm met zijn prent naar Niobe van Richard Wilson, zoals Friedman schrijft: 'the first English print to ever be in demand on 
thee Continent.*, zie: Friedman 1979, p.39. 
222 Friedman 1979, p.39-42. 
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afkomstigg van Boydell, waren in grote delen van Europa zeer populair. Op basis van dit succes 
begonn Boydell aan zijn beroemdste onderneming: de Shakespeare Gallery. Hij verstrekte eigentijdse 
schilderss de opdracht om beroemde scènes van de legendarische Engelse schrijver te verbeelden. De 
schilderijenn stelde hij tentoon in de speciale Shakespeare Gallery, later de thuisbasis van de British 
Institution.. Voor de liefhebbers waren er reproductieprenten beschikbaar in diverse technieken, 
formatenn en prijzen. Financieel ging Boydell echter bijna aan deze onderneming ten onder. 

Inn het voetspoor van Boydell ontstond in Engeland evenwel een bloeiende prentuitgeverij. 
Franciss Moon en Thomas Agnew richtten bedrijven op en brachten een stroom van reproducties op 
gang.. Net als Boydell brachten ze met name werken van 'Levende Meesters' in prent. Moon werkte 
daarvoorr samen met toonaangevende Engelse schilders als David Wilkie (1785-1841), Edwin 
Landseerr en William Mulready (1786-1863).24 Vooral gedurende de jaren 1840 ontwikkelden de 
Engelsee prentuitgeverij en prenthandel zich snel. Vanaf toen werd het beeld bepaald door een groep 
vann prenthandelaren dié nationaal en internationaal snel naam maakte: Rudolph Aekermann, Martin 
Colnaghi,, Ernest Gambart, Joseph Dickinson, Henry Graves, Thomas McLean en Arthur Tooth.25 Het 
warenn internationaal georiënteerde prenthandelaren die allemaal voldeden aan de typering die The Art 
JournalJournal in 1850 ervan gaf: 

'Thee print-publisher must be a man of taste and judgement, as well as a capitalist, to select 
suchh works as are adapted for engraving, and such as will be to afford him a return for the 
largee sums invested in bringing them out. *26 

Dee uitgevers moesten zowel oog voor kunst hebben als zakelijk inzicht bezitten om werken succesvol 
tee laten reproduceren. Enig zakelijk opportunisme was hun daarbij niet vreemd, zoals de kunstenaar 
Millai ss noteerde in zijn dagboek. De schilder, beroemd geworden met het veel gereproduceerde 
schilderijj  The Huguenot (1857), schreef in 17 mei 1859: 

'Whateverr I do, no matter how succesfull, it will always be the same story. 'Why don't you 
givee us the Huguenot again?' Yet I will be bound the cunning fellow is looking forward to 
engravingg this very picture. You see he says, at the end of his note, he will 'risque' engraving 
itt if I like!*27 

Dee bloeiende Victoriaanse prentuitgeverij dwong ook elders bewondering af. Zo schreef het Franse 
tijdschriftt L 'Artiste in 1834: 

'Less imprimeurs, forces de fournir a des tirages plus nombreux, devrons améliorer leurs 
procédéss d'impressions; ils devront apprendre des Anglais Ie secret et remploi des ces beaux 
noirss aux gravures anglaises, car en Angleterre les impriméries, excitées par Ie besoin de 
fournirr aux demandes d'un public nombreux, ont amélioré leurs moyens matériels a un degré 
dontt les imprimeurs francais sont encore loin.'28 

Inn de eerste decennia van de negentiende eeuw had de Franse prentmarkt zwaar te lijden van de 
Napoleontischee oorlogen en de politieke instabiliteit. Bovendien kwam de Industriële Revolutie in 
Frankrijkk maar langzaam op gang, waardoor de sociaal-economische verhoudingen nog lang in de 
greepp bleven van het Ancien Régime, Na de Juli-revolutie van 1830 konden de sociaal-economische 

233 Ook het beroemde Italiaanse uitgevershuis van de Remondini's toont in haar fondslijsten vanaf 1778 een trend die wijst op 
dee algemene popuïairiteit van de Engelse prentkunst op het Continent. Zie over de rol van de Engelse prentkunst binnen de 
uitgeverijj  van de Remondini's: Boschloo 1998, p,126-144. 
244 Maas 1975, p.29. Andere uitgeven; die actief waren, zoals Agnew (opgericht in 1817) brachten voornamelijk 
portretprentenn in omloop, veelal in opdracht van de geportreerde. Populair waren de groepsportretprenten gemaakt naar 
aanleidingg van bijzondere gebeurtenissen: Agnew 1967, p.61-62. 
255 Zie ook Dyson 1984, p.4-12,22, Wax 1990, p.105-106. Het waren veelal in Londen gevestigde firma's, Een uitzondering 
wass de firma Agnew die haar basis had in Manchester en pas in 1860 een vestiging in Engelse hoofdstad opende, zie: Maas 
1975,, p. 16-18. 
266 Citaat uit The Art Journal (1850), geciteerd in Maas 1975, p.30. 
277 J.E. Millais geciteerd in: Millais 1899 I, p.348. 
288 Anoniem, 'Le bon dévot, gravé par Prévost, d'apres Charlet', L 'Artiste 1834 Vil , p. 187. 
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verhoudingenn zich enigszins stabiliseren en kwam ook de handel, inclusief de prcnthandel, tot leven. 
Eenn belangrijke figuur hierbij was Adolphe Goupil, die in 1829 samen met de Duitse prenthandelaar 
Josephh Henry Rittner (1802-1840) de firma Rittner & Goupil had opgericht. De firma was gevestigd in 
Parijss aan de Boulevard Montmartre nummer 12 en gericht op: 

'contracterr tous marches pour la vente, 1'achat, la commission, la confection et 1'edition de 
toutess gravures et lithographies et généralement pour tout ce qui concérne Ie dit commerce [...] 
enn quelque pays quil soit situé, notamment en France, Angleterre et en Allemagne.*29 

Gedurendee de jaren 1830 ontwikkelde de firma zich gestaag op het terrein van de negentiende-eeuwse 
kunstreproductie.300 Toen Rittner in 1840 overleed, werd hij opgevolgd door Theodore Vibert, waarna 
dee firma werd omgedoopt tot Goupil & Vibert en in 1846 tot Goupil, Vibert & Cie.31 De uitgever liet 
werkenn van de belangrijkste eigentijdse Franse kunstenaars Vernet, Scheffer, Délaroche en Gérome 
reproduceren.. De firma werkte daartoe samen met toonaangevende Franse graveurs uit de school van 
Henriquell  Dupont De inzet van de firma Goupil voor de Franse prentkunst werd vaak geroemd en 
deedd zelfs de tijden van de beroemde prentmakers uit de zeventiende eeuw herleven, aldus L 'Artiste'. 

'EUee [Rittner &  Goupil, RV] contribuera a roaintenir la haute reputation que s'est acquise de 
notree école de gravure dans tous les temps. Nous ne devons pas oublier que des artistes du 
talentt de MM. H. Calamatta, Desnoyers, Dupont, Forster, Mercuri soutiennent dignement Ie 
renomm qu'on acquis a la gravure francaise les oeuvres des Callot, des Nanteuil, des Morin, des 
Edelinckk et des Berwick.*32 

Afgezienn van de inzet voor de reproducties in de traditionele technieken, werkte Goupil ook samen 
mett de beste fotografen, zoals Bingham. Het bedrijf was gespecialiseerd in eigentijdse, vooral Franse, 
kunstt en bracht decennialang talloze gravures, litho's en foto's op de markt. Het fonds van Goupil zal 
hieronderr nader aan de orde kómen. In de schaduw van Goupil namen ook andere bekende Franse 
firma'sfirma's het initiatief voor reproducties van eigentijdse kunst zoals de firma's Petit en Vollard.33 

Ookk in Nederland ontplooiden uitgevers initiatieven om reproducties te laten verschijnen, zij het 
binnenn de beperkte mogelijkheden van de (prent)markt hierr te lande. De belangrijkste uitgever was de 
Amsterdamsee firma Buffa. De gebroeders Pieter en Frans Buffa waren afkomstig uit het Italiaanse 
plaatsjee Pieve Tesino, vlak bij Bassano, de thuisbasis van het fameuze uitgevershuis van de 
Remondini's.. Als rondtrekkende prentverkopers kwamen ze in Amsterdam terecht, waar ze zijn 
gebleven.344 In 1806 richtten ze hun eigen zaak op in de Kalverstraat, waar overigens meerdere e 
Italiaansee prenthandels waren gevestigd. De Buffa's bouwden snel een reputatie op. Al in 1816 schreef 
dee Engelse schilder David Wilkie toen hij hier in de stad verbleef: 'Mynheer Buffa, an Italian 
printsellerr long established in that city, was the most respectable person in that line in the whole 

Societéé sous seing privé, enregistrée Ie 23 mars 1829, overgenomen uit A.Bergeon, 'Le temps ciselé'. Correspondances 
autourr dóne oeuvre gravée: éditeurs, artistes, critques (1829-1859)', in: Lafont-Couturier 1994, p.38-39. 
300 In 1834 verhuisde de firma van het adres Boulevard Montmartre no. 12 naar no. 15, Bergeon 1994, p.39. 
311 Naar aanleiding van het overlijden van de Rittner benadrukte L 'Artiste in 1840: 'Goupil et [Rittner, R.V.] en étaient arrivés 
aa publier les gravures les plus importantes de notre epoque, la Sainte Amélie, Ie Strafford, les Richelieu et les Mazarin, de 
M.Paull  Délaroche; les tableax de Leopold Robert, la Vierge al'oisseau, de Raphael, le Decameron, de Winterhalter, les 
EnfantsEnfants d'Edouard, etc.' Anoniem, 'NecrologieM.Kittaer\ L'Artiste (1840), p.399. 
322 L.B, 'Gravures. Sainte Cécile. Gravée par M. Forster, d'après le tableau de M. Paul Délaroche', L 'Artiste (1841) VII , p.9. 
Ziee ook de bespreking van verschillende prenten in wording onder het beheer van Goupil: anoniem, 'Gravures Francais. État 
duu travail dans les différents ateliers', L 'Artiste (1840) VI, p.251-252. Zie ook in deze zin: 'Les premières tentatives pour 
réhabiliterr la gravure au burin ont été faites par la maison Rittner et Goupil.'[.. .]en ramenant 1'attention publique vers la belle 
gravure,, elle a dortné a de jeunes talents 1'occasions et le désir de se développer. 'Behalve Rittner et Goupil speelde firma 
Weittt et Hauser hierbij een belangrijke stimulerende rol. F.LecIer, L. Noël, 'Revue des Editions illustrées, des Gravures et 
dess Lithographies', L 'Artiste (1839), I, p. 142. 
133 Zie bijvoorbeeld het album dat Vollard uitbracht met reproducties naar werk van Degas: Quarante-vingt-dix-huit 
reproductionsreproductions signeespar Degas (peinture, pastels, dessinsiel estampes) 1914. Zie: Kendall 1996, p.50. 
34Hoogenboomm 1993, p.2Ó 1-202. 
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country.. Volgens Wilkie sprak Buffa zelfs over de oude Boydell als een goede bekende. Of Buffa 
daadwerkelijkk goed bekend was met de beroemde Engelse uitgever weten we niet, zoals we überhaupt 
weinigg weten van deze firma, aangezien het archief verloren is gegaan. Wel duikt hun naam 
regelmatigg op in verband met reproducties en deden ze jarenlang zaken met succesvolle Nederlandse 
kunstenaarss als Jozef Israels. Wilkie was niet de enige die respect had voor de onderneming. Zo 
melddee De Kunstkronijk in 1847: 'Met genoegen hebben wij gezien, dat de HH F Buffa en zonen 
steedss voortgaan met hunne beste en zoo menigwerf geheel belangeloze pogingen aan te wenden, ter 
opwakkeringg van de Graveerkunst in Holland.'36 Tegen de stroom in van vele goedkope buitenlandse 
prentenn prees ook de schrijver Potgieter de inzet van deze firma: 'Buffa's daarentegen, Buffa's geven 
echtee kunst uit, de keurigsten der kenners bevredigend [...] '37 Buffa was wellicht de belangrijkste 
uitgeverr van reproducties in Nederland, maar zeker niet niet de enige. Ook de uitgevers Josi, 
Maaskampp en de bekende uitgever Immerzeel publiceerden kunstreproducties. In 1838 werd 
Immerzeelss bedrijf overgenomen door H.J. van Wisselingh, die op zijn beurt diverse reproducties 
uitbracht.38 8 

Vann deze Nederlandse uitgevers is echter weinig bekend, ook niet of ze op grote schaal 
reproductiess initieerden. In het vorige hoofdstuk is al gewezen op de affaire rond uitgever Beijerinck, 
diee zich verontschuldigde omdat hij niet in staat was Nederlandse graveurs opdrachten te geven voor 
reproducties.. De overvloed van (vooral Engelse) prenten uit het buitenland was nu eenmaal te groot. 
Ondankss dé inzet van vooral de firma Buffa bleven de beperkingen van de Nederlandse markt 
zichtbaar.. Zo schreef De Kunstkronijk in 1865 ronduit kritisch over de gebrekkige inzet van de 
Nederlandsee uitgevers (of'tusschenpersonen') voor de vervaardiging van gravures: 

'Err schuilt in onze graveerschool meer talent, meer geestdrift, meer volharding, dan men uit 
hett aantal van hare belangrijke werken zou opmaken. Er schuilt, zeiden wij, want dat de 
genoemdee eigenschappen er zijn, daarvan getuigen enkele reproductien op breede schaal van 
onzee oude meesters, die zonder haar voorwaar niet tot stand zouden zijn gekomen. De 
graveerkunstt echter heeft tusschenpersonen noódig, die hare voortbrengselen in den handel 
brengenn en van hen nu is, om welke reden dan ook, maar de ondervinding leert het, niet 
datgenee te wachten wat haar tot eene hooge, krachtige vlucht in staat zou kunnen stellen. Het 
uitgevenn van belangrijke gravures is, meenen wij, eene zeer kostbare zaak. Om daaraan te 
gemoett te komen,, wordt allereerst bezuinigd op den prijs, die den kunstenaar voor zijn werk 
wordtt betaald en wel in zulke mate, dat zoo zijne geestdrift al niet bekoelt, de volharding hem 
schierr onmogelijk wordt gemaakt. Hij moet leven en wanneer hij aan zijn werk die zorg, die 
langdurigee vlij t wil wijden, welke hij weet dat voor een goede uitslag noodig zijn, loopt hij 
gevaarr van gebrek te lijden. Er blijf t dus slechts eene keus over: of er de hand mee te lichten, 
off  geene arbeid van dien aard te aanvaarden, maar zich bepalen tot werken van waaraan het 
publiekk en hij zelf minder hooge eisenen stelt; werken die voor een ruimer debiet geschikt en 
voorr den handelaar, die dan nu ook redelijk betalen wil, voordeeliger zijn.*39 

Niett de graveurs, maar de prentuitgevers lieten het afweten op het terrein van de graveerkunst, aldus 
DeDe Kunstkronijk. Dit kan niet gezegd worden van de uitgevers Buffa (voortgezet als firma 
Slagmulder),, Van Wisselingh, CM. van Gogh, Schalekamp (vooral fotografische reproducties) en J.H. 
Dee Bois, die diverse reproducties in omloop brachten.40 

355 Brief David Wilkie aan Abraham Raimbach> 8 October 1816, opgenomen: in Cunningham 1843 I, p.447-448. Wilkie had 
namm prenten mee om te laten zien waar hij kwam. Vanuit Rome schreef Wilkie aan zijn broen' I make quite a show of my 
Englishh engravings here, where they know nothing of what we can do in this line. They seem to raise their opinion of us 
greatly.*,, brief David Wilkie aan Thomas Wilkie, 25 jan 1827 Rome, Cunningham II 1843, p.395. Toen hij ze ra Madrid niet 
bijj  zich had schreef hij aan zijn broer Thomas: 'Send me a proof of Blindman's Buff, an etching of Distraining for Rent, a 
copyy of my etchings, and a proof from Duncan Gray. [...] as I wish to show them here', brief David Wilkie aan Thomas 
Wilkie,, 22 november 1827 Madrid, Cunningham 1843 II, p.476. 
**  Anoniem, 'Kunstberichten', De Kunstkronijk 8 (1847), p.14. 
377 E J. Potgieter,'Amsterdam te 1860', DeGids1860(1), p.247. Dit was een bespreking van 1e en 2C aflevering van 
AmsterdamAmsterdam te I860, met tekst van W J. Hofdijk en platen van J.Hilverdink, in 1860 uitgeven door F.C. Buhrmann. 
38Heijbroekl999,p.l3-16. . 
399 Anoniem, 'Gedachten over kunst en volksleven*, De Kunstkronijk 7 (1865), p.73-74. 
400 Zie uitvoerig over kunsmandelaar De Bois: Heijbroek 1993 
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DeDe Staat 
Dee Franse staat had een lange traditie van publieke inzet voor de prentkunst, van Lodewijk XIV tot in 
dee negentiende eeuw. Rond 1800 had de Franse econoom Jean-Baptiste Say zich dan wel ingezet voor 
hett  gedachtegoed van Adamm Smiths Wealth of Nations en zijn Traite de l'économie politique (1803), 
maarr zijn pleidooi tegen staatsinterventie in de markt werd maar ten dele gevolgd.41 Protectionistische 
reguleringg maakte dat de vrije markt in Frankrijk maar moeilijk loskwam van de * onzichtbare hand 
vann de overheid'. Ook op het gebied van de prentkunst bleef de greep van de staat groot Vooral in de 
eerstee decennia van de negentiende eeuw werden in Frankrijk omvangrijke initiatieven genomen op 
hett terrein van de prentkunst. Er verschenen uitgaven als Le grand ouvrage de l'Egypte, Le Sacre de 
Napoleon,Napoleon, l'Iconographie grecque et romain en Ze Sacre de Charles X, maar  na de heftige politieke 
ontwikkelingenn tijdens de Restauratie en de Juli-Revolutie kreeg Frankrijk de liberaal gezinde burger-
koningg Lodewijk Philippe en ebde de stroom van publieke overheidsprojecten snel weg.42 

Dee band tussen de Franse staat en de prentkunst werd ook in de negentiende eeuw nooit 
volledigg doorbroken, maar was niet langer vanzelfsprekend. Zo klonk in de jaren 1830 en 1840 
regelmatigg de roep om publieke bescherming van de traditionele en kostbare prentkunst, vooral tegen 
dee dreigende invloed van de commercie. In L 'Artiste waren regelmatig bijdragen te lezen waarin men 
enerzijdss wees op de verantwoordelijkheid van de overheid en anderzijds op de gevaren van de 
commerciëlee markt voor het voortbestaan van de traditionele gravures: 'Sous le rapport commercial, 
eett art mériterait done la protection du gouvernement.'43 Waar de overheid het liet afweten, was de 
gravuree overgeleverd aan de willekeur van de markt.44 De commerciële uitgevers moesten het in deze 
visiee vaak ontgelden: 

*Laa gravure du commerce! Savez-vous le consequence qui en résulte? La consequence, c'est 
cee qui existe déja, le protectorat des éditeurs, le régime absolu de leurs bonnes comme de leurs 
mauvaisess inspirations, et nous vous demandons si le bienTemporte ici-bas sur le mal. Ce 
protectorat,, basé sur des idees purement mercantiles, asservit rhomme de eoeur aux 
démarchess les plus humilaintes, aux mortifications les plus pémbles.'45 

Daartegenoverr stonden in L 'Artiste ook meer liberaal getinte beschouwingen, waarin de overheid 
uiteraardd een veel beperktere verantwoordelijkheid kreeg toebedeeld en met bewondering werd 
geschrevenn over de inzet van uitgevers als Goupil.46 

Eenn voorbeeld van de inzet van de Franse staat voor de prentkunst is het initiatief van 
Napoleonn Hl in 1853 tot de inrichting van de afdeling Chalcographie van het Louvre. Li navolging van 
hett oude idee van Lodewijk XIV (het Cabinet d'Estampes en het Cabinet du Roi), werden hier de 
belangrijkstee kunstwerken in prent gereproduceerd.47 In de jaren 1860 besloot de Franse overheid 
opdrachtenn uit te schrijven voor de reproductie van schilderijen in overheidsgebouwen en kerken. De 

411 Rosen 1989, p.41. 
422 Lafönt-Couturier 1994, P-83. 
433 Anoniem, 'De Ia gravure', L 'Artiste (1837) XIV, p.287-289. 
444 Aldus schreef L 'Artiste enkele jaren later: 'Rien n*est plus pénible a voir combien eet art, dont I'extension commerciale 
prendd un dévetoppement effrayant, est en poie aux fluctuations d'une mode toujours capricieuse.'zie: Anoniem, 'Gravures et 
lithographies*,, L 'Artiste (1843) IV, p.122. 
455 Anoniem, 'Gravures et lithographies', L 'Artiste (1843) IV, p.122. 
466 De opbloei van de prenthandel in de jaren *30 werd hierin eerder gezien als een zege dan een bedreiging voor het 
voortbestaann van de gravure. Een anonieme auteur merkt in in 1835 in L 'Artiste op: 'Je sais que, sous prétexte de servir les 
interetss du producteur et du consommateur (pour parier le language de Péconomie politique), il ne fait d'ordinaire 
qu'exploiterr les besoms de Pun et de Pautre a son propre profit.'zie: A.J., 'Simples reflections sur Part et les artistes', 
LL 'Artiste 1835, p.236. Onder invloed van de 'economie politique', het gedachtegoed van Adam Smith, David Ricardo en in 
Frankrijkk vooral J.B.Say en B.Constant, gekenmerkt door het streven naar een vrije marktwerking met minimale 
overheidsbeperkmgen.. In plaats dat de markt als een bedreiging werd gezien voor de samenleving kon concurrentie juist 
voordelenn bieden aan zowel producent als consument: 'chaque fois qu'un nouveau magasin s'est ouvert, il nous semble que 
less artistes dotvent s'en applaudir. La rivalité qui s'établit entre toutes ces maisons oü Pon spëcule sur leurs ouvrages ne peut 
quee toumer a leur profit.'Zie: A.J., 'Simples reflections sur Part et les artistes*, L 'Artiste (1835), p.238. Waar de vrije markt 
positieff  werd gewaardeerd, ook de individuele uitgevers waren niet uitsluitend op winst beluste commerciële despoten. De 
individuelee ondernemer werd soms zelfs bewonderd vanwege zijn visie en risicovolle ondememingsmoed. 
477 Hind 1967, p.I98. Zie ook: H. de Chermevières, 'Exposition Universelle de 1889. La gravure du siècle au Champ Mars', 
GazetteGazette des Beaux Arts (1889), p.483 en McCauley 1994, p.279. 
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platenn zouden eigendom blijven van de stad Parijs en de prenten werden in samenwerking met het 
prentenkabinett van het Louvre uitgegeven.48 Aldus verschenen er opnieuw diverse prenten in opdracht 
vann de Franse staat, die, zoals The Art Journal in 1862 schreef, 'seems to have become alarmed at the 
statee of line engraving, and is now determined to support it by all means in its power'.49 

Lii  vergelijking met de Franse situatie hield de Engelse overheid zich grotendeels afzijdig van de 
(reproductiee van) kunst. Toen een speciale commissie van de House of Commons in 1836 de positie 
vann de Engelse prentkunst onderzocht, verklaarde de graveur John Pye: 'as far as I know, except a few 
privatee patrons, no encouragement is extended to art, besides that which comes through the 
printsellers.'500 Anders dan in Frankrijk nam de Engelse staat niet stelselmatig het initiatief voor de 
reproductiee van kunstwerken. Hoogstens verleende Koningin Victoria en vooral haar echtenoot Prins 
Albertt steun aan de fotografie. Vanaf het begin toonde het koninklijke paar interesse voor de 
mogelijkhedenn van dit nieuwste medium. Zo opperde Prins Albert het plan een uitgebreide 'catalogue 
raisonnee'' te maken met reproducties van Rafaels werk: Works of Raphael Santi da UrbinoAs 
RepresentedRepresented in the Raphael Collection in The Royal Library at Windsor Castle, formed by H.R.H. The 
PrincePrince Consort 1853-1862 and Completed by Her Majesty Queen Victoria, Het imposante werk 
bestondd uit prenten en maar liefst 2000 foto's. Hoewel het pas verscheen na de dood van de prins, kan 
hett gelden als één van schaarse de publieke initiatieven voor kunstreproductie in Engeland. 

Watt deed de Nederlandse staat aan kunstreproductie? Aanvankelijk werden hier te lande, in navolging 
vann de Franse staat, verschillende initiatieven genomen om de prentkunst te stimuleren. In plaats van 
concretee opdrachten te geven, stimuleerde men meer indirect de prentkunst door de instelling van de 
graveerafdelingg aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Bovendien 
moedigdee men jonge talentvolle prentmakers aan met de uitreiking van de Groote Prijs. Het op Franse 
leestt geschoeide centralistische bestuur werd door Willem I voortgezet, maar na de diepe crisis van 
18400 volgde het liberale offensief in het openbaar bestuur, onder leiding van Thorbecke.3! In de 
Grondwett van 1848 werden de nieuwe verhoudingen vastgelegd. In het jaar 1851 volgde een omslag 
diee misschien wel symbolisch is: het centralistische Koninklijke Instituut werd opgeheven en de op 
decentralisatiee gerichte nieuwe Gemeentewet werd van kracht. De nieuwe houding van de regering 
jegenss de kunsten in het algemeen werd door de liberaal Thorbecfce beknopt verwoord in zijn 
beroemdee statement: kunst 'is geene zaak van de regering'.52 Niet dat Thorbecke geen belangstelling 
hadd voor de kunsten. Integendeel, hij was een groot liefhebber van de kunsten, maar niet van een 
centralistischh regerende overheid. Juist omwille van de kunsten moest de overheid afstand bewaren.53 

Hett openbaar bestuur kon hoogstens voorwaardenscheppende maatregelen nemen. Voor zover de 
overheidd een rol had voor de kunsten, lag deze in de eerste plaats bij de gemeenten.54 Als een van de 
stuwendee krachten achter de nieuwe Gemeentewet zag Thorbecke als geen ander het belang van dit 
bestuursniveau.. De regering moest slechts een aanvullende rol spelen. Terwijl Franse prentmakers in 
opdrachtt van de Franse staat Oude Meesters reproduceerden in het Louvre en daarvoor zelfs naar het 

488 Aanvankelijk koos men bij dergelijke opdrachten voor de gravuretechniek, maar later ook voor de ets. Behalve de directe 
betrokkenheidd bij de prentkunst, stimuleerde de Franse staat de prentkunst ook langs een meer indirecte weg via instanties als 
dee Sociéte d'Encouragement pour Findustrie. Deze instantie, door Napoleon opgericht naar Engels voorbeeld, had tot doel de 
Fransee techniek, handel en industrie te promoten. Zo stimuleerde het via competitie en medailles de ontwikkeling van de 
toegepastee kunsten en nieuwe technieken als de lithografie, Rosen 1989, p.4I. 
499 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1862), p.88. Van de buitenlandse graveurs die aan de 'Selected 
Pictures'' van The Art Journal meewerkten hadden drie een opdracht gekregen van de Belgische en Franse staat om 
reproductiess te vervaardigen. Graveur M Devaschez maakte voor de Franse staat de 'Visitation' van SebasÜane del Piombo 
enn voor de Belgische staat Christ crucified van Rubens. M. de Mare maakt in het Louvre de 'Holy family' van Giorgione en 
MM Thevenin het portret van Alphonsus d'Avalos van Titiaan, beiden voor de Franse staat. 
*Pyül836,p.3«. . 
511 Luiten van Zanden van Riel, 2000, p.209-235. 
522 Zie over deze kwestie: Pots 2000, p.89-95. 
533 Dé Nederlandse staat kende van oudsher een sterk decentraliseerd karakter bepaald door steden en provincies, dit 
integenstellingg tot het sterk centralistisch georganiseerde Frankrijk, Deze sporen uit de Republikeinse tijd, bepaald door 
provinciess en steden, waren in de negentiende eeuw nog nauwlijks uitgewist. Zo was het tekenonderwijs traditioneel een 
gemeentelijkee aangelegenheid, zie: Pots 2000, p.66. 

Ziee ook in deze zin over Thorbecke: Zimmerman 1870, p. 140. 
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Rijksmuseumm afreisden, liet de Nederlandse staat dat soort inititatieven achterwege. Hier  was kunst 
wass geen zaak van de regering en de reproductie ervan ook niet. 

Genootschappen Genootschappen 
Behalvee particulier e initiatieven van schilders, prentmakers en uitgevers enerzijds en de inzet van de 
staatt  anderzijds, waren er  ook nog tal van genootschappen die een bijdrage leverden aan de 
reproductiee van kunstwerken, In de traditi e van de achttiende-eeuwse genootschappelijké cultuur 
ontstondenn vele particulier e organisaties als de zogenaamde 'Art-Unions' , die vooral in de jaren 1830 
inn Europa opkwamen.55 Met name in Engeland kwamen dergelijke verenigingen veel voor. Het doel 
wass vaak vergelijkbaar: particulier  initiatie f ter  bevordering van de kunst enn cultuur  in het algemeen. 
Vaakk kenden dergelijke culturele organisaties een loterij  achtige structuur. Burgers betaalden een 
bijdragee waarmee moderne kunst werd aangekocht die vervolgens onder  de deelnemers werd verloot. 
Voorr  degene die geen geluk had in de loterij  was doorgaans een zogenaamde 'premieplaat' 
beschikbaar.. Het ging hierbij  in veel gevallen om een speciaal vervaardigde reproductiegravure, vaak 
naarr  werken van moderne kunst. Dankzij  de inleg van de deelnemers waren Art-Union s 
kapitaalkrachtigee organisaties die decennialang talloze reproducties heten vervaardigen. Londen bezat 
dee meest invloedrijk e Art Union, opgericht in 1837, maar  het 'format ' van de Ar t Union, inclusief het 
principee van de premieplaat, kende een enorme internationale verspreiding in Europa en de Verenigde 
Staten. . 

Naastt  de Art Unions leverden nog talloze andere genootschappen een eigen bijdrage aan de 
vervaardigingg van reproducties. Zo werd in Nederland in 1838 de Maatschappij  tot bevordering van de 
Beeldendee Kunsten opgericht. Voor  de leden zou een premieplaat gemaakt worden, waarvoor  de meest 
gezaghebbendee graveur  werd gevraagd: Taurel. Door  andere verplichtingen liet hij  het echter  over  aan 
zijnn meest talentvolle leerling, Henricus Couwenbérg. Na enkele jaren moest de Maatschappij  echter  al 
wordenn ontbonden wegens financiële problemen, om vervolgens in een andere gedaante terug te 
keren::  De Vereniging ter Bevordering van de Beeldende Kunsten (1845). Deze organisatie werd wel 
eenn succes en liet tientallen reproducties maken die bedoeld waren als premieplaat bij  de loterij. 56 

Naastt  deze algemene culturele organisaties waren er  meer  gespecialiseerde verenigingen, zoals de 
Fransee Société des gravure Francais, opgericht voor  de productie en verspreiding van fraaie 
reproduetiegravures,, en de Engelse Arundel Society met haar  vele prenten naar  Oude Italiaanse 
Meesters.57 7 

Samengevatt  werd het initiatie f tot een reproductie door  uiteenlopende partijen genomen: de schilder 
Constable,, de etser  Zilcken, de fotograaf Braun, de uitgevers Goupil en Gambart, de Franse staat en 
tallozee genootschappen. Een eenduidig motief waarom het ene werk wel en een ander  niet werd 
gereproduceerd,, is daarbij  niet vast te stellen. Soms was werk met succes tentoongesteld, of maakte 
hett  deel uit van een populaire serie, maar  soms bestond het nog niet eens zoals de graveur  Heath 
besefte.. De keuze om een werk in prent te brengen moet per  reproductie worden bezien. Bc kom hierop 
terugg in de hoofdstukken over  respectievelijk Scheffér, Israels én Alraa-Tadema. Verschillend van 
aardd en achtergrond, zetten de partijen vanuit verschillende motieven de eerste stappen in de 
vervaardigingg van een reproductie. Daarna gold voor  iedereen hetzelfde: wilde men een reproductie 
maken,, dan was men aangewezen op de medewerking van anderen. Het was nu zaak om met elkaar  tot 
ovéremstemmingg te komen over  de verschillende randvoorwaarden van het feitelijk e 
reproductieproces::  de organisatie van de reproductie, de tweede fase in de levensloop van een 
reproductie. . 

