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VoorVoor kenners en liefhebbers 
HoofdstukHoofdstuk 4 

Publication Publication 
'Weree the two plates done, we must next think of their publication', schreef de schilder David Wilkie op 
122 september 1827 aan zijn broer Thomas.l Voor een succesvolle publicatie van een reproductie was het 
essentieell  om het publiek te bereiken.2 Dankzij de uitvoerige netwerken van prenthandel en uitgeverij 
werdenn reproducties op ruime schaal verspreid naar alle uithoeken van de samenleving, In dit hoofdstuk 
wordtt de levensloop van de reproductie vervolgd met de volgende fase: de verspreiding van een 
reproductiee met tot slot de receptie ervaa 

DeDe verspreiding van de reproductie 

Publiciteit Publiciteit 
Voorafgaandee aan de verspreiding was het belangrijk om de voltooide prenten onder de aandacht te 
brengenn van het publiek. Ondernemers in de grafische wereld probeerden verschillende manieren uit om 
hett publiek te informeren over hun nieuwe uitgaven. Allereerst was er de kunstkritiek voor reproducties, 
nett als voor veel andere kunstuitingen een belangrijk instrument voor publiciteit. Veel tijdschriften hadden 
eenn vaste rubriek waarin nieuwe publicaties werden besproken. Behalve romans en dichtbundels werden 
daarinn ook nieuwe gravures, litho's of foto's van kunstwerken gerecenseerd. Soms summier, soms 
uitvoerigg bekritiseerde de recensent het origineel, de specifieke bewerking, het onderwerp en de techniek 
vann de nieuwe prent. Dergelijke beschouwingen bieden een interessante visie op de wijze waarop men 
reproductiess bekeek en zullen hieronder nader aan de orde komen. Hier is van belang dat dergelijke 
kritiekenn een belangrijk instrument waren voor publiciteit bij de publicatie van nieuwe reproducties. Voor 
kunsthandeluitgeverss was er veel aan gelegen dat hun prenten werden besproken en het liefst zo positief 
mogelijk.. Zoals we weten uit de wereld van de literatuur en de beeldende kunst onderhielden uitgevers en 
kunsthandelarenn vaak nauwe contacten met de kunstcritici. Wat betreft de kunstreproductie lijken dit soort 
relatiess eveneens te hebben bestaan. Tijdschriften hadden nu eenmaal belangstelling voor de nieuwste 
uitgavenn en de uitgever had op zijn beurt grote interesse in goede besprekingen van zijn nieuwe prenten in 
dee wijdverspreide bladen. Zo is van uitgever Gambart bekend dat hij regelmatig recensieexemplaren van 
reproductiess stuurde naar The Art Journal met het oog op bespreking ervan.3 De kunstenaar Millais 
signaleerdee eveneens een verband tussen een uitgever van reproducties en de kunstkritiek: 'curiously 
enought,, whenever an engraving comes out from his firm there is always a favourable article in the 
papers.'44 De brede stroom van nieuwe reproducties leidde in de praktijk tot een ruime verzameling 
recensiess van prenten. Als gevolg van de vele prenten naar het werk van Edwin Landseer verzuchtte de 
anoniemee criticus van The Art Journal in 1852: 'It is almost impossible to write anything new respecting 
too the engravings after Landseer.'5 

Uitgeverss kondigden nieuwe uitgaven regelmatig in een vroeg stadium aan door prenten te 
verspreidenn met details van de voorstelling, als 'close ups' van de compositie. Vooral in Frankrijk was dit 
eenn gebruikelijke methode om het publiek al een eerste indruk te geven van de te verschijnen reproductie. 

11 brief David Wilkie aan Thomas Wilkie, 12 september 1827 Lyons, opgenomen in: Cunningham 1843 (II), p.455. 
22 Zie onder andere over het belang van publiciteit in de kunstwereld: R Jensen, Marketing Modernism in the Fin-de-Siecle 
Europe,Europe, Princeton 1996; M.C. Fitzgerald, Making Modernism. Picasso and the creation of the market for twentieth-century, 
Berkeleyy Los Angeles London 1996 en A. PuIIan, 'For Publicity and Profit', in M. Rosenthal, CPayne, S. Wilcox (ed.) Prospects 
forfor the Nation; Recent essays in British Landscape. Studies in British Art 4, New Haven London 1997, p.261-284. 
33 In de bespreking van een prent van C. W Wass naar The judgement of Paris van W. Etty RA, uitgegeven door Gambart heeft de 
redactiee de gelegenheid gehad om een drukproef van deze plaat te beoordelen. Gambart stuurde waarschijnlijk al een drukproof 
opp om via de bespreking de uitgave aan te kondigen, zie: Anoniem, 'Reviews', The Art Journal, volume XII (1850), p.36. 
44 Millais 1899, p.304. 
33 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1852),p.232. 
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Gambartt paste als een van de eersten deze methode ook in Engeland toe bij zijn publicatie van delen van 
dee prent naar Friths The Derby Day? Dit piecemeal publiceren van prenten had verschillende voordelen. 
Dee details gaven in een vroeg stadium een indruk van de toekomstige prent. Zeker bij traditionele gravures 
besloegg de productie van de prent al snel een jaar of nog veel langer. De 'detailprenten' brachten 
publiciteitt en een eerste mogelijkheid om de gedane investeringen terug te verdienen. Daarnaast waren de 
detailss zo uitgekozen dat de 'detailprent' ook een eigen charme btzat.[32] De detailprent was derhalve 
eenn aankondiging van een andere prent, maar tevens een uitbreiding van het prentaanbod. Na de 
aankondigingg door het detail verscheen de nieuwe uitgave, later eventueel gevolgd door een pendant, een 
seriee of zelfs een compleet album.7 

Eenn beproefd middel voor het generen van publiciteit was het organiseren van commerciële 
tentoonstellingenn van het originele schilderij, al of niet in combinatie met de reproductie. Het was een 
praktijkk die al door de achttiende-eeuwse uitgever Boydell werd gebruikt. Hij organiseerde 
tentoonstellingenn van het originele werk in combinatie met de reproducties, zodat 'the public may judge 
howw far he has succeeded in his Endeavors to improve the Arts of Engraving*  .*  In het voetspoor van 
Boydelll  organiseerden diverse negentiende-eeuwse kunsthandels dergelijke tentoonstellingen van een 
origineell  ter introductie van de reproductie. Hoewel we nog weinig weten van deze specifieke 
commerciëlee tentoonstellingscultuur, moet deze vrij algemeen zijn geweest. Zo schreef The Art Journal in 
1858:: 'This practice of introducing an engraving by exhibiting the picture of which it is the popular 
translationn is becoming general, as well in our provincial cities and towns as in the metropolis'.9 Het was 
opnieuww de prenthandelaar-uitgever Gambart die regelmatig tentoonstellingen organiseerde van een 
schilderijj  met het oog op de verkoop van de reproductie. Een bekend voorbeeld is The Light of the World 
vann Holman Hunt, dat anderhalfjaar op tournee ging door Engeland en de Kanaaleilanden. Gambart 
stuurdee Friths Derby Day zelfs naar Australië.10 Dergelijke tournees werden uiteraard sterk commercieel 
uitgebuit.. Nadat de nieuwsgierige bezoeker een toegangskaartje had bemachtigd om het origineel te 
bewonderen,, waren er voor liefhebbers na afloop diverse prenten te koop.[33] Het grote succes van The 
LightLight óf the World deed Gambart besluiten een nieuwe prent, op een kleiner formaat, te laten maken door 
dee graveur William Ridgeway.11 Een replica van The Light of the World vertrok in 1905 voor een lange 
tourneee naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-AfHka en de reproducties gingen mee.12 Het 
publicerenn en exposeren van kunstwerken gingen daarbij hand in hand en leken soms zelfs synomien. Zo 