555 Zie uitgebreid over  de Art-Unions: L. Saunders King, The Industrialization of taste. Victorian england and the Art Union 
ofof London, Studies in the Fine Arts; Art Patronage, no.6 Michigan 1985. R.Smith, "The Rise and Fall of the Art-Union 
Print",, Print Quarterly 3 (1986), 2, p.95-108 en J.Sperling. '"Art, Cheap and Good:" The Art-Union in England and the 
Unitedd States*, \$4Q-1&60\ Nineteenth-Century Art Worldwide: Spring 2002, p.\-29.[website] 
56Heijl989,p.ll2-113. . 
577 Deze vereniging richtte zich vooral op de reproductie van de moderne kunst Daarnaast stonden meer specialistische 
organisatiess als The Arundel Society in Engeland, gericht op de reproductie van de oude Italiaanse meesters, zie: R. Cooper, 
'Thee Populairization of Renaissance Art in Victorian England The Arundel Society.' An History 1 (1978) 3, pp.263.-292. 
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DeDe organisatie van de reproductie 

Opp 7 mei 1827 schreef de schilder David Wilkie vanuit Italië aan zijn broer: 'Martin Colnaghi wrote 
mee at Rome, wishing to purchase the copyright of the Chelsea Pensioners.'58 De bekende 
prenthandelaarr hoopte het exclusieve reproductierecht voor dit schilderij te verkrijgen. Het 
reproducerenn van een kunstwerk veronderstelde steeds meer het recht om dit te mogen doen.59 Sinds 
hett einde van de achttiende eeuw voltrok zich een belangrijke juridische verandering, waarbij het 
traditionelee privilegestelsel werd omgevormd naar het moderne auteursrecht. Deze culturele 
veranderingg had ingrijpende consequenties voor de kunstenaar, zijn werk en de reproductie ervan. Met 
hett begrip 'auteur' ontstond een andere benadering van makerschap, zoals in het hoofdstuk 'Pinxit et 
Sculpsit'' aan de orde kwam. De auteur had zoals gezegd een bijzondere geesteUjke band met zijn 
werk.. Maar waaruit bestond nu dit auteurschap? Daarvoor wil ik eerst stilstaan bij de overgang van het 
traditionelee privilegestelsel naar het auteursrecht in de negentiende eeuw in het algemeen en 
vervolgenss meer specifiek wat betreft het Engelse copyright, het Franse droit de reproduction en het 
Nederlandsee reproductierecht. Nadat het recht was geregeld, was het zaak om afspraken te maken 
overr de prentmaker, de gebruikte techniek, de termijn en de vergoeding, al of niet vastgelegd in een 
contract. . 

VanVan privilege tot auteursrecht 
Hett traditionele privilegestelsel gaat terug tot het begin van de boekdrukkunst.60 Het drukken van 
boekenn vergde grote investeringen van de drukker en uitgever. Om deze investeringen rendabel te 
makenn was extra bescherming vereist door middel van een privilege: het verlof tot exclusief 
vermenigvuldigenn van een werk. De filosoof Fichte omschreef het privilege eens als een uitzondering 
opp de algemene regel van het nadrukken van boeken.61 Dankzij dit 'monopolie' was de uitgever in 
staatt om het boek op ruime schaal onder het publiek te verspreiden en zijn investeringen terug te 
verdienen.. In deze ruime verspreiding zagen de burgerlijke en kerkelijke overheden al snel een gevaar. 
Voorr hen was het privilegestelsel vooral een machtig middel voor censuur (en inkomsten).62 Hoewel 
dee belangen van de uitgever en de overheden (kerk en staat) zeker niet altijd overeenkwamen, zagen 
beidee partijen hun belangen gediend met dit stelsel. Het belang van de schrijver bleef echter 
grotendeelss buiten dit systeem,63 Zeker, een schrijver kon ook een privilege vragen, maar hij moest 
maarr afwachten óf de autoriteiten hem gunstig waren gezind. Het privilege was een uitgeversrecht 
gekoppeldd aan de exploitatie van een werk, los van de schrijver. Het bood met name de drukker, 
uitgeverr en boekverkoper het recht om een bepaald werk in een bepaalde periode en streek te doen 
verspreiden.644 Dit stelsel was wijdverbreid in Europa, waarbij het doel en de organisatie van het stelsel 
inn de diverse landen grotendeels overeenkwamen.65 Het systeem was in eerste instantie van betekenis 
voorr de productie en verspreiding van het woord, maar was ook voor het beeld van belang. 

588 Brief Wilkie aan Thomas Wilkie, 7 mei 1827 Florence, opgenomen in: Cunningham 1843 (II), p.416. 
599 Maas 1975, p.30. 
6060 Grosheidel 986, p.49. 
611 Wóodmansee 1994, p.45. 
^Birnn 1983, p.145-171 enJ.P. Feather, 'From Censorship to Copyright: Aspects of Government's Role in the English Book 
Tradee 1695-1775', in: K.E. Carpenter (ed.) Books and Society in History, Boston, New York, London 1983, p.173-248. 
Overigenss bleef de overheidscensuur ook bestaan nadat het priviiège-stelsel was vervangen door het auteursrecht. Vooral in 
Frankrijkk bleef censuur een rol van betekenis spelen, bijvoorbeeld bij caricature. Zie uitvoerig hierover: R.J. Goldstein, 'The 
debatee over Censorship of Caricature in Nineteenth-Century France', Art Journal (1989), p.9-15. 
"Grosheidee 1986, p.53. 
644 In 1516 verleende Karel V hier te lande het eerste privilege aan Die Cronyhe van Hollandt, Zeelandt en Vriesland, 
beginnendebeginnende van Adams Tiden tot dejare 1517. Na Philips II verleende de Staten zelfde privileges. Per privilege verschilden 
dee termijnen, maar in de achttiende eeuw werd dee algemene termijn 15 jaar. Handhaving van privileges geschiedde veelal 
doorr verbeurtverklaring van de onrechtmatig gedrukte exemplaren in combinatie met een boete. De beroemde Antwerpse 
uitgeverijj  Plantijn kreeg zelfs steun uit Rome. De uitgever had met betrekking tot zijn belangrijke bijbeluitgave uit 1569-72 
privilegess voor verschillende landen. ledere katholiek die het werk binnen 20 jaar na verschijnen namaakte werd door Paus 
Piuss V geëxcommuniceerd. Over het algemeen heerste er echter een omvangrijke praktijk van onrechtmatig nadrukken. Door 
déé autoriteiten werd illegaal nadrukken openlijk veroordeeld, niet mét hét oog op de belangen van de auteur van het bewuste 
werkk maar vooral vanuit het economische standpunt tegen concurrentie-vervalsing. Kenmerkend is dat ook voor nadrukken 
voorall  van buitenlandse werken) privileges konden worden verleend, zie: De Beaufort 1909, p.4-37. 
Zoo gold in de Nederlanden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw een liberaal politiek klimaat waardoor vele in 

Frankrijkk gecensureerde werken hier te wel konden worden uitgegeven. Kritische geesten als John Locke en Voltaire weken 
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Toenn Dürer  erachter  kwam dat er  in Itali ë zonder  zijn toestemming prenten naar  zijn 
compositiess werden verspreid, reisde hij  af naar  het Zuiden om orde op zaken te stellen. De dader  was 
dee beroemde Italiaanse graveur  Marcantónio Raimondi, bekend van zijn prenten naar  Rafeël en 
Michelangelo.. Hij  maalde eveneens gravures naar  Dürers houtsneden en voorzag de prenten zelfs van 
hett  monogram van de Duitse meester. Dürer  zelf stond machteloos. Het enige dat hij  bij  de lokale 
autoriteitenn gedaan kreeg, was dat Raimondi de prenten voortaan niet langer  zou signeren met 
andermanss monogram. Dürer  is daarmee een vroeg voorbeeld van een kunstenaar  die zich inzette 
voorr  de juridische bescherming van zijn werk, zij  het zonder  veel succes. Hij  kon nóg niet verwijzen 
naarr  zijn recht als 'auteur' en een privilege had hij  kennelijk ook niet. In de loop van de zestiende, 
maarr  vooral in de zeventiende eeuw werd het onder  schilders en prentmakers steeds gebruikelijker 
privilegess aan te vragen. Zo ontving de schilder  Mierevelt in 1607 een privilege voor  prenten naar  een 
vann zijn schilderijen, terwij l een paar  jaar  later  de graveur  Jac. Matham op zijn beurt een privilege 
kreegg voor  een prent naar  een werk van Mierevelt.*7 Maar  ook van Rubens is bekend dat hij  zich 
nadrukkelij kk  inzette om privileges te krijgen voor  de uitgave van prenten naar  zijn werk.68 Vooral 
gedurendee de zeventiende en achttiende eeuw was de uitgeverij  van prenten, net als die van boeken, 
nauww verbonden met dit systeem van privileges.69 Het bood uitgevers, graveurs en schilders 
beschermingg in de productie en verspreiding van prenten. Opgemerkt moet worden dat schilders en 
prentmakerss hierbij  niet als auteur maar als uitgever werden beschermd. 

Schilderr  en prentmakers konden zo enige bescherming genieten via het privilegestelsel, maar 
daarmeee was er  nog geen auteursrecht Dit veranderde in de loop van de achttiende eeuw. Nieuwe 
ideeënn over  individualitei t en eigendom van John Locke en J J. Rousseau leverden een belangrijke 
bijdragee aan de 'opkomst van de auteur'. Deze nieuwe visie op de maker, bepaald door  de 
verbondenheidd van de auteur  met zijn geesteskind, vormt een essentieel onderdeel in de ontwikkeling 
vann het auteursrecht. De erkenning van een bijzondere band tussen de maker  en zijn werk, maakte 
beschermirigg ervan wenselijk. Dit was een internationale ontwikkeling, waarbinnen zich verschillende 
nationalee tradities aftekenden. Zo ontstond er  een Anglo-Amerikaanse traditie , bepaald door  de 
zogenaamdee 'copyrightideologie'. In wezen lag deze benadering in het verlengde van het traditionele 
privilegestelsel.. Nu werd echter  de auteur  erkend als de eerstaangewezene voor  dit zakelijke 
reproductierecht,reproductierecht, een recht dat vervolgens vri j  verhandelbaar  was. Daartegenover  ontstond een 
Continentale,, door  Frankrij k gedomineerde traditi e waarin het auteursrecht meer  werd beschouwd als 
eenn droit moral dat nauw verbonden was met de maker.70 De Nederlandse jurisdicti e lag in meerdere 
opzichtenn ingeklemd tussen Engeland en Frankrijk . Een beknopte rechtsvergelijking kan meer  inzicht 
gevenn in de aard en strekking van het negentiende-eeuwse auteursrecht. De juridische verhouding van 
dee wet tot het recht in het algemeen is sinds eeuwen een onderwerp van discussie, die ook kan worden 
gevoerdd op het terrein van het auteursrecht. Binnen het kader  van dit onderzoek wil ik dit 
rechtsfilosofischee vraagstuk echter  buiten beschouwing laten en volstaan met de opmerking dat het 
(auteurs)rechtt  meer  behelst dan de wet. Meer  dan het toepassen van de wet gaat het om rechtsvinding, 

meerr dan eens uit naar de Lage Landen voor de verspreiding van hun werk. Het resultaat was de Nederlanden internationaal 
gezienn uitgroeide tot de uitgeverij van Europa. Naast de verspreiding van nieuwe uitgaven, werden vooral buitenlandse 
werkenn op grote schaal nagedrukt De zeventiende en achttiende-eeuwse boekenwereld in de Nederlanden werd bepaald door 
dee uitgevers die het nadrukken tang bestreden onder het motto van concurrentievervalsing. Buiten de uitgeverij werd 
nadrukkenn tot in de achttiende eeuw zeker niet afgewezen. Integendeel, de publieke moraal was lange tijd dat het nadrukken 
(zijj  het valse) concurrentie tussen uitgevers stimuleerde en prijzen laag hield. Men zag het zelfs een taak voor de staat om het 
nadrukkenn van buitenlandse werken zoveel mogelijk te stimuleren, zie: Woodmansee 1994, p.49-50. 
6666 Zigrosser 1956, p.46-47. 
6767 DéBeaufort 1909, p.10-11. 
088 Privileges werden doorgaans verstrekt met betrekking tot concrete nieuwe uitgaven. Bij uitzondering was het tevens 
mogelijkk een de bescherming te bedingen van een bepaald onderwerp. Zo verkreeg de Baltasar Florisz op 28 juni! 603 het 
rechtt om Voor 4 jaren alleen te mogen drucken de intogt van den leger van de heren Staten Generaal der vereenigde 
Nederlandenn in Vlaenderen. Vergelijkbaar vroeg schilder-graveur P. Holsteyn het privilege voor de uitgave van prenten van 
dee portretten van de afgevaardigden aanwezig bij de sluiting van de Vrede van Munster. Privileges werden in de regel 
verleendd voor prenten naar schilderijen, een enkele keer met betrekking tot prenten naar voorbeelden van beeldhouwkunst óf 
kunstnijverheid,, zie: De Beaufort 1909, p.12-13. 
699 De betekenis van privilege-stelsel voor de prentkunst is nauwlijks onderzocht. Een uitzondering is Peter Fuhrrag met zijn 
bijdragen:: P.Fuhring, 'The Print Privilege in Eighteenth-Century France-I', Print Quatérfy 2 (1985), p.I75-193, en P.Fuhring, 
'Thee Print Privilege in Eighteenth-Century France-II', Print Quaterly 3 (1986), p.19-33-
700 Zie over het onderscheid van deze beide tradities op het auteursrecht: Grosheide 1986, p.153-157 en Dommering 2000, 
p.441-443. . 
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zoalss de jurist Paul Scholten schreef in zijn befaamde Algemeen Deel: 'Het recht is er, doch het moet 
gevondenn worden, in de vondst zit het nieuwe. '7I Behalve door wetgeving is het auteursrecht mede 
bepaaldd door jurisprudentie, verdragen, contemporaine beschouwingen, gewoonterecht en individuele 
schriftelijkee of mondelinge afspraken tussen betrokkenen. Op basis hiervan zal de betekenis worden 
geschetstt  van het copyright, het droit de reproduction en het reproductierecht bij de organisatie van 
hett reproductieproces.72 

Copyright Copyright 
Inn 1863 schreef de kunsthandelaar-uitgever Ernest Gambart in zijn kritische pamflet On Piracy of 
ArtisticArtistic Copyright (1863): 'It is now a question for the legislature and the public to decide whether or 
nott the school of English line-engraving, once occupying so high a position, shall perish or be 
maintained*75.. In een reactie op de grootschalige illegale reproductie, hield Gambart een vurig pleidooi 
voorr een beter auteursrecht. Het Engels auteursrecht werd in deze periode nog grotendeels bepaald 
doorr de achttiende-eeuwse wetgeving. De basis was destijd gelegd door de Queen Anne's Act uit 
1710,, waarin de (literaire) auteur voor het eerst werd erkend.74 De bescherming van de auteur werd 
vervolgenss door de inspanningen van de kunstenaar William Hogarth uitgebreid naar de prentkunst. 
Strijdendd tegen de macht van uitgevers, benadrukte de schilder dat hij als eerste het recht op 
exploitatiee van zijn werk verdiende en zag hij zijn inzet beloond met de Engraving Copyright Act van 
244 juni 1735, ook wel bekend als de Hogarth Act: 

'everyy personn who shall invent and design, engrave, etch or worked, in mezzotinto or chiaro 
oscuro,, or from his own works and invention shall caused to be designed and engraved, etched 
orr worked, in mezzotinto or chiaro oscuro, any historical or other print or prints, shall have the 
solee right and liberty of printing and reprinting the same for the term of fourteen years, to 
commencee from the day of the first publishing thereof, which shall be engraved with the name 
off  the proprietor on each plate, and printed on every such print or prints*75 

Dee wet bood bescherming aan wie zelf prenten maakte naar zijn eigen ontwerp of anderen de opdracht 
gaff  prenten ervan te maken. Hierin klonk het belang van de kunstenaar Hogarth door. Hij was immers 
schilderr en graveur, inventor en uitvoerder van veel van zijn prenten als A Rake 's Progress ̂die hij 
regelmatigg zelf uitgaf ,[24] Daarnaast waren er uiteraard vele graveurs die zijn werk ongevraagd in 
prentt brachten en, die niet beschermd werden.76 Voor zover er bescherming bestond, gold deze voor de 
periodee van veertien jaar na de eerste publicatie. Gedurende die periode bood de wet het recht om op 
tee treden tegen uitgevers of anderen die zonder toestemming van de rechthebbende prenten wilden 
kopiëren,, drukken, verhandelen, uitgeven of tentoonstellen, of die hiertoe aanzetten.77 Bij zijn 
overlijdenn liet Hogarth zijn bezittingen (inclusief de rechten op zijn werk) na aan zijn weduwe Jane 
Hogarth.. Mede daardoor volgde in 1767 een opmerkelijke wetswijziging van de oorspronkelijke 
Hogarthh Act. Met het oog op de belangen van Hogarths weduwe stelde de wet van 1767: 

*[...]]  that Jane Hogarth, widow and executrix of the said William Hogarth, shall have the sole 
rightt and liberty of printing and reprinting all the said prints, etchings, and engravings of the 

711 Scholten 1974, p. 12. 
722 Fk beperk mij hier tot de relatie tussen kunst en het recht op het terrein van het auteursrecht. Zie voor een meer algemene 
theoretischee vergelijking tussen kunst en recht: Douzinas, L. Nead (ed.), law and the Image. The Authority of Art and the 
AestheticsAesthetics of Law, Chicago London, 1999 enC Douzinas, 'Whistier v. Ruskin: Law's fear of images', Art History 19 (1996) 
3,, pp.353-369. 
"Gambartt 1975, p.21. 
744 Act 8 Anne, c l9. 
7SAct8Geo.2,c.l3. . 
766 Artikel V maakte een opmerkelijke uitzondering op deze regel voor de graveur John Pine. Deze graveur beoogde prenten te 
makenn en uittegeven naar enkele tapijten in de House of Lords en kleding van de koning. Voor deze koninklijke bijdrage 
steldee de wet:'[...] John Pine shall be entitled to the benefit of this Act, to all intents and purposes whatsoever, in the same 
mannerr ass if the said John Pine had been the inventor and designer of the said prints.' Phillips, 1863, p.vii. 
777 Bij een overtreding moesten de plaat en alle afdrukken aan de rechthebbende worden overgedragen met een boete van 5 
shillingg voor iedere aanwezige illegale afdruk. Ingeval van verkoop van de plaat leverde het afdrukken van deze geen inbreuk 
opp het recht. 
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designn and invention of the said William Hogarth, for and during the term of twenty 
years[...]'78 8 

Vanaff  nu werden de rechten van de auteur verlengd tot na zijn dood en overgedragen op zijn 
rechtsverkrijj  genden, zoals de weduwe en de kinderen. Daarnaast werd de wettelijke bescherming 
verbreed:: voortaan werden ook graveurs die prenten maakten naar andermans werk beschermd 
gedurendee de nieuwe termijn van 28 jaar. Deze aanpassing van de Hogarth Act van 1767 bevat 
bovendienn een interessante herformulering van de beschermde prenten. Bood de Hogarth Act 
beschermingg aan 'any historical or other print', in de nieuwe wet werd de omschrijving expliciet 
uitgebreidd met: 'any portrait, conversation, landscape, or architecture, map, chart, or plan or any other 
printt [...]'. Juist in deze periode verloor de hooggeachte historieschilderkunst aan betekenis binnen de 
traditionelee genrehiërarchie in het voordeel van de traditioneel 'lagere' onderwerpen als het portret, 
landschapp en genrestuk. Het was een ingrijpende verandering in de kunstwereld, die dus ook haar 
sporenn naliet in het recht. Dankzij de Hogarth Act en de daaropvolgende aanpassingen had Engeland 
inn de achttiende eeuw, zeker in vergelijking met het Europese Continent en de Verenigde Staten, een 
zeldzamee auteursrechtelijke bescherming. In 1800 schreef Farington dan ook in zijn dagboek over de 
Hogarthh Act: 'This was an important step as it encouraged speculations. Before such security was 
obtainedd plates intended to be published were through the intrigues of Artists copied & the Copies 
precededd the Originals.'80 

Dee jurist Richard Godson onderstreepte in The Art Union (de voorloper van the Art Journal) 
vann 1846 het belang van het auteursrecht, maar erkende dat er nog veel onduidelijk was: 'Copyright in 
prints—Thiss subject although one of great inportance, seems to be uncertain and unsettled: it is 
difficultt to say how the right is required and in what it consists.'81 De Hogarth Act, aangevuld met 
wijzigingen,, hield ook in de negentiende eeuw nog lang stand. Maakte de schilder zelf een prent van 
zijnn schilderij of liet hij een prent vervaardigen, dan waren deze prenten beschermd. Merkwaardig 
genoegg was het schilderij zelf niet beschermd. Zo was de schilder machteloos tegen de prenten die een 
prentmakerr op eigen initiatief maakte. Het curieuze gevolg was dat reproducties beter waren 
beschermdd dan het origineel. Desondanks werd de juridische bescherming aanvankelijk niet uitgebreid 
naarr het originele werk zelf. Integendeel, in 1819 werd de uitbreiding van de wettelijke bescherming 
tott het schilderij nog expliciet afgewezen met als argument 'that it would destroy all competition in 
art' ,, en daarmee JfbSreigmg 4rmde voor  de vrijTontwüdcelmg van de kurJen.» I nXe n achtte 
menn het belang van de kunstenaar ondergeschikt aan het belang van de kunst in het algemeen. De 
schilderr had niet meer rechten dan het eigendom van het doek met verf.83 Ook nadat het auteursrecht 
steedss verder vorm had gekregen, klonken er in Engeland argumenten tegen een verdergaande 
juridischee bescherming van kunstwerken. Zo schreef The Art Journal nog in 1849: 

'Theree is a tendency in the present age to legislate for everybody and for everything, and to 
estimatee the productions of the mind by their pecunairy value. The consequence of mis 
utilitariann policy must be to lower Art, and, as such, we beg to protest against it. hi our own 
day,, we are begining to perceive that all adventitious modes of fostering Art, founded upon 
pecunairyy motives, only cause its degeneracy. Public opinion, in a highly civilised society like 
thatt of England, is itself the highest species of legislation. To this the Artist, like every other 
citizen,, can appeal, and succesfully, when he is injured. The laws of Copyright, however, 
assumee that artists are unable to take care of their own rights, and by heaping together a mass 
off  technicality, really may be said to "encumber mem with assistence'V84 

788 7 Geo. HI. c.38. 
799 Om de bescherming van de wetgeving van de wet te vergroten werd in 1777 door wetswijzing aan gedupeerden de 
mogelijkheidd gegeven om de gederfde inkomsten te verhalen op de gedaagde te verhalen: 17 Geo HL c.57. 
800 Fanïngton geciteerd in: Friedman 1976, p.35. 
811 R.Godson, The Art Union vol 8 (1846), p.72 
"Phillipss 1863, p.218. 
833 Anoniem, 'Property in art', The Art Journal (1849), p. 133. zie over het auteursrecht in sculptuur Anoniem, 'Photo-
Sculpture',, The Art Journal I 863, p.59. 
844 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1849), p.263. 
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Volgenss The Art Journal kon de kunstenaar alleen aanspraak maken op de verkoopsom van zijn werk 
enn was verdere auteursrechtelijke bescherming niet nodig. De schilder profiteerde toch al van de 
reproductiess door de verspreiding van zijn naam en faam?85 Bovendien werd het schilderij, aldus The 
ArtArt Journal, ook nog eens beschermd door de mtrinsieke kwaliteiten die onmogelijk waren te kopiëren 
enn dus overbodig om te beschermen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de literatuur, die een 
dergelijkee 'interne bescherming*  niet kende. Zo is voor het overschrijven en nadrukken nu eenmaal 
geenn literair talent vereist. In aanvulling op deze argumenten tegen het auteursrecht voor schilders 
weess The Art Journal bovendien op het veelgebruikte argument van 'common law' tegen wetgeving in 
hett algemeen. Kenmerkend is het grote vertrouwen in het gezonde verstand van de burger, waarbij het 
vastleggenn van recht in de wet traditioneel als 'overbodig' wordt beschouwd, ja zelfs strijdig is met de 
dynamiekk van het recht zelf. De visie van The Art Journal Op het auteursrecht is dan ook in meerdere 
opzichtenn een typisch Engelse houding jegens het recht in het algemeen en dat van de kunstenaar in 
hett bijzonder. 

Hiermeee tekende zich in het Engelse recht de merkwaardige situatie af waarbij de graveur 
beschermingg genoot die aan de schilder werd onthouden. Sterker nog, de bescherming van 
prentmakerss werd alleen maar uitgebreid. Sinds de Hogarth Act en de wijzinging hiervan uit 1767 
warenn de makers van gravures, etsen en mezzotints beschermd. De bescherming werd al snel 
uitgebreidd naar de lithografie.86 De fotografie bracht echter nieuwe problemen met zich mee. Een 
populairr schilderij werd onherroepelijk gefotografeerd door frauduleuze fotografen, waardoor de 
uitgeverr van de gravure zijn inkomsten kon vergeten.87 Er was uitgevers dan ook veel aan gelegen om 
hett - voor veel geld verworven - recht beter te beschermen tegen, zoals Gambart het noemde, artistieke 
piraterij.. In zijn bijdrage On Piracy of Artistic Copyright (1863) benadrukte de uitgever: 'It is not, [...] 
againstt competition that protection for copyright in art-works is demanded, [...] but against robbers.'88 

Zoo voerden Gambart en andere uitgevers in de jaren 1850 en 1860 vele rechtszaken tegen fotografen.89 

Alleenn al met betrekking tot Holman Hunts wereldberoemde schilderij The Light of the World voerde 
Gambartt meer dan twintig rechtszaken.90 Volgens de historicus Hamber kwarn, als gevolg van de vele 
rechtszakenn tegen fotografen in Engeland, de fotografische reproductie daar zelfs in een kwaad 
daglichtt te staan.91 De problematische juridische situatie was zo zelfs van invloed op het imago van het 
fotografischh medium. Een conflict over foto's van reproductiegravures naar The Light of the World en 
Rosaa Bonheurs The Horse Fair resulteerde opnieuw in de vraag in hoeverre de Hogarth Act 
beschermingg bood tegen de fotografie. De fotograaf verweerde zich met de opmerking dat de 
fotografiee niet in de omschrijving van geldende wetten werd genoemd. De rechter weerlegde dit 
betoogg echter onder verwijzing naar de doelstelling van het auteursrecht. De Hogarth Act zweeg dan 
well  over de fotografie, daarmee was het nieuwste medium niet uitgesloten van de beginselen die nu 
algemeenn werden aanvaard.92 Voortaan moest ook een fotograaf toestemming vragen voor het 
fotograferenn van prenten. Het was een belangrijke uitspraak, die duidelijk maakte dat het voortaan 
gingg om de aard van reproductie, ongeacht de gebruikte techniek.93 

855 Anoniem, 'Property in art', The Art Journal (1849),p.I33. 
866 'It is hereby declared that the provisions of the said Acts are intended to include prints taken by lithography, or any other 
mechanicall  process by which or impressions of drawings or designs are capable of being multiplied indefinitely, and the said 
Actss shall be construed accordingly.' Zie: 15 Victc. 12 art.XIV in: Phillips 1863, p.lxxvii. 
877 Holman Hunt 1905 (2), p.96. 
888 Gambart 1863, p-4. Zie over Gambarts inzet voor het auteursrecht, anoniem, 'Copyright in Sculpture', The Art Journal 
(1863),, p.59 en anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1863), p.128. 
855 Anoniem, 'Copyright in art', The Art Journal (1862), p.241; Anoniem, 'Infringement of Copyright', The Art Journal 
(1863),, pl03, Anoniem, 'Infringement of Copyright', TheArt Journal (1863), p.210-211 en Hamber 1996, p.12-13. Het was 
echterr moeilijk om fotografen veroordeeld te krijgen aangezien moest worden aangetoond dat de fotograaf wist van de 
copyrightss van het betreffende werk en dat hij opzettelijk onrechtmatig had gehandeld. Bewijstechnisch was dit een bijna 
onmogelijkee opgave. Overigens resulteerde het vaak slechts in een bescheiden boete en het inleveren van het fototoestel. 
'Thiss may be law, but certainly is not justice', aldus de redactie in 1862, zie: anoniem, 'Copyright in art', The Art Journal 
1862,p.24I. . 
9090 Maas 1975, p.271. 
911 Mede door de verschillen in auteursrechtelijke bescherming bleef de handel en productie in fotografische reproducties in de 
dezee periode in Engeland ver achter bij de situatie in Frankrijk, zie in deze zin: Hamber J996, p.194, 227. 
522 Phillips 1863, p.210-211. 
933 De rechter stelde: 'a photographic copy may represent to the mind exactly the same idea as the original, and so spoil the 
salee of the engraver's prints. I cannot see why the statute of copying which mars ingenuity, or advance of science produces, , 
thoughh unknown at the time when the statute was passed.', citaat uit: Phillips 1863, p.211. Metde reproductie van Holman 
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Ondertussenn bestond er  nog steeds geen auteursrecht op de originele werken. Toen de kunstenaar  J.E. 
Millai ss eens zijn auteursrechtelijke claim op een werk expliciet wilde vastleggen, vroeg hij  aan de 
handelaarr  Gambart om deze verklarin g te ondertekenen. De handelaar  weigerde, omdat hij  hier  niet 
voorr  in kon staan gezien de gebrekkige wetgeving van dat moment. Millai s schreef op 3 mei 1856 in 
zijnn dagboek: 

'Gambartt  [the dealer] has been here, but I cannot get him to sign the paper. No one will , under 
thee present state of the copyrightlaw. If he sighed it he would be responsible for  the action of 
others,, which no man would do. Besides there would always be such a drag in the sale of the 
picture,, for  men wil l not purchase anything with a claim on it. There is a great stir  in the 
matterr  of copyright, and I think something wil l be done. As it stands I hear  it impossible to 
obtainn any, legal, hold in the matter. But enough of 'shop' I must be off to the Royal Acadamy 
again,, to make sketches of the heads in 'Autumn Leaves*  for  the Illustrated London News*94 

Alss protest tegen deze ongelijkwaardige bescherming werd in 1858 een petitie aangeboden aan het 
Housee of Lords door  de Society of Art s en het Royal Institut e of British Architects. Pas enkele jaren 
laterr  volgde de verlangde wetswijziging met de wet van 29 jul i 1862, waarin werd gesteld: 

'Thee author, being a British subject or  resident within the dominions of the Crown, of every 
originall  painting, drawing and photograph which shall be or  shall have been made either  in the 
Britis hh dominions or  elsewhere, and which shall not have been sold or  disposed of before the 
commencementt  of the Act, and his assigns shall have the sole and exclusive right  of copying, 
engraving,, reproducing, and multiplyin g such painting or  drawing, and the design thereof, or 
suchh photograph, and the negative thereof, by any means and of any size, for  the term of the 
naturall  lif e of such author, and seven years after  his death;,95 

Alvorenss de auteur  aanspraak kon maken op dit recht was het noodzakelijk dat het werk was 
geregistreerdd bij  de 'Hal l of the Stationers' Company'. Deze formalitei t is niet zonder  betekenis. Ze 
illustreertt  dat het auteursrecht op een werk niet van rechtswege ontstond. Alleen nadat de auteur 
expliciett  opkwam voor  zijn recht, kon hij  zich erop beroepen. 

Hett  copyright bood de auteur  de mogelijkheid om op te treden tegen '[...] repeat, copy, 
colourablyy imitate, or  otherwise multipl y for  sale, hire, exhibition, or  distribution , any such work or 
théé design thereof [...]'  .**  Benadrukt moet worden dat het hier  gaat om rechten op de reproducties van 
zijnn werk. Zo was de kunstenaar  in staat om het tentoonstellen van onrechtmatige reproducties tegen te 
gaan.. Waarschijnlij k gold dit niet ten aanzien van het originele werk. Daarnaast verbood de wet het 
vervalsenn van de signatuur  of het monogram op schilderij, tekening en foto, of het aanzetten daartoe. 

Huntss the Light of de WorUDxad Gambart in het eerste jaar had hij ongeveer 10.000 pond verdiend: 'a tolerably successful) 
speculation**  aldus de redactie. De laatste twee jaar was zijn handel echter ingestort als gevolg van de illegale foto's naar de 
prentt van hét schilderij, zie Anoniem, 'Infringement óf Copyright', THe Art Journal (1863), p.103. Gambart was kritisch 
tegenn de vele onrechtmatige reproducties door de lithografie en fotografie: 'Lithography has rendered it easy to produce at 
smalll  expense copies of engravings, conveying an idea of the subject represented. Such copies, produced with rapidity, 
caused,, at first, great disturbanceamongst holders of copyrights, who found their property imperilled and impaired', zie: 
Gambartt 1863, p.5. Vooral vanuit Duitsland kwam een grote stroom van litho's, onrechtmatig gemaakt naar Engelse en 
Fransee prenten. De internationale prenthandel zórgde ervoor dat dergelijke 'valse' reproducties op grote schaal op de Engelse 
marktt te terecht kwamen. Vooral de fotografie werd veel gebruikt voor de onrechtmatige vervaardiging van reproducties, 
zoalss Gambart stelde: 'When it is considered that almost anyone having a camera can reproduce, unassisted, and in the 
privacyy of his "studio," an engraving, especially one in line, of any size, and in so perfect manner, that the generality of the 
publicc might take the photographic copy for the original impression from the copperplate, it will be seen what mischief to the 
skilledd artist, who has executed that plate, and the publisher who commissioned him, a fraudulent photographer can dó/ zie: 
Gambartt 1863, p.7. 
944 Millais 1899, p.298. 
955 Act 25 & 26 Vict c. 68, art 1. 
966 25 & 26 Vict, c.68., art.VI 
977 25 & 26 vict. C.68, art VU. Op de inbreuk van het auteursrecht stond inmiddels een boete van de dubbele waarde van de 
onrechtmatigee reproducties met een maximum van 10 pond en overdracht van alle illegale bewerkingen.[art VU]. Het ging 
daarmeee dus om een zeer bescheiden boete. 
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Ditt verbod van vervalsing illustreert hoezeer het terrein van kunstvervalsing is verbonden met het 
auteursrecht.. Het optreden tegen onrechtmatige reproducties veronderstelde echter wel dat het 
copyrightt was aangemeld en dat de eisende partij nog in het bezit was van dit recht. Had de kunstenaar 
hett copyright van een werk verkocht (bijvoorbeeld aan een kunsthandelaaruitgever), dan was ook de 
kunstenaarr zelf niet langer gerechtigd om het werk te (laten) vermenigvuldigen zonder toestemming 
vann de rechthebbende. Ook ontviel hem dan de mogelijkheid om op te treden tegen reproducties die 
buitenn hem om waren vervaardigd. Om zijn werk te beschermen tegen onrechtmatige reproducties 
moestt hij dan ook het copyright hebben en houden.98 Interessant is ook dat de termijn van het 
auteursrechtt niet langer een statische periode besloeg, maar als het ware dynamisch verbonden was 
mett het leven van de auteur. Ook in dat opzicht was de oorspronkelijke maker het uitgangspunt voor 
hett bestaan van het recht. Bovendien werd in deze benadering ook rekening gehouden met het belang 
vann zijn rechtsopvolgers, zoals de echtgenoot of de kinderen van de kunstenaar. 

Dee wet uit 1862 vormde een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Engelse auteursrecht 
opp het terrein van de beeldende kunst. Ruimm een eeuw eerder had de schilder Hogarth de toon gezet 
diee dankzij de verschillende regelingen naklonk tot diep in de negentiende eeuw. Naast de regeling 
vann 1862 waren er echter nog altijd andere wetten van kracht. Zo moesten graveurs zich aan het einde 
vann de negentiende eeuw nog steeds beroepen op de Hogarth Act en het amendement van 1767. Het 
Engelss auteursrecht moet worden opgevat als een lappendeken van juridische regelingen in relatie tot 
literatuur,, prentkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst en kunstnijverheid, met diverse inconsistenties. 
Voorr de bescherming van prenten gold een termijn van 28 jaar, voor schilderijen, tekeningen en foto's 
hett leven van kunstenaar plus zeven jaar en voor beeldhouwkunst veertien jaar, eventueel verlengd 
mett dezelfde periode. In 1891 merkte de jurist G. Haven Putnam ironisch op: 'We do not think it 
desirablee that these distinctions should continue.'99 De zo gewenste uniformering kreeg in Engeland, 
nett als elders, mede vorm door de ontwikkeling van het internationaal auteursrecht waarop ik 
hieronderr terugkom. 

Watt betekenden deze auteursrechtelijke veranderingen nu voor de Engelse kunstpraktijk? Net als ten 
tijdee van het traditionele privilegestelsel bestond er onder uitgevers vanuit financieel oogpunt grote 
belangstellingg voor het alleenrecht op de reproductie van een kunstwerk. Door de ontwikkeling van 
hett auteursrecht moest men daarvoor echter niet langer bij de kerk of de staat zijn maar bij de 
kunstenaarr zelf. Tekenend voor deze nieuwe ontwikkeling is dat de kunsthandelaaruitgever Colnaghi, 
toenn hij het copyright van Wilkie's Chelsea Pensioners wilde hebben, zijn verzoek richtte aan de 
schilderr zelf. Vooral de Victoriaanse kunsthandelaar-uitgever Ernest Gambart was vaak geïnteresseerd 
inn copyrights van werken van populaire kunstenaars. Zo benaderde hij eens de schilder Holman Hunt 
mett het oog op zijn werk The Light of the World (1850-1853).l00/33J Het schilderij bleek al verkocht 
tee zijn, waarna hij bij de schilder informeerde naar de copyrights. Ook hiervoor had Holman Hunt al 
eenn aanbod van 300 pond van twee graveurs. Uiteindelijk ging de schilder akkoord met Gambart voor 
eenn prijs van 200 pond onder de voorwaarde dat een goede graveur zou worden benaderd voor de 
prent.1011 Het schilderij The Light of the World zou uiteindelijk een van de meest gereproduceerde 
kunstwerkenn van de negentiende eeuw worden. Gedurende het eerste jaar verdiende de kunsthandelaar 
ongeveerr 10.000 pond aan de reproductie: 'a tolerably succesfull speculation' aldus The Art Journal. 
Aann het begin van de jaren zestig was zijn handel echter ingestort door de vele illegale foto's naar de 
prentt van het schilderij.102 Holman Hunts The Light of the World illustreert bovendien de 
wisselwerkingg tussen het recht en de economie. Op juridische gronden moest Gambart zich voor het 
reproductierechtt wenden tot de schilder. Of hij ervoor moest betalen, en zo ja, hoeveel, was vervolgens 
eenn economische kwestie van vraag en aanbod. Het copyright was een juridisch (roerend) goed 
waarvann de prijs langs economische weg totstandkwam, net als de prijs van het (eigendom van) 
schilderijj  zelf. Met de grote vraag naar rechten van werken van populaire meesters steeg de prijs voor 
copyrightss halverwege de eeuw explosief. Gevierde kunstenaars als William P. Frith en David Wilkie 

988 25 & 26 vict. C-68, art.I. 
999 Putnam 1891, p.233. 
1000 Zie uitvoerig over dit werk: J. Maas, Holman Hunt and The Light of the World, London 1987. 
1011 Vooral het vooruitzicht dat de prenten in het buitenland zouden worden verspreid, maakte de schilder extra kritisch. De 
keuzee viel uiteindelijk op William Henry Simmons (1811-1882) en in 1860 was de prent af, zie: Engen 1995, p.43-45. 
1022 Anoniem, 'Infringement of Copyright', The Art Journal (1863), p. 103. 
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verdiendenn een fortui n met de verkoop van copyrights. Ook de beroemde dierschÜder  Sir  Edwin 
Landseerr  (1802-1873) had meer  dan de helft van zijn aanzienlijk vermogen te danken aan de verkoop 
vann rechten.103 De prij s voor  de copyrights overtrof daarbij  regelmatig de prij s van (het eigendom van) 
hett  schilderij  zelf. Zo ontving Landseer  in 1846 voor  vier  schilderijen 2.400 pond, maar  voor  de 
copyrightss zelfs 4.400 pond. De schilder  Sir  Thomas Lawrence (1769-1830) had in dit vérband een 
exclusieff  doorlopend contract met zijn uitgever, die voor  3000 pond per  jaar  het alleenrecht had om 
zijnn werken te reproduceren.104 Terzijde zij  opgemerkt dat deze kunstenaars dus al heel veel 
verdiendenn aan copyrights voordat dit recht overtuigend was gegarandeerd in de wet. 

Dee ervaren graveur  John Burnet toonde zich al in 1850 bezorgd óver  de kwalijk e gevolgen van 
dee kostbare auteursrechten voor  de kunstreproductie.105 Door  de hoge kosten was het voor  veel 
graveurss niet langer  op te brengen om zelf de prenten uit te geven. Ook voor  veel uitgevers werden de 
kostenn zo hoog dat ze het zich eenvoudig niet konden veroorloven om veel verschillende prenten naast 
elkaarr  te laten vervaardigen. Volgens de graveur  werd de kunstwereld als gevolg van het auteursrecht 
onevenredigg gedomineerd door  het werk van kunstenaars als Wilkie , Landseer  en Morland. Hoge 
kostenn voor  de copyrights maakten dat op andere uitgaven moest worden bezuinigd. Zo wees de 
graveurr  Raimbach erop dat de hoge kosten voor  de copyrights vaak resulteerden in het gebruik van 
goedkoperee technieken.106 

Toehh moet de hoogte van dergelijke bedragen niet worden overschat. Het waren 
hoogstwaarschijnlijkk  alleen de zeer  populaire kunstenaars die hoge prijzen konden vragen voor 
copyrightss en in staat waren geïnteresseerde uitgevers eventueel tegen elkaar  uit te spelen. Voor  de 
'gelukkige**  uitgever  was het forse bedrag een investering in een hopelijk succesvolle prentuitgave. 
Hoewell  we nog slechts beperkt zicht hebben op de inkomsten uit prentuitgeverij , konden deze 
opbrengstenn van een succesvolle reproductie een veelvoud zijn van de investering, zoals bleek bij  de 
reproductiee van The Light öf the World, Vele andere schilders vroegen ongetwijfeld tevergeefs om 
zulkee hoge prijzen. Het is ook goed denkbaar  dat een kunstenaar  hier  zelfs vrijwilli g van afzag. Zo 
schreeff  John Everett Millai s over  de reproductie van zijn werk The Return of the Dove to the Ark: 

' II  would not ask anything for  the copyright, as the engraving wil l cost nearly five hundred 
pounds.. That in itself is a great risk, particular  it is the first that I shall have engraved. I shall 
nott  permit it to be published unless the perfectly satisfied with the capabilities of the etcher. It 
iss to be done entirely in line, without mezzotint. I am myself confident of its success; but it is 
naturall  that men without the slightest knowledge should be a littl e shy of giving money for  the 
copyright* 107 7 

Millai ss was waarschijnlij k niet de enige die geen vergoeding vroeg voor  zijn reproductierechten. 
Wellichtt  zagen kunstenaars regelmatig af van inkomsten op de 'korte' termijn , resulterend in een 
groteree bekendheid en een hogere prij s van hun werk op de 'langere' termijn.  Terwij l een hoge prij s 
voorr  copyrightt  kan worden opgevat als een investering van de uitgever, kan het afzien hiervan worden 
opgevatt  als een investering van de kunstenaar. Hoe dan ook, het auteursrecht had zich geworteld in de 
Engelsee kunstwereld. The Art Journal beschouwde het onderwerp in 1879 als * one of the very deepest 
importancee to the fature of British Art , to Art all oyer  the world, and of all time." 08 

1033 De kunstenaar W.P. Frith ontving voor The Derby Day 1500 pond, voor de reproductierechten 2250 pond met het oog op 
eenn uitgave van 5025 prenten: Treuherz 1993, p.125. Zie ook: Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (l$49\p.26X Zie ook: 
anoniem,, 'Minor topics of the month', The Art Journal (I860), p.182 en Stephens 1874, p,6\ 
1044 Zie over de kunstenaar Landseer: Maas 1975, p.20 en over Lawrence: Zie ook: Anoniem, 'Reviews', The Art Journal 
(1849),p.263. . 
1033 Anoniem, 'Autography of John Burnet', TheArt Journal (IB50), $.275. 
1066 De graveur Raimbach stelde: *[a] very important cause for the change mat had come over the fortunes of the good old 
legitimatee art of line-engraving should not pass unnoticed; namely the enormous sums now for the first time exacted by the 
painterss under the claim of copyright; a claim, however founded, hitherto left in abeyance at least, if not considered 
altogetherr abandoned. The printsellers, in yielding to these claims, soughts to indemnify themselves by adopting a more 
expentitionss and lower-priced mode of engraving (mezzotinto), and which, being also executed on steel, enabled them by 
printingg much longer numbers than copperplates will produce to obtain their regular profits.*, Raimbach 1843, p.I39. 
1077 Brief John Everett Millais aan Thomas Combe, geciteerd in: Millais 1899 (1), p.100-1. Zie ook: Engen 1995, p.54 
1088 Anoniem, 'Artist's copyright', The Art Journal (\B79),pM. 
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DroitDroit  de reproduction 
'Gomee to France, and travel from Calais to Marseilles, and you will not find any pirated copies of 
Englishh engravings for sale', aldus de kunsthandelaar-uitgever Gambart.109 De gedupeerde Gambart 
steldee in zijn kritiek op de Engelse wetgeving vaak de Franse wetgeving ten voorbeeld. Ook in 
Frankrijkk bestond vanaf de zestiende eeuw het privilegestelsel. Het gold daar, meer nog dan elders, als 
eenn belangrijk instrument voor censuur. Zo was voor het publiceren van drukwerk, inclusief prenten, 
altijdd de toestemming van de staat vereist. Het systeem bleef zelfs gedurende de achttiende eeuw 
grotendeelss onaangetast Terwijl in Engeland al in 1710 de eerste stappen werden gezet ten bate van de 
erkenningg van de auteur, in Frankrijk bleven die nog lang uit. De politieke stroomversnelling van de 
Fransee Revolutie liet echter ook haar sporen na op het terrein van het intellectuele eigendom. Enerzijds 
werdd het traditionele privilegestelsel, nauw verbonden met het gildensysteem en de censuur onder het 
Ancienn Regime, omvergeworpen. Anderzijds kwamen er de rechten van het individu, vastgelegd in de 
DeclarationDeclaration des Droits del'homme et du citoyen (1789).no Deze erkenning van het individu werd al 
snell  vertaald naar de individuele kunstenaar als auteur, zoals blijkt uit de wet van 1793, waar in art. 3 
staatt te lezen: 

*Less auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs 
quii  feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de 
vendre,, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans Ie territoire de la République, et d'en ceder 
laa propriété en tout ou en partie.'111 

Hett artikel bood de auteur het eigendomsrecht op zijn werk. Onrechtmatig verschenen prenten konden 
inn beslag worden genomen en kwamen toe aan de auteur.'l l 

Dee wet van 1793 bood bescherming aan verschillende auteurs.113 Afgezien van schrijvers en 
componisten,, werden ook schilders van het begin af aan erkend als auteur en beschermd tegen 
reproductiess die zonder hun toestemming waren gemaakt. Bovendien werden ontwerpers van prenten 
beschermdd - tekenaars die composities leverden voor reproductie. Kenmerkend voor de Continentale 
traditiee is dat de auteur van het begin af aan gedurende zijn hele leven juridisch werd beschermd. 
Daarmeee was het Franse auteursrecht 'van nature' nauw verbonden met de maker. Dit in tegenstelling 
tott de Engelse situatie. Het copyright werd daar lange tijd vooral opgevat als een zakelijk monopolie 
datt weliswaar aan de auteur was verleend, maar dat na verloop van een bepaalde termijn werd 
beëindigd.. In de Franse wetgeving bezat de maker dus het auteursrecht op zijn werk gedurende zijn 
gehelee leven. De rechtsopvolgers van de auteur, de weduwe en / of kinderen, hadden daarbij nog eens 
tientien jaar bescherming van dit recht. De wet van 1793 was waarschijnlijk niet van toepassing op 
graveurss die prenten maakten naar andermans composities. Het lijk t erop dat pas de wet van 1810 
prentmakerss gelijkstelde aan schilders in hun erkenning als auteur: 'Les auteurs, soit nationaux, soit 
étrangers,, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent ceder leur droit a un imprimeur ou libraire, ou a 
toutee autre personnef.. .].* 114 Met deze wetswijziging werd bovendien de termijn van het auteursrecht 
verlengdd tot 20 jaar na de dood van de auteur.11S 

Aann het begin van de jaren 1840 deed het Franse Hof van Cassatie een belangrijke uitspraak, 
waarvann de strekking ook te lezen was in de Nederlandse Kunstkronijk: 

1099 Gambart geciteerd inHamber 1996,p.212. 
1100 Bepalend voor deze verklaring was het gedachtegoed van de filosofen John Locke (Two treatises of Civil Goverment, 
1690),, Jean Jacques Rousseau als ook de invloed van de Amerikaanse Bills of Rights, zie ook in deze zin: Eikema-Hommes 
1981,, p.138. en Gerbenzon Algra 1987,p.l82-183; 
1111 Decretdes 19-24 juillet 1793 (an II de la République), art. 1. Een eerdere wet uit januari 1791 garandeerde auteurs toezicht 
enn inkomsten met betrekking tot de opvoering van hun toneelstukken. Zie: decretdes 13-19 janvier 1791,art,3: 'Les 
ouvragess des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun theatre public, dans toute Pétendue de la France, sans Ie 
consemtementt formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des representations au profit des 
auteurs.* * 
1,22 Decretdes 19-24 juillet 1793 (an II de la République), art.3: 'Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, a Ia 
requisitionss et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionaires, tous les 
exemplairess des editions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs,' 
1133 Zie ook over deze wet van 1793: A.L. Schroder, 'Reversals of Power: Artistic Property, Counterfeiture, and the 1793 
Frenchh Copyright Act', Visual Resources XVI (2000), pp. 143-154. 
11 w Decret du 5 février 1810 art.40. 
1155 Decret du 5 février 1810 art.39. 
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'Hett  Hof van Cassatie te Parijs, heeft onlangs beslist, dat de Schilder, wanneer  hij  bij  den 
verkoopp zijner  schilderijen, niet uitdrukkelij k het regt van dezelve te laten graveren aan zich 
voorbehoudt,, alsdan door  de daad van denn verkoop zelven, dat regt aan den kooper  afstaat.-De 
grondenn zijn voornamelijk dezen: a. dat de schilder, reden hebbende om te vreezen, dat het 
regtt  van gravure door  den kooper  aan onbekwame handen zal worden overgedragen, bij  den 
verkoopp vrijhei d en magt heeft, alle zoodanige bepalingen te maken als zijn belang vereischt, 
enn dit verzuimende verder  niets heeft te vorderen, b. Dat in alle gevallen eene overeenkomst, 
inn welke van het regt van gravure is gezwegen, naar  de beginselen van regten ten voordeele 
vann den kooper  moet worden uitgelegd.'116 

Hett  Hof had oog voor  het belang van de kunstenaar  bij  de reproductie van zijn werk, maar 
onderstreeptee tegelijkertij d diens eigen verantwoordelijkheid. Indien de kunstenaar  zich niet expliciet 
uitliett  over  zijn reproductierecht bij  de verkoop van het werk, dan werd de koper  beschermd tegen 
dezee onduidelijkheid.ni Als gevolg van deze uitspraak werd het voor  een kunstenaar  direct van belang 
omm zich bewust te zijn van het auteursrecht op zijn werk. Onoplettendheid deed het recht vervliegen, 
ditt  tot ergernis van de beroemde schilder  Horace Vernet die zich in zijn essay Du droit despeintres et 
desdes sculpteurs Sur leurs ouvrages (1841) fel verzette tegen deze dreiging-118 De kern van het probleem 
schooll  in de juridische verhouding tussen het 'auteursrecht*  en het 'eigendomsrecht'  van het 
kunstwerk,, waarop ik hieronder  dieper  zal ingaan. 

Ondertussenn ontstond in Frarikrijk , net als in Engeland, de dringende vraag of een fotograaf op 
dezelfdee bescherming kon rekenen als de schilder  en de prentmaker. In de loop van de jaren 1850 
werdd in de verschillende rechtszaken duidelijk gemaakt dat het fotografisch reproduceren van 
kunstwerkenn niet toelaatbaar  was zonder  toestemming van de kunstenaar. De Franse fotograaf was 
daarvoorr  gehouden om (schriftelijk ) toestemming te krijgen van de kunstenaar.119 Maar  was de 
fotograaff  beschermd? Dit probleem werd bemoeilijkt doordat in de jaren 1850 allerminst duidelijk was 
watt  onder  'de' fotografie moest worden verstaan. De fotografie bestond niet, zoals eerder  opgemerkt. 
Bijj  de snel toenemende verzameling van fotografische technieken speelde voortdurend de vraag of het 
gingg om 'techniek' of'kunst' . Het leidde tot een onvoorspelbare casuïstische discussie over  welke 
fotograaff  nu wel en welke niet moest worden beschermd. De fotografische firma  Mayer  et Pierson 
maaktee in haar  jacht op auteursrechtelijke bescherming een einde aan de onzekerheid met twee 
juridisch ee overwinningen in 1862 en 1863. Vanaf toen konden ook fotografen hun werk 
auteursrechtelijkk  beschermen onder  verwijzing naar  de wet van 1793, net als schilders en 
prentmakers. . 

Hett  droit de reproduction was al tamelijk snel een ingeburgd recht in de Franse kunstwereld. 
Ditt  valt onder  meer  af te leiden uit de zakelijke gang van zaken bij  kunstreproductie, zoals die stond 
beschrevenn in L 'Artiste in 1839: 

'Nouss aurons a examiner, non-seulement les travaux des artistes, mais encore la marche que 
suivrontt  les éditeurs dont les speculations et les vues commerciales ont plus d'influence qu'on 
nee semble Ie croire, sur  1'état et les perfectionnements de Tart S'agit-il, en effet, de faire 
graverr  un tableau: Ie peintre trait e avec un éditeur  et lui vend Ie droit de reproduir e son 
ouvrage.. Ce droit dévient pour  Ie commercant une propriété exclusive.'121 

1,66 Anoniem, lregtzaken',i>e/:ttnsrAronyA(1842-1843),p.42. 
1177 Merkwaardig genoeg maakte het Hof maakte hier geen onderscheid tussen de uit liefhebberij verzamelende particulier en 
dee proffessionele kunstkopers zoals kunsthandels. 
U8Vemetl84I,p.8. . 
1)99 Opgemerkt wordt dat behalve teestemming van de kunstenaars vaak ook toestemming moest worden verkregen van de 
organisatiee van de tentoonstelling of het museum. Hier speelden echter vooral organisatorische en commerciële overwegen, 
meerr dan juridische, een rol- Zie over het fotograferen op de Salontentoönstellingen en in het Louvre, zie hierover: McCauley 
1994,p.282-287. . 
1200 Het werd besloten in de bekende zaak van Mayer et Pierson tegen Thiebault, Betbeder en Schwabbé. McCauley 1994, 
p.30-34. . 

F.Leclerr et Léon Noel, *Revue des editions ülustrées, des gravures et des lithographies', L 'Artiste (1839) l, p,142. 
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Nett als in Engeland speelden in Frankrijk de uitgevers een doorslaggevende rol. Toch waren ook de 
kunstenaarss zelf zich zeer bewust van de juridische aspecten van hun werk. Zo wees Horace Vernet in 
18411 in zijn essay Du droit despeintres et des sculpteurs Sur leurs ouvrages al op het juridische en 
financiëlefinanciële belang van reproductierechten voor eigentijdse kunstenaars.122 Kunstenaars als Ingres, 
Délarochee en Scheffer genoten daarbij substantiële inkomsten uit de verkoop van het droit de 
reproduction.reproduction. Afgezien van deze populaire meesters kan ook worden gewezen op Henri Toulouse 
Lautrec,, die zijn vriend Leon Dechamps liet weten: *Recu de Ia Societe anonyme 'La Plume' la 
sommee de deux cent francs pour droits de reproduction d\m affiche demi cotombier The Chap 
Book.'1233 Hoewel de feitelijke inkomsten vaak moeilijk zijn te achterhalen, lijken de Franse 
kunstenaarss toch minder te hebben verdiend aan het droit de reproduction dan hun Engelse tijdgenoten 
Landseerr of Frith aan hun copyrights. TJQ kreeg Délaroche voor het droit de reproduction van zijn 
portrett van Napoleon 20 pond, terwijl Landseer in dezelfde periode 200 pond kreeg voor de copyrights 
vann Highland Drovers.X2A Dat de Engelse kunstenaars meer verdienden dan de Franse meesters had 
wellichtt meer te maken met de markt waarvoor ze werkten dan met het recht waar ze onder vielen. Dat 
neemtt niet weg dat ook populaire Franse kunstenaars de uitgevers voor het kiezen hadden. Zo had 
Henrii  Toulouse-Lautrec te maken met twee uitgevers die een prent van hem wilde publiceren: Firmin 
Javall  (van het tijdschrift L 'Art Francais) en Roques (van het tijdschrift Le Courrier Francais). De 
schilderr had het droit de reproduction al afgestaan aan Javal, toen Roques hem daarna vroeg. Daarop 
spoordee de schilder Roques aan om tot een vergelijk te komen met zijn collega-uitgever Javal. Indien 
Roquess de prent toch eerder zou publiceren dan Javal, beloofde de schilder daar een stokje voor te 
steken.1255 Toulouse-Lautrecs zelfvertrouwen getuigde van de ontwikkeling van het Franse auteursrecht 
zoalss dat in de negentiende eeuw tot volle bloei kwam, of, zoals Ernile Cantrel in al 1860 in L 'Artiste 
schreef:: 'Ce proces, s'il est gagné par le droit, sera 1'un des plus beaux triomphes de la raison au dix-
neuvièmee siècle/126 

Reproductierecht Reproductierecht 
Hett Nederlandse auteursrecht lag in zekere zin tussen de Engelse en Franse juridische tradities in. Met 
eenn uitvoerige handel in drukwerk hadden de Nederlanden zich in de zestiende en zeventiende eeuw 
ontwikkeldd tot de 'uitgeverij van Europa*, vooral dankzij het massaal nadrukken van buitenlandse 
uitgaven.. In deze grootschalige uitgeverij van drukwerk speelde het privilegestelsel een essentiële rol. 
Terwijll  in het Franse Koninkrijk het privilegestelsel lang in stand werd gehouden als middel tot 
censuur,, werd het stelsel in de Nederlandse Republiek eerder door de uitgeverij zelf gehanteerd als een 
effectieff  instrument voor monopolisering van de markt voor drukwerk. In het politiekliberale klimaat 
floreerdefloreerde de vaderlandse uitgeverij, waarbij progressieve ideeën zonder problemen in druk verschenen. 
Hett resultaat was dat het privilegestelsel hier lang, veel langer dan elders, onaangetast bleef. 

Dee Franse Revolutie klonk hier te lande als een echo in de * fluwelen' Bataafse Revolutie in 
hett voorjaar van 1795. Ook hier waren de gevolgen merkbaar op het terrein van het intellectueel 
eigendom,, zij het in danig afgezwakte vorm. In plaats van de onvoorwaardelijke overtuiging in de 
Fransee auteurswet, werd met de Nederlandse wet van 1796 slechts een kleine bres geslagen in het 
uitgeversfrontt door een beperkte erkenning van het recht van de Nederlandse auteur. De 
uitgangspuntenn van het privilegestelsel bleven grotendeels onaangetast. Zo bleven het nadrukken 
zonderr toestemming van de auteur en het 'wild' vertalen (vertalen van buitenlandse werken zonder 
toestemmingg van de auteur) nadrukkelijk toegestaan, dit in tegenstelling tot in het buitenland.127 Met 

1222 Vernet 1841, p,8. 
1233 brief van H. de Toulouse Lautrec aan Léon Deschamps, 14 november 1895, opgenomen in: Goldschmidt Schimmel 1969, 
p.285. . 
1244 Dyson 1984,p.64-65. 
1255 'Je recois une demande de M. Roques, directeur du Courtier Francais, me demandant a" reproduire mon affiche Jane Avril ; 
commee vous êtes le premier auquel cette reproduction, je lui ai fait dire de s'entendre paraissent simultanement afin de ne pas 
déflorerr la chose. Cette lettre vous donne pleins pouvoirs, de telle sorte que si le Courrier vous faisait une saleté, nous 
piussionss taper sur les doigts de son directeur, vous, moi et Kleinmann' brief van H. de Toulouse-Lautrec aan Firmin Javal, 
255 juin 1893, opgenomen in: Goldschmidt Schimmel 1969, p.279-280. Desondanks verscheen de prent Jane Avril au Jar din 
dede Paris, in Le Courrier Francais op 2 juli 1893 én in L 'Art Francais op 29 juli 1893. 
1266 E. Cantrel, Critique. Étude sur la propriété littéraire et artistique, par M. Gustave de Champagnac; De Ia propriété littéraire 
auu dix-huitième siècle, par MM. Laboulaye et Guiffrey', L 'Artiste (1860), X, p.15. 
1277 De Beaufort 1909, p.39-40. 
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dee komst van Lodewijk Napoleon nam dé Franse invloed verder  toe, niet in de laatste plaats op 
juridisc hh gebied.128 In 1810 transformeerde het Koninkrij k Holland van Lodewijk Napoleon tot een 
provinciee van het Franse Keizerrij k van zijn broer. De Nederlandse wetgeving werd ingeruild voor  de 
Fransee codificaties, waardoor  hier  dus ook de eerder  aangehaalde Franse progressieve auteurswet van 
17933 van kracht werd.129 

Mett  het terugdringen van de Fransen, kwam ons land ook onder  de Franse jurisdicti e uit. De 
winstt  was dat de Franse censuur  tot het verleden behoorde. Het verlies was dat men een stap terugzette 
inn de ontwikkeling van het auteursrecht: het recht werd niet meer  direct aan de maker, maar  (opnieuw) 
aann de uitgever  verleend. In juridisch opzicht keerde men hier  aan het begin van de negentiende eeuw 
inn wezen terug in de richting  van het achttiende-eeuwse privilegestelsel. De wet van 28 september 
18177 (Stb. No. 5) betekende opnieuw een voorzichtige stap in de richting  van het auteursrecht, hoewel 
dee wetgeving nog grotendeels door  het belang van de uitgever  werd gedomineerd.130 Het liberale recht 
vann de auteur  was nog minimaal en de katholieke voorman - en antirevolutionair  - Alberdingk Thij m 
moestt  er  in 1864 nog niets van hebben: *Tot de ergerlijkste inkonsequenties, waarin het liberalisme 
onzerr  dagen vervalt, behoort zeker  wel de steeds strengere bewaking van het zoogenaamd 
"letterkundi gg eigendom".*131 Auteursrecht als recht van het individu , voorkomend uit het 
revolutionair ee gedachtegoed van de Verlichting, beschouwde hij  vooral als een verwerpelijke 
'kruistochtt  tegen reproductie', gericht tegen grenzeloos nadrukken van andermans werk dat in het 
belangg was van de gemeenschap. De kritische schrijver  Edüard Douwes Dekker  alias Multatul i was 
daarentegenn een fel voorvechter  van de individuele auteur. Hij  had zijn manuscript van de Max 
HavelaarHavelaar aan Jacob van Lennep overgedragen om het gedrukt te krijgen, maar  hij  wilde hoe dan ook 
zelff  het resultaat beoordelen, zoals hij  schreef op 12 oktober  1860: 'over  de behandeling van M.H. kan 
enn moet ik oordeelen. Dat regt is niet verkocht, noch betaald. Dat regt is niet te koop, en is niet te 
betalen.*1322 In vergelijkbare zin schreef hij  op 16 augustus 1871 aan uitgever  Funke: 'Het voorbygaan 
vann een auteur  by *n herdruk van z'n werken - in 't buitenland zou men 't ongehoord vinden - is een 
misslag.'1MM  Aan de wet had hij  weinig steun. Het Nederlands auteursrecht was op het terrein van de 
letterkundee nog summier. De enige troost voor  schrijvers was dat de situatie voor  beeldende 
kunstenaarss nog slechter  was. 