66 Zie over deze wijze van uitgeven: Anoniem, 'Foreign Holographs', The Art Journal (1851), p. 173-174. 
Overr de nieuwe uitgaven van Derby Day schreef de Art Journal. 'Tbe etching is commenced, and a portion of it has been printed, 
thee custom in France being different from that usually adopted in this country. There, a work is produced 'piecemeal'; here an 
impressionn is rarely taken until the whole of the subject has been etched. Reports speak in very high terms, and so does the artist 
mostt interested, in the thus far production of M. Blanchard.' Zier Anoniem, The Art Journal (1859), p.194. In 1868 publiceerde 
TheThe Art Journal een vergelijkbare 'detailreproductie' naar het werk Startiet van Edwin Landseer waarvan alleen het centrum van 
dee voorstelling was uhgewerkt. De redactie benadrukte 'The picture engraved here is simply a sketch'f...] 'We introduce the 
engravingg more as an interesting pictorial "curiosity" than as an example of finished Art.*, zie Anoniem, *-*, The Art Journal 
(1868),p.216. . 
**  Hierbij kan ook gewezen worden op het verschijnen van ondersteunende publicaties ter toelichting bij de reproducties. 
Illustratieff  is een initiatief van uitgever Gambart. Nadat de schilder Holman Hunt de prent naar The Lights of the World had 
gecontroleerdd schreef de schilder een brief aan de uitgever waarin hij zijn bewondering voor de reproductie uitte. De prentuitgever 
beseftee onmiddellijk de commerciële waarde van deze briefen verspreidde vervolgens honderden kopieën als reclame voor de 
prent,, zie: Maas 1987, p.72. 
**  citaat uit: Friedman 1979, p.47. 
99 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1858), p, 112. Het betrof twee schilderijen van Winterhalter, een 
groepsportrett van de keizerin van Frankrijk dat geschilderd was voor de tentoonstelling van Parijs, een drie-kwart portret van de 
Engelsee princes in haar bruidjapon en werk van Barker, Evacuation o/Kars. 
100 Maas 1987, p.xi, 73. 
""  Engenl995,p.46. 
122 Voor liefhebbers waren fotogravures verkrijgbaar op verschillend formaat in de vorm van prints en proofs. Zie uitvoerig over 
dezee opmerkelijke tournee: Maas 1987, p. 114-203. De internationale omvang van dergelijke schildenjtoumee's vraagt om nader 
onderzoek.. Duidelijk is wel dat ook in Nederland regelmatig schilderijen langs kwamen, te bezichtigen voor het publiek met 
reproductiess voor de liefhebbers zoals zal blijken in het hoofdstuk over Alma-Tadema. 

142 2 



beschouwdee de graveur John Landseer het exposeren als een vorm van publiceren.13 Ook de criticus P.G. 
Hamertonn omschreef de grootste zórg van kunstenaars als:: 'How are they to publish their pictures.*14 

Eenn andere methode voor publiciteit was ten slotte het organiseren van een publieke vernietiging 
vann de plaat. Het slopen van de plaat maakte nadrukken onmogelijk-15 De kenmerkende 
reproduceerbaarheidd van prenten werd hiermee als het ware opzettelijk stopgezet om dee exclusiviteit van 
dee bestaande oplage te garanderen. Het is een principe dat veel is toegepast voor reproducties, maar het 
werktee uiteraard ook voor de originele grafiek. Geïnspireerd door het idee van / 'estampe original 
vernietigdenn Semour Haden en andere etsers hun platen. Whistler formuleerde het treffend: 'To destroy is 
too remain.'16 De vernietiging van de plaat maakte ook de weg vrij voor een nieuwe uitgave. Zo verscheen 
naarr het beroemde werk The Horse Fair (1853) van Bonheur, nadat de originele plaat door Gambart 
opzettelijkk was vernietigd, een nieuwe prent maar nu van een kleiner formaat.17 Het opzettelijk vernietigen 
vann de kostbare platen getuigde van een commercieel machtsvertoon dat alleen was weggelegd voor 
sterkee kapitaalkrachtige ondernemingen. Voor de meeste, bescheiden uitgevers en prenthandelaren zat er 
nietss veel anders op dan een nieuwe prent met wasknijpers op te hangen aan het gebruikelijke waslijntje in 
dee etalage, in de hoop de aandacht te vangen van een toevallige passant. 

NetwerkenNetwerken voor distributie 
Dee schilder Wilkie liep soms zelf met zijn reproducties onder de arm. Tijdens zijn verblijf in Parijs 
noteerdee hij in zijn dagboek op 23 juni 1814: 'Calledonaprintsellerof thenameofDelpech, [...] whoml 
requestedd to call upon me to-morrow at 10 o'clock to see the print of The Village Politicians.'18 In vervolg 
hieropp schreef hij op 2 juli : 

*[...]]  I had this morning taken to M. Delpech two prints and one proof of The Village Politicians, 
too put in his windows, he called me this morning to give me a receipt of the prints. He told me that 
aa number of people had been looking at the prints, and that some English people had told him of 
thee prints of Blindman's Buff they had seen in London.'1' 

Toenn Wilkie in Amsterdam was, bezocht hij de firma Buffa in de Kalverstraat, waarvan hij verslag deed 
aann zijn graveur Raimbach: 

'Mynheerr Buffa, an Italian printseller long established in that city, was the most respectable 
personn in that line in the whole country. I accordingly called upon him, and found both himself 
andd his son, to all appearence very respectable in point of stability and connexion in their trade, 
andd very willing to do what they could for our concern. They showed me impressions both of The 
Politicianss and The Blind Fiddler which they had had from the Boydells, whom they talked of as 

t3Pullanl997,p.272-273. . 
144 Hamerton geciteerd in Holt 1981, p.413. 
155 Anoniem, 'Destruction of engraved plates', 7%e^rt/oama/(1855)>p.314-315 en anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1856), 
p.322 Zie ook: anoniem, 'Kronijk', De Kunstkronijk, 17 (1856), p.52. 
uu Brief van J.A. McN. Whistier aan de The Pall Mall Gazette, 1 augustus 1891, opgenomen in: Thoip 1994, p.124-125. Ook de 
etserr Semour Haden vernietigde zelf zijn etsplaten, zie: Merlot 1996, p.88,40. 
177 Laterr volgde een prent op een nog kleiner formaat, zie hierover: Anoniem, 'Review. The Publications of Messrs. Pilgeram and 
Lefevre',, The Art Journal (1872), p. 175-176. Ook de populaire prent van C.G. Lewis naar Edwin Landseers Coming Events cast 
theirtheir shadows before, uitgegeven door Graves, werd na verloop van tijd in een verkleinde versie uitgegeven, Anoniem, 'Reviews1, 
TheThe Art Journal (1853),, p.68. 
Vakerr werden de platen echter verkocht en nam men de 'marktvervuiling' door van slechte nadrukken op de koop toe. De 
bekendee firma Day & Sons was in dit opzicht bekend voor het opkopen van platen bij gerenommeerde uitgevers als Moon, 
Gambartt en Agnew waarvan vervolgens voor dumpprijzien prenten werden aangeboden, zie: Day W.,, 'Correspondance', The Art 
JournalJournal 1855, p.24l-242en Anoniem, 'Actional law. Martin v. Day', The Art Journal (IB55), p.265. Het publiceren van 
meerderee reproducties van hetzelfde schilderij gebeurde al door Boydelt maar werd ook in de negentiende voortgezet door 
Gambartt en Goupil, zie: Friedman 1979, p.46. 
188 David WÜkie geciteerd in: Cunningham 1843 I, p.423. 
199 David Wilkie geciteerd in: Cunningham, 1843 I, p.429. 
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veryy old acqaintances in the way of business. They told me they would rather not give me an order 
forr the Politicians, as it would be better for them to have it with The Fiddler of Boydell; they 
wouldd subscribe for half a dozen prints and one proof of The Rent Day, on the terms which I 
offered,, and at their request I left the etching and one of the proofs of the Politicians; the former to 
bee shown by way of gaining suscribers, and the latter to be accounted for to us. The terms of 
paymentt I also arranged with mem, and will explain when I see you.'20 