Uitt  protest tegen de gebrekkige auteursrechtelijke bescherming van beeldende kunst, diende een groep 
bekendee schilders in 1878 een petitie in bij  de Tweede Kamer. De petitie was ondertekend door 
twinti gg eigentijdse kunstenaars: D.A.C. Artz , H.W. Mesdag, P. van der  Velden, O. Eerelman, J. 
Vrolijk ,, B. Hoppe, J.J. van de Sande Bakhuyzen, J. Maris, J.A. Neuhuijs, F.P. ter  Meulen, J. van 

1288 Na Napoleon maakte men hier te lande al snel kennis met de Franse Code Civil, Code Commerce en de Code Penal. Niet 
alleenn werden nieuwe gebieden onder Franse juridictie gesteld. Bovendien ontketenden deze nieuwe wetboeken een ware 
eodiScatiegolff  in Europa Op allerlei terreinen werden oude regelingen afgeschaft en vervangen door nieuwe en op grote 
schaall  in wetboeken op schrift gesteld. Ook op het gebied van het intellectueel eigendom maakten de ad-hoc privileges plaats 
voorr nieuwe wetten en regelingen. Zie hierover: Gerbenzon Algra 1987, p. 194-204. 
1299 Op 3 juli 1803 werden de eerste stappen gezet naar auteursrechtelijke bescherming hoewel het nog vooral gericht was op 
hett recht van de uitgever. De wet was slechts enkele jaren van kracht De Vries wijst erop dat in de overwegingen van de 
wetgeverr strikt genomen het belang van de schrijver geen rol speelt en benadrukt dan ook dat wet van 1803 niet als eerste 
auteursrechtelijkee regeling moet worden gezien, zie J.A. de Vries, 'Enige beschouwingen over het 19*  eeuwse auteursrecht 
tegenn de achtergrond van het incident Douwes Dekker/Van Lennep, Informatierecht /AMI 1996 nóv nr.9, p.180-184. Zie over 
dee Franse wetgeving in Nederland: De Beaufort 1909, p.41 -42. 
1300 Het conflict tussen Douwes Dekker en Jacob van Lennep over de Max Havelaar illustreert dat het nog vooral een 
uitgeversrechtt was, 2Je: De Vries 1996, p. 182-184. In de overgangsperiode die volgde bleven de sommige wetten echter van 
kracht.. Met het Souverein Besluit van 24 januari 1814 No. I (Stb.no. 17) over de Boekhandel en de geestelijke eigendom van 
letterkundigee werken werden de Franse wetgeving op dit gebied buiten werking gesteld, zie: De Beaufort 1909, p.43-44. 
Ondankss de vooruitgang in de bescherming van auteurs, kleefden er nogal wat bezwaren aan deze regeling. In de eerste plaats 
blevenn de begrippen letterkundig werk en kunstwerk vaag. De beeldhouwkunst bleef helemaal onbeschermd. Ook het 
opvoeringsrechtt voor muziek- en toneelwerken ontbrak. Ook de handhaving van de regeling was gebrekkig. Overtreding van 
dee wet kon worden bestraft met een boete van 10 tot 10.000 gulden, confiscatie van de illegale nadrukken en een 
schadevergoedingg ter waarde van 2000 exemplaren van het nagedrukte werk. Inwilliging van deze eisen kon resulteren in 
aanmerkelijkee winsten. Om dit te bereiken waren er echter weinig rechtsmiddelen. Zo onstond de plicht tot schadevergoeding 
pass na een strafrechtelijke vervolging en veroordeling. Bovendien werd de boete geind 'ten behoeve van de algemeene armen 
vann de woonplaats van de nadrukkers', zie: De Beaufort 1909, p.45. 
1311 J.A. Alberdingk Thijm, 'Kopijrecht', De Dietsche Warande (1864), p.75. 
1322 brief E. Douwes Dekker aan Jacop van Lennep, 12 oktober I860, opgenomen in: Brandt Corstius 1990, p,93. 
1333 brief E. Douwes Dekker aan Funke, 16 augustus 1871, opgenomen in: Brandt Corstius 1990, p.115. 
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Gorkumm jr., JM. Schmidt Crans, T. Offermans, J.H. Neuhuijs, E. Verveer, F J. van Rossum du 
Chattel,, H.J. van der Weele, C.L.Ph. Zileken en J. Bosboom. De groep stond onder leiding van Jozef 
Israels.1344 Met hun petitie vroegen de (beeldende) kunstenaars aandacht voor het feit dat de beeldende 
kunstt nog steeds buiten de bescherming viel van het auteursrecht. 

'Zijj  wijzen erop dat de regten van de beoefenaars der beeldende kunsten evenzeer door de wet 
moetenn gewaarborgd worden als de regten van schrijvers, componisten en vervaardigers van 
toneelstukkenn [...] Even als in andere landen moet ook hier te lande de vrije en onbelemmerde 
reproductiee van kunstwerken door uitgevers, alleen op persoonlijk voordeel bedacht, door de 
wett worden beteugeld; hierdoor zal het regt worden geëerbiedigd, de kunst verhoogd en des 
kunstenaarss maatschappelijke stelling verbeterd; en dat, zoo des kunstenaars geest vervuld is 
vann de edelste en verhevenste inspiratieen, zoo zijn hart geen andere aandrift kent dan die hem 
tott het schoone en ware opvoert, ook de kunstenaar, niet minder dan andere auteurs, in de 
eerstee plaats aan zijn eigen gezin behoort, dat meer dan anderen op de vruchten van zijn arbeid 
doorr studie en inspanning verkregen, aanspraak heeft.'135 

Inn De Nederlandsche Spectator riep de kunstenaar, criticus en jurist Carel Vósmaer op tot steun aan de 
kunstenaarss bij hun inzet voor het auteursrecht. Het auteursrecht hoorde aan de kunstenaar: 'hij moet 
wetenn en beslissen of zijn werk al dan niet vermenigvuldigd moet worden,' zo benadrukte Vosmaer.136 

Dee wet van 1817 bood beeldende kunstenaars geen bescherming. Vosmaer stelde voor om, in 
navolgingg van het 'schrijversrecht' op vertaling, kunstenaars het recht op reproductie te verlenen. Op 
hett moment van schrijven, 1878, was dat nog niet zo en hij beschreef de Nederlandse situatie als volgt: 

'Thanss moet de kunstenaar het lijdelijk aanzien dat zijn werk worde gereproduceerd in zeer 
onschoonee of soms allergebrekkigste prenten, die van zijn kunststuk niet het flauwste schijnsel 
weergeven.. En dit gebeurt maar al te vaak. Niet iedere graveur of steenteekenaar mag zich zoo 
maarr op een kunstwerk werpen en dat op zijne, soms gebrekkige wijze, nabeelden. De auteur 
moett mogen beslissen of hij dat kan, moet de proeven nazien en goedkeuren. Dat is de 
hoofdzaak.. Maar ook de geldelijke zijde is bij lange na niet onbeduidend. De gravures na eene 
schilderijj  leveren soms veel voordeel op; het is dus billij k dat de auteur daarvan iets geniete. 
Zooo wordt de zaak in beschaafden landen van Europa begrepen, en Nederland alleen maakt 
daaropp eene uitzondering. Verstoken van aandeel in de opbrengst der vertolking, moet de 
kunstenaarr hier rustig gedogen, dat zijn werk in vaak zeer slechte nabeelding en worde 
verspreidd en daardoor zijn naam, ook in het buitenland, zeer benadeeld.'137 

Terwijll  Vosmaer wees op de overeenkomsten tussen beeldende kunstenaars en letterkundigen, 
refereerdenn anderen juist aan de verschillen tussen deze kunsten. Zo stelde de jurist Fresemann Viëtor 
inn zijn preadvies voor de nieuwe auteurswet van 1881 nog dat kunstwerken naar hun aard niet 
mechanischh konden worden gereproduceerd, waardoor er geen grond was voor een zelfstandig 
auteursrechtt voor schilders. Daarentegen waren grafische werken als gravures, litho's en foto's naar 
hunn aard wel reproduceerbaar, waarmee prentmakers en fotografen wel juridische bescherming 
verdienden.. Ook de jurist De Ridder wees in zijn preadvies op het principiële onderscheid tussen 
beeldendee kunst (schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken) enerzijds en de letterkundige en 
grafischee werken anderzijds. De makers van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken trokken aan 
hett kortste eind. Onder verwijzing naar de Duitse wetgeving, waar aparte auteursrechtelijke regelingen 

,MM Voor de geschiedenis van dit wetsontwerp heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de doctoraalscriptie van Anetté 
Ligtensteinn die aan dit onderwerp gewijd was. 
1355 Bijlagen bij de handelingen der Tweede Kamer 1878-1879, pp.903-904. Zie ook Kabel 1991, p.67. Het initiatief van 
kunstenaarss lijkt geïnspireert op een eerder Duits initiatief in 1866 tot een Denkschrift im Namen der Deutschen 
Kunstgenossenschaftt ter bevordering van auteursrechtelijke bescherming van beeldende kunst. 
1366 Vosmaer, C, 'Het adres der kunstenaars over het eigendomsrecht van hunne werken', De Nederlandsche Spectator 
(1879),, p. 113. 
1377 Vosmaer, C, *Het adres der kunstenaars over het eigendomsrecht van hunne werken', De Nederlandsche Spectator 
(1879),, p.113. 

111 1 



bestondenn voor beeldende kunst en geschriften, gold de nieuwe Nederlandse auteurswet van 28 juni 
18811 alleen voor auteurs van drukwerk, zoals te lezen stond in art. 1: 

'Hett récht om geschriften, plaat-, kaart, muziek-, toneelwerken en mondelinge voordrachten 
doorr den druk gemeen te maken, alsmede om dramatisch-tnuzikale werken en toneelwerken in 
hett openbaar uit- of op te voeren, komt uitsluitend den auteur en zijnen rechtverkrijgende 
toe.'138 8 

Hett bood auteurs van plaatwerken bescherming tegen ongewenste reproductie. Vereist was wel dat de 
ditt recht werd aangemeld bij het Ministerie van Justitie. Vervolgens gold er in beginsel een 
beschermingstermijnn van vijfti g jaar.139 Waar elders het recht in duur was verbonden met het leven van 
dee auteur, gold hier nóg steeds een vastgestelde termijn van een halve eeuw. Auteurs van beeldende 
kunstt (schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken) bleven onbeschermd. 

Overigenss klonken er bij de behandeling van deze regeling in 1881 in de Tweede Kamer nog 
steedss principiële argumenten tegen iedere vorm van auteursrechtelijke bescherming. Auteursrecht 
werdd door sommigen nog steeds gezien als een ongewenste 'belasting op lezen*, waardoor de prijzen 
vann drukwerk kunstmatig hoog bleven en grote delen van de bevolking uitgesloten bleven van 
kennis.1400 Terwijl de omringende landen Engeland en Frankrijk allang een auteursrechtelijk stelsel 
kendenn werd het stelsel in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw nog steeds principieel 
betwist.. Mede door de roemrijke tijden van de vaderlandse uitgeverij in de zestiende en de zeventiende 
eeuww klonk de echo van het traditionele privilegestelsel nog lang na. 

Wellichtt onder invloed van de petitie besloot men echter om de kunstenaars tegemoet te 
komenn met een aparte regeling voor beeldende kunst ter aanvulling op de wet van 1881. De regeling 
zouu een bijzondere bescherming moeten bieden aan werken van schilder-, teken-> en 
beeldhouwkunst.1411 In deze aparte regeling voor kunstenaars stelde art. 1: 

'Hett recht om een werk van beeldende kunst óp oorspronkelijke grootte, op grooter of 
verkleindee schaal*  hetzij geheel, tenzij gedeeltelijk te copieeren, na te bootsen, af te beelden en 
tee verveelvoudigen of dit door anderen te laten doen, hetzij door middel van dezelfde of door 
eenee andere beeldende kunst, of langs mechanischen weg, komt uitsluitend toe aan den 
oorspronkelijkenn vervaardiger van het kunstwerken zijne rechtsverkrijgenden.' 

Inn aanvulling hierop benadrukte art. 4 van deze regeling dat hij die een kunstwerk fotografisch 
reproduceert,, dezelfde bescherming zou genieten als de maker van het kunstwerk volgens art. 1. De 
apartee regeling was geïnspireerd op de Duitse wetgeving, waarin sinds 1876 een aparte regeling voor 
dee bescherming van werken op beeldende kunst bestond.142 Desondanks was er nog steeds kritiek op 
dezee bijzondere auteursrechtelijke regeling voor de beeldende kunst.143 Een belangrijk twistpunt was 
datt men weigerde (beeldende) kunstenaars dezelfde bescherming te geven als schrijvers, zoals 
Vosmaerr voor ogen had. Tegehjkertijd was men beducht dat kunstenaars op een andere wijze, 
bijvoorbeeldd via het octrooirecht, hun recht zouden opeisen.144 De bijzondere regeling is een stille 
doodd gestorven waardoor in Nederland een merkwaardige situatie ontstond: prenten werden wel 
beschermd,, maar werken van schilder-, teken- en beeldhouwkunst niet. Zoals we eerder zagen, had 

1388 Wet 1881, art 1. Zie voor de verwijzing naar de Duitse wetgeving: Handelingen TK 1876/1877, nr 202. 
1399 wet 1881,artl3. Indien de auteur deze termijn overleeft en hij het recht niet heeft overgedragen, dan behoudt hij het recht 
tott aan zijn dood. 
1400 Er was kritiek dat literatuur door het auteursrecht onbereikbaar zou worden, maar dat was volgens Minister Modderman 
niett terecht. Immers, tegenover de moderne literatuur stond de klassieke literatuur vrijgesteld van auteursrecht en in de 
praktijkk dus een aan aantrekkelijk alternatief, zie: hierover Kuitert 1993, p.124. 

Hett voorstel werd besproken op 12 februari 1884, zie: de M.v.T en de M.v.A. bij de wet van 1882 en de Handelingen 
Tweedee Kamer 1883-1884, bijlage 166. De bouwkunst viel er expliciet buiten. De Beaufort pleitte er in 1909 voor ook de 
fotografiee om onder beeldende kunsten te rekenen Zie voor het ontwerp van déze regeling bijlage II in De Beaufort. Zie over 
dee spanning tussen art 1 en art.4 rtikel op het terrein van de fotografie: De Beaufort 1909, p.227. 
1422 Handelingen Tweede Kamer Staten-Generaal 1876 -1877 bijlagen nr.202, p.4. 
1433 Zie hiervoor het verslag van 25 maart 1885, zie: Handelingen Tweede Kamer Staten-Generaal 1884-1885, bijlage 72 no.3. 
1444 Handelingen Tweede Kamer Staten-Generaal 1884-1885, bijlage 72 no.4. 
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dezee situatie zich ook elders voorgedaan; aan het einde van de negentiende eeuw behoorden ze in 
Frankrijkk en in Engeland echter allang tot het verleden. 

Inn Nederland duurde het tot 1912 voordat beeldende kunstenaars pas echt injuridische zin 
werdenn erkend als auteur. De auteursreehtjurist De Beaufort en geestelijk vader van de wet van 1912 
omschreeff  de juridische omwenteling als 'de overgang van de trekschuit naar automobiel'.145 De 
totstandkomingg van deze wet is overigens mede bepaald door de Berner Conventie (1886), waar 
Nederlandd zich na lang dralen uiteindelijk toch bij aansloot. Op de ontwikkeling van het internationaal 
auteursrechtt kom ik nóg terug. Hier beperk ik mij tot de opmerking dat voor toetreding tot dit 
internationalee Verdrag een eigen nationale auteurswet werd verondersteld. 

Watt de economische betekenis was van het reproductierecht in de Nederlandse kunst is niet 
eenvoudigg vast te stellen. Vosmaer omschreef het financiële belang van kunstreproductie als 'bij lange 
naa niet onbeduidend'; hoe groot dit in de praktijk was blijf t echter onduidelijk. Engelse kunstenaars als 
Frithh en Landseer hadden echter al aangetoond dat een kunstenaar ook zonder de wettelijke 
beschermingg al fortuinen kon verdienen aan afspraken over copyrights. Het is zeer de vraag of dat ook 
goldd voor Nederlandse kunstenaars. Zoals eerder opgemerkt, werd de prijs meer bepaald door de 
werkingg van de markt dan van het recht. De Nederlandse prenthandel was in veel opzichten van een 
bescheidenn schaal, waarbinnen ogenschijnlijk weinig uitgevers uitvoerig jacht hebben gemaakt op de 
reproductierechtenn van populaire kunstenaars. 

Tegenoverr het selecte gezelschap kunstenaars in Engeland, Frankrijk of Nederland dat heel 
veell  verdiende aan copyrights, hebben vele kunstenaars in de negentiende eeuw waarschijnlijk niet of 
slechtss in beperkte mate geprofiteerd van de rechten op hun werken. Óf ze werden helemaal niet 
geraadpleegd,, óf ze stemden vrijwilli g in met de reproductie van hun werk zonder geld te vragen, 
zoalss Millais eerder treffend motiveerde. Belangrijker dan het economische belang is echter dat het 
auteursrechtt in de negentiende eeuw niet meer was weg te denken, waarbij de verhouding tossen de 
auteurr en zijn werk werd geherdefinieerd en vastgelegd, zij het met nationale verschillen.140 

InternationaalInternationaal auteursrecht 
Piraterijj  was een grensoverschrijdend fenomeen. Een internationale aanpak was vereist.147 Werd een 
auteurr beschermd in land X, dan bleef hiervan weinig over als het land werd overspoeld met 
nadrukkenn uit land Y. Met name Frankrijk leed traditioneel erg onder het nadrukken in het buitenland. 
Zekerr in Nederland bestond sinds eeuwen een belangrijke traditie in het nadrukken van buitenlandse 
werkenn die ook in de negentiende eeuw werd voortgezet, maar ook België stond bekend als een 'ocean 
off  literary and artistic piracy'.148 Aanvankelijk had men gepoogd zich met nationale wetgeving te 
beschermenn tegen invloeden van buiten. In de loop van de negentiende eeuw werden daarnaast vele 
verdragenn gesloten voor een meer internationale bescherming van het intellectuele eigendom. Vooral 
Frankrijkk maakte in korte tijd met verschillende (buur)landen afspraken om de rechten van zijn auteurs 

1455 De Beaufort 1912, p.132. 
1466 Hamber 1996, p. 12. De Franse auteurswet van 19 juli 1793 beschermde schilderijen, prenten, beeldhouwkunst, literatuur 
enn muzikale composities tegen iedere vorm van reproductie. Illustratief voor de Franse bescherming was dat het gebruikelijk 
wass dat de prentmaker of de uitgever per ontlening het standaardtarief voor het copyright van 100 francs aan de kunstenaar 
betaalde,, zie hierover Anoniem, 'Foreign lithographes', The Art Journal 1851, p. 173-174. Ook Putnam constateerde in zijn 
juridischh overzichtswerk van 1891: 'On a contrast of the terms of copyright granted by the chief nations of continental 
Europee with those granted by Great Britain and the United States, it will be seen that the English-speaking race, which to 
makee the change from privilige to copyright, and was thus the foremost in the protection of the author, now lags sadly 
behind.'zie:: Putnam 1891, p.23^24. Verwant met het belang van het auteursrecht in Frankrijk benadrukte L 'Artiste al in 1835 
hétt belang van een deugdelijke juridische regeling van het onderwijs op het terrein van de beeldende kunst: '[...] pour placer 
less artistes a leur rang dans la société, il est nécessaire de regier les conditions auxquelles ils obtiendront ce que nous 
appellerons,, si Pon veut, leur brevet ou leur diplöme; il est nécessaire de créer non pas un système d'étudés équivalent pour 
euxx a celui qui esxiste pour les aspirans au titre de médecin ou d'avocat dans les Facultés de medicine et de droit, maïs une 
autoritéé équivalente pour les arts a celle des Facultés des sciences, qui les revête authentiquement et légalement du caractère 
d'artistes.'' zie: A. P.-R, 'Nécessité et moyen de fixer légalement la condition des artistes', Z.'Artiste (1835) X,p.21-22. 
1477 Wat betreft reproducties verwees Gambart verwijtend naar de Duitse uitgevers met de verspreiding van grote 
hoeveelhedenn onrechtmatige reproducties die niet alleen negatieve effecten hadden op de situatie elders in Europa maar ook 
binnenn de Duitse context zelf, zie: Gambart 1863, p.17. 
1488 Anoniem, 'International Art Copyright', The Art Journal 1858, p.369: 'Brussels, it is said, supplies as many copies of a 
high-classs English book as the London bookseller:- New York considerably more'. 
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ookk in het buitenland te beschermen. Door dit internationaal auteursrecht kwamen gedurende het 
laatstee kwart van de negentiende eeuw groeiden de Anglo-Amerikaanse en de Continentale 
auteursrechtelijkee tradities naar elkaar toe. 

Inn het verlengde van dé vele bilaterale verdragen ontstond ook een streven naar een uniforme 
internationalee regeling van het auteursrecht.150 Op het congres van Rome in 1882 werd besloten om te 
komenn tot een Unie-Verdrag, een verbond tussen verschillende naties op het terrein van het 
intellectuelee eigendom. Het uitgangspunt was het zogenoemde gelijkstellingbéginsel volgens welk 
buitenlandsee auteurs dezelfde bescherming kregen als de eigen, binnenlandse auteurs. Met dit verdrag 
creëerdee men een permanente internationale rechtssfeer, die de deelnemende landen een mimmum aan 
auteursrechtelijkee bescherming werd garandeerde. Het verdrag verleende de maker het auteursrecht tot 
dertigg jaar na zijn dood. Deze bescherming was zonder formaliteiten en kwam van rechtswege tot 
stand.. Deze internationale regeling veronderstelde overigens wel een vorm van nationaal auteursrecht. 
Opp 9 september 1886 werd het Verdrag in Bern ondertekend door tien landen, waaronder Engeland, 
Frankrijkk en Duitsland. Hoewel Nederland wel enkele bilaterale verdragen had, was men hier beducht 
voorr dit internationale auteursrecht, uit angst om de lucratieve praktijk van het ongevraagd nadrukken 
enn vertalen van buitenlandse werken te verspelen.151 Rond 1900 keerde het tij en groeide ook hier het 
beseff  dat Nederland niet langer kon achterblijven bij het internationaal auteursrecht. Toeh duurde het 
nogg tot 1908 voordat dejuristRobbers in De Gids kon schrij ven: 'Eindelijk!... Eindelijk dan toch het 
wetsontwerpp betreffende ons toetreden tot de Bernér Conventier152 Ook Nederland had zich gevoegd 
bijj  de internationale gemeenschap van naties die de basisideeën van het modern auteursrecht 

Inn 1852 sloot Frankrijk een verdrag met Engeland, daarna volgden verdragen met Spanje (1853), Nederland (1855), 
Denemarkenn (185 8), Rusland (1861), Pruisen (1862) en Oostenrijk (1866). In 1827 hadden de Duitse staten reeds onderlinge 
afsprakenvoorr het beschermen van geestespróducten. Het eerste verdrag tussen twee (ook in taal) verschillende naties werd 
inn 1840 gesloten tussen Oostenrijk en Sardinië. Nederland en België kwamen in 1858 tot een verdrag. Hoofdregel in de 
diversee verdragen was dat de auteur van Land X ook bescherming genoot in land Y en andersom. De nationale wetgeving 
bleeff  bij dergelijke verdragen onaangetast. Verschillende benaderingen in de nationale wetgeving maakte ook internationale 
afsprakenn tot een complexe aangelegenheid. Waar men in het ene land uitging van het land van uitgave, vormde in een een 
anderr land de nationaliteit van de auteur het uitgangspunt of de plaats van overtreding. Het resultaat was een onoverzichtelijk 
situatiee waarbij het onduidelijk bleef öf, waar en hoe werken bescherming genoten, zie: De Beaufort 1909, p.54-55. 
1500 De algemene behoefte aan uniformering van auteursrechtelijke bescherming kwam sprekend naar voren op de diverse 
internationalee congressen, zie: De Beaufort 1909, p.56. Illlustratiéf zijn de grote internationale congressen in Brussel (1859) 
enn Antwerpen (1861) waar het auteursrecht hoog op de agenda stond. Op deze gelegenheden waren vele autoriteiten uit de 
internationalee kunstwereld aanwezig uit diverse landen waaronder Nederland, zie hierover Anoniem, 'Kunstberichten', De 
KunstkronijkKunstkronijk 3 (1861), p.40 en Anoniem, 'The Belgian Artistic Congress1, The Art Journal 1861, p.304-305 en Weekblad van 
hethet regt 33 (1861) 2272, p.4. Zie over het internationaal auteursrecht: anoniem, 'Foreign Copyright', The Art Journal (1850), 
p.94.. Anoniem, 'Copyright in Foreign Art', The Art Journal 1854, p.299-300. Ook op de Wereldtentoonstelling van 1878 te 
Parijss vonden de kunstenaars elkaar in de bescherming van hun werk met als resultaat de oprichting van de Association 
Literairee et Artistique Internationale (ALAI) , zie hierover: Grosheide 1986, p.275-276. In 1876 en 1877 volgden congressen 
inn Bremen en opnieuw in Antwerpen, 
1511 In 1855 sloot Nederland een verdrag met Frankrijk, drie jaar later met de Zuiderburen. In i860 werd een aanvullende 
afspraakk met Frankrijk gemaakt ten aanzien van Franse bloemlezingen, zie voor tractaat met Frankrijk (KB 16-8-1855, 
Stb.. 176) en de regeling met België, Wet 28 december 1858, Stb. 119 en KB 4 maart 1859, Stb. 11) Zie hierover voor deze 
additionelee overeenkomst van 22 mei 1860, Stb. 19. De Nederlandse erkenning van het internationaal auteursrecht ging lange 
tijdd niet verder dan de relatie met Frankrijk en België en dan nóg beperkt tot werken van wetenschap en letterkunde. Tussen 
18622 en 1882 had Nederland wisselende afspraken met Spanje, zie: De Beaufort 1909, p.65-66. Belangrijke oorzaak hiervoor 
wass dat hier té lande een sterke oppositie bleef bestaan tegen de erkenning van het vertalingsrecht Een lange traditie van het 
vertalenn van buitenlandse werken bleef ook met juridsche argumenten nog lange tijd ten principale verdedigd. Dit standpunt 
stondd in de weg voor verdere internationale samenwerking met landen waar dit recht wel erkenning vond. Ook het Verdrag 
vann Bern was voor Nederland een stap te ver. Op de eerste conferenties rond dit verdragverdrag, halverwege de jaren tachtig, 
wass Nederland nog wet aanwezig. Het kwam zelfs tot ondertekening van het Verdrag maar de bekrachtiging vanuit Den Haag 
blééff  uit én onthield het Verdrag hier zijn gelding. Op de evaluatie in Parijs in 1896 ontbrak een Nederlandse delegatie en 
raaktee Nederland op het gebied van de internationale bescherming van het auteursrecht steeds verder geïsoleerd. Toch waren 
err ook opvattingen van voorstanders te horen voor een snelle aansluiting bij het verdrag. Zie bijvoorbeeld: LJ. Plemp van 
Durveland,, 'Nederland en de Bemer Conventie I', De Gids 1896 (I), p.385-410. In hetzelfde jaar wees de jurist J.D. Veegens 
echterr op de bezwaren van een eventuele toetreding van Nederland tot het Verdrag: J.D. Veegens, 'Nederland en de Bemer 
Conventiee II' , De Gids 1896 (I), p.411-427. Zie hierover Handerlingen Tweede Kamer Staten-Generaal 1905-1906, p.1070. 
Naarr aanleiding van het herziening van het Verdrag van Bern wees de jurist Robbers nog eens op de treurige geïsoleerde 
positiee die Nederland nog steeds innam in het internationaal auteursrecht: H. Robbers, 'De Bemer Conventie, te Berlijn 
herzien',, De Gids 1908 (II) p.54I-576. 
1522 Robbers 1910, p.180. 
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onderschreven.. Overigens was Nederland niet het laatste land dat aansluiting zocht bij dit 
internationalee Verbond. De Verenigde Staten sloten zich pas in 1989 aan. In 1886 begonnen door tien 
landen,, telde de Unie van Bem in 1993 inmiddels 95 aangesloten landen.154 

Dee ontwikkeling van het (internationaal) auteursrecht bracht een belangrijke verandering in de 
positiee van de auteur, In plaats van de staat, kerk of uitgever in het privilegestelsel, was in het 
auteursrechtt de auteur het ijkpunt van de juridische bescherming van het intellectuele eigendom. De 
uitbreidingg naar de rechten van de auteur lieten de belangen van andere partijen, zoals de uitgever of 
dee koper van een werk, niet ongemoeid. De spanning concentreerde zich daarbij rond de verhouding 
tussenn het nieuwe auteursrecht en het traditionele eigendomsrecht. Een uitputtende analyse van dit 
juridischee vraagstuk gaat de strekking van dit onderzoek te boven. Toch is het met het oog op de 
organisatiee van een reproductie zaak om enig zicht te houden op de complexe verhouding tussen de 
kunstenaarr en de eigenaar van een kunstwerk: tussen het auteursrecht en het eigendomsrecht. 

AuteursrechtAuteursrecht versus eigendomsrecht 
mm zijn essay Du droit despeintres et des sculpteurs sur leurs ouvrages (1841) onderstreepte Horace 
Vemett het belang van het auteursrecht voor de kunstenaar. De aanleiding voor zijn beschouwing was 
eenn uitspraak van het Franse Hof waarin werd bepaald dat bij de verkoop van een schilderij het 
reproductierechtt overging aan de koper, tenzij expliciet anders was bepaald. De schilder benadrukte de 
'porteee immense pour les artistes' van deze redering.155 Vemet stelde zich op het standpunt dat het 
auteursrechtt principieel los moest worden gezien van het eigendomsrecht: 

'Lee peintre a deux moyens de tirer de son tableau des avantages pécunaires, savoir: 
Laa vente du tableau même 
Ett la cession du droit de la graver.'156 

Dee strikte juridische scheiding tussen het eigendomsrecht en het auteursrecht van een kunstwerk 
maaktee het mogelijk dat een kunstenaar twee keer kon verdienen aan hetzelfde schilderij. Een 
kunstenaarr kon het eigendomsrecht en/of het reproductierecht van het werk verkopen, onafhankelijk 
vann elkaar. Door de redenering van het Hof ontstond echter het gevaar dat de kunstenaar door louter 
onoplettendheidd bij de verkoop van zijn werk zijn reproductierecht kon verspelen. Het zal Vemet zelf 
waarschijnlijkk niet zijn overkomen, maar hij was verontwaardigd dat de kunstenaar zijn rechten 
geruislooss kwijt kon raken.157 Zijn collega-schilder Délaroche en diverse Engelse tijdgenoten dachten 
err net zo over.158 Ook de Nederlandse kunstenaars benadrukten in hun pamflet dat het auteursrecht los 
hoordee te staan van het eigendomsrecht. Sterker nog, een kunstenaar moest te allen tijde in staat zijn 
omm zijn reproductierecht te benutten, ongeacht het belang van de eigenaar van het werk, aldus de 
kunstenaars.. Op het Internationale Congres over het auteursrecht, gehouden in september 1878 in 
Parijss onder voorzitterschap van de beroemde kunstenaar Meissonier, werd door kunstenaars nog eens 
unaniemm vastgesteld: 'La cession d'une oeuvre d'art n'entraine pas par elle même le droit de 
reproduction.*159 9 

Dezee radicale visie op het auteursrecht van Vemet en de zijnen betekende een directe 
aantastingg van het recht van de eigenaar. Dankzij het 'Verlichte' gedachtegoed van John Locke's Two 
TreatisesTreatises of civil Government en de Declaration des droits de l'homme et du citoyen uit 1789 was het 

Dee uitgever Sijthqff, bepaald geen liefhebber van het auteursrecht, erkende in een brief van 11 december 1912 'niet 
voldoendee op de hoogte te zijn van die Bemer Conventie', Brief van A.W. Sijthoff aan Albert Frentzen van 11-12-1912, 
geciteerdd in: Hemels 2001 p.101. 

Hett actuele internationale auteursrecht wordt tot op de dag van vandaag bepaald door het verdrag van Bem. Daarnaast kan 
nogg gewezen worden op het hierop geïnspireerde Universele Auteursrechtconventie (1952) gesloten onder toezicht van de 
Unescoo en bijzondere regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot het auteursrecht in internationaal perspectief Zie 
uitgebreidd over het internationaal auteursrecht: Spoor 1993, p.525-544. 
1355 Vemet 1841» p.6. 
1566 Vemet 1841, p.8. Zie ook hierover: E. Blanc, 'De la Propriété en marière d'art. a M. Ie directeur de Vaitiste\L'Artiste 
(1841)) VII , p.131-133. 
1577 Zie ook in deze zin, E. Blanc, 'De la propriété en matière d'art', L 'Artiste (1841) VII , p. 131 -133. 
1588 Anoniem, 'Artistic Copyright', The Art Journal 1858, p.205-209. Zie over de Artistic Copyrights Committee Anoniem, 
'Minorr topics of the month', The Art Journal 1861, p.62 Zie ovêrde aanbevelingen van de Royal Academy: anoniem, 
'Artisticc Copyright', The Art Journal (1879), p.58. 
1599 Bijlage bij Handelingen Tweede Kamer Staten-Generaal 1878-1879, p.903-904. 
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eigendomsrechtt ontwikkeld tot misschien wel de essentie van de vrijheid van het individu. Het 
eigendomsrechtt was 'heilig', onschendbaar en vormde de kern van menige 'Verlichte' constitutie.160 

Ditt 'recht der rechten*  werd nu bedreigd door de ontwikkeling van het auteursrecht. In theorie ging het 
omm de botsing tussen het grondrecht van de eigenaar en een uit dezelfde traditie voortkomend 
'grondrecht'' van de kunstenaar.161 In 1858 wees The Art Journal op de precaire verhouding tussen de 
kunstenaarr en de eigenaar, te meer omdat beide partijen niet zonder elkaar konden: 

'Thee subject is, indeed, environed by difficulties that must be treated with exceeding care, with 
aa view, certainly, to protect and increase the interests of artists by every possible means; but 
nott to prejudice or to ruin them by such restrictions as may alarm collectors- especially such 
collectorss as, being merchants, manufactures, and dealers, are very sensitive of any 
interferencee with a right to "do what they like with their own."162 

Inn tegenstelling tot de visie van menig kunstenaar, schreef The Art Journal bij herhaling dat het ten 
principalee onjuist zou zijn indien het eigendomsrecht zou worden doorkruist door het auteursrecht. 
Hoewell  het tijdschrift zich altijd inzette voor de kunst en haar makers, stelde het nu het belang van de 
eigenaarr boven het belang van de kunstenaar. Bovendien, zo voorspelde het, zou het auteursrecht dat 
eenzijdigg is gericht op het belang van de kunstenaar, zich uiteindelijk tegen de kunstenaar keren. 
Immers,, de rechten van kunstenaars zouden vele kopers kunnen afschrikken om kunst aan te 
schaffen.1633 De redactie wees op de volgende vergelijking: 

'Wee knew a gentleman who, when completing the sale of a large estate, sought to reserve a 
rightt walking in the park: the contracting party at once declined the purchase; very gladly 
wouldd he have accorded the permission, but he objected to have concede the right.'164 

Ookk de graveur Raimbach waarschuwde voor een te radicale toepassing van het auteursrecht in de 
kwetsbaree verhouding tussen de kunstenaar en de eigenaar, juist met het oog op de kunstenaar: 

'Ass far as I am aware, this claim of copyright in pictures has only been put forward recently, 
andd is not unlikely to become a Quaestio Vexate between painter and their patrons, whenever 
onee of the latter shall feel disposed to stand upon his hitherto unquestioned power in these 
matterss of doing what he likes with his own. A noble lord, a great collector of the modern as 
welll  as of the old masters, was desirous of befriending a young engraver of talent by allowing 
himm to make an engraving from a picture in his gallery; when the painter, hearing of the 
circumstance,, interfered and prevented the fulfilment of his lordship's benevolent intention, 
thee patron unwilling to enter into a contest on the subject. How far the painter's claim may 
ultimatelyy established is not to be predicted; but in my opinion it will be scarcely survive the 
firstfirst collision it might have to encounter in a court of law. Be that as it may, the policy of the 
painter'ss proceedings may well admit of a doubt. The partronage of the fine arts is a plant of 
tooo sensitive a nature to bear the rude touch of legal discussion, and many gentleman well 
inclinedd to foster and encourage genius, would perhaps rather forego their inclination than 
indulgee it, coupled with the chance of a lawsuit, if resolved to maintain the ordinairy priviliges 
identifiedd with property.'165 

Ookk al kon de schilder dan misschien juridisch gelijk hebben, het bleef de vraag of het verstandig was 
omm dit gelijk af te dwingen. De ervaren graveur adviseerde daarom: 

1600 Gerbenzon Algra 1987, p.183. 
,6tt Al in de achttiende eeuw hadden Kant en zijn juridische navolger Von Gierke belangrijke bijdragen geleverd aan het 
overbruggenn van de belangen van de auteur enerzijds en de eigenaar anderzijds: Grosheide 1986, p.157. 
1622 Anoniem, 'Copyrights in pictures and other works of art', The Art Journal 1858, p.53-54. 
1633 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal 1861, p.62. 
1644 Anoniem, 'Art-Cöpyrights', the Art Journal 1861, p.88, zie ook: R.C. F., Anoniem, 'Artists*  Copyrights', The Art 
JournalJournal 1879, p.81-82, 
1655 Raimbach 1843, p.139-140. 
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'Att all events, the artist should distinctly make known to the purchaser the conditions with 
whichh his picture is encumbered before the bargain is completed, to the end mat the 
unsuspectingg Maecenas may not have just reason to complain of uncandid, if not 
dishonourablee dealing, when, after years of possesion, the claim of copyright is put forward. 
Anotherr form in which this claim has been urged is, that me proprietor of the picture, having 
givenn up the copyright to the painter, thereby precludes himself from the power of bestowing 
thee privilige to any other person at a fixture time. Although perhaps less presumptuous than the 
firstfirst mode, this has been in two or three instances somewhat contemptuously resisted,*166 

Ondankss de inzet van diverse kunstenaars werd de principiële scheiding tussen het eigendomsrecht en 
auteursrechtt niet vastgelegd in de wetgeving. Ook Vosmaers eerder aangehaalde oproep aan de 
Nederlandsee wetgever was tevergeefs. Zowel in Frankrijk als in Engeland was de kunstenaar 
gehoudenn zelf te letten op zijn rechten. Verkocht hij een schilderij, dan moest hij expliciet een 
voorbehoudd maken om het auteursrecht te behouden. De onwetende koper werd daarmee beschermd 
bijj  zijn nieuwverkregen eigendom. In de Engelse wet van 1862 werd de onwetende kunstenaar toch 
enigszinss beschermd. Moest de kunstenaar een expliciet voorbehoud maken, ook de koper was 
gehoudenn zijn verlangen naar het reproductierecht uitdrukkelijk voor te leggen aan de kunstenaar.167 

Overigenss konden er dan nog problemen ontstaan, zoals de kunstenaar Millais merkte. De schilder had 
zijnn schilderij Bubbles verkocht aan The Illustrated London News met het oog op reproductie in het 
supplementt van dit blad. Het tijdschrift verkocht daarna het werk aan de bekende zeepfabrikant Pears 
diee het gebruikte voor een reclameaffiche, dit tot grote ergernis van de (juridisch) machteloze 
schilder.ia[25,, 26] Als Millais zich had gehouden aan het verstandige advies van Raimbach, had hij 
hett probleem wellicht kunnen voorkomen. De befaamde verzamelaar Wü. Vanderbilt liet geen 
misverstandd bestaan: werken die hij kocht mochten niet worden gereproduceerd.169 De dreiging van 
juridischee misverstanden bestond vooral voor de professionele kunsthandelaar, werkzaam tussen 
kunstenaarr en koper. Het gebruik van een kopie of een replica kon veel problemen voorkomen: het 
originelee werk kon zonder * *  auteursrechtelijk gevaar' worden verkocht en toch worden 
gereproduceerd.170 0 

Warenn er geen speciale afspraken gemaakt, dan zat er voor de kunstenaar niets anders op dan 
naarr de eigenaar te gaan met het vriendelijk verzoek om zijn geesteskind te mogen reproduceren. Zo 
vroegg Courbet aan Comte de Morny, eigenaar van zijn Les Demoiselles de village om zijn werk te 
mogenn laten reproduceren voor een uitgave van Théophile Silvestre (1823-1876). In de beoogde 
uitgavee over levende meesters wilde de auteur een foto en een houtgravure opnemen van het bewuste 
schilderij.. Courbet wilde de goedkeuring van de eigenaar graag zwart- op-wit vastleggen en legde de 
gevraagdee toestemming aan de eigenaar voor ter óndertekening:' J'autorise Monsieur Théophile 
Silvestree a reproduire par la photographie et la gravure sur bois Ie tableau Les Demoiselles de village 
dontt M. G. Courbet est I'auteur et moi Ie própriètaire. Paris Ie.. .etc.'171 De kunstenaar moest 
vervolgenss maar vertrouwen op de goede afloop. 

Dee spanning tussen het auteursrecht en het eigendomsrecht bestond niet alleen bij het reproduceren 
vann kunstwerken. Ook het tentoonstellen van werken kon tot vergelijkbare fricties leiden. In de 
schaduww van het reproductierecht ontstond in de negentiende eeuw ook het exclusieve recht Om een 

1666 Raimbach 1843, p. 140. 
1577 In geval van verkoop was het vereist dat de kunstenaar voor of bij de verkoop van zijn werk expliciet een reservering 
maaktee voor het copyright. Vérgat hij het recht te melden dan hield het recht op te bestaan en kon hij hier niet langer een 
beroepp op doen. Daar stond tegenover dat indien de koper (bijvoorbeeld een kunsthandelaar of uitgever) het recht wilde 
bemachtigenn hij expliciet tot overeenstemming moest komen met de kunstenaar zie 25 & 26 vict. C.68, art.1. 
1688 Zie over deze afiaire:Millais 1899 (2), p. 186-191. 
1699 Zie het dagboek van G.A. Lucas dagboek 23 november 1879 en 28 januari 1880 over het verbod van reproductie van 
enkelee aquarellen, opgenomen in Randall 1979, p.485, p.489. Uiteraard stonden de belangen van kunstenaars en eigenaren 
niett altijd haaks op elkaar. Ook eigenaars, voor de de rijke verzamelaars, zagen de voordelen van het reproduceren van hun 
eigendommen.. Reproductie in prent verspreidde daarbij uiteraard niet alleen de naam van de kunstenaar maar vaak ook de 
naamm van de verzamelaar. Vanuit een lange traditie lieten ook in de negentiende eeuw nog vele verzamelaars hun collecties 
inn prent uitbrengen, een gebruik dat later ook door musea is overgenomen. Nieuw was echter dat het auteursrecht voor 
eigenaarss een serieuze bedreiging kon vormen voor het ongestoord bezit van hun exclusieve kunstwerken. 
l7°° Zie hierover: Tentcat Bordeaux 2000, p,78. 
1711 brief Gustave Courbet aan Comte de Momy, 13 mei 1853, opgenomen in: Ten Doesschate Chu 1996, p.104. 

117 7 



werkk te mogen exposeren: het tentoonstellingsrecht. Naast het reproduceren vormde het tentoonstellen 
eenn belangrijke - en lucratieve - manier om kunstwerken te exploiteren. Vooral de rijke 
tentoonstellingscultuurr in Engeland bood kunstenaars en handelaren de mogelijkheid om drie keer te 
verdienenn aan hetzelfde schilderij: door verkoop van het eigendomsrecht, het reproductierecht en het 
tentoonstellingsrecht.. Rond het tentoonstellen van een werk deden zich vergelijkbare problemen voor 
tussenn de kunstenaar en de eigenaar van een werk Wilde een schilder een geesteskind exposeren, dan 
zatt er meestal niets anders op dan gedwee terug te keren naar de nieuwe eigenaar met het vriendelijk 
dochh dringend verzoek om het werk enige tijd af te staan. In hoeverre was een eigenaar nu gehouden 
omm gehoor te geven aan een dergelijk verzoek? In de wetgeving werd het tentoonstellingsrecht 
doorgaanss niet expliciet erkend. Het tentoonstellingsrecht is meer impliciet toch terug te vinden in 
hett auteursrecht. Zo bood de Hogarth Act uit 1735 de kunstenaar de mogelijkheid om op te treden 
tegenn het tentoonstellen van onrechtmatige reproducties. Het originele schilderij bleef echter langer 
onbeschermd1733 Desondanks claimden sommige kunstenaars wel degelijk een principieel 
tentoonstellingsrechtt tegenover de eigenaar. Whistier beschreef het treffend:*  [.. ] I do not 
acknowledgee that a picture once bought merely belongs to the man who pays the money, but that it is 
propertyy of the whole world, I consider that I have a right to exhibit such picture [...]\174 Toen de 
verzamelaarr Henry S. Theobald niet van zins was om werk van Whistler af te staan voor een expositie, 
zettee de schilder zijn visie in een brief uitvoerig uiteen: 

'Dearr Mr. Theobald, - It cannot be that you really mean to withhold pictures of mine from the 
recognitionn that the occasion of exhibition offers them, for the mere accidental reason that you 
happenn to possess them. 
Surelyy dear Mr. Theobald this view is absolutely unworthy of the keen sense of things that you 
showedd me in buying them. 
Youu were on the former occasion charming to me, immediately lending the pictures, but this is 
thee privilige of the man, who, like yourself acquires a work of art and knows that he has the 
caree of what really belongs to the world and to posterity. 
Dontt you see, dear Mr.Theobald mat when a picture is purchased by the Louvre or the 
Nationall  gallery, all can come and see it on the walls, but when a painting is bought by a 
privatee gentleman, it is, so to speak, withdrawn from circulation, and for public feme is 
missingg from the story of the painter's reputation. 
Yourr role herin, as the *'patron,w certainly is that of every occasion of spreading his fame by 
showingg them, and is pleased and proud to do so - thereby achieving also for himself, the 
esteemm and affection of history. 
Doo let me send those lovely things to Munich. I dont believe that they will be absent much 
moree than a month or two, (they will be insured until returned to you) - and next year when the 
greatt International Exhibition takes place, do not the cruelty to me, and to yourself the 
injusticee of proposing to hold back these dainty pictures that should take their part before my 
confrèress in the chapter of my work. 
Afterr all you have these beautiful things with you — like the poor! - and seldom indeed shall I 
havee troubled you for their loan! '175 

Whistlerr was volledig afhankelijk van de medewerking van de eigenaar. Het duurde tot in de 
twintigstee eeuw voordat het tentoonstellingsrecht expliciet werd toegevoegd aan het auteursrecht, 
zoalss verwoord in artikel 1 van de Nederlandse auteurswet van 1912: 'Het auteursrecht is het 

1722 Wel betaalde Gambart zelfe 130 pond aan de eigenaar van The light of the World voor het gederfde kijkgenot tijdens de 
tentoonstellingg van bet schilderij. 
1733 In Nederland was het auteursrecht zeer summier geregeld, laat staan dat het tentoonstellingsrecht was vastgelegd. Toch 
bestondenn ook hier al vroeg ideeën die verwant zijn met wat later het tentoonstellingsrecht zou heten. Zo staat in het 
programmaa voor de deelnemers aan de schilderijententoonstelling van het schilderkundig genootschap te Rotterdamm voor 
18444 staat te lezen dat'[...] kunstwerken, aan anderen in eigendom toebehoorende, dan met schriftelijke toestemming van 
denn kunstenaar [...]', zullen worden toegelaten, zie art 5 van het programma der tentoonstelling voor 1844 door het 
schilderkundigg genootschap, te Rotterdam, geciteerd in: Anoniem, 'Programma der tentoonstelling voor 1844, door bet 
Schilderkunstigg genootschap, te Rotterdam', De Kunstkronijk 4 (1843-44), p.72. 
1744 Brief J.A. McN. Whistier aan Theodore Watts-Dunton, 2 februari 1878, opgenomen in: Thorp 1994, p.50. 
1755 Brief J.A. McN. Whistier aan Henry S. Theobald, 25 april 1888, opgenomen in: Thorp 1994, p.1 H-112. 
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uitsluitendd recht van de maker van een werk [...] om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen [...] 
Volgenss de nieuwe wet ging met de verkoop van het werk het auteursrecht niet automatisch mee, een 
uitgangspuntt dat tot op de dag van vandaag geldt. In artikel 23 werd later een uitzondering vastgelegd: 
eenn eigenaar van een kunstwerk is gerechtigd om het werk zonder toestemming in het openbaar 
tentoonn te stellen en mag het met het oog op verkoop zelfs zonder toestemming van de kunstenaar 
reproducerenn in een catalogus, tenzij uiteraard anders is overeengekomen. Ook deze bepaling heeft 
echterr de spanning tussen het eigendomsrecht en het auteursrecht niet volledig kunnen wegnemen.176 

Resumerendd was de opkomst van het auteursrecht een algemene, culturele ontwikkeling in de 
negentiendee eeuw, met verschillende gezichten in de verschillende landen. In Engeland voltrok deze 
ontwikkelingg zich al vroeg en geleidelijk, in Frankrijk laat en hevig, in Nederland nog later en 
geleidelijk.. De inhoud van het auteursrecht verschilde naar tijd en plaats, maar overal was het in 
toenemendee mate een factor waar men rekening mee moest houden bij de organisatie van het 
reproductieproces.. Het auteursrecht bracht ingrijpende veranderingen in de relatie tussen de auteur, 
zijnn werk en de reproducties ervan. De effecten waren bovendien merkbaar bij de andere betrokken 
partijen.. De uitgever was meer dan ooit aangewezen op de medewerking van de kunstenaar. Hing het 
werkk al bij een verzamelaar thuis, dan was het zaak om rekening te houden met het belang van de 
eigenaar.. Bovendien moest men letten op de rechten die prentmakers zouden verkrijgen op hun 
prentenn en fotografen op hun fotografische reproducties. Juist vanwege de diverse uiteenlopende 
belangenn was het essentieel om goede afspraken te maken over de reproductierechten bij de 
organisatiee van het reproductieproces. Het auteursrecht was daarmee een ingrijpende verandering in de 
grafischee wereld en een factor van betekenis in de vervaardiging en verspreiding van reproducties, 
zoalss ook de kunsthandelaaruitgever Gambart herhaaldelijk benadrukte. Toch is enige relativering hier 
opp zijn plaats. Zo wist dezelfde Gambart als geen ander dat er vele (illegale) reproducties werden 
verspreidd ondanks de wet. Het feit dat hij en andere uitgevers en kunstenaars goed op de hoogte waren 
vann deze ingrijpende juridische verandering, doet weinig af aan de waarschijnlijkheid dat veel anderen 
hierr nog maar weinig besef van hadden. Het is dan ook niet uitgesloten dat er in de negentiende-
eeuwsee praktijk waarschijnhjk nog steeds veel reproducties zijn vervaardigd alsof er niets was 
veranderd,, dus zonder acht te slaan op de betrokken juridische belangen. 

OvereenkomstOvereenkomst tot reproductie 
Nadatt de graveur Raimbach en de schilder Wilkie besloten hadden om een reproductiegravure te 
makenn naar The Village Politicians, moesten ze eerst in onderhandeling met de graveur S. W. 
Reynolds,, aan wie Wilkie eerder het reproductierecht had verleend. Raimbach schreef: 

*AA negociation was therefor entered upon with Reynolds for the purchase of his right to 
publishh &c, which ended in Wilkie's payment to Reynolds of one hundred guineas for his 
claims,, and receiving from him the plate, which remains unused and unserviceable, and is 
likelyy so to remain. This sum was intended to be charched on our joint concern, but Wilkie 
subsequentlyy took it most liberally upon himself.'t77 

Ookk Holman Hunt beschreef in 1905 zijn onderhandelingen met kunsthandelaar Gambart over het 
copyrightt van het eerder genoemde werk The Light of the World: 

'II  asked him the sum hitherto [300 pond] mentioned; but he [Gambart] objected on the ground 
thatt there was the chance of the public not liking the print, and then no one would divide his 
loss,, while if it became popular, photographers throughout England would pirate the work, and 
thee prosecution of each would cost him L 70; the only penalty to them would be the loss of a 
simplee camera. In France, where the law treated piracy as a penal offence, the publisher was 

1766 Ook na de negentiende eeuw duurde het nog lang voordat deze scheiding tussen het eigendomsrecht en het auteursrecht op 
eenn kunstwerk doordrong onder kunstenaars, zoals Marten Kingroa constateerde in 1955: * Velen op het terrein van de visuele 
kunstenn zijn er zich nauwelijks van bewust, dat de reproductierechten van hun werk een afzonderlijke waarde (kunnen) 
vertegenwoordigen,, naast de waarde van het kunstwerk zelf.1, Kingma 1955, p.9. 
1777 Raimbach 1843, p. It 2. De graveur werkte 16 maanden aan de prent waarvan 250 proofs en 24 proofs before letters 
verschenen.. Overeengekomen werd dat Wilkie voor 1/3 en de graveur voor 2/3 in de opbrengst zouden delen, later aangepast 
tott VA versus lA deel., raimbach p. 114-115. 
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safee from such a violation of his rights, and so could pay the artist better. Wife this conclusion 
too the debate the business ended for  the time; but in a few months the monetary pressure upon 
mee became more stringent, and I was induced to accept L 200 as my reward.' ! 

Hett  reproductierecht was een belangrijk - maar  zeker  niet het énige - element waarover  men afspraken 
maaktee bij  de organisatie van de reproductie. Zo was de keuze van de prentmaker  uiteraard van groot 
belang.. Sommige uitgevers hadden vaste prentmakers. De firma  Dixon &  Ross werkte bijvoorbeeld 
veell  samen met de bekende graveur  Samuel Cousins, terwij l Gambart veel zaken deed met de Franse 
prentmakerr  Auguste Blanchard. Gambart had daarnaast een merkwaardigg internationaal streven om 
zoveell  mogelijk Franse graveurs Engelse prenten te laten graveren en andersom.179 Schilders hadden 
eveneenss zo hun voorkeuren. De schilder  Ingres zag het liefst al zijn werk gegraveerd door  de 
befaamdee graveur  Luigi Calamatta.180 Frit h had altij d voorkeur  voor  handmatige 
reproductietechniekenn boven het gebruik van fotografische methoden, terwij l de schilder  Burne-Jones 
bleeff  vasthouden aan het gebruik van de traditionele koperplaten in plaats van het veelgebruikte 
staal.1811 Voor  een kritische schilder  was het niet altij d eenvoudig om een geschikte prentmaker  te 
vinden,, zo wist Holman Hunt, die graag zijn The Light of the World wilde laten reproduceren: 

*Thee difficult y in the way wil l be the obtaining of a first  rate engraver  who is disengaged; for 
myy part I would rather  wait three or  four  years that it be done properly, but I know those 
businesss men are always impatient to turn over  their  profits, and so he might make an 
objection.'182 2 

Alss het aan hem lag, wachtte hij  liever  geduldig tot een vakkundig prentmaker  kon worden 
aangetrokkenn voor  het werk. Nadat hij  aan zijn goede vriend Millai s advies had gevraagd over  een 
geschiktee graveur, overwoog de religieuze Holman Hunt de graveur  T.O. Barlow: 'He is religious too, 
II  think*  which is not likely to be any Frenchman's merit.* 183 De kritische Burne-Jones zocht voor  de 
reproductiee van zijn werk zelfs in het buitenland naar  geschikte graveurs die hij  beter  vond dan de 
graveurss uit zijn eigen omgeving.184 Om familiair e redenen gaf de beroemde Edwin Landseer  de 
voorkeurr  aan zijn broer  Thomas. Toen de-uitgever  Graves eens voorstelde met een andere (en betere) 
graveurr  te werken, reageerde de schilder  getergd: 'I f anyone has a right  to the benefit of my signature, 
itt  is my brother, the engraver  of your  fortune; this you must be well aware of?185 Ook de beoogde 
samenwerkingg met de prentmaker  kon een rol spelen in de keuze. De veeleisende schilder  Turner 
werktee bijvoorbeeld opvallend veel samen met jonge, nog grotendeels onbekende prentmakers en 
relatieff  weinig met gerenommeerde graveurs als John Landseer  (1769-1853), John Pye (1782-1874) of 
Johnn Burnet (1784-1868).186 Zij n voorkeur  hing ongetwijfeld samen met de mogelijkheden om de 
jongee prentmakers zonder  tegenspraak te kunnen instrueren bij  hun werk, een benadering die we ook 

1788 Holman Hunt 1905, p.96. 
1799 Het schilderij Derby Day van W.P. Frith werd gegraveerd door M. Francois en The Railway Station door A. Blanchard, 
zie:: Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1868), p.59. Ook de pendant voor The Light of the World van Holman Hunt, één 
vann de beroemdste Engelse prenten van de negentiende eeuw, The Afterglow in Egypt werd uitbesteed aan een Franse 
graveur.. Teleurgesteld schreef The Art Journal: 'It may, or may not be, a fancy of the owner to have the work done abroad; 
butt it seems as if line-engraving was at a low ebb in this country, when preference is given to a foreigner. Our line-engravers 
aree not so burdened with work as to compel them to refuse commissions-*  Zie: Anoniem, 'Minor topics of the month', The 
ArtArt Journal (1864), p.347. Deze teleurstelling kwam mede voort uit het feit dat Engelse graveurs nauwelijks werden 
toegelatenn op de Franse markt, zie: Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1868), p.59. Er bestaat een lange traditie van 
Fransee prentmakers in Engeland en omgekeerd. Ook Raimbach benadrukte behalve de verschillen tussen de Engelse en 
Fransee prentweretd, zoals de maatschappelijke waardering, ook op de vriendschappelijke verhouding tussen de Franse en 
Engelsee prentmakers. Zo was hij goed bevriend met de graveurs uit de school van Henriquel-Dupont. 
1800 Bann 2000, p.714. 
18,HartnoII1988,p.8 8 
l BB Holman Hunt geciteerd in: Engen 1995, p.45. 
1833 Holman Hunt geciteerd in: Engen 1995, p.45. 
luHartnoU1988,p& & 
1855 Edwin Landseer geciteerd in: Engen 1995, p.22. Zie voor de betekenis van de familiaire verhoudingen bij 
kunstreproductie:: Engen 1995, p.21. Overigens liet Edwin Landseer de reproductie van zijn wérk zeker niet alleen over aan 
zijnn broer. Een overzicht van reproducties naar zijn werk leert dat ook de bekende graveurs S. Cousins, C. Heath en W.H. 
Simmonss prenten naar zijn werk maakten, zie: Stephens 1874, p.175-184. 
mm Herrmann 1990, p.249. 

120 0 



kennenn van de schilder Rubens. Aldus ontstonden vanuit verschillende motieven 
samenwerkingsverbandenn tussen schilders en prentmakers. Soms waren het ad hoc coalities, soms 
hieldd de samenwerking jarenlang stand, zoals bij de schilder John Constable en zijn prentmaker David 
Lucass (1802-1881).187 De uitgevers hadden hierbij vaak een doorslaggevende stem. Dit valt af te 
leidenn uit een beschrijving van de zakelijke onderhandelingen voorafgaand aan de kunstreproductie, 
beschrevenn in L 'Artiste in 1839: 

'Nouss aurons a examiner, non-seulement les travaux des artistes, mais encore la marche que 
suivrontt les éditeurs dont les speculations et les vues commerciales ont plus d'influence qu'on 
nee semble Ie croire, sur 1'état et les perfectionnements de Vart. S*agit-il, en effet, de faire 
graverr un tableau: Ie peintre traite avec un éditeur et lui vend Ie droit de reproduire son 
ouvrage.. Ce droit dévient pour Ie commercant une propriété exclusive. L'auteur du tableau est 
ordinairementt consulté sur Ie choix du graveur; mais ses conseils sont fort peu suivis, et Ie 
choixx du reprodueteur, choix importante et grave, est presque toujours determine par 1'interêt 
bienn ou mal entendu de 1'editeur.'188 

Dee uitgevers speelden een bepalende rol bij de onderhandelingen over het droit de reproduire en de 
selectiee van de prentmaker. Voor kunstenaars en uitgevers die (nog) geen duidelijke voorkeur hadden 
voorr deze of gene prentmaker of fotograaf, bestonden er ten slotte speciale publicaties om zich verder 
tee oriënteren, zoals Hector Maclean, Photography for Artists (Bradford London 1896) met een 
uitvoerigee appendix met namen van fotografen compleet met hun specialiteiten -inclusief 
kunstreproductiee - en adressen.189 

Hett was eveneens zaak om tot overeenstemming te komen over termijn en betaling. Over het 
algemeenn werden graveurs betaald naar de aard van de prent (formaat en techniek) en hunn reputatie.190 

Dee bedragen liepen daarbij soms sterk uiteen. Zo ontving Allebé voor een gewone litho voor De 
KunstkritiekKunstkritiek f40,-, voor de premieplaat naar Israels' Adagio con espressione flOO,- en voor zijn groot 
formaatt litho naar The Pilgrimfathers van J.G. Schwartze zelfs flOOO,-.191 De historicus Dyson wijst 
eropp dat de inkomsten van graveurs stegen door de toenemende status van de prentmaker en de 
explosievee groei van de prenthandel, een ontwikkeling waar overigens vooral de beste prentmakers 
vann profiteerden.192 Bovendien kon de aard van de betaling variëren: in contanten al of niet aangevuld 
mett een aantal afdrukken, al of niet in verschillende termijnen. Zo sloot Ingres op 3 december 1825 
eenn contract met de graveur Calamatta voor de reproductie van zijn schilderij Voeu de Louis XIIL De 
graveurr was gehouden om de gravure in vijfjaar te voltooien voor het bedrag van 15.000 fr, dat in tien 
termijnenn zou worden overgemaakt. Overeengekomen werd dat de schilder en de graveur het 
eigendomm van de drukplaat gelijkelijk zouden delen. Bovendien moest de graveur het noodzakelijke 
retoucheerwerkk doen, bekostigd uit de verkoop van de prenten. Bérgeon wijst op een contract van de 
firmaa Goupil met de graveur Mercuri uit 1832 voor de reproductie van het schilderij Ste Amélie Reine 
dede Hongrie/ Offrande a la Vierge van Paul Délaroche. Er werd afgesproken dat het werk in tien 
maandenn moest zijn afgerond voor het bedrag van 2000 fr, uitbetaald in 150 fr per maand. Daarnaast 
ontvingg de graveur twaalf prenten (épreuves avant la lettre) en alle proefdrukken terug van de uitgever. 
Inn een herziening van het contract werd vervolgens een kleiner formaat afgesproken. Bovendien 
zoudenn alle proefdrukken worden vernietigd om te voorkomen dat ze ongewenst op de markt terecht 
zoudenn komen.193 Vergelijkbaar met dit contract zijn de afspraken tussen de uitgever Hogdson-Graves 

1877 Zie over de prenten van Lucas naar Constable, Hind 1967,p.285-287en G. Hartley, 'Constable and his Prints', Print 
Quarterly,Quarterly, X (1993), 3, p.290-294 

F.. Lecler et Léon Noel, 'Revue des editions illustrées, des gravures et des lithographies', L 'Artiste (1839) 1, p. 142. 
I89H.. Maclean, Photography for Artists, Bradford London I896,p.l39-148. 
1900 Dyson 1984, p.58-59. 
1911 DeSteurs 1929, p.60. 
1922 Dyson 1984, p.62. Het is waarschijnlijk geen toeval dat het eerste contract van de graveur Mercuri uit 1832 van een 
anderee aard is dan het tweede uit 1835 toen hij inmiddels successen had gehaald op de Salon. Het belangrijkste verschil is dat 
inn het eerste geval de graveur uitsluitend een vast bedrag krijgt voor de te leveren arbeid. Terwijl in het tweede geval de 
graveurr meer op voet van gelijkheid een overeenkomst sloot met de uitgever en participeerde in de uitgave van de prent. 