Dee schilder Wilkie zette zich zo zelf in voor de verspreiding en verkoop van de reproducties naar zijn 
werk.21 1 

Dee verspreiding van reproducties verliep verder via een ingenieus netwerk van prenthandel, 
boekhandell  en uitgeverij. Philip Gaskell maakt in A New Introduction to Bibliography voor de 
verspreidingg van boeken in de negentiende eeuw de driedeling van de uitgever-groothandel, drukker, en 
boekverkoperr als bepalende partijen in de boekenwereld.22 We kunnen dezelfde structuur herkennen in de 
distributiee van prenten. De uitgever was hierin de centrale figuur en bepaalde de verspreiding van prenten 
naarr de handelaren en verkopers. Zoals eerder opgemerkt was de rol van uitgever niet altijd een 
persoonsgebondenn activiteit Naast uitgever was iemand vaak ook handelaar en verkoper in prenten, 
boeken,, schilderijen en beheerde hij soms een kunstzaal voor tentoonstellingen en veilingen. Een 
prentuitgeverr ontplooide aldus verschillende activiteiten voor de productie en verspreiding van prenten. 
Zoo voorzag hij de boek- en prenthandels van de nieuwste uitgaven die hij vaak ook zelf als detailist 
verkocht. . 

Dankzijj  de bloei van de internationale prenthandel in het tweede kwart van de negentiende eeuw 
opendenn firma's steeds vaker vestigingen in andere steden. Met behulp van de nieuwe mogelijkheden voor 
vervoerr en communicatie in de loop van de jaren veertig, zoals stoomtreinen en het post- en 
telegraafverkeer,, was het steeds beter mogelijk om met filialen in binnen- en buitenland deel te nemen aan 
dee internationale prenthandel en uitgeverij. Zo stuurde Goupil begin veertig haar jonge vertegenwoordiger 
Ernestt Gambart naar Londen om de Engelse markt te veroveren. Daarnaast onderhield de firma 
contactenn met de uitgevers Ackerman & Co, Hering & Remington in Londen en Sachse in Berlijn. In 1852 
opendee Goupil een filiaal in Berlijn, enkele jaren later gevolgd dóór de vestiging in Londen (1857). Een 
paarr jaar later kocht men de kunsthandel van Vincent van Gogh (ook wel bekend als oom 'Cent') in Den 
Haagg en vormde men deze om tot Haagse vestiging (1861), waarna nog filialen volgden in Brussel en 
Wenen*244 De broers Vincent en Theo van Gogh zijn allebei actief geweest in diverse vestigingen van 
Goupil.. Nadat de jonge Vincent aanvankelijk zijn carrière bij Goupil was begonnen in Den Haag, vertrok 
hijj  naar de Londense vestiging waar hij tussen 1873 tot 1875 werkte. Hiervandaan informeerde hij bij zijn 
broerr - en collega - Theo naar de verkoop van deze nieuwe prenten bij het filiaal in Den Haag: 

200 Brief David Wilkie aan Abraham Raimbach, 8 October 1816, opgenomen in: Cunningham 1843 (I), p.447-448. Wilkie nam ook 
prentenn mee om te laten zien waar hij kwam. Vanuit Rómé schreef Wilkie aan zijn broer:' I make quite a show of my English 
engravingss here, where they know nothing of what we can do in this line. They seem to raise their opinion of us greatly.', brief 
Davidd Wilkie aan Thomas Wilkie 25 jan 1827 Rome, opgenomen in: Cunningham 1843 (II), p.395. Toen hij ze in Madrid niet bij 
zichh had schreef hij aan zijn broer Thomas: 'Send me a proof of Blindman's Buff, an etching of Distraining for Rent, a copy of 
myy etchings, and a proof from Duncan Gray. [...] as I wish to show them here*, brief David Wilkie aan Thomas Wilkie, 22 
novemberr 1827 Madrid, opgenomen in: Cunningham 1843 (II), p.476, 
211 Veel later vroeg H. de Toulouse-Lautrec aan zijn prenthandelaar of deze de niet verkochte prenten naar hem kon terug sturen: 
'Lee 30 courant, mon imprimeur Stern passera chez vous, et je vous prie de faire preparer pour les lui livres tous les exemplaires en 
dépött chez vous non vendus. Je vous prie également de vouloir bien lui regier ceux qui le sont II vous délivrera un recu en signé 
demoi.'' Brief van Toulouse-Lautrec aan Gustave Pellet, 15 november 1898, opgenomen: Goldschmidt Schimmel I969,p.288-
289. . 
222 Gaskell 1995, p.297 e.v. Zie over de verspreiding van drukwerk in Frankrijk, F. Barbier, 'The Publishing Industry and Printed 
Outputt in Nineteenth-Century France', in: K.E. Carpenter (ed.), Books and Society in History, Boston Mass, New York, London 
1983,, pp. 199-230. 
133 Maas 1975, p.31. 
244 Lafont-Couturier 1994, p.39. Zie ook tentcat. Bordeaux 2000, p. 164-167. Zie over Goupil in Den Haag ook: B. Boon, 'Jacob 
Mariss en kunsthandel GoupiP, Jong Holland 15 (1999) 3, p.15-27. 
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'Hoee gaan de nouveautés in Holland? Hier is met de gewone gravures naar Brochart &c letterlijk 
nietss te doen. Van de goede burin gravures verkopen wij nogal goed, wij hebben onder andere van 
dee Venus Anadryomene naar Ingres reeds +/- 20 epr. D'artiste verkocht. Maar het is een lust om te 
zienn hoe de fotogravures verkocht worden, vooral gekleurd, & daar is een mooie verdienste op.'25 

Daarnaa werd Vincent overgeplaatst naar de vestiging in Parijs waar zijn carrière bij Goupil in april 1876 
tott een einde kwam. Enkele jaren later, in november 1879, zou Theo bij het Parijse filiaal worden 
aangesteld. . 

0ee activiteiten van uitgevers bleven niet beperkt tot Europa. De ontwikkeling van stoomschepen 
mett schroefaandrijving in de jaren veertig maakte het vervoer over zeeën en oceanen aanmerkelijk 
eenvoudiger.. Om aan de overkant te komen was men niet langer afhankelijk van de wind. Vanaf dat 
momentt lag ook de Amerikaanse prentmarkt open voor de prenthandel. De firma Goupil ging als een van 
dee eerste firma's over tot de verovering van de markt in de nieuwe wereld. In 1846 stakMichael Knoedler 
namenss de firma de Atlantische Oceaan over, op zoek naar nieuwe afzetgebieden voor de prenthandel en 
reproductiess in het bijzonder. Na twee jaar van vooronderzoek opende hij in 1848 in New York een filiaal 
vann Goupil voor 'the promotion of the taste for the fine arts in the United States of America5.26 De firma 
begonn als groothandel, zoals te lezen was in een advertentie in een lokale krant van 12 februari 1848: 

'Goupill  & Vibert & co., Printpublishers in Paris, having established a branch of their business in 
miss city, beg to call the attention of the Trade to their extensive assortment of French, English, 
German,, and Italian engravings and lithographs. (The Trade only supplied).*27 