33 Dit contract is gepubliceerd in: Bergeon 1994, p.43-44. Het overeengekomen aantal afdrukken (avant la lettre) zou door de 
uitgeverr van een merk van de firma worden voorzien. Voor een algemener beeld van de verhouding tussen de uitgever en de 
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enn de graveur  Samuel Cousins voor  de reproductie van Abercorn Children. De graveur  zou binnen tien 
maandenn een gravure afleveren en mocht zelf weten mét welke drukker  hij  wilde samenwerken, als hij 
zelff  maar  toezicht hield op het drukproces. Daarbij  moest hij  een oplagen garanderen van duizend 
exemplaren.. Als betaling ontving de graveur  in totaal 300 pond (100 pond bij  de eerste proefdruk, 100 
pondd gedurende de eerste drie maanden van het drukken en 100 bij  de laatste proefdrukken). In 
aanvullingg hierop ontving hij  5 guineas per  honderd afdrukken (na de eerste twee- tot achthonderd 
exemplaren).1944 Ten slotte maakte men regelmatig afspraken óver  de bewerkte plaat, die dankzij  het 
intensievee werk een aanzienlijke waarde vertegenwoordigde en na het opwerken zelfs als basis kon 
dienenn voor  een nieuwe drukgang van de prent. 

Hett  reproduceren was in de eerste plaats een taak van de prentmaker  of fotograaf, al of niet in 
samenwerkingg met de uitgever  en de schilder. Engen wijst op een interessant voorbeeld waarbij  de 
firmafirma  Agnew voor  de reproductie van The Shadow of Death bij  voorbaat de medewerking van Holman 
Huntt  regelde. De uitgever  en de schilder  kwamen op 26 juni 1873 overeen: 

'Thee said picture and the sketch or  study thereof shall be forthwit h delivered to the said 
Willia mm Agnew and Thomas Agnew who shall have the entire and sole property in and control 
off  the same and they shall at their  own costs and charges undertake the Exhibition of the same 
andd the engraving thereof and the publication and sales of the impressions of the engraving.'195 

Vann Holman Hunt werd verlangd: 

'[to ]]  give all necessary instructions for  and superintend the production of a copy of the said 
picturee for  the use of the engraver  and shall be paid for  only the days he expends in painting 
uponn it and from time to time inspect and touch upon the engraver's proofs if and when 
necessaryy for  the effective finishing and perfection of the said engraving and when required by 
thee said Wm Agnew and Thomas Agnew sign the Artis t Proofs and to do all things which they 
mayy require to promote the success of the said engraving and the sale of the impressions 
thereof.' ' 

Dezee aangehaalde contracten, opgesteld voor  de vervaardiging van reproductiegravures, zijn slechts 
enkelee voorbeelden. Uiteraard was de gebruikte techniek in belangrijke mate bepalend voor  de 
onderlingee afspraken. Zo was de genoemde termij n van tien maanden gebruikelijk voor  een gravure, 
terwij ll  een lithografi e of een foto aanzienlijk minder  tij d vergde. Daarnaast veronderstelde de 
fotografie,, meer  dan enige andere techniek, de ruime aanwezigheid van daglicht. Voor  het 
fotograferenn van de kunstwerken werden soms aanvullende afspraken gemaakt over  het verplaatsen 
vann het origineel naar  een locatie met voldoende zonlicht.196 

AII  met al waren er  diverse aspecten bij  het reproductieproces waarover  de betrokken partijen tot 
overeenstemmingg moesten zien te komen: het reproductierecht, de keuze van de graveur  en de 
gebruiktee techniek, het verloop en de termij n van het reproductieproces en uiteraard de betaling. 
Bovendienn werden er  soms afspraken gemaakt over  de verkoop of tentoonstelling van het werk. Deze 

prentmakerr wijst Bergeon opeen ander interessant contract tussen Goupil rnetMercuri uit 1835. Ook zonder de concrete 
invullingg geeft de structuur van het contract een beeld van de elementen waarover overeenstemming moest worden bereikt. In 
dee aanhef werd reeds de techniek vermeld, 'gravure au burin sur cuivre'. De gegraveerd plaat zou gemeenschappelijk 
eigendomm worden van de prentmaker en de uitgever. De uitgever Rittner & Goupil had daarbij echter het uitsluitend recht tot 
publicatiee en verkoop van prenten. Daarbij werd overeengekomen dat er geen afórukken van de prent werden gemaakt zonder 
overeenstemmingg tussen beide partijen, ledere afdruk zou daarbij allereerst door de graveur en vervolgens door de uitgever 
vann een stempel worden voorzien. De plaat zou onder beheer van de drukker blijven dan wel met grote zorg aan één van de 
tweee partijen wordt overgedragen. De graveur was gehouden 800 afdrukken te garanderen, eventuele bijwerkingen van de 
versletenn plaat kwamen hierbij voor zijn rekening. Na deze afgesproken oplagen zouden de kosten voor het opwerken van de 
plaatt worden gedeeld door de uitgever en de graveur. Het gemeenschappelijk eigendom van de plaat betekende ook dat als de 
enee partij een aantal staten (épreuves d'artïste) zich toeeigende, de andere partij gerechtigd was een zelfde aantal aan de 
oplagee te onttrekken. Tot slot kwam men een termijn van het contract overeen. Nadien zou de plaat en de resterende prenten 
wordenn verkocht aan de hoogste bieder van de beide partijen, zie: Bergeon 1994, p.48-50. 
i9Ai9A Dyson 1984, p.60-61. 
1955 Contract geciteerd in: Engen 1995, p.50-51. 
mm Verhoogt en Asser, 2002, p.351-354. 
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verschillendee elementen stonden uiteraard niet los van elkaar, maar werden in de praktijk juist in 
samenhangg met elkaar bezien. Zo schreef de schilder Holman Hunt eens naar aanleiding van de 
reproductiee van zijn schilderij  TheFindingoj'the Saviour in the Temple[27]\ 

'[...]]  I have no inclination to work to enrich picture dealers and publishers alone. I have many 
reasonss to think that the public will be really interested in it, although the canvas is not a large 
one;; I wish it were three times as big, it would have cost me less labour; I am told it will make 
ann attractive and remunerative exhibition, and this will persuade some publisher to buy the 
copyright.. I have no doubt that it will help my position as an artist, and bring purchasers for 
myy other works. I shall soon pay outstanding claims, and have this picture to the good, yet I 
don'tt want to waste my time on business, and I should be very glad to find some dealer to take 
itt off my hands.'197 

Dee handelaar Gambart betaalde het ongekend hoge bedrag van 5500 pond voor het werk, inclusief het 
copyright.1988 Hij beschreef zijn plannen die hij met dit werk had in een brief van 12 november 1860 
aann zijn collega-prenthandelaar George Pennell en bood zijn collega aan om in dit project te 
participeren.. De brief biedt een zeldzaam inzicht in Gambarts visie op de reproductiepraktijk en wordt 
daaromm ruim geciteerd: 

'Holmann Hunt's Picture of "the Finding of the Saviour in the Temple" is now exhibiting in 
Neww Bond Street at no. 168 under the charge of Mr Nutter & I propose that it remains there 
untill  a drawing which Mr Morelli is making, in black chalk from it, be finished - the Picture 
wil ll  then be free to travel all over the provinces, & the Engraving will be made entirely from 
thee Said Drawing, which, being made with the assistance of Hunt, will be in every way 
satisfactoryy to engrave from- the Engraving from the Drawing if done by either Simmonds or 
anyy other Chalk engraver will cost 1,000 Gs & take two years; if done by Blanchard, Morelli 
orr any other pure line Engraver, will cost 2,000 Gs take 4 years to do-
Thee Printing of the Plate will cost about 10 Gs per hundred, including the paper, or say 1000 
Gss for 10.000 impressions - the whole future outlay will be about 3,000 Gs at most. 
II  trust we can reckon on receiving at least 5 L [pond] a day during 4 years from its exhibition 
alonee being only 100 visitors per diem at 1/-
Thiss would produce 6,000 Lfpond] & would be sufficient to pay for the Engraving & the 
printingg as we go on & also Mr Nutter's Commission of 1 % on all orders received & 21 per 
weekk additional 
II  propose to Print from 1,000 to 2,000 artist' Proofs at 15 Gs, 1,000 Before letters Proofs at 12 
Gs,, & I hope 10,000 Prints at 5 Gs-1 have now already orders which I can Submit to you for 
verificationn amunting to 10,000 Gs, & I have no doubt these orders will reach 50,000 Gs in 4 
years. . 
II  offer half the property in the Copyright & receipts from admissions & Sale of the 
Engravings,, deducting the charges named above, for 10,000 Gs Cash down. 
Thee Picture I will reserve for six years so as to exhibit it, also if desirable in America & other 
Parts--
Myy own labours, or those of my executors & assignees in case of death, to be given gratis & I 
wil ll  carry this arrangement out fairly & equitably to the best of my ability.'199 

Uitt dit schrijven blijkt hoe Gambart het reproduceren van een kunstwerk overzag. Het schilderij zou 
wordenn nagetekend voor de prentmaker door ene Morelli, over wiens werk de schilder later stelde: 'it 
wass a wondrously exact and elaborate transcript of the original.'200 Op basis van deze tekening zou de 
gravuree worden gemaakt met assistentie van de schilder zelf. Een groot voordeel hiervan was dat het 
schilderijj  zelf beschikbaar bleef voor de tentoonstelling ervan. Voor de reproductie speelde, zoals 
opgemerkt,, de keuze van de techniek en de prentmaker een belangrijke rol wat betreft tijd en geld. 

1977 Holman Hunt 1905, p.187-188. 
1988 Engen 1995, p.48-49. 
1999 Gambart geciteerd in Maas 1975,p.l3l-132. 
2000 Holman Hunt 1905, p. 193. Niet bekend is wie deze Morelli is. 
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Daarbijj  had de uitgever  duidelijk e ideeën voor  de productie van de feitelijk e reproducties, zowel ten 
aanzienn van de verschillende staten als de oplagen en de prijs . Ondertussen zou het schilderij  op reis 
wordenn gestuurd om te worden tentoongesteld, eventueel voor  de duur  van zes jaar, hetgeen zeer 
lucratieff  kon zijn. De route was nog niet helemaal uitgewerkt, maar  de Verenigde Staten behoorden tot 
dee mogelijkheden. De tournee van het origineel zou de reproductie kunnen ondersteunen, zowel 
financieelfinancieel als publicitair . Of hij  zijn collegauitgever  er  mee heeft kunnen overhalen is niet bekend. De 
ondernemingg bleek in ieder  geval zeer  succesvol. Voor  een shilling mocht de bezoeker  naar  binnen, 
waarnaa hij  een donkere ruimt e met gedempt licht betrad. Daar  hing het schilderij  in een speciaal door 
Huntt  ontworpen vergulde lijst flonkerend aan de muur, 'lik e a jewel in a gorgeous setting', zoals 
collega-schilderr  Millai s later  opmerkte.201 Het massaal toegestroomde publiek kon intekenen op de 
reproductiess en bovendien een speciaal door  F.G. Stephens geschreven pamflet kopen met tekst en 
uitlegg bij  het schilderij  en de ideeën van de prerafaëlieten in het algemeen. Aldus verdiende Gambart 
laterr  alleen al aan de tentoonstelling van dit schilderij  4000 pond.202 De feitelijk e vervaardiging van 
reproducties,, het tentoonstellen van het origineel en het belang van publiciteit worden hieronder  nader 
uitgewerkt.. Hier  is van belang dat de uitgever  voordat er  één kras op de plaat was gezet, het 
reproductieprocess helder  voor  ogen had, inclusief alle aspecten die daarbij  een rol speelden. 

hii  het ene geval waren de afspraken snel gemaakt, in het andere geval moest er  taai worden 
onderhandeld.. Toen de schilder  Holman Hunt en de handelaar  Gambart tot een principeakkoord waren 
gekomenn over  de reproductie, verkoop en tentoonstelling van The Finding of the Saviour in the 
Temple,Temple, werd het onderhandelingsproces voortgezet door  de juristen van de beide partijen, waarna de 
afsprakenn op schrift werden gesteld.203 m de historische praktij k blijken contracten over 
kunstreproductiee uiterst zeldzaam. Dit kan twee oorzaken hebben, m de eerste plaats kunnen ze 
verlorenn zijn gegaan, zoals de archieven van de uitgeverij  Goupil. m het overgebleven restant van het 
archieff  is, afgezien van de vele prenten, fondslijsten en drukpersen, helaas nauwelijks iets van 
contraetenn bewaard.204 Een andere oorzaak voor  de zeldzaamheid van dit soort contracten is dat ze 
wellichtt  relatief weinig zijn opgesteld. Uitgevers, schilders en graveurs werkten regelmatig jarenlang 
samenn voor  de reproductie van kunstwerken. Gezien deze persoonlijke relaties is het niet uitgesloten 
datt  in deze informele praktij k de meeste overeenkomsten mondeling zijn aangegaan.205 Hoewel 
dergelijkee mondelinge overeenkomsten niet minder  bindend zijn, laten ze uiteraard minder  sporen 

206 6 
na. . Dee gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen kunnen worden beschouwd als het 
sluitstukk van de organisatie van het reproductieproces. Deze organisatie van het proces was cruciaal 
voorr  de verdere levensloop van de reproductie. Het plan uit de eerste fase had nu daadwerkelijk 
inhoudd gekregen. Afhankelij k van de concrete situatie van het recht en de gewoonte, waren de 
schilder,, uitgever, prentmaker, fotograaf en eigenaar  bij  elkaar  gebracht. Vervolgens leverde iedereen 
vanuitt  zijn achtergrond een essentiële bijdrage aan het reproductieproces: de uitgever  had zijn plan, de 
schilderr  zijn recht, de graveur  zijn vaardigheid en de eigenaar  het origineel. Na enig onderhandelen 
wass het organisatorisch kader  voor  de feitelijk e reproductie gereed. Daarmee brak een nieuwe fase aan 
inn de levensloop van de reproductie: de feitelijk e productie van de reproductie. 

2011 J.E. Millais geciteerd in: Holman Hunt 1905, p.193 
2<a2<a Engen 1995, p.48. 
203 3 Maass 1975, p.117-120. 
2044 Tragischer nog is het tot van het archief van de uitgever Buffa waar helemaal niets van over is. 
2055 Ook het conflict in 1832 tussen L 'Artiste en de schilder Leopold Robert ten aanzien van dé reproductie van zijn schilderij 
MoissonneursMoissonneurs was mede het gevolg van de onduidelijke mondelinge afspraken die ér waren gemaakt. Zie over dit conflict en 
LL 'Artiste meer hieronder. Zie ook over zakelijke verhoudingen in de kunsthandel: D. Dekkers, 'Zeer verkoopbaar'. Zakelijke 
afsprakenn tussen dehollandse schilder en zijn kunsthandelaar (1860-1915)', in: J.L. de Jong, E.A. Koster, Onverwacht 
bijeengebracht.bijeengebracht. Opstellen voor Ed Taverne en Lyckle de Vries ter gelegenheid van hun 25-jarige jubileum in dienst van de 
RijksuniversiteitRijksuniversiteit Groningen  ̂Groningen 1996, p.33-39. 
2066 Op basis daarvan is het vooralsnog moeilijk vasttestellen of de overeenkomsten tussen schilders en uitgevers 
overeenkomenn met de contracten zoals die bestonden tussen schrijvers en uitgevers. Gaskell onderscheid 5 soorten 
contracten:: volledige verkoop van het reproductierecht, gedeeltelijk verkoop van het reproductierecht, overeenkomst tot delen 
inn opbrengsten uit de uitgaven, royalties over verkochte exemplaren, publicatie in commissie» zie: Gaskell 1985, p.298-30ö. 

124 4 



DeDe productie van de reproductie 

HeiHei origineel of een alternatief 
Iederee reproductie veronderstelt een origineel, maar de beschikbaarheid ervan was zeker niet 
vanzelfsprekend.. Het schilderij was nog niet af, het hing op een tentoonstelling of het was al bij een 
verzamelaarr thuis.207 Rond het originelee schilderij speelden dan ook regelmatig verschillende, vaak 
tegengestelde,, belangen. Om toegang te krijgen tot het te reproduceren werk, waren goede contacten 
mett de eigenaar essentieel. Zo vroeg de schilder Wilkie aan de verzamelaar Samuel Dobree 
toestemmingg om de graveur John Burnet te ontvangen en hem een werk uit zijn bezit te laten 
reproduceren: : 

'Agreeablee to a request which I formerly made to you respecting the engraving of your picture 
off  The Letter of Introduction, as one of the series of engravings from my works, I write to say 
thatt I am now desirous of having it engraved by Mr Burnet, as a companion to one lately 
publishedd of The Rabbit on the Wall. With your permission, therefore, I should be glad if Mr 
Burnett could be allowed to see the picture; and, if convenient to you, will be happy myself to 
accompanyy him.'208 

Toenn de firma Buffa eens Vermeers Gezicht op Delft in prent wilde brengen, moest deze alle zeilen 
bijzettenn om toegang te krijgen tot het geliefde werk. Het meesterwerk was destijds in het bezit van de 
familiee Six, die zelden toestemming gaf om kunstschatten te vermenigvuldigen. De uitgever had zijn 
hoopp gevestigd op de etser Zilcken, zoals hij schreef: 

*zooo gebeurde het eens, dat zij [de firma Buffa, RV] mij opdroegen een ets te maken naar het 
beroemdee "Stadsgezicht" van den Delfschen Vermeer, destijds in de collectie Six; zij vroegen 
mijj  dit met zooveel klem dat zij mij zeide dat "het geld" er niet op aan kwam indien ik maar 
vergunningg kon verkrijgen. In dien tijd gaf de familie Six hoegenaamd geen toestemming om 
haarr schilderijen te reproduceren; zelfs aan Bode was geweigerd "Burgemeester Six " in zijn 
groott werk over Rembrandt op te nemen! Het toeval, dat in mijn leven dikwijls een rol heeft 
gespeeld,, wilde dat ik bevriend was met Dr. Voute en zijn vrouw. Deze was mij zeer 
welwillendd gestemd en kende de teekenmeester van de familie Six; in mijn belang als artiest 
werdd permissie gevraagd de ets naar Vermeer te mogen maken; weldra verkreeg ik deze 
toestemmingg op voorwaarde, dat ik niet zou werken in de zalen waar de schilderijen hingen; 
datt was een groot bezwaar, maar ik loste de moeilijkheid op door een fotografie te laten 
maken,, op de schaal van mijn ets, terwijl Jacob Maris mij een zeer mooie copie, - door 
Brugmann -, leende van het schilderij, om de kleuren en de toon te kunnen nagaan.'200 

Zilckenn kreeg dus toestemming, maar moest zich vervolgens toch enigszins behelpen. 
Beroemdee prentmakers stuurden eerst hun assistent vooruit om het origineel te bekijken. De 

gerenommeerdee graveur S.W. Reynolds zond regelmatig de nog jonge Samuel Cousins eropuit om 
nauwkeurigee tekeningen te maken van schilderijen als basis voor zijn reproductieprenten.21 Deze 
vormm van delegatie was waarschijnlijk alleen voorbehouden aan de meest succesvolle prentmakers. De 
prentmakerss waren meestal op zichzelf aangewezen. Bij fotografen bestonden vergelijkbare patronen 
vann samenwerking. Met de bloei van de fotografie vanaf het begin van de jaren zestig groeiden 
sommigee fotostudio's uit tot organisaties met meer dan tien medewerkers.211 Ook beroemde fotografen 

Zie:: Brief Henry Raeburn aan William Walker, I maart 1821, geciteerd in: Sandersonl925,p. 134-136. Zo vroeg David 
Wilkiee aan de Earl of Mansfield's toestemming om zijn bekende schilderij The Village People te mogen reproduceren, zie: 
Brieff  David Wilkie aan Earl of Mansfield, 24 april 1812, geciteerd in: Cunningham 1843 I, p.348-349. Plechtig benaderde 
Wilkiee in een ander geval de Koning van Beieren voor toestemming tot reproductie, zie: brief van D. Wilkie aan Brook 
Taylor,, 14 februari 1821, geciteerd in: Cunningham 1843 II, p.40-41. 
2088 Brief David Wilkie aan Samuel Dobree, 13 October 1821, geciteerd in: Cunningham 1843 II, p.63. 
^Zilckenn 1928, p. 109. 
2100 Dyson 1984, p.38. 
2111 McCauley, p.38-55. 
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alss Braun of Hanfstaengl stuurden vaak hun assistenten vooruit om de eerste voorbereidingen te 
treffen. . 

Gingg de prentmaker  of fotograaf, of diens assistent, soms naar  het origineel, in andere gevallen 
kwamm het werk naar  de bewerker  toe. Toen de schilder  Henry Raebum (1756-1823) een schilderij  naar 
eenn prentmaker  stuurde voor  reproductie, vroeg hij  deze in 1821 om de grootste voorzichtigheid te 
betrachtenn met het nieuwe werk; het was nog nat: 

'II  regret having kept Lord Hopetoun's portrai t for  so long from you, but I would not venture to 
sendd it sooner, it has now received its last touch and varnished, and I therefore hope you wil l 
takee the utmost care of it, - if any dust should get upon it, do not allow it to be rubbed off, but 
merelyy blown off with the wind of a soft silk handkerchief.'212 

Inn een andere situatie had de prentmaker  Willia m Simmons een kostbaar  schilderij  thuis en beloofde 
hijj  de uitgever  Agnew 'to take every care of the picture, locking it in his bedroom every night/213 

Somss ging het mis. Zo raakte de etser  Zilcken eens in een lastig parket toen hij  een origineel 
werkk (een kostbare aquarel van Willem Maris) kwijtraakt e dat hij  had geleend van de bekende 
verzamelaarr  Van Eeghen. Na de voltooiing van zijn ets had Zilcken de plaat, een laatste afdruk en de 
aquarell  terug naar  de uitgever  Bufïa gestuurd. Tot zijn grote schrik ontving de etser  een brief van de 
uitgeverr  met de mededeling dat de plaat en de afdruk wel waren aangekomen, maar  niet de aquarel 
vann Willem Maris: 

'I kk  schrok hevig; het toeval wilde, dat Willem Mari s vlak bij  mij  logeerde om in den polder 
studiess te maken, zooals hij  wel eens met mooi weer  deed. De ging onmiddellij k met den brief 
naarr  hem toe en hij  raadde mij  zoo spoedig mogelijk naar  Amsterdam te gaan om de zaak in 
handenn der  politi e te stellen. Daar  aangekomen ging ik dadelijk Mr  Biederlack opzoeken, die 
mijj  den raad gaf eerst nog eens met den kunstkooper  te gaan praten; deze gelastte nog eens een 
onderzoekk in te stellen in het berghok; onder  mijn oogen werd net het pak te voorschijn 
gehaald,, maar  niets was te vinden van de aquarel. Ik werd gesmeekt geen gevolg aan het 
gebeurdee te geven, daar  dit "voor  de firma  zoo onaangenaam zou zijn" , en Het mij  vermurwen; 
hett  toppunt was, dat ik na eenige tijd  verzocht werd om een nieuwe aquarel, van geheel ander 
coloriett  en karakter, die Willem Mari s grootendeels naar  mijn ets gemaakt had, aan den heer 
vann Eeghen te gaan aanbieden, in plaats van het juweeltje, dat welicht in een ander  werelddeel 
terechtt  is gekomen. De Heer  van Eeghen was uiterst welwillend; hij  nam het geval op met een 
fijn-ironischefijn-ironische  glimlach, wel wetende, hoe het in sommige kunsthandels toegaat.'214 

Hett  beeld van het origineel werd vaak ondersteund door  een rijk e verzameling van replica's, 
repetitions,, reductions en copieën, zoals reeds in het hoofdstuk Pinxcit et Sculpsit is opgemerkt. Voor 
eenn onbereikbaar  origineel waren daarom voldoende alternatieven.215 Het grote voordeel daarbij  was 
uiteraardd dat men beter  tegemoet kon komen aan de andere belangen rondom het origineel. Het werk 
bleeff  vri j  van reproductie - ook in juridisch opzicht - en kon gewoon bij  de eigenaar  in de woonkamer 
blijvenn hangen of op een tentoonstelling te bezichtigen zijn. Het grote nadeel is, zoals gezegd, dat het 
tegenwoordigg vaak lastig is vast te stellen wat 'hef origineel was in het reproductieproces.216 In de 
tweedee helft van de negentiende eeuw gebruikte men regelmatig foto's als ondersteunend 
beeldmateriaal.. Zo kwamen Gambart en de schilder  Frit h overeen dat de schilder  voor  de reproductie 
vann de drie schilderijen uit de serie The Streets of London * shall touch up the Photographs of the said 
Picturess in order  to assist the Engravers in engraving the said Pictures'. Soms werden dergelijke 
foto'ss door  de schilder  ter  beschikking gesteld, meestal zorgde de uitgever  hiervoor. In andere 
gevallenn leverden schilders tekeningen, prenten of aquarellen aan de prentmaker  als visuele 

2.22 Brief Henry Raebum aan William Walker, 22 mei 1821, geciteerd in: Sanderson 1925, p. 136. 
2.33 Dyson 1984, p.72. 
2.44 Zilcken 1928, p.111-112. 
2.55 In het eerder aangehaalde contract lussen Holman Hunt en Agnew werd de levering van een kopie zwart-op-wit 
vastgelegd,, zie: Enger] 1995, p.50-51. 
2166 Lafbnt-Couturier 1996, p.63-67. 
2177 Geciteerd in: Maas 1975, p.158. 
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ondersteuningg van het origineel. Waarmogelijk gebruikte men het origineel zelf, al was het maar met 
hett oog op de markt, waar reproducties gemaakt naar het origineel vaak de voorkeur kregen boven 
prentenn gemaakt naar een intermediaire tekening of schets.218 Soms was zelfs het origineel niet 
voldoende.. Zo ontving de graveur Henriquel-Dupont bij het graveren van een geschilderd portret van 
dee Franse koning, ook de koning zelf als voorbeeld voor zijn gravure.219 Uiteraard hadden prentmakers 
vaakk een voorkeur voor het origineel. Dat gold niet voor fotografen, die door de beperking van hun 
techniektechniek juist vaker liever werkten met een reproductie in zwart-wit dan met het origineel in kleur, 
glimmendd van vernis. 

Schetsen,Schetsen, graveren en fotograferen 
Inn zijn handboek voor  de graveur, Nouveau manuel complet du graveur ou traite de l 'art de la gravure 
(1825)) beschreef Peirot het ideale atelier voor de prentmaker: 

'Lee local destine a servir d'atelier de gravure doit être assez vaste; il est important que Ie jour 
yy soit direct et pur; une seule croisée, grande, et percée dans une direction libre de toute 
interceptionn de la lumière, doit être préférée a plusieurs ouvertures dont les jours se croisent et 
deviennentfaux.*220 0 

Naa de eventuele voorbereidingen bij het origineel op locatie, voltrok het feitelijke reproductieproces 
zichh grotendeels op het atelier. Voldoende ruimte en goed daglicht waren daarbij essentieel. 
Prentmakerss werkten daar soms samen met leerlingen of assistenten, maar in de regel was het volgens 
dee graveur Raimbach een eenzaam en monotoon bestaan.221 Ook fotografen opereerden aanvankelijk 
inn een overzichtelijke werkplaats; rond 1860 groeiden sommige fotostudio's uit en namen meerdere 
medewerkerss in dienst.222 De graveur, mezzotinter of etser bezat op zijn atelier een uitvoerigee sortering 
vann burijnen en andere werktuigen voor het bewerken van metaal, aangevuld met de nodige 
chemicaliën.2233 Daarbij bestonden voor prentmakers speciale handboeken en andere naslagwerken met 
praktischee informatie over het uitvoeren van de verschillende technieken. Afgezien van het boek van 
Perrott kan daarbij gewezen worden op het traditionele - nog steeds gebruikte - handboek van A. 
Bosse,, Traite des manières de graver Parijs (1645) en publicaties als A. Fökke, De Graveur (1796), 
T.H.. Fielding, The Art of Engraving (1841) en J. Roller, Praktische Handleiding bij het etsen op koper 
(1889).224 4 

Dysonss studie Pictures to print geeft ons uitvoerig inzicht hoe het op een atelier van een 
prentmakerr toeging.225 Alvorens één kras op de plaat was gezet, was het gebruikelijk om een 
nauwkeurigee tekening te maken van het origineel.226 Zo maakte de jonge Samuel Cousins regelmatig 
tekeningenn voor zijn leermeester S.W. Reynolds, zoals Anthony van Dijck dat ooit deed voor de 
graveurss op het atelier van Rubens. Soms had de schilder reeds de helpende hand geboden door de 
oorspronkelijkee voorstelling te verkleinen op het formaat van de reproductie in de vorm van een 

2188 Scott 1999, p.62. 
2199 Anoniem, 'Variétés', L 'Artiste, (1837) XIII , p.351. 
220 0 Perrott 1984, p.19. 
2211 Dyson 1984,p.42-44. 
222McCauley,, p.38-55. 
2233 Perrot 1984, p.19-23. Het rijke instrumentarium van de graveur blijkt ook uit veiling van de inventaris van CE. Taurel. 
Ziee veilingcatalogus Taurel: L.51897, 27 juin-1 juli 1918 Amsterdam, p.62-64. Zie ook: Dyson 1984, p.83-93. 
2244 De Nederlandse etser Zilcken bezat: A. Bosse Algemeen middel tot depractijck der doorzicht-kunde op tafereelen, of 
regel-loseregel-lose buytengedaenten. Amsterdam 1664, Waarschijnlijk gebruikte hij weinig zijn Portugese vertaling door J. J. Viegas 
Menezess van A. Bosse, Tratato da gravura a agua forte, a buril, e em maneira negra com o modo de construir asfrensas 
modernasmodernas e de imprimir em talho doce. Lisboa 1801. Bovendien had hij Martial, Nouveau traite de la gravure a l 'eau forte 
pourpour lespeintres et les dessinateurs, Paris 1873, M Henrici, Die Kupferstechkunst unddie Stahlstieh, Leipzig 1838 en A. 
Fokkee Sz., De Graveur, behelzende eene beknopte Handleiding tot de daktylioglypkia ofgraveerkunst in edele gesteente; het 
stempelsnijden;stempelsnijden; het graveeren in hout en koper; het etsen; het graveeren in zwarte kunst, of in mezzo tinto enz. Benevens 
beschrijvingbeschrijving en afbeelding der werktuigen tot deze kunsten gebezigd wordende, Dordrecht 1796. Zie cat veiling.. Zilcken, 13-
155 mei 1902, Den Haag, no.559-563 L.60191 Zie voor een beknopte bibliografie met werken over technieken Hind, p.395-
397. . 
2233 Zie voor een uitvoerige beschrijving van het ambachtelijk proces: Dyson 1984,31-55, 113-144. 
2266 Perrot schreef in zijn handboek voor de prentmaker: 'Les premières études du graveur sont les mêmes que celles qui 
conviennentt au dessinatéur, au peintre et au sculptuer. Il doit dessiner avec une grande justesse, avec gout et facilité; il est 
très-peuu de graveurs célèbres qui n'aient été d'exceüents dessinateurs.' Perrot 1984, p.15. 
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geschilderdee reductie. Meestal moest de afbeelding echter  door  de prentmaker  worden verkleind. 
Fieldingg beschrijft in The Art ófEngraving (1841) dat daarvoor  het origineel vaak met waterverf van 
eenn raster  werd voorzien als richtlij n voor  de tekening. Was de tekening voltooid, dan werd de 
afbeeldingg spiegelbeeldig op de plaat overgebracht.22 Na het afdrukken was de afdruk vervolgens 
weerr  'identiek*  aan het origineel.228 Bij  de houtgravure werd de afbeelding soms rechtstreeks op het 
houtblokk geschetst en verscheen de afdruk als spiegelbeeld. 