Niett alleen stimuleerde het bedrijf de Amerikaanse belangstelling voor Europese kunst, ook bracht het 
prentenn van Amerikaanse kunstenaars naar de Europese marlet, In 1857 kocht Knoedler zich uit om op 
eigenn naam uit te groeien tot een gerenommeerde handelaar in prenten en later ook schilderijen.28 In het 
voetspoorr van Goupil beproefden ook andere firma's vanaf de jaren vijfti g hun succes in Amerika: 
Colnaghii  en Gambart reisden er regelmatig naartoe om zaken te doen. De Amerikaanse handelaren 
kwamenn op hun beurt naar Europa om prenten in te kopen. De bekendste voorbeelden waren George 
Lucass en Samüel Avery, die regelmatig met de oceaanstomers naar Europa kwamen.30 De technische 
vooruitgangg in vervoer en communicatie ging zo snel dat De Gids in 1856 zelfs opperde dat de traditionele 
handell  in prenten en foto's binnenkort achterhaald zou zijn. Misschien wel denkend aan Jules Verne, 
voorspeldee men dat het binnen afzienbare tijd mogelijk zou moeten zijn om foto's met de snelheid van de 
bliksemm te versturen: 'Of zou het onmogelijk blijven het photographisch portret door den electro-
magnetischenn telegraaf over te brengen?*31 

Voorr de verspreiding van reproducties maakten firma's in de eerste plaats gebruik van hun eigen 
'imperium'.. Uit de correspondentie tussen Vincent en Theo van Gogfa krijgen we een indruk hoe kort de 
lijnenn waren tussen Goupils vestigingen in Londen en Parijs. Voor de verspreiding van prenten en foto's 

255 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 19november 1873, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr.l5. Het werk 
vann C.Brochart werd op ruime schaal gereproduceerd. Daarnaast refereerde Van Gogh hier aan de prent van S.F.B. Morse (1791-
1872)) naar Venus Anadyomène van Ingres waarvan de épreuves d'artiste voor 100 francs per stuk over de toonbank gingen. Zie: 
ExtraitExtrait du Catalogue General de Goupil & Cie. imprimeurset editeurs Paris 1877, p.2. Vincent van Gogh was enige maanden 
eerderr van de Haagse vestiging, geleid door H.G. Tersteeg, overgeplaatst naar de Londense vestiging van Goupil waar hij van 13 
junii  1873 tot en met 15 mei 1875 werkzaam was. De kunsthandelaar in opleiding, trof in Londen een filiaal dat sterk verschilde 
vann de Haagse vestiging. Hier was geen 'winkel' zoals bij Tersteeg, maar werd voornamelijk als groothandel geleverd aan 
plaatselijkee handelaren. De nadruk lag op de verkoop van reproducties in de vorm van gravures, etsen en foto's en aanvankelijk in 
minderee mate op schilderijen. Zie: Hulsker 1985, p.43. 
288 Lafont-Couturier 1994, p.30. Citaat uit: Dekkers 1996, p.55. Zie ook: tentcat. Bordeaux 2000, p.31-43. 
277 geciteerd in tentcat. Bordeaux 2000, p.31. 
288 Dekkers 1996, p.54-61 en Lafont-Couturier 1994, p.33. 
299 De uitgeverij Dixon & Ross deed in de '50 steeds meer zaken op de Amerikaanse markt, zie: Dyson 1984, p.24. 
300 Fidell Beaufort Kleinfiéld Welcher 1979. 
311 Josua, 'Iets over Photographie', De Gids 1856 (II), p.207-208. 
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mogenn we er  vanuit gaan dat er  intensief intern verkeer  bestond tussen de verschillende filialen van de 
firma.firma.  Daarnaast werkten uitgevers regelmatig samen met andere firaia's  bij  de distributi e van hun 
uitgaven.322 Zo bleef Knoedler, nadat hij  zich bij  Goupil had uitgekocht, in New York de belangen van 
Goupill  behartigen. Bovendien deed hij  zaken met Gambart.33 Ook de handelaar  Lucas doet in zijn 
dagboekk regelmatig verslag van het werk dat hij  voor  andere firma's  deed. Zowel in Londen als in Parijs 
werktenn diverse firma's  op verschillende fronten met elkaar  samen.34 Bestellingen voor  prenten bij  de ene 
firmafirma  konden vaak bij  de andere firma  worden afgehaald.35 Het kwam bovendien voor  dat firma's 
gezamenlijkk  uitgaven verzorgden, waarbij  de één de distributi e van de prent voor  zijn rekening nam in zijn 
land,, terwij l de ander  zorgdroeg voor  de verspreiding van de prent opp zijn thuismarkt. Gezien deze 
samenwerkingg bestond er  tussen de verschillende grafische ondernemers niet alleen concurrentie, maar 
lijk tt  er  tevens sprake te zijn geweest van samenwerking en wellicht zelfs kartelvorming. Dergelijke 
samenwerkingsverbandenn tussen grafische ondernemingen roepen de nodige vragen op. Welke 
bevoegdhedenn had men in de vertegenwoordiging van andere collega's? De wisselwerking tussen 
concurrentiee en kartelvormin g lijk t een belangrijke factor  op de prent / kunstmarkt. In het historisch 
economischh onderzoek blijken concurrentie en kartelvormin g echter  nog sterk onderbelicht, zoals de 
econoomm ËJ. Fisher  constateerde.3*  In dit opzicht zijn ook de marktverhoudingen in de negenuende-
eeuwsee kunstsector  nog grotendeels onduidelijk . In ieder  geval lijk t er  dankzij  het internationale netwerk 
vann uitgevers al vanaf de jaren veertig een omvangrijke internationale prenthandel te hebben bestaan.37 In 
18500 vreesde The Art Journal zelfs voor  het voortbestaan van de eigen Engelse prentcultuur  door  de 
overvloedd aan prenten uit het buitenland.38 Daartegenover  verklaarde de Nederlandse kunsthandelaar 

322 Afgezien van de samenwerking met collega-uitgevers waren uitgevers soms ook agent voor bedrijven in verwante 
bedrijfssectoren.. Zo was de firma Sijthoff als uitgever sinds 1855 ook vertegenwoordiger in drukpersen voor de Duitse 
machinefabriekk Reichenbach en zijn collega-uitgever GJ. Thieme agent voor de Duitse snelpersenfabriek Klein, Forst & Bohn, 
zie:: Van Lente 2001, p. 123. 
333 Dekkers 1996, p.54-61 en Lafont-Couturier 1994, p.33. 
344 Zie in dit verband ook; Dyson 1984, p.22. 
333 David Wilkie zag dat er bij Buffa in Amsterdam ook zijn door Boydell uitgegeven prenten te krijgen waren. Daarnaast waren 
bierr uitgaven van Goupil te koop. Zo was in 1838 Goupils uitgaven met reproducties van Leopold Robert te krijgen: Notice sur la 
viee et les ouvrages de Leopold Robert, par E. J. Delecluze, etc., etc., Paris Rittner et Goupil, zie hiervoor de noot in: anoniem, 'De 
Maaierss en de visschers van Leopold Robert', De Gids 1838 (II), p.412. 
3636 Fisher 1999, p.11-23. 
37MaasI975,p.35. . 
388 De graveur John Burnet wees in 1850 in The An Journal op de nadelige effecten van de verlaging van de invoerheffingen bij 
litho'ss waardoor de Engelse markt werd overspoeld met Franse litho's, zie: anoniem, 'Autography of John Burnet', The Art 
JournalJournal (1850), p.276, zie eveneens: anoniem, 'Foreign Hthographes', The Art Journal {\%$\)y p.I73-174. Uit het standpunt van 
TheThe Art Journal blijkt de spanning tussen enerzijds het principe van de vrije handel en anderzijds het bescherming van een 
nationaall  cultuurgoed zoals de eigen Iithografïsche productie. In overeenstemming met de heersende politiek liberale moraal, was 
dee redactie van The Art Journal uiteraard voor de vrije handel van litho's. Volgens het tijdschrift werd de Engelse markt echter 
overspoeldd door goedkope litho's uit Frankrijk, Duitsland en Zwitserland waardoor de Engelse litho's nauwelijks meer waren te 
vinden.. Inspiratie door uitwisseling van cultuur werd door de redactie gezien als een goede zaak, maar men wees ook op het 
gevaarr dat de eigen identiteit verloren dreigde te gaan. Zo zou de huidige en toekomstige prentliemebber zijn Oordeel over prenten 
louterr gaan baseren op buitenlandse producten: 'and thus he has learned to judge of British Art by a French, German, or Swiss 
standard'' Het gevaar was dat deze ontwikkeling 'will denationalize [sic]' de Engelse productie van reproducties haar eigen 
kwaliteitenn zou verliezen. Aangezien het voor de Engelse geest onmogelijk zal zijn om volstrekt Frans of Duits te worden zal het 
zijnn eigen karakter verliezen en zullen de Engelse prenten niet meer zijn dan tweede hands imitaties. 'We shall have hybrid 
painterss and hybrid appreciators*, aldus de redactie in 1851. Vanuit deze zware internationale concurrentie zouden de Engelse 
lithografenn niet meer in staat zijn om een eigen traditie op te bouwen waarbij zelfs de eigen beroepssector gevaar zou lopen. Om 
uitt deze impasse te komen onderstreepte The Art Journal dat het onzinnig zou zijn de grenzen te sluiten. Met achtte het 
verstandigerr om de buitenlandse kunst tegemoet te treden en zelfs bepaalde ideeën van elders over te nemen. Als brug tussen 
enerzijdss de liberale internationale handel in de prenten en technieken en anderzijds het behoud van de eigen cultuur zinspeelde de 
redactiee op een verbetering van de auteursrechtelijke bescherming waarop hieronder nader zal worden ingegaan. Illustratief voor 
dee stand van zaken in Engelse lithografie was echter het feit dat kunsthandelaar Gambart litho's naar Engelse kunstwerken 
bestemdd voor de Engelse markt in Parijs liet produceren. Ondanks het feit dat de Engelse lithografen hierbij werden gepasseerd, 
trachttee de redactie deze ontwikkeling positief te formuleren: 'It may be accepted as a proof that English Art is Acquiring a 
favourablee position abroad, when we find French artists engaged on the reproduction of the works of our painters.', zie: Anoniem, 
'Reviews',, The Art Journal (1857), p.200. Overigens stapte diezelfde Gambart naar de rechter om (illegale) import van duitse 
litho'ss tegen te gaan. Zie: Maas 1975, p.111-112. 
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Schalekampp rond 1900 dat hij zich met de kostbare uitgaven van reproducties juist vooral richtte op de 
buitenlandsee markt omdat de Nederlandse markt te Hein was.39 

Reproductiess raakten wijd verspreid en kwamen soms zelfs op de meest exotische plekken terecht, 
zoalss de zoon van de kunstenaar J.E. Millais beschreef over de prenten naar bekende werken van zijn 
vader: : 

'Consideringg the vast number of cheap, and generally excellent prints of Millais*  works that have 
passedd into the hands of people of all nations, it is not surprising to hear some of the most popular 
havee found their way into places where one would least expect to com across them; "Cherry 
Ripe",, for instance, in a Tartar's hut, and "Cinderella" (gorgeously framed) in the house of a 
Samoann chief. 'The North-West Passage" I met myself in the remote wilds of South Africa. I had 
beenn shooting springbuck on the Great Karroo, when a tropial thunderstorm compelled me to 
gallopp off to the nearest shelter - a hut of a Hottentot shepherd, some miles away - and there 
beforee me hung a gaudy German Oleograph of this picture nailed to the mud walls - the only 
adornmentt of the place. Anywhere else I should have been disposed to laugh at it as a ludicrous 
travestyy of the ori^nal; but here it seemed like the face of an old friend bidding me welcome in 
thee wilderness.'40 

Volgenss Millais junior ontving zijn vader talloze brieven van liefhebbers uit de hele wereld met woorden 
vann dank en bewondering voor de reproducties van zijn werk.41 

Inn de schaduw van grootschalige internationale verspreiding via 'multinationals' als Goupil en 
Colnaghi,, opereerden talloze regionale en lokale uitgeverijen en boekhandelaren op veel kleinere schaal. 
Zoo bestonden er nog steeds graveurs die in eigen beheer prenten maakten en aan huis verkochten. 
Hetzelfdee gold voor de vele bescheiden fotostudio's die zelf hun reproducties aan de man moesten zien te 
brengen.422 ui wezen was er aan deze kleinschalige uitgeverij sinds de vijftiende en zestiende eeuw maar 
weinigg veranderd. Daarnaast brachten de minder commerciële kunstenaarsverenigingen en musea 
reproductiess in omloop.43 In deze context moet ook nog gewezen worden op de kleinschalige, informele 
verspreidingg van reproducties door de kunstenaars zelf. David Wilkie was zeker niet de enige kunstenaar 
diee zelf zijn reproducties aan de man braeht Het lijk t onder kunstenaars bovendien vrij gebruikelijk te zijn 
geweestt om reproducties uit te delen aan vrienden en bekenden. Reproducties waren dus niet alleen een 
bronn van inkomsten, maar vooral ook een middel om het eigen persoonlijk netwerk op te bouwen en uit te 
breiden,, zoals zal blijken bij Scheffer, Alma-Tadema en Israels. Ook Van Gogh stuurde litho's van zijn 
AardappeletersAardappeleters naar zijn broer om ze uit te delen in de Parijse kunstwereld en verzond afdrukken naar de 
invloedrijkee kunsthandelaar Van Wisselingh in Amsterdam.44 Bovendien gebruikte hij kleinformaat foto's 
vann zijn werken om, zoals hij zélf schreef, 'op een andere wijze dan door woorden enige connecties aan te 
knopen'.455 Langs deze informele weg leverden ook kunstenaars zelf een bijdrage aan de verspreiding van 
dee reproducties.46 

Ziee de toelichting in: Catalogus van Schalekamp 's Photographte en kunsthandel, J.M. Schalekamp Buiksloot Amsterdam 1900. 
400 Millais 1899 (II), p.52-55 
411 Millais 1899 (H),p.l22-123. 
422 Zo verkocht de graveur CE. Taurel zelf zijn prenten naar Israels, waarover meer hieronder. Zie voor deze kleinschalige 
verspreidingg van foto's: McCauley 1994, p.98. 
433 Zo vroeg Vincent van Gogh aan zijn broer Theo de ets van Daubigny naar Ruysdaels Le buisson Mie ze verkopen bij het 
prentenkabinett van het Louvre.', brief Vincent van Gogh aan Theo, 20 augustus 1880, opgenomen in: Van Crimpen Berends-
Albertt 1990, nr. 155. Hierbij kan eveneens gewezen worden op de verspreiding van de prernieprenten door genootschappen zoals 
diee in het vorige hoofdstuk aanbod kwamen. 
444 Hoewel er (veel?) meer prenten in omloop moeten zijn geweest, zijn er thans slechts 18 afdrukken bekend, zie: Van Tilborg 
1993,p.l00. . 
455 brief van Vincent van Gogh aan Theo, eind september 1884, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr.465. Zie 
ook:: Ten Berge Meedendorp Vergeest Verhoogt 2003, p.61 
466 Ook Millais stuurde wel eens reproducties naar vrienden en bekenden, zoals blijkt uit de dankbrief van Jan van Beers aan de 
schilderr voor een gravure, zie: Millais 1899 (I), p.424. 
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Resumerendd verliep de verspreiding van reproducties in de negentiende eeuw via een internationaal en 
fijnmazigg netwerk, dat continenten, staten, steden en dorpen met elkaar verbond door de inzet van 
individuelee ondernemers. Bij Van Gogh kunnen we de uitersten van de negentiende-eeuwse 
prentdistributiee herkennen. Enerzijds werkte hij bij verschillende filialen van Goupil aan de 
massaproductiee en internationale verspreiding van reproducties, anderzijds zette hij zich later in om op 
bescheidenn schaal reproducties te (laten) maken en zelf te versturen. Terwijl grote ondernemers als Goupil 
enn Gambart vanuit Londen en Parijs reproducties verstuurden naar Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, 
hooptee een individuele prentmaker of fotograaf een straat verderop enkele prentjes te kunnen verkopen 
aann een toevallig langslopende liefhebber. 