Stondd de afbeelding eenmaal op de plaat, dan kon het graveren beginnen, zoals Ruskin 
omschreef::  'Engraving, then, is, in brief terms, the Art of Scratch. It is essentially fhe cutting into a 
solidd substance for  the sake of making your  ideas as permanent as possible, graven with an iron pen in 
thee Rock for  ever.*229 Overigens werden de hoofdlijnen van de gravure doorgaans gedtst, een 
werkwijz ee die al in de achttiende eeuw gebruikelijk was. Vervolgens werd de prent uitgewerkt in de 
uiteindelijk ee techniek: hjngravure, mezzotint, aquatint, ets, droge naald of een combinatie van deze 
methoden,, zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht.230 Over  het algemeen werd de compositie van 
hett  geheel naar  de details uitgewerkt. Vanuit de achtergrond werden de figuren aangebracht, waarbij 
dee meest gedetailleerde delen zoals gezichten en handen veelal op het laatst werden ingevuld.231 

Tekenendd voor  deze werkwijze is de Engelse portretschilder  Raeburn, die zijn schilderij  gewoon even 
vann de stippelgraveur  Willia m Walker  leende voor  een tentoonstelling, terwij l de graveur  in de 
tussentijdd doorging met de achtergrond, waarna de details later  zouden volgen, als het origineel weer 
beschikbaarr  was. Lithografi e maakte veel moeizaam schraap- en kraswerk overbodig. De lithograaf 
konn in veel gevallen direct op de steen tekenen of de afbeelding eenvoudig overbrengen met 
zogenaamdd transfer paper. 

Bijj  deze vertaling van het getekende of geschilderde origineel naar  een grafische reproductie, 
ontstondd de vraag in hoeverre de bewerker  trouw moest blijven aan zijn eigen metier  of zich juist 
moestt  inzetten voor  de suggestie van een andere techniek en de hand van de oorspronkelijke maker. 
Onderr  prentmakers bestonden hierover  verschillende meningen, die te verdelen zijn in de 'rekkelijken ' 
enn 'preciezen*. De praminente Engelse graveur  W J. Linton huldigde de opvatting dat de prentmaker 
eenn schilderij  vri j  mocht interpreteren wat betreft de oorspronkelijke techniek van het origineel. Een 
exponentt  van het andere kamp was de Amerikaanse graveur  JJP. Davis: 

'Théé more the original artist' s work appears in the engraving, unobscured by the personality of 
thee engraver  - the more "brush marks"  there are and the fewer  tool marks - the better  is the 
effectt  produced/234 

2277 Hiervoor bestonden verschillende methoden. Fielding beschrijft een wijze waarop de bevochtigde tekening op een met 
wass ingesmeerde plaat wordt afgedrukt. Zie ook hierover Perrot 1984, p.62-67 en Roller z.j., p.45-48. 
2288 Wax 1990, p.67. 
^Ruskinn 1907, p.31. 
2300 Behalve het handmatig graveren in de plaat werden in de loop van de negentiende eeuw voortdurend nieuwe technieken 
uitgevondenn om sneller de groeven in de plaat te kunnen aanbrengen, zie: Dyson 1984, p. 130. 
2311 Een voorbeeld is de prent van James Henry Watt naar The Highland Drovers: Scene in the Grampians van Edwin 
Landseer,, zie: Lambert 1987, p.52-53. Anthony van Dijek werkte vaak andersom en begon met de gedetailleerde gezichten, 
eenn wijze van werken die in de negentiende eeuw waarschijnlijk minder vaak werd gevolgd. 
2322 'It is necessary as I mentioned to you once before that Lord Hopetoun's portrait should be varnished before it is entirely 
outt of my hand and I wish to take this opportunity to put it into our Exhibition which opens next week-1 mean it must be in 
nextt week -1 suppose you can be going on with the background in the time- or you can bring up the background to a certain 
lengthh on one of the impressions so as to enable you to go on. I send you Mr. Alison's portrait-1 will write you again what 
timetime I want over Lord Hopetoun's picture.'zie: brief Henry Raeburn aan William Walker, 1 maart 1821, geciteerd in: 
Sandersonn 1925, p.134-136. 
2333 In een bericht over de gravure van Rudolf Stang naar de Sposalizio, het huwelijk van Jozef en Maria, van Rafael werd de 
inzett van de graveur voor zijn nauwkeurige weergaven van het origineel zeer bewonderd. Nadat Stang in 1865 een getrouwe 
tekeningg naar het schilderij in Milaan had gemaakt werkte hij vervolgens zeven jaren aan de plaat, m De Kunstkronijk 
roemdee men de verdienste van Stang: 'dat hij zich tegenover het origineel geheel heeft verloochend, dat hij van alle 
vituositeitt en zucht om met de graveerstift te pronken heeft afstand gedaan, dat hij streng en sober niets heeft beoogd dan het 
schilderijj  in haar eigen karakter trouw terug te geven. De fijnheid van hare vormen, de juiste verhouding van toon en licht en 
bruin,, de innigheid van het gevoel van den schilder, dat alles is op meesterlijke wijze wedergegeven. De plaat is ongeveer 
halff  zo groot als het oorspronkelijke. De uitstekende graveur heeft onmiddellijk na het verschijnen van zijn werk de titel 
professorr gekregen.', anoniem, 'Kunstnieuws', De kunstkronijk 1874, JRG16, p.23-24. De inzet van dé prentmaker voor een 
nauwgezettee weergave van het origineel werd ook door Johan Gram bewonderd in zijn bespreking van het werk van de 
lithograaff  JJ. Mesker, zie: J.Gram, 'Schilderij en lithographie', Kunstkronijk 17 (1875), p.50-51. 
2344 Fawcett 1986, p.204. 
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Dee graveur Calamatta benadrukte eens dat hij bij het graveren nooit details van het origineel wilde 
aanpassenn of mooier wilde maken.235 De 'preciezen' onder de prentmakers stelden zichzelf volledig in 
dienstt van het origineel en de oorspronkelijke kunstenaar. Dat was ook streven van de etser Zilcken. 
Toenn de literator Frans Netscher hem eens verweet dat zijn etsen niet genoeg zijn persoonlijk stempel 
droegen,, schreef de etser zelf hierover: 

'Toenn ik dit las, schreef ik een brief aan Netscher, waarin ik zeide, dat mijn mening was, dat in 
"eenn vertolking" men zijn "ik" niet moet laten zien, maar in de eerste plaats het karakter van 
denn artiest, waarnaar men gewerkt heeft, en tenslotte haalde ik de woorden aan van Willem 
Smaltt (in het R. Nieuwsblad), "is het niet den ontwerper een zwijgende hulde gebracht, 
wanneerr men, rondziende, zijnen naam vergeet, en die van Rembrandt of Stevens, Maris of 
Israelss en zoovele anderen op de lippen zweeft?"'236 

Ondankss Zilckens helder geformuleerde doelstelling komt uit zijn reproductie-etsen overigens vaak 
eenn ander beeld naar voren, zoals zal blijken uit zijn etsen naar Jozef Israels. 

Vergdee het graveerwerk soms jaren van geduld, de fotograaf moest vooral hopen op enkele minuten 
helderr daglicht. Perrot benadrukte al het belang van een groot raam in het atelier van de graveur voor 
voldoendee daglicht, maar voor een fotograaf was dat vaak nog te weinig. Een goede belichting was 
cruciaall  voor een geslaagde fotografische afbeelding, en in de praktijk was dit een terugkerend 
probleem.. Het waren waarschijnlijk ook bebchtingsproblemen die Courbet parten speelden bij het 
fotograferenn van zijn werken, zoals hij schreef: 

'Nouss avons tres occupés, ces temps-ci, a faire les photographies des Lutteurs, de La Fileuse, 
dess Baigneuses et [de] mon portrait. Il n'y a rien de si difficil e que ces opérations-la. Nous 
avonss essayer par trois ou quatre photographes, qui n'y pouvaient rien. Mon portrait est 
superbe,, quandj'en aurai des exemplaires je vous en enverrai ainsi que de mes tableaux.237' 

Mett de hoop op een goede belichting informeerde de kunsthistoricus Abraham Bredius bij de directeur 
vann het Rijksmuseum naar de mogelijkheden om een aantal schilderijen te laten fotograferen. Gezien 
hett slechte Hollandse weer wilde hij met het museum afspreken dat de fotograaf bij de eerstkomende 
zonnigee dag langs mocht komen: 

'Mett dit duistere weder zal het een heele toer zijn een goede fotografie te verkrijgen. Welke 
fotograaff  beveelt U aan? W.A Mottu? Of Oosterhout of hof? - En zou 't dan Zóó geschikt 
kunnenn worden dat bijv: met den fotograaf afgesproken word dat hij op den eerste helderen 
dagg kan komen? Moet dit niet in den tuin geschieden? In 't gebouw zal 't altoos minder goed 

*238 8 

gaan. . 

Hett fotograferen van kunstwerken was daarmee letterlijk net zo wisselvallig als het weer. Om het 
schaarsee Hollandse zonlicht optimaal te benutten, kregen de firma's Braun en Hanfstaengl zelfs 
toestemmingg om Rembrandts Nachtwacht in de tuin van het museum te fotograferen. De Amsterdamse 
fotograaff  Jager ging nog verder. Ook hij wist dat fotograferen in de buitenlucht de beste resultaten op 
zouu leveren. Hijj  vroeg geen toestemming om de werken naar buiten te mogen brengen, maar wees de 
directiee er in 1885 op dat bij de verhuizing van de schilderijen van het Trippenhuis naar het nieuwe 
gebouww van Cuypers alle werken toch verplaatst moesten worden. Was deze verhuizing geen unieke 
mogelijkheidd om de werken voor de lens van de fotograaf te plaatsen? Hoewel het plan niet is 
uitgevoerd,, is het tekenend voor de inventiviteit van fotografen, die altijd op zoek waren naar de juiste 
belichtingg bij de reproductie van kunstwerken. Alleen het helderste zonlicht was voldoende voor een 
overtuigendee reproductie. Succesvolle fotografen betrokken ingenieuze studio's die ruim voorzien 

Reniéé 1998, p.46-47. 
Zückenn 1928, p.50. 
brieff  G.Courbet aan zijn ouders, 13 mei 1853, opgenomen in Ten Doesschate Chu 1996, p.104-105. 
brieff  van A.Bredius aan Directeur RM, 28 december 1881, Den Haag RMA163, nx.78. 
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warenn van daglicht. De befaamde Franse fotograaf Nadar  bouwde een fotostudio met een vrijwe l 
geheell  glazen gevel, terwij l zijn collega Paul Gueuvin zelfs de gevel van de werkplaats grotendeels 
wegliett  om maar  niets van het licht te missen.239 Na de opname in het volle zonlicht trok de fotograaf 
zichh terug naar  zijn donkere kamer om met een heel arsenaal aan chemicaliën de afbeelding te gaan 
ontwikkelen. . 

Proefdrukken*Proefdrukken* staten en valse varianten 
Alss de prent enigszins was gevorderd, werd het tij d om proefdrukken te maken. De keuze van de 
drukkerr  was daarbij  van vitaal belang. McQueen, Lemercier, Cadart en Brugman waren enkele 
bekendee drukkerije n voor  de vermenigvuldiging van gravures, litho' s of etsen. Gezien de invloed van 
dee drukker  op het uiteindelijk e resultaat, hadden kunstenaars nadrukkelij k hun voorkeuren.240 In veel 
gevallenn bleef de drukker  échter  anoniem verscholen achter  de uitgever.241 

Drukproevenn waren nodig om de vorderingen van de plaat te kunnen beoordelen. Vooral bij 
gravuress was de afbeelding beter  op papier  te bekijken dan op de plaat zelf, dit in tegenstelling tot 
litho's.. Uiteraard waren pretófdrukken in de eerste plaats van belang voor  de prentmaker. Tussentijdse 
controlee van de compositie, de tonaliteiten tussen wit, grij s en zwart, was noodzakelijk voor  het 
vervolgg van het reproductieproces. De drukproeven konden uiteraard ook aan anderen worden 
voorgelegdd ter  beoordeling. Zo ontving Turner  via zijn uitgever  Moon een proefdruk van een 
reproductiee voor  de Liber Studiorum vervaardigd door  prentmaker  Willia m Mille r  (1796-1882). In een 
brieff  van 22 oktober  1841 schreef de schilder  aan de prentmaker: 

'soo now to business. It appeares to me that you have advanced so far  that I do think I could 
noww recollect sufficiently - without the Picture before me but wil l now point out turn over and 
answerr  your  questions viz. If the sky you feel [is] right  you could advance more confidently 
thereforee do not touch the sky at present but work the rest upon to it. The distance may be too 
dark,, tho it wants more fine work, more character  of woods down to the very campagna of 
Romee a bare sterile flat... much lighter  in tone.'242 

Dee schilder  Turner  - bij  prentmakers berucht om zijn strenge controle - vervolgde deze brief met 
nauwgezett  commentaar  en schreef hoopvol: 

'II  am glad to hear  you say I can have the picture after  the first touched proof and that [deleted] 
thiss long letter  of directions wil l be equal to one and you wil l be able to proceed with 
confidence-writee if you feel any difficult y and believe me trul y yours, J.M.W. Turner.' 

Turnerr  is slechts één voorbeeld van een kunstenaar  die de proefdrukken naar  zijn schilderijen 
nauwgezett  controleerde, van commentaar  voorzag in de marge en de geannoteerde prent retourneerde 
aann zijn prentmaker./2#J Zilcken beschreef in zijn Herinneringen een vergelijkbare praktij k met Jacob 
Maris: : 

'Wanneerr  ik nu een staat van een ets aan Jacob Mari s liet zien, nam hij  dadelijk houtskool en 
witt  krij t en in een minimum van tij d wist hij  op zulk een proef rust en harmonie aan te 
brengen.. Zoo bezit ik nog enkele dier  staten, waarvan sommige met veel liefde zijn doorwerkt, 
eveneenss als enkele op dezelfde wijze behandeld door  J. Israels. Wanneer  ik daarna de 
verbeteringenn had aangebracht, begaf ik mij  weer  naar  den artiest, totdat deze verklaarde, dat 
ikk  aan mijn plaat niets meer  behoefde te doen.*243 

239239 McCauley 1994, p.66-68. 
2400 Zie bijvoorbeeld Whistier met zijn voorkeur voor de lithografisèh drukker Thomas Way, zoals blijkt uit zijn brief aan 
Davidd Croal Thompson, 21 juli 1894 (ontvangen), opgenomen in: Thorp 1994, p. 142-144. 
2411 Dyson 1984, p.43-55. 
2422 Brief Turner aan W.Miller 22 October 1841, geciteerd in: Harrison Wood Gaiger, p.257-258. 
2433 Zilken 1928, p.51b. 
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Dee schilder Mesdag controleerde eveneens Zilckens reproductieetsen voor het album H. W. Mesdag. 
TheThe Painter of the North Sea (1896), en zijn vrouw zag toe op de bijschriften van de etser.244 Ook de 
Fransee tijdgenoot Toulouse-Lautrec hield de vinger aan de pols. Aan zijn prenthandelaar Amould 
schreeff  een tussenpersoon namens de schilder: 'Monsieur de Toulouse-Lautrec me charge de vous dire 
qu'ill  autorise a reproduire toutes les affiches que vous voudrez a condition de lui montrer les épreuves 
avantt rimpression.'245 Eventueel commentaar werd vervolgens verwerkt in de plaat, waarna soms 
opnieuww een proefdruk volgde, die ook weer aan de schilder werd voorgelegd totdat de prent naar 
wenss was. Opmerkelijk is een gravure van James Ward naar het schilderij Lady Heathcote as Hebe 
(1804)) van John Hoppner. Nadat de graveur een proefdruk aan Hoppner hadd voorgelegd, had de 
schilderr de prent gecorrigeerd. De schilder liet enkele details van de gravure echter onaangetast, maar 
besloott vervolgens om zijn origineel aan te passen aan de reproductie, zoals hij graveur het weten via 
eenn opmerking op de proefdruk.246 Behalve aan de schilder werden de proefdrukken voorgelegd aan de 
uitgeverss als bewijs van de voortgang van het reproductieproces. Dit gaf de uitgever de mogelijkheid 
omm het proces onder controle te houden. Illustratief is dat de betaling van de prentmaker soms 
geschieddee aan de hand van de verschillende proefdrukken.247 

Gezienn de aard van het fotografisch reproductieproces waren bij het nieuwste medium 
proefdrukkenn minder goed mogelijk. Toch werd een vergelijkbare werkwijze ook bij foto's toegepast. 
Vann Dante Gabriel Rossetti is bekend dat hij zich nadrukkelijk inzette voor de fotografische 
reproductiee van zijn werk en daarbij de negatieven en de foto's retoucheerde: *My own impression is 
thatt there is no change of a full success with the Lady of the Window unless by the retouching 
process.'2488 Whistler benadrukte tegenover David Croal Thompson, vertegenwoordiger van Goupil, 
mett het oog op fotografische reproducties: 'However first I must see the photographs themselves-'249 

Dee schilder Mauve schreef in een brief van 12 juli 1886 in vergelijkbare woorden aan de 
kunsthandelprentuitgeverr Tripp & Arnold: *Je désire de voir les photographies d'après mes 
tableaux.'2500 De schilder August Allebé schreef op 13 augustus 1903 woorden met een vergelijkbare 
strekkingg aan H.P. Bremmer naar aanleiding van reproducties van zijn werk voor de populaire serie 
BeeldendeBeeldende Kunst in Nederland: 

'Wil tt mij vergurme U beleefdelijk te herinneren aan onze afspraak en Uwe belofte van 
geenerleii  schetsjes van mij te publiceeren zonder dat ik de proeven heb gezien, - ook omtrent 
dee volgorde zou ik gaarne worden geraadpleegd. '2S1 

Err lijk t in de negentiende eeuw een uitgebreid verkeer van proefdrukken te hebben bestaan, 
circulerendd tussen de prentmaker, de kunstenaar, de drukker en de uitgever. Proefdrukken vormden in 
veell  gevallen de spil van het reproductieproces, bij de traditionele gravure meer dan bij de lithografie 
off  fotografie.252 Juist de gravuretechnieken waren de meest arbeidsintensieve - en dus meest kostbare -
reproductiemethoden.. Gezien de omvangrijke investeringen die hiermee gepaard gingen, was het juist 
bijj  dergelijke reproducties van belang de voortgang van het reproductieproces onder controle te 
houden.. Het controleren van proefdrukken was aldus bij uiteenlopende kunstenaars vrij gebruikelijk. 
Daarmeee is niet gezegd dat deze praktijk opging voor alle kunstenaars en alle reproducties. Tekenend 
iss wellicht de eerder aangehaalde kritische brief van de schilder Allebé, die de criticus Bremmer eraan 
moestt herinneren dat de schilder de reproducties nauwgezet wilde controleren.253 Het schrijven toont 

2444 Aldus Zilcken in zijn voorwoord van H. W, Mesdag. The Painter of the North Sea. With etchings and descriptive text by 
PhilipPhilip Zilcken, London Paris Melbourne 1896. 
2455 brief E. Ancpurt aan Amould, gesigneerd door H. de Toulouse-Lautrec, 18 maart 1896, geciteerd in Goldschmidt 
Schimmell  1969, p.301. Ook kan gewezen worden op Whistler die de foto's naar zijn werk eerst wilde beoordelen voor 
publicatie.. Zie: Thorp 1994, p. 131. 
2466 Griffiths 1996, p. 137. 
2477 Zie bijvoorbeeld dagboek van Lucas, 23 maart 1888, opgenomen in Randall 1979, p.666. 
2488 Brief van DG. Rossetti aan Shields, 7 februari 1877, geciteerd in: Faxon 1995, p.328. 
2499 Brief J.A. McN. Whistier aan David Croal Thompson, april 1892, opgenomen in: Thórp 1994, p.I31. 
2500 brief A. Mauve aan Tripp & Arnold, Laren 12juület 1886,Fondation Custodia Parijs, Inv. 1982 A 84. 
2511 Brief van A. Allébe aan H.P. Bremmer, 13 augustus 1903, Bremmerarchief Gemeentearchief Den Haag. Met dank aan 
Hildeliess Balk die me op deze brief wees. 
2522 Raimbach 1843, p.115. 
2333 Brief van A.AIlebe aan H.P. BTemmer, 13 augustus 1903 Bremmerarchief, Gemeente-archief Den Haag. 
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enerzijdss de persoonlijke betrokkenheid van de schilder  bij  de reproductie van zijn werk, anderzijds 
lijk tt  de brief juist geschreven vanwege het ontbreken van de feitelijk e betrokkenheid bij  dit proces. 

Dee proefdrukken waren als eerste resultaten van het reproductieproces ook commercieel niet 
zonderr  betekenis. Gambart merkte op: 

'Thee unfinished Proofs publishers are in the habit to canvass with, are generally only shown to 
thee Trade with all due intimation of their  unfinished state [and this is] rather  a favourable 
circumstancee than otherwise since it leaves to the imagination to fancy the wonders that are 
coming.... When a plate is finished the illusion ceases, there is the fact, and in ninety-nine 
casess out of a hundred the interest abates.*254 

Dee 'Onvoltooide*  prenten hadden de charme van een grafische schets, geliefd om zijn eigen 
kwaliteiten.. Juist het onvoltooide, het schetsmatige, gaf deze prenten, los van hun functie, een eigen 
artistiekee en economische waarde. Hetzelfde gold voor  de aantekeningen van de schilder  in de marge 
vann de prent. In wezen waren deze remarques niet meer  dan instructies aan de prentmaker, maar  in de 
praktij kk  kregen ze los van het reproductieproces een eigen esthetische waarde. 

Naa de proefdrukken volgden diverse 'staten' van een prent. Afhankelij k van de gebruikte techniek 
raaktee de plaat door  het vele afdrukken versleten en liep de kwaliteit van de afbeelding terug. Om 
nieuwee afdrukken te kunnen maken werd de plaat regelmatig 'opgewerkt'  voor  een 'tweede leven'. Zo 
wass met de graveur  Cousins overeengekomen dat hij  met zijn prent naar  Abercorn Children door  het 
opwerkenn van de plaat een oplage van duizend exemplaren moest garanderen.255 Vooral bij  populaire 
prentenn werd de plaat regelmatig opnieuw bewerkt om maar  meer  afbeeldingen te produceren. De 
graveurr  Raimbach benadrukte hoeveel werk het opwerken van de plaat soms vereiste: 

'Veryy considerable and constant reparations were of course rendered necessary by the wear 
andd tear  of the plates in the process of printing , amounting in some cases to as much time 
problably,, in their  execution as might have suffied for  a re-engraving of the plate.'256 

Signeren Signeren 
Voltooidee reproducties werden regelmatig gesigneerd door  de schilder, prentmaker  of beiden. Zo 
ontvingg kunsthandelaar  Lucas na de voltooiing van de ets van Kratk e naar  Jules Bretons L 'Alouette de 
schilderr  en de prentmaker  thuis om een aantal proofs te signeren.257 Whistier  signeerde foto's naar  zijn 
werk,, zoals hij  schreef aan David Croal Thompson, werkzaam bij  de Londense vestiging van Goupil: 

'I nn signing to proofs I Find considerarble difference in their  condition - There is no doubt that 
thee negatives have given most remarkably beautiful proofs - If you only sift them out and 
insistt  upon it you can have perfect collections. - At present some of die Carlyles are too pale-
andd some of the Valparaiso Crepuscules are too black-Otherwise seriously I think when they 
aree seen they wil l be a success.*258 

Ookk Zilcken wijst in zijn Herinneringen op deze signéerpraktijk naar  aanleiding van zijn prent naar  De 
BrugBrug van Jacob Maris: 

'toenn van Wisselingh de "epreuves d'artiste'*  van deze plaat kocht, stemde [Jacob Maris, r.v.] 
err  in toe op 25 exemplaren, (als ik mij  goed herinner), zijn handteekening naast de mijne te 
plaatsen,, als bewijs van goedkeuring en om een bijzondere waarde aan deze exemplaren te 
geven.. Deze zijn nu zeldzaam en precieus geworden, daar  in onze tij d meer  dan ooit en 

Gambartt geciteerd in: Dyson 1984, p.66. 
Dysonn 1984, p.60-61. 
Raimbach,, p. 134. 
Dagboekk Lucas, 31 maart 1887, opgenomen in: Randall 1979, p.647. 
brieff  Whistler aan David Croal Thompson, 13 mei 1893 [ontvangen], opgenomen in Thorp 1994, p. 137. 
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terecht,, groote waarde wordt gehecht aan het schrift of de handteekening van een beroemd 
artiest. . 

Hett  signeren van reproducties (zowel prenten als foto's) was een algemeen gebruik in de negentiende 
eeuw.. Interessant is dat Zilcken wijst op twee functies van de handtekening: als een bewijs van 
goedkeuringg van de schilder  en om de prent een bijzondere waarde te geven. De signatuur  kan worden 
opgevatt  als de bekroning van het reproductieproces en de betrokkenheid van de kunstenaar  met de 
reproductiee ervan. De schilder  had de prent dan wel niet feitelijk gemaakt, dat deed niets af aan de 
betrokkenheidd met zijn geesteskind. De populariteit van gesigneerde prenten past ook in de enorme 
populariteitt  van autografen. Vooral sinds de jaren zestig bloeide de handel in gesigneerde foto's, 
brievenn en reproducties. De schilder  Millai s vroeg zich eens vertwijfel d af: *Do they suppose I have 
nothingg else to do than to sit and writ e my name all day?*260 De signatuur  vertaalde zich uiteraard ook 
inn de prij s van de prent. Een signatuur  maakt een reproductie uniek. Ook een reproduceerbare prent of 
fotoo werd daarmee een schaars goed met een hogere prijs . De waarde van de signatuur  leidde soms tot 
misbruikk  ervan, zoals Zilcken beschreef: 

'Hett  gebeurde later  eens, dat ik in een kunsthandel in Den Haag bemerkte, dat daar 
zogenaamdee "epreuves d'artiste"  van mijn etsen lagen, waarop een apocriefe handteekening 
voorkwam,, welke mijn aandacht trok en bleek nagemaakt te zijn. Er  was met zooveel list 
gehandeld,, dat dit niet onmiddellijk in het oog viel, omdat mijn potlood-handtéekening precies 
wass nagemaakt en niet door  mij  op de proef was gezet. Toen ik de quaestie onderzocht, bleek 
het,, dat de kunsthandelaar  te Amsterdam, zoo slim te werk was gegaan, dat er  van vervolging 
geenn sprake kon zijn. Ik was een onzer  beste en meest kunstlievende advocaten, Mr . V., 
[Vosmaer,, RV] gaan raadplegen; met belangstelling volgde hij  mijn mededeeling, maar  zeide 
dadelijk,, dat er  niets te doen was aan dit bedrog, omdat mijn handteekening natuurlij k niet 
"gedeponeerd""  was. In het tegenover  gestelde zouden de kunsthandelaren onmiddellij k 
vervolgbaarr  zijn geweest, daar, mijn handteekening als handelsmerk gedeponeerd zooals 
bijvoorbeeldd de bekende van "Uebig" , mij  alle rechten in handen zou hebben gegeven, terwij l 
mijj  nu niets overbleef dan te 'Verzoeken'1 die praktijke n te staken. Toen ik later  deze kwestie 
mett  mijn vriend Mr . Louis Israels (een neef van Jozef Israels) besprak, in dien tij d verbonden 
aann het Bureau voor  Auteursrecht, zeide deze mij  eveneens, dat er  niets aan te doen was, 
daarbijj  voegende "i n andere landen zou zoo iets een onmogelijkheid zijn*'.* 261 

Dezee praktij k van valse signaturen op reproducties stond niet op zichzelf. Zo bestond in Engeland een 
gebruikk  van uitgevers om van de exclusieve staten meer  afdrukken te maken dan van de latere staten. 
Paradoxaall  genoeg verschenen dan van exclusieve staten veel prenten en waren de minder  exclusieve 
statenn soms relatief zeldzaam. Binnen de marges van de technische mogelijkheden werd aldus de 
natuurlijk ee verhouding tussen staten en oplagen in de commerciële praktij k opzettelijk gemanipuleerd. 
Dee uitgever  Mary Parkes uitte felle kritie k op deze 'frauduleuze*  praktijke n in haar  pamflet Art 
Monopoly.Monopoly. Deception in the publication of engravings (1850). Zij  bekritiseerde het gebruik van 
uitgeverss om, nadat er  van een plaat prenten met de geletterde opdruk waren verschenen, de plaat aan 
tee passen en opnieuw afdrukken 'voor  de letter1 te maken.20 De werkelijk e omvang van deze dubieuze 
praktijke nn is moeilijk vast te stellen. Men liep er  nu eenmaal niet mee te koop. 

Omm fraude in de prentwereld tegen te gaan, werden allerlei collectieve initiatieven genomen. 
Concurrentt  of niet, uitgevers en prenthandelaren hadden nu eenmaal een gemeenschappelijk belang bij 
eenn rechtmatige verspreiding van reproducties. Om de prenthandel in Engeland te beschermen, richtt e 
eenn aantal vooraanstaande uitgevers in 1847 de Printsellers' Association op. Het doel van deze 
organisatiee was: 

2599 Zilcken 1928, p.43-44. 
2600 Mülais 1899 (II), p.245. 
2611 Zilcken 1928, p.108-109. 
2622 Parkes 1850, p.19. 
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'too ascertain and record the number of proof impressions of each grade, taken from plates of 
Steel,, Copper or other materials, engraved, etched or otherwise prepared for the purpose of 
Printingg or otherwise reporducing Pictures, Drawings, and other works of art.'263 

Ledenn van de organisatie - 'Publishers of Prints, Printsellers, Artists, Engravers, and Printers of Steel, 
Copperr and other plates, and other, who in the opinion of the Committee are connected with the Print 
tradee (but no other persons)*  - waren gehouden prenten te registreren voor publicatie.204 Aangegeven 
diendee te worden: onderwerp, naam van de schilder, naam van de graveur, formaat, en de stijl van 
graveren.. Ook werden de te publiceren aantallen geregistreerd, verdeeld over de vier erkende staten: 
Artist'ss Proofs, Proofs before Letters, Lettered Proofs en Prints.255 De oprichting van deze organisatie 
wass nadrukkelijk een initiatief van de branche zelf, gericht op zelfregulering, dat sterk doet denken aan 
dee gilde-structuren uit vroeger tijden. Binnen de Victoriaanse prentwereld groeide de organisatie snel 
uitt tot het centrum van de Engelse prentwereld, gediend door alle toonaangevende prenthandelaren en 
uitgevers.. In 1894 waren 126 uitgevers aangesloten.266 De toenemende invloed van de organisatie 
maaktee snel kritiek los op de machtige monopoliepositie van dit nieuwe 'uitgeversgilóV. Zo was de 
eerderr aangehaalde uitgever Mary Parkes zeer kritisch over de 'inquisition' van de Printsellers* 
Association.. Vooral de vereiste toestemming van de PSA voor iedere uitgave van prenten stuitte haar 
tegenn de borst: 

'Thiss is, in fact, tantamount to an imperial decree that nobody shall buy and nobody shall sell 
withoutt permission of the Printsellers*  Association, which is in its way a democracy of 
absolutism,, for its numbers only increase the amount of its dictation, while its tyranny is 
crushingg over all whom it can bring under its way.*267 

Haarr ergernis richtte zich op haar vele collega's die zich zonder weerwoord voegden naar de 
voorwaardenn van deze organisatie. Een uitzonderingg was de eigenzinnige Ernest Gambart, die de 
confrontatiee met de organisatie niet schuwde.268 

Dee PSA beoogde in de eerste plaats de Engelse prentwereld te beschermen en zag toe op de 
productiee en verspreiding van prenten door Engelse en buitenlandse uitgevers. Ook op het Continent 
bestondenn structuren voor de controle op de prentuitgeverij. Allereerst waren er de particuliere 
brancheorganisaties,, zoals de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de belangen des 
Boekhandels,, die zich richtten op de zelfregulering van de branche zelf. Daarnaast bestonden er meer 
publiekee instanties, die belast waren met toezicht op de prenthandel en uitgeverij, zoals het in 1852 in 
Frankrijkk ingestelde Dépót légal ter registratie van nieuwe publicaties, boeken en prenten. Het doel 
wass overal hetzelfde: regulering en bescherming van de markt voor prenthandel en uitgeverij. 