Intermezzo:Intermezzo: kunstreproductie in geïllustreerde tijdschriften 

Ondertussenn verschenen er allerlei nieuwe soorten van uitgaven met reproducties, zoals almanakken, 
geïllustreerdee veiling- en tentoonstellingscatalogi en geïllustreerde (kunsttijdschriften. Deze nieuwe 
publicatievormenn leverden een belangrijke bijdrage aan de productie en verspreiding van reproducties in 
dee negentiende eeuw. Net als bij reproducties in de traditionele zelfstandige vorm, kan bij deze nieuwe 
publicatievormenn de levensloop van de reproductie globaal worden ingedeeld in het initiatief, de 
organisatie,, de productie, de verspreiding en de receptie van de reproductie. Het stilzwijgend opnemen van 
dezee geïllustreerde uitgaven in dit schema zou echter tekortdoen aan de veranderingen die dit soort 
uitgavenn teweegbrachten in de productie en verspreiding van reproducties. De meest markante 
ontwikkelingg was de opkomst van het geïllustreerde (kunsttijdschrift. In korte tijd dook het overal in 
Europaa op als een nieuw medium en een rijke bron van kunstreproducties.47 

Hoewell  het geïllustreerde tijdschrift een negentiende-eeuwse uitvinding was, bestond het 
tijdschriftt zelf al langer. In zijn studie De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830 
wijstt Johannes op twee parallelle ontwikkelingen op de tijdschriftenmarkt in verschillende Europese 
landenn in de loop van de achttiende eeuw. Enerzijds nam het aanbod van tijdschriften explosief toe door 
eenn sterke toename van het aantal titels en de oplagen, anderzijds nam de diversiteit toe, van algemene 
spectators,, amusementsblaadjes, satirische tijdschriften, geleerdentijd schrift en, toneeltijdschriften, tot 
specifiekee vaktijdschriften.48 

TheThe Penny Magazine (1832-1845) zette de toon voor de ontwikkeling van het geïllustreerde 
tijdschrifttijdschrift in de negentiende eeuw. Het was een vroeg voorbeeld dat zowel naar inhoud als functie 
exemplarischh was. In kwaliteit en kwantiteit was het al snel succesvol in Engeland en ver over zijn 
grenzen.. Het blad leverde daarmee het meest gebruikte 'format' voor een geïllustreerd tijdschrift. Het 
werdd - soms letterlijk - vertaald in allerlei varianten in Europa. In het verlengde van dit algemene, 
culturelee tijdschrift volgden er talloze gespecialiseerde periodieken met plaatjes. Zo verschenen op het 
terreinn van kunst en cultuur geïllustreerde kunsttijdschriften zoals L 'Artiste, The Art Journal en De 
Kunstkronijk.Kunstkronijk. Decennialang informeerden deze bladen hun lezers over kunst in woord en beeld dankzij 
tallozee reproducties. Het geïllustreerde tijdschrift leverde een belangrijke bijdrage aan de productie en 
verspreidingg van kunstreproducties in de negentiende eeuw, aangevuld met talloze almanakken, 
tentoonstellings-,, veiling-, museumcatalogi en andere prachtalbums. 

TheThe Penny Magazine 
TheThe Penny Magazine werd opgericht in 1832 op initiatief van de Society for the Diffusion of Useful 
Knowledgee (opgericht in 1826), in samenwerking met de bekende uitgever Charles Knight (1791-1873). 
Inn een toeUchting zette de uitgever de strekking van het blad uiteen: 

477 Zie de betekenis van tijdschriften voor de verspreiding van reproducties: Ivins 1996, p.107, Hyatt Mayor 1971, nr.638 en Van 
Lentee De Wit 1993, p.87-88,92-93. 
488 Johannes 1995, p.7. Zie in dit verband ook de bloei van de boekillustratie in de jaren '30 van de negentiende-eeuw: S.Le Men, 
'Bookk illustration', in: P.Collier, ILLethbridge (ed.), Artistic Relations. Literature and Visual Arts in Nineteenth-Century France, 
Londonn 1994, pp.94-110. 
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'Thee subjects which have unifonnely been treated have been of the broadest and simplest 
character,, Striking points of Natural History- Accounts of the great Works of Art in Sculpture and 
Painting-- Descriptions of such Antiquities as possess historical interest- Personal Narratives of 
Travellers-- Biographies of Men who have had a permanent influence on the condition of the 
world-- Elementary Principles of Language and Numbers- established facts in Statistics and 
Politicall  Economy- these have supplied the materials for exciting the curiosity of a million 
readers.. This consideration furnishes the most convincing answer to the few (if any there now 
remain)) who assert that General Education is an evil. The people will not abuse the power may 
havee acquired to read, and therefore to think.'49 

Dee doelstelling van The Penny Magazine was kort gezegd 'nuttige kennis voor iedereen', waarmee het een 
eigenn bijdrage leverde aan het beschavingsoffensief uit die dagen. Het was encyclopedisch van karakter, 
internationaall  georiënteerd en verscheen elke zaterdag met bijdragen over alle mogelijke onderwerpen. 

Terr verluchtiging van de tekst werd het tijdschrift rijk voorzien van illustraties: 'It must not, 
however,, be forgotten that some of the unexampled succes of this little work is to be ascribed to the liberal 
employmentt of illustrations, by means of Wood-cuts,' aldus de uitgever.50 Aanvankelijk maakte men 
gebruikk van eerder verschenen afbeeldingen uit andere publicaties van de Society for the Diffusion of 
Usefull  Knowledge, maar met het succes van het blad groeide de behoefte aan een eigen beeldproductie: 

'Butt as the public encouragement enabled the conductors to make greater exertions to give 
permanencyy to the succes which the 'Penny Magazine*  had attained, it became necessary to 
engagee artists of eminence, both as draughtsmen and wood-engravers, to gratefy a proper 
curiosity,, and cultivate an increasing taste, by giving representations of the finest Works of Art, of 
Monumentss of Antiquity, and of subjects of Natural History, in a style that had been previously 
consideredd to belong only to expensive books.'51 

Voorr de vervaardiging van de reproducties en illustraties maakte The Penny Magazine gebruik van de 
houtgravure.. Het grote voordeel van deze techniek boven andere reproductietechnieken was dat de 
afbeeldingenn samen met de tekst konden worden afgedrukt. Ze bood nieuwe typografische mogelijkheden, 
mett afbeeldingen tussen de tekst. Bovendien bespaarde het de techniek een extra drukgang en daarmee tijd 
enn geld.52 Mede dankzij The Penny Magazine kwam de toepassing van de houtgravure in Engeland tot 
grotee bloei. In 1833 waren er alleen in Londen al meer dan honderd graveurs werkzaam tegenover de 
twaalff  van twintig jaar ervoor.53[34] 

Interessantt is een houtgravure van Rafaëls beroemde Madonna delta Sedia in The Penny 
MagazineMagazine van 1833. De moderne kunstliefhebber herkent orjmiddellijk Rafaëls meesterwerk. Bij nader 
inzienn blijkt de prent echter niet een reproductie van het schilderij van Rafael, maar van een reeds 
bestaandee reproductiegravure ervan door de beroemde graveur Rafael Morghen. Zoals eerder opgemerkt 
maaktee men in de reproductiepraktijk regelmatig gebruik van een reeds bestaande reproductie in plaats 
vann het origineel zelf. In de toelichting benadrukte de redactie dat de houtgravure een reproductie is van 
dee reproductiegravure van Morghen, niet van Rafaëls schilderij: 'This wood-cut is copied from one of the 
finestt line-engravings of Rafaelle Morghen, andd furnishes a true notion of the bold style of cross-hatching 
whichh that great artist adopted/54 Niet het origineel van Rafael, maar de interpretatie van Morghen was 

Anoniem,, 'Preface' (18 december 1832), The Penny Magazine, 1 (1833), p.iii. 
500 Anoniem,'Preface' (18 december 1832), The Penny Magazine, volume 1 (1833), p.iii. 
511 Anoniem, 'Preface*  (18 december 1832), The Penny Magazine, volume I (1833), pin. 
522 Zie over de techniek van Stereotypie: Van der Linden 1990, p.88, 
533 anoniem, 'The Commercial history of a Penny Magazine II' , The Penny Magazine 2 (1833), p.421. 
544 anoniem, 'The Commercial history of a Penny Magazine II' , The Penny Magazine 2 (1833), p.420-421. 
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hett origineel van deze houtgravure. Dankzij de houtgravure was het mogelijk deze beroemde 
kopergravuree van Morghen naar de Madonna della Sedia op grote schaal te reproduceren.55 

Inn The Penny Magazine verschenen regelmatig houtgravures van kunstwerken, vooral van Oude 
(Italiaanse)) Meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw, aangevuld met werken van Hogarth of een 
meerr recent werk als The Death of General Wolfe van Benjamin West.56 Het werk van eigentijdse 
meesterss werd in dit blad echter nog nauwelijks gepubliceerd. Een belangrijke bron voor reproducties 
warenn de rijke Engelse verzamelingen van particulieren en musea. In 1841 beloofde de redactie de lezer 
werkenn uit de National Gallery, Hampton Court Palace en Dulwich College: 'It is our intention, from time 
too time, to present our readers with copies of some of the masterpieces of these collections, carefully 
drawnn on the spot by competent artists and engraved with every possible excellence attainable by wood-
engraving.'577 Meestal werd de afbeelding voorzien van een schriftelijke toelichting met 
wetenswaardighedenn over de beroemde schilder en de voorstelling. Soms bleef deze achterwege en moest 
dee beschouwer vooral zelf goed kijken. Zo merkte de redactie op bij de bonte voorstelling van Hogaths 
werkk The Election Feast 'We cannot attempt any minute description of the print: it will bear a carefull 
study.'58 8 

Hett streven van The Penny Magazine, nuttige kennis voor' iedereen', werd dankzij de nieuwe 
technischee mogelijkheden steeds meer werkelijkheid. Door het gebruik van cylinderdrukpersen was het 
mogelijkk om 16.000 exemplaren per dag te produceren tegen ongeveer hónderd exemplaren met een 
traditionelee handdrukpers. Om de kosten te dekken waren oplagen van 60.000 tot 70.000 exemplaren 
noodzakelijk.599 De oplage van dit tijdschrift steeg echter al snel van 160.000 tot zelfs een gemiddelde van 
ongeveerr 200.000 verkochte exemplaren per week.60 Volgens een klassiek liberale bedrijfsfilosofie 
poogdee de uitgever een zo groot mogelijk publiek te bereiken en de prijs zo laag mogelijk te houden.61 In 
hett verlengde van het gedachtegoed van Adam Smith en David Ricardo ging The Penny Magazine met 
vertrouwenn de concurrentie aan op de vrije markt van boeken en tijdschriften: 

'Somee people have foolishly said the "Penny Magazine" is a monopoly. There were formerly a 
greatt many monopolies of literature in this country; -that is, certain priviliges were granted by the 
governmentt to particular individuals, with the intent of diminishing the circulation of books by 
keepingg up the price. Then the government was afraid that the people would learn to think. The 
objectt of those concerned in the "Penny Magazine" is, contrary to the spirit of a monopoly, to 
circulatee as many copies as they can, as cheaply as they can. This Work has no exclusive 
priviliges,, and can have no exclusive priviliges. It stands upon the commercial principle alone; 
andd if its sale did not pay its expences, with a profit to all concerned in it (except to the individual 

'Byy the adaptation of wood-engraving to the necessities of rapid printing, the impressions of a cut like this can be produced 
(andd we think it will bear comparison with many specimens of wood-engraving printed with the most expensive care) at the rate 
off  eight hundred an hour or ten thousand a day; and thus a fine specimen of art can be placed within the reach of thousands, 
insteadd of being confined to the cabinets of a few, as the print of Raffaelle Morghen is, from which it is copied.1, zie: anoniem, 
'Thee Commercial history of a Penny Magazine IV, The Penny Magazine 2 (1833), p. 420-42!. 
566 Afbeelding van Death of General Wolfe van Benjamin West, afgebeeld in The Penny Magazine VII (1838), p.25. 
577 ano., 'Gratuitous Exhibitions of Pictures', The Penny Magazine X (I84l), p. 12. 
588 Anoniem, 'Hogarth and his works no.DC', The Penny Magazine 4 (1835), p. 13. Zie over de populariteit van Hogarth prenten 
onderr het publiek, Bindman 1997, p.29-32. 
599 anoniem, 'The Commercial history of a Penny Magazine I \ The Penny Magazine 2 (1833), p.378. 
600 ano., 'Preface' (18 december 1832), The Penny Magazine, volume 1 (1833), p.iii, zie ook C. Cohen (introduction), Paper & 
Printing;Printing; The New Technology of the I830s taken from the Monthly Supplement of The Penny Magazine of the Society for the 
DiffusionDiffusion of Useful Knowledge August to december 1833, Oxford 1982, n.p. 
611 'Those [...] who attempt to persuade the public that cheap books must essentially be bad books, are very shallow, or very 
prejudicedd reasoners. The complete reverse is the truth. The cheapness ensures a very large number of purchasers; and the larger 
thee number the greater the power of commercially realizing the means for a liberal outlay upon those matters in which the 
excellencee of a book chiefly consists- its text, and its illustrations.^..] In cheap publications,, the great object to be aimed at, is 
certaintycertainty of sale; and that certainty can only be attained by carrying the principle of excellence as far as can be compatible with 
commerciall  advantage. The first element of this certainty is an adequate demand.'zié: anoniem, 'The Commercial history of a 
Pennyy Magazine I', The Penny Magazine 2 (\S33), p.378. 
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memberss of the Society who give it the benefit of their superintendence), it would not stand at 
all.'62 2 

Alss een moderne variant op de traditionele cenföprent droeg het blad de naam The 'Penny' Magazine. 
Tochh was het tijdschrift nog steeds tamelijk duur en waarschijnlijk niet voor iedereen betaalbaar.63 Voor 
eenn complete jaargang betaalde de lezer 6 shilling voor twaalf maandelijkse delen en 7 shilling 6 dime 
voorr de gebonden versie. De uitgever Knight schatte zelf het lezerspubliek op ongeveer een miljoen per 
week.. Gezien het totaal van het lezend publiek is deze raming waarschijnlijk te optimistisch.64 Dat neemt 
niett weg dat het lezerspubliek al snel een veelvoud van 200.000 (het aantal verkochte exemplaren) moet 
zijnn geweest. De uitgever benadrukte daarbij dat The Penny Magazine alleen dankzij de lezers kon 
bestaan,, aangezien er geen andere financiële bronnen waren (ook niet uit advertenties): 'The public, who 
buyy the "Penny Magazine" to the extent of two hundred thousand, are its only pecunairy supporters.'ss 

'Noo one who wishes for a copy of this Magazine, whether in England, Scotland, or Ireland, can 
havee any difficulty in getting it, if he can find a bookseller. The communication between the 
capitall  and the country, between large towns in the country and villages, is so perfect, that 
whereverr there is a sufficient demand of any commodity there will be a supply. But the 'Penny 
Magazine'' is still a Penny Magazine all over the country. No one charges three-halfpence or two-
pencee for it. The wholesale dealer andd the retailer derive their profit from the publisher; and the 
carriagee is covered by that profit. But that could not be if there were not cheap as well as ready 
communicationn through all parts of the United Kingdom. The steam-boat upon the seas- the canal-
thee railway-the quick van- these as well as the stage-coach and mail- place the 'Tenny Magazine" 
withinn every one's reach in the farest part of the kingdom, as certainly as if he lived in London, 
andd without any additional cost.'66 

Volgenss de uitgever was The Penny Magazine dankzij stoomschepen, kanalen en spoorwegen voor 
iedereenn eenvoudig verkrijgbaar. Zelfs als we de opmerking -van de uitgever zelf!- enigszins relativeren, 
dann nog geeft deze mededeling een indruk hoe efficiënt en succesvol de verspreiding van drukwerk al was 
inn Engeland rond 1832. Zeker met het oog op de verspreiding van reproducties in het algemeen is dit een 
belangrijkk gegeven om rekening mee te houden. 