ProducentProducent van reproducties: de firma Goupil 
Hett totale aanbod van reproducties is nauwelijks te overzien. Om toch een indruk te krijgen, kunnen 
wee even stilstaan bij de productie van een internationaal toonaangevende firma van de negentiende 
eeuw,, de Franse kunsthandeluitgeverij Goupil./2°7 Was een reproductie voltooid, dan verscheen deze 
inn de fondslijst van de uitgever. In de loop van de tijd breidde het fonds zich gestaag uit. In de laatste 
decenniaa van de negentiende eeuw publiceerde de uitgever zelfs uitvoerige boekwerken met een 
compleett overzicht van de beschikbare uitgaven op dat moment.265 Een volledige reconstructie van dit 

263263 Memorandum of Association of The Printsellers*  Association, art.3, opgenomen in: Friend 1883, p.1. 
2644 Articles of Association, art.4, uit: Friend 1883, pA 
2655 Maas 1975, p.39. Ondanks het belang van deze organisatie werden niet alle prenten geregistreerd. Goedkope prenten van 
vann minder dan 1 'A guineas werden niet opgenomen, ook litho's werden niet geregistreerd. De organisatie geeft dan ook 
alleenn een beeld van het duurdere exclusieve deel van het prentaanbod en niet van prenten uit de midden of onderklasse. Zie 
ook:: Hamber 1996, p.37. 
266266 Engen 1995, p.25. 
2677 Parkes 1850, p,10-ll. 
2688 Parkes 1850, p.26-29. Met bewondering refereerde Parkes aan Gambart eigenzinnigheid toen deze werd aangeklaagd voor 
hett vermeend misbruik van het stempel van de PSA ook voor prenten die niet waren aangemeld. 
2699 De fondslijsten van de firma Goupil staan in een lange traditie. Het eerste bekende exemplaar van een fondslijst van een 
prentuitgeverr dateert uit 1572, gepubliceerd in Rome door Antonio Lafrery, zie: A. Griffiths, 'A Checklist of Catalogues of 
Britishh Print Publishers c. 1650-1830', Print Collector's Quarterly 1 <1984) 1, p.4-22. 
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fondss zou de strekking van dit onderzoek ver te buiten gaan. Ik wil volstaan met enkele algemene 
karakteristieken.270 0 

Bijj  het openslaan van de fondslijst van 1878 staat allereerst vermeldt dat het fonds van de uitgever 
uiteraardd bestaat uit bij het Depot légal aangemelde prenten: 

'Lee dépèt légal, exigé par Ie dècret-loi du 17 février 1852, a été fait pour toutes les 
publicationss figurant dans ce catalogue, et en consequence, la vente en a été autorisée pour 
toutee la France par Ie Ministère de rïntérieur.,Z71 

Dezee formele verwijzing is niet zonder betekenis, maar moet worden gelezen tegen de achtergrond van 
dee grootschalige frauduleuze praktijken in de negentiende-eeuwse prenthandel. De bepaling gaf 
gebruikerss van de fondslijst, particulieren en handelaren, de garantie van een bona fide onderneming 
diee zich louter inliet met de rechtmatige productie en verspreiding van prenten. 

Omm overzicht te bieden op de enorme hoeveelheid prenten is de fondslijst van 1878 geordend 
naarr de drie hoofdtechnieken: gravure, lithografie en fotografie. De categorie 'gravure*  bevat 
achtereenvolgenss de prenten in lijngravure, ets, aquatint, mezzotint en fotogravure. Opmerkelijk 
genoegg werd dé fotomechanische techniek dus geschaard onder de gravures en niet onder de 
fotografie,, waarover hieronder meer. Bij een inventarisatie van het fonds van 1878 telde het aandeel 
gravuress in totaal 982 titels, ongeveer 12 % van het gehele aanbod. Het aandeel lithografie telde 2161 
titels,, ofwel ongeveer 27 %. Het fonds van Goupil werd in deze periode gedomineerd door de 
fotografischee reproducties, met 4897 titels te herleiden tot ongeveer 61%. De categorie fotografie 
bestondd uit verschillende fotoseries: Galerie Photographique, Musée Goupil, Cartes Album en Cartes 
dede Visite.[30] Dergelijke fotoseries verschenen vanaf 1860 in het fonds en werden sindsdien 
regelmatigg uitgebreid met nieuwe varianten.272 De verhouding tussen het aantal gravures, litho's en 
foto'ss is globaal 1:2:4, Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om de aantallen titels. Zoals eerder 
uiteengezet,, verschenen er van de gravures, aquatints, mezzotints en litho's per titel meerdere staten en 
varianten:: Voor de letter', 'na de letter', op verschillend papier, 'epreuve d'artiste' en soms ook in 
kleur.. Dit in tegenstelling tot de fotografische varianten, waarvan doorgaans maar één versie 
verscheen.2733 Als we rekening houden met de verschillende versies, liggen de verhoudingen van de 
verschillendee soorten reproducties in het fonds anders. Het aandeel gravures beslaat dan 37 %, het 
aandeell  litho's 25 % en het aandeel foto's ongeveer 38 % van het totale fonds. Vanuit dit perspectief 
hepenn de verschillende technieken in aantal dus minder uiteen. 

Hett fonds biedt een ruime variatie aan onderwerpen: van historische, religieuze, 
mythologische,, militaire onderwerpen tot talloze portretten, genrewerken, dierstukken, landschappen, 
stadsgezichten,, wagens, kostuums en ornamentprenten.274 De fondslijst geeft een globale ordening 
naarr onderwerpen, waarbij echter niet alle gebieden zijn gespecificeerd. Zo zijn onder de gravures de 
rustoriestukken,, genrestukken en portretten in één categorie samengevoegd, terwijl de fotografische 

Hett is onduidelijk of de firma Goupil per filiaal verschillende fondslijsten gebruikte. Waarschijnlijk is dit niet het geval. 
Zoo zijn in het Goupil-archief in Bordeaux maar ook in Parijs geen andere fondslijsten van de andere filialen bewaard. Ook 
vann andere firma's ken ik tot dusver geen verschillende fondslijsten voor hun verschillende filialen. 
2711 Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Imprimeurs et Éditeurs, Photogravures Lithographies et 
Photographies,Photographies, Janvier 1877 Paris [1878] 
2722 In 1869 richtte Goupil zelfs een fotofabriek op in Asnières voor de productie van fotografische reproducties, zie; Renié 
1994,, p. 107. 
2733 Dé oorzaak hiervoor is van technische aard. Anders dan handmatige technieken als de gravure en de lithografie kent de 
fotografischee methode in beginsel niet het principe van 'staten'. Toch lijkt dit fenomeen van staten ook op het terrein van de 
fotografiee een rol te hebben gespeeld. Zo lijken de diverse fotoseries enigszins aan te sluiten bij dit gebruik van staten. 
Hoewell  de foto's strict genomen niet als staat moeten worden opgevat leverden de verschillende series in de praktijk wel 
verschillendee fotografische versies van een bepaald kunstwerk Van later datum is het gebruik van de 'vintage print', een foto 
afgedruktt door of onder ogenn van de fotograaf zelf. Ook dit fenomeen is verwant met het gebruik van staten in dé prentkunst 
voortkomenn uit de behoefte aan een 'uniek' exemplaar van een prent, gemaakt in een vermenigvuldigbare techniek. 
2744 Qua onderwerpen weerspiegelt de fondslijst in grote lijnen de populariteit van portretten, genre-onderwerpen, 
landschappenn tot onderwerpen die tegenwoordig veelal buitenbeeld van de kunstgeschiedenis zijn geraakt, zoals wagens en 
koetsen.. Zie over de populariteit van prenten naar werken met koetsen en andere middelen van vervoer: F.C. Daniell, 
'Coachingg prints after James Pollard', The Print Collector's Quarterly 17 (1930), pp. 169-195 en R.B. Fellows,'Early 
Railwayy Prints', The Print Collector's Quarterly 18 (1931), p.305-329. 
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reproductiesreproducties helemaal niet op onderwerp zijn gesorteerd. Al bij  een globale beschouwing blijk t de 
genrekunstt  te domineren, op enige afstand gevolgd door  de religieuze onderwerpen. Gezien de 
algemenee populariteit van de genreschilderkunst, zoals die ook blijk t op tentoonstellingen en in 
geïllustreerdee tijdschriften , hoeft deze sortering geen verbazing te wekken. De vele prenten met 
portretten,, historiestukken en militair e onderwerpen passen in hetzelfde patroon. Opvallender  is het 
bescheidenn aandeel van de landschappen, een categorie werken die ook zeer  populair  was, maar 
relatieff  weinig in gereproduceerde vorm bij  Goupil was te krijgen. Alleen na enig speurwerk in de 
fondslijstt  vinden we tussen de vele sentimentele, religieuze genrewerken enkele werken van de school 
vann Barbizon. 

Interessantt  is dat de gebruikte ordening niet alleen een overzicht biedt, maar  tevens hiërarchische 
verhoudingenn impliceert Zo komt de sortering van technieken in de fondslijst grotendeels overeen met 
dee hiërarchie van technieken zoals die aan het einde van de achttiende eeuw bestond. De lijngravur e 
wass daarbij  superieur  ten opzichte van technieken als de aquatint en mezzotint. Ook de ontwikkeling 
vann de lithografi e en de fotografie in de negentiende eeuw had deze hiërarchie niet volledig 
weggevaagd.. Tekenend voor  de status van de fotogravure is dat deze fotomechanische techniek meer 
verwantt  werd geacht met de gravuretechnieken dan met de fotografische technieken. Vergelijkbaar 
mett  de hiërarchische sortering in technieken is de normatieve ordening van onderwerpen die in de 
fondslijstt  van Goupil doorklink t Binnen de sortering van de prenten per  techniek is grotendeels de 
traditionel ee genrehiërarchie aangehouden. Achtereenvolgens komen aan bod: historiestuk, genrestuk, 
portret ,, dierstuk, en stilleven. Het is bekend dat deze normatieve hiërarchieën (in techniek en 
onderwerp)) inn de loop van de negentiende eeuw in onbruik raakten. Zowel op de traditionele 
Academiee als op de tentoonstellingen van de Salon verloren dit soort kunsttheoretische systemen hun 
betekenis.. Juist tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat in de moderne commerciële prenthandel 
dergelijkee noties nog steeds werden gebruikt, zelfs tot aan het begin van de twintigste eeuw. De 
structuurr  van Goupils fondsoverzicht biedt daarmee een interessante combinatie van overzichtelijke 
functionaliteitt  en een traditionele, normatieve ordening van de prentkunst en schilderkunst. 

Hett  fonds van Goupil bestond voor  het overgrote deel uit reproducties. Originele grafiek viel 
daarbijj  vrijwe l in het niet. Een prentserie als La Hollande met zes landschapsetsen door  de 
Nederlandsee etser  C.N. Storm van 's Gravensande (1841-1924) behoorde tot de uitzonderingen. Het 
fondss van reproducties kunnen we eveneens bezien met het oog op dê inventoren, de oorspronkelijke 
kunstenaarss die verantwoordelijk waren voor  het origineel. Al bij  een eerste blik valt op hoezeer  het 
aanbodd werd gedomineerd door  negentiende-eeuwse kunstenaars. Oude meesters zijn slechts 
spaarzaamm te vinden en beslaan nauwelijks 5 % van het gehele fonds. Voor  zover  er  Oude Meesters 
aanwezigg zijn, wordt het beeld bepaald door  de immer beroemde Rafaël. Maar  zelfs hij  valt in het niet 
bijj  het aanbod van populaire negentiende-eeuwse meesters als Délaroche, Veraet,, Scheffer, Géróme, 
Brochart,, Compte-Calix en Bouguereau. In het ruime aanbod van genrestukken zijn het vooral de 
genreschilderss uit het justé milieu die het beeld domineren, zowel qua gravures, litho' s als foto's. In de 
'canon''  van Goupil moeten we zoeken naar  het werk van realisten als Corot, Courbet, Daubigny of 
Millet .. Ook de impressionisten waren aan het einde van de jaren zeventig nog niet doorgedrongen tot 
ditt  fonds. Verder  valt op dat het aanbod van eigentijdse kunst overheerst wordt door  Franse schilders. 
Kunstenaarss uit andere landen zijn opvallend zeldzaam. Grote afwezigen zijn de populaire 
Victoriaansee kunstenaars als Wilkie , Frit h of Landseer. Ook van prerafaëlieten waren volgens deze 
lijstt  geen reproducties te krijgen. Wel waren er  diverse reproducties van de populaire Duitse schilder 
Winterhalterr  en enkele werken van Mesdag, Jozef Israels, Henriëtte Ronner  en Johannes Bosboom. 

Dee dominantie van de Franse meesters blijk t ook bij  het corps van prentmakers. Het zijn 
voorall  de meestergraveur  Henriquel-Dupont en zijn leerlingen die het fonds van Goupil bepalen. De 
allereerstee prent in de fondslijst, de gravure van de meester  zelf naar  L 'Hemicycle du Palais des 
Beaux-ArtsBeaux-Arts van Paul Délaroche is wellicht symbolisch. Daarna vinden we diverse leerlingen van deze 
graveur,, zoals de broers Alphonse en Jules Francois, Jules Levasseur, Jules en Achill e Jacquet (1846-
1908),, en Pierre Rousseau (1812-1867).275 Andere graveurs die meerdere prenten voor  hun rekening 
namenn waren Auguste Blanchard (1819-1898), Z. Prévost, Jean Jazet (1788-1871) en de etser  Paul 
Rajonn (1843-1888). Productieve lithografen in het fonds zijn E. Lassalle, Alophe, Léon Noël. Tussen 

Ziee over het atelier van Henriquel Dupont: Beraldi VIII , 1889, p.85. 
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dee vele Franse prentmakers vinden we enkele buitenlandse prentmakers, zoals de Belg Leopold 
Flamengg (1831-1911), de Duitser Joseph Keller (1811-1873) en de Italiaan Paolo Mercuri (1804-
1884),, terwijl de Engelse prentmakers opvallend genoeg grotendeels ontbreken.. Wie de talloze foto's 
heeftt gemaakt is onbekend. Hoewel we weten dat de bekende fotograaf Bingham foto's heeft gemaakt 
voorr Goupil, blijven de fotografen in de fondslijst anoniem. De foto's voor de diverse series zijn 
wellichtt grotendeels gemaakt door de anonieme medewerkers in Goupils fotofabriek in Asnières. 

Dee kunstreproducties van Goupil verschenen in verschillende soorten uitgaven, van zelfstandige 
prentenn tot prestieuze albums. Verreweg het grootste deel was te verkrijgen als losse afbeelding: een 
gravure,, een mezzotint, een litho of een foto, dan wel een staat of een variant ervan. Toch waren de 
velee zelfstandige prenten zeker geen willekeurige geïsoleerde uitgaven. Vele titels staan in de 
fondslijstt gegroepeerd als pendanten.276 Het zijn verwante prenten van dezelfde inventor, of met een 
verwantt onderwerp. Ook staan er prenten geordend in triptieken of in nog langere series van bij elkaar 
horendee titels. Van een serie verwante prenten is het een kleine stap naar de gebonden prentseries in de 
vormm van albums. Het fonds van Goupil bevatte dan ook diverse albums met bijvoorbeeld reproducties 
vann beeldhouwwerken uit het Louvre, schilderingen in het nieuwe Operagebouw, pittoreske 
landschappenn en moderne kunst.277 Er verschenen evenzeer speciale albums gewijd aan de 
Salontentoonstellingen.. Nadat de tentoonstelling was opgebroken, leverde Goupil een gebonden 
herinneringg aan de hoogtepunten van dat jaar. Hoewel dit soort albums gekoppeld waren aan een 
bepaaldd jaar, waren de albums kennelijk niet snel gedateerd. Zo bleven de albums van de 
Salontentoonstellingg van bijvoorbeeld 1873 tot ver in de jaren tachtig leverbaar. Er verschenen ook 
monografischee albums die gewijd waren aan het werk van één kunstenaar, zoals Géróme, Délaroche, 
Scheffer,, Fortuny en Doré. Vergelijkbaar met de zelfstandige prenten waren de albums vaak in 
verschillendee uitvoeringen verkrijgbaar.278 Naar aanleiding van de salontentoonstelling bracht Goupil 
meerderee albums uit, van eenvoudige signatuur tot fraai vormgegeven boekwerken met een modieuze 
uitstraling.. De firma Goupil had in dat opzicht een naam opgebouwd als leverancier van zogenaamde 
'prachtalbums'.. Dat merkte Zilcken eveneens op, toen hij eens een serie reproductie-etsen naar Jacob 
Mariss door Goupil wilde laten brengen als een prachtuitgave: 

'' Gedurende dien winter [van 1888, RV] ging ik door met het afwerken van een serie van 
twaalff  etsen naar landschappen van Jacob Maris, een luxe portefeuille, die door het huis van 
Goupill  te Londen werden gepubliceerd. [...] Als bewijs van de moeilijkheden, die een jong 
artiestt in den weg staan bij het begin van zijn loopbaan, móet ik hierbij voegen, dat ik voor de 
oorspronkelijkee uitgave van deze etsen in portefeuille, de niet geringe som van 70 % moest 
afstaan,, terwijl ik alle onkosten had te dragen. Hiertegen over werd geopperd, dat ik blij moest 
zijn,, dat zulk een belangrijke firma mijn werk over de wereld verspreidde, wat mijn naam niets 
dann ten goede kan komen.,279 

Dee verschillende soorten reproducties varieerden sterk in prijs. De gravure van Dupont naar 
LL 'Hemicycle van Délaroche gedrukt 'met de letter' op gewoon papier kostte 150 francs. Op Chinees 
papierr waren de afdrukken 'met de letter' 200 francs en 'voor de letter' bracht 800 francs op. 
Exemplarenn in de meest exclusieve staatÉpreuves d'art bedroegen zelfs 1000 francs. We hebben het 
dann wel over een uitzonderlijke prent die kan worden beschouwd als het vlaggenschip in het fonds van 
Goupil.. In de regel varieerde de prijs van een gravure van ongeveer 15 francs voor de gewone 
afdrukkenn 'met de letter' tot 100 a 200 francs voor de meest kostbare staat Épreuve d'art. Litho's 

Inn de inhoudsopgave vermeldt de fondslijst expliciet: 'Les sujets se f&isant pendants ou collections sont groupés en lignes 
serrées;; les sujets isolés sont interlignés.' Exlraii du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Impriméurs et Éditeurs, 
PhotogravuresPhotogravures Lithographies et Photographies, Janvier 1877 Paris [1878]. 
2777 Peintures Decoraüves du Grand Foyer de L 'Opéra par Paul Baudry, Les ckefs-d 'oeuvre de la sculpture au musee du 
Louvre,Louvre, Galeries Modernes, opgenomen in: Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Impriméurs et Éditeurs, 
Photogravuress Lithographies et Photographies, Janvier 1877 Paris [1878], p.25-26,32-34. Daarnaast verschenen er diverse 
geïllustreerdee publicaties voor de amateurkunstenaar, Extrait p.39-44. 
2788 Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures Impriméurs et éditeurs, Photogravures Lithographies et 
Photographies,Photographies, Janvier 1877 Paris [ 1878] ,p. 88-91. 
2799 Zilcken 1928, p.50. Daarnaast maakte Zilcken diverse etsen naar werken van Jozef Israels, Matthijs en Willem Maris en 
Antonn Mauve die veelal zijn uitgegeven door de Amsterdamse firma's Buffo en Schalekamp. 
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behoordenn tot een goedkopere prijsklasse met prijzen tussen 5 en 30 francs. Fotografische reproducties 
warenn nog goedkoper. De fotogravures waren nog relatief kostbaar, met prijzen tussen 10 tot 40 
francs,francs, terwij l de talloze foto's uit de verschillende series voor  1 tot 10 francs waren te krijgen. Veel 
duurderr  dan de zelfstandige afbeeldingen waren uiteraard de diverse albums, è 100 tot 400 francs, met 
alss kostbaar hoogtepunt het album Decorations du Foyer du Nouvel Opéra de Paul Baudry (met 24 
groott  formaat foto's) voor  maar  liefst 1500 francs.280 Benadrukt moet worden dat het hier  gaat om 
globalee indicaties. Per  prent was de prij s vooral afhankelijk van het formaat, de techniek, de graveur, 
dee schilder, het onderwerp, et cetera. Opmerkelijk is de diversiteit aan reproducties die zich ook 
vertaaldee in een grote variatie aan prijzen. Globaal gesproken bood het fonds reproducties van 1 tot 
10000 francs en richtte zich daarmee zowel op mensen met een smalle beurs als op de welgestelde 
connaisseurs.. De meest populaire schilderijen waren daarbij  in alle prijsklassen leverbaar: van de 
eerderr  genoemde L'Hemicycle van Délaroche waren gravures (Êpreuves d'art) te krijgen voor  1000 
francfranc en foto's voor  20 francs. Van zijn werk Martyre Chrètxenne was een gravure in verschillende 
staten,, een aquatint, een foto. Van Gérome's Un duel après Ie bal bracht Goupil zelfs vijftie n 
verschillendee reproducties vat.m[31] 

All  met al bestond het fonds van de firma  Goupil voor  het overgrote deel uit kunstreproducties 
vann vooral Franse eigentijdse kunst, geïnterpreteerd door  Franse prentmakers en fotografen. Deze 
Fransee boventoon lijk t voor  de hand te liggen bij  een Franse firma, gevestigd in Parijs. Toch is deze 
Fransee slag minder  vanzelfsprekend als we bedenken dat juist Goupil een internationale uitstralin g had 
mett  vestigingen in onder  meer  Londen, Wenen, Brussel, Den Haag en New York. De firm a opereerde 
alss geen ander  op de internationale kunstmarkt, waardoor  het in wezen strikt Franse fonds eigenlijk 
merkwaardigg is. Een verklarin g voor  deze nationale Franse oriëntatie van Goupil kan gezocht worden 
inn de samenwerking in de internationale prenthandel. Net als vele andere firma' s maakte Goupil deel 
uitt  van een internationaal netwerk van uitgevers, waarin Engelse firma' s vooral Engelse prenten in 
omloopp brachten, Nederlandse vooral Nederlandse en Goupil dus vooral Franse. Het Franse fonds van 
Goupill  zou dus een resultaat kunnen zijn van verregaande specialisatie in de internationale 
prentuitgeverij . . 

VanVan origineel tot reproductie 

Dee productie van kunstreproducties in de negentiende eeuw biedt een fascinerend overzicht van 
interessantee juridische problemen, ingenieuze reproductietechnieken, kritische kunstenaars, 
commerciëlee uitgevers en een eindeloze verzameling van reproducties in uiteenlopende vormen en 
prijzen.. In het voorgaande is aan de hand van het initiatie f tot de reproductie, de organisatie van de 
reproductiee en de productie van de reproductie gepoogd deze aspecten zoveel mogelijk in samenhang 
tete bezien in de historische context van de negentiende eeuw. Deze periode vormt in meerdere 
opzichtenn een bijzondere episode in de geschiedenis van de kunstreproductie. Op basis van het 
voorgaandee wil ik hier  wijzen op twee fundamentele veranderingen in de productie van de 
kunstreproducties,, die zich grotendeels in deze periode voltrokken. 

Inn de eerste plaats ontstond er  een belangrijke verandering op het gebied van het intellectuele 
eigendom.. Het traditionele privilegestelsel was in. Europa en de Verenigde Staten definitief veranderd 
inn het modern auteursrecht. De persoonlijke geestelijke band van de maker  met zijn werk vormde 
vanaff  nu het anker  voor  het nieuwe stelsel. Niet de uitgever  maar  de maker  zelf kreeg meer  en meer 
eenn centrale plaats in het systeemm van juridische bescherming. Deze juridische emancipatie van de 
kunstenaarr  door  het auteursrecht bracht belangrijke veranderingen teweeg. Allereerst werd de 
juridisch ee relatiee tussen de overheid en de individuele maker  in het nieuwe systeem als het ware 
'omgekeerd'.. Terwij l Rubens in de zeventiende eeuw zelf aan de staat toesternrning moest vragen om 
prentenn naar  zijn werk te mogen publiceren, was in de negentiende eeuw de staat steeds meer 
gehoudenn om het recht van de kunstenaar  te garanderen. Daarnaast leidde de opkomst van het 
auteursrechtt  tot spanningen over  het eigendomsrecht. Zo kwam het eigendomsrecht van de 
verzamelaarr  steeds meer  onderdruk te staan van het auteursrecht, niet alleen in de vorm van het 

2800 Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Gravures ïmprimeurs ei Éditeurs. Photogravures Lithographies et 
Photographies,Photographies, Janvier 1877 Paris [1878], p.90. 
2811 tentxat Bordeaux 2000, p.89. 
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reproductierechtt maar ook door het tentoonstellingsrecht. De belangrijkste verandering van het 
auteursrechtt in de negentiende eeuw was de 'juridisering*  van de kunst zelf. Het kunstwerk als object 
transformeerdee in abstracte zin steeds meer tot een bundel van verschillende rechten, die zelfstandig en 
onafhankelijkk van elkaar konden functioneren in de kunstwereld. Het eigendomsrecht kon worden 
verhandeldd aan een verzamelaar. Daarnaast kon het reproductierecht zelfstandig worden verkocht aan 
eenn uitgever. Hetzelfde geldt voor het tentoonstellingsrecht van een schilderij. Dankzij deze 
verschillendee rechten was het mogelijk om kunstwerken te gaan exploiteren op een wijze die nog niet 
eerderr gebruikelijk was. Uiteraard werd er nog steeds veel geld verdiend door de verkoop van 
schilderijen.. Nieuw was dat het steeds meer mogelijk werd om er geld aan te verdienen zonder het 
werkk te verkopen. Dankzij de verschillende rechten kon het werk in verschillende circuits worden 
gebrachtt van het reproduceren, tentoonstellen en verzamelen van kunstwerken. 

Inn de tweede plaats voltrok zich een belangrijke verandering van grafische naar fotografische 
reproductietechnieken,, zoals die in het vorige hoofdstuk reeds is geschetst. Het resultaat was dat 
reproductiess op velerlei wijze werden geproduceerd, uiteenlopend van traditionele werkwijzen tot 
modernee technieken. Voor de handmatige reproductie grepen schilders, prentmakers en uitgevers nog 
langg terug op de eeuwenlange grafische traditie en werd de zeventiende-eeuwse handleiding van 
Abrahamm Bosse nog steeds gebruikt.282 Ondertussen experimenteerden diverse fotografen met de 
nieuwstee chemische inzichten voor de vervaardiging van hun reproducties. Terwijl een graveur enkele 
jarenn bezig was om de drukvorm te vervaardigen, had de fotograaf genoeg aan één zonnige middag. 
Voorall  bij de handmatige technieken speelden de proefdrukken een belangrijke rol in het 
reproductieproces.. Afgezien van de prentmaker zelf, boden ze ook de schilder en de uitgever een de 
mogelijkheidd om het reproductieproces te controleren en te corrigeren. De proefdrukken waren 
bovendienn ook commercieel interessant bij de vervaardiging van verschillende staten en varianten. Het 
resultaatt was een enorm aanbod van reproducties, waarin alleen al een firma als Goupil een grote 
diversiteitt aan reproducties produceerde, uiteenlopend in onderwerp, techniek, formaat en prijs. De 
productiee van reproducties was daarmee zowel in omvang als in diversiteit groter dan ooit tevoren. 
Dee genoemde veranderingen trokken diepe sporen door het landschap van de negentiende-eeuwse 
kunstreproductie,, maar moeten in het juiste perspectief worden beschouwd. De geschetste processen 
zijnn zowel in Engeland als Frankrijk en Nederland te traceren, maar kenden hun eigen variaties naar 
tijdtijd  en plaats. Daarbij speelden sommige diepgaande veranderingen zich af binnen een relatief 
bescheiden,, besloten omgeving. Zo was ontwikkeling van grafische naar fotografische 
kunstreproductiee ingrijpend, maar voltrok deze zich grotendeels op netniveau van de bescheiden 
werkplaatss of het atelier, niet in de fabriek.283 Veel reproducties werden daarbij nog steeds gemaakt 
volgenss memoden uit de zeventiende of achttiende eeuw.284 Het ambachtelijk bewerken van de plaat, 
hett maken van proefdrukken, het corrigeren ervan en de uitgaven in verschillende staten van een prent 
zijnn slechts enkele elementen uit het reproductieproces, onderdeel van een eeuwenlange prenttraditie 
diee tot diep in de negentiende eeuw werd voortgezet.285 Zo doet de kritische controle van Turner en 
Whistierr al snel denken aan Joshua Reynolds of Rubens en hun omgang met reproducties. Bovendien 
hadd het gebruik van traditionele reproductietechnieken ook tot gevolg dat de oplagen van zelfstandige 
reproductiess nog lange tijd bescheiden bleven van honderden tot hooguit enkele duizenden 
exemplaren.. Eén cruciaal element in de kunstreproductie bleef zelfs ook in de negentiende eeuw 
ongewijzigd:: het reproduceren van kunstwerken was en bleef een taak voor specialisten. Ook de 
ontwikkelingg van de fotografie had daar niets aan veranderd. 

Dee omvangrijke productie zorgde voor vele kunstreproducties, klaar om te worden verspreid 
onderr het negentiende-eeuwse publiek, van kenners tot liefhebbers. In het volgende hoofdstuk zal de 
levensloopp van de reproductie worden vervolgd met de volgende fasen: de verspreiding en receptie 

2822 In de Engelse, Franse en Nederlandse handboeken wordt de handmatige reproductie in grote lijnen op dezelfde wijze 
voorschrevenn aan de aspirant prentmaker. Er bestond daarbij een omvangrijk internationaal verkeer van prentmakers. Zo 
vertrokkenn aan het begin van de negentiende eeuw diverse Italiaanse prentmakers naar Parijs terwijl tijdens de Frans-Duitse 
oorlogg diverse Fransen naar Engeland kwamen. Zo bezat de etser Zilcken een moderne vertaling van de handleiding en 
verweess ook de eigentijdse instructie van Roller naarde inzichten van Bosse, zie: Roller z.j., p.31-32. 
2833 Zie in deze zin over de Industriële revolutie: Burke 1978 , p.245. 
2844 Zie ook in deze zin: Dyson 1984, p.84. 
2855 Zo gebeurde bijvoorbeeld in Nederland het drukken en zetten van letters nog lange tijd op ambachtelijke wijze, ook ten 
tijdee van de industrialisatie, Janssen 2001, p.Ill . 
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vann de reproductie. Waar  kwamen reproducties terecht, wie had er  belangstelling voor  en hoe keek 
menn ernaar? 
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