TheThe Penny Magazine kreeg internationaal Veel navolging. Zo richtte men in Ierland, in reactie op het 
'Engelse'' karakter van het tijdschrift, met de Dublin Penny Journal een eigen variant op. Daarnaast 
bestondenn in 1832 The Saturday Magazine of the Society for the Propagation of Christian Knowledge en 
TheThe Irish Penny Journal Zowel qua aard als inhoud waren ze vergelijkbaar met The Penny Magazine, 
alleenn de houtgravures waren van mindere kwaliteit.67 Deze Ierse voorbeelden zijn illustratief voor de 
navolgingg van het format van The Penny Magazine. Daarnaast werd het tijdschrift bijna gelijktijdig 
opnieuww uitgegeven in de Verenigde Staten en verschenen er epigonen in Frankrijk, België en Duitsland. 
Bovendienn waren er in 1833 al plannen voor dergelijke uitgaven in Italië, Nederland, Polen en Brazilië.68 

Zoo verscheen in Duitsland het Pfennig-Magasin (1833) en hier te lande het Nederlandsche Magazijn 
(1834).. Naar doelstelling, aard en inhoud, vertonen deze verschillende publicaties grote overeenkomsten 
mett het oorspronkelijke blad. Soms werd de inhoud aangepast aan de nationale context, soms werd The 
PennyPenny Magazine (inclusief de titel) echter opvallend letterlijk vertaald. 

622 anoniem,'Preface' (18 december 1832), The Penny Magazine, volume I (1833), p.iv. 
633 Zie in deze zin: Cohen 1982, n.p. 
644 Zie in deze zin: Cohen 1982, n.p. 
***  ano., 'Preface' (18 december 1832), The Penny Magazine, volume 1 (1833), p.iv. 
666 ano-, 'Preface' <18 december 1832), The Penny Magazine, volume 1 (1833), p.iv. 
577 Cohen 1982, n.p. 
688 Anoniem, 'The Commercial history of a Penny Magazine I \ The Penny Magazine 2 (1833), p.378. 
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Hett internationaal succes van The Penny Magazine was grotendeels te danken aan het 
hoogwaardigee beeldmateriaal. Zoals opgemerkt, leverde het tijdschrift een belangrijke bijdrage aan dé 
oplevingg van de houtgravure en werden de Engelse houtgraveurs toonaangevend in Europa. Hierdoor 
ontstondd een omvangrijke internationale handel in houtgravures (vooral in de vorm van de stereoclichés) 
mett Engeland als belangrijkste leverancier. Ook de uitgever van The Penny Magazine verkocht veel 
afbeeldingenn aan collega-uitgevers, zoals al in 1833 werd opgemerkt: 

"Thee impulse which the extension of the demand for reading has communicated to the business of 
wood-cuttingg in England has not yet been proportionately felt on the Continent. We ourselves 
supplyy metal casts to France, Germany, and Russia, not only to assist those countries in producing 
workss similar to the Penny Magazine at a cheap rate, but because, however excellent France and 
Germanyy may be in other branches of engraving, they have not at present scarcely any 
woodcutterss amongst them.'69 

Alduss leverde The Penny Magazine een belangrijke bijdrage aan de internationale handel in tweedehands 
afbeeldingen,, inclusief de kunstreproducties. 

TheThe Penny Magazine zette weliswaar de toon, maar maakte al snel deel uit van een breed spectrum 
vann geïllustreerde bladen in binnen- en buitenland.70 Alleen al in Londen bestonden er in 1837 ongeveer 
vijfti gg wekelijks verschijnende tijdschriften van diverse pluimage. Ze waren gewijd aan religie, literatuur, 
muziek,, geneeskunde, sport, humor en wetenschap.71 Vooral de meer algemeen georiënteerde tijdschriften 
mochtenn zich in een grote populariteit verheugen. Het aanbod was overigens permanent in beweging, 
zoalss The Penny Magazine schreef; 'New ones are constantly added, and perish in a few weeks. Andere 
succesvollee geïllustreerde tijdschriften waren de later door Vincent van Gogh zo bewonderde The 
IllustratedIllustrated London News (1842) en The Graphic.73 hide tweede helft van de negentiende eeuw nam het 
aantall  snel toe en rond de eeuwwisseling verschenen er in Engeland en Wales 2328 periodieken.74 Ook in 
hett buitenland maakten de varianten van The Penny Magazine al snel deel uit van een breder aanbod van 
bladen.. Zo ontstonden in Frankrijk populaire bladen als Le Charivari (1832), Magasin Pittoresque (1833) 
caL'TlliistrationcaL'Tlliistration (1843).75 In Nederland was het aanbod weliswaar beperkter, maar ook in dit veel kleinere 
taalgebiedd bestond een levendige tijdschriftencultuur, waarbij de benodigde afbeeldingen overigens veelal 
uitt het buitenland werden gehaald.76 

Anoniem,, 'The Commercial history of a Penny Magazine IF*, The Penny Magazine 2 (1833),p.421. De verkoop van dergelijke 
stereo'ss was voor de uitgever Knight een belangrijke bron van inkomsten. Stereos van de gehele pagina's (tekst en illustratie) 
werdenn op ruime schaal verkocht aan Amerikaanse uitgevers. De stereos van de losse illustraties werden op grote schaal 
verhandeldd met het oog op de verwante tijdschriften. Zie: Cohen 1982, n.p. 
700 Barnes 1983, p.236. 
71Hamberl996,p.l05. . 
7171 Anoniem, 'Printing in the fifteenth and in het nineteenth centuries', The Penny Magazine VI (1837), p.507. 
733 Net als veel lezers wass Van Gogh een groot bewonderaar van talloze houtgravures in deze Engels bladen en legde hij een 
omvangrijkee verzameling aan. Nadat hij opnieuw de nodige prenten had bemachtigd, schreef hij enthousiast aan zijn broer Theo: 
'Enn bovendien heb ik nog een ander ornament voor mijn atelier opgedaan, ik heb een verbazend koopje gehad aan prachtige 
houtsnedenn uit de Graphic, gedeeltelijk afdrukken niet van de cliches, maar van de blokken zelf. Precies de dingen waarnaar ik 
jarenn verlangd heb. De tekeningen van Herkomer, Frank Holt, Walker en anderen. Dcheb ze gekocht van Blok de boekenjood en 
hebb uit een enorme stapel Graphics & London News uitgezocht wat het beste was voor vijf gulden. Er zijn dingen bij die superbe 
zijn,, onder andere de Houseless and homeless van Fildes (arme lui voor een nachthuis wachtende) en twee grote Herkomers en 
veell  kleine en de Irish emigrants van Frank Holl en de 'Old gate' van Walker, en vooral een meisjesschool van Frank Holl en dan 
nogg die grote Herkomer, De invaliden. Enfin, dat is net het goedje dat ik nodig heb.' Brief van Vincent van Gogh aan theo, 5 
januarii  1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-AIbert 1990,nr.l98. 
744 Wolff Fox 1973, p.575. 
7SMerlotI996,p.82, , 
766 Johannes 1995, p.55. Zie over het Nederlandse tijdschriftenaanbod in de tweedee helft van de negentiende eeuw: Maas 1986, 
p.40-48. . 
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Inn 1845 verscheen het laatste nummer van The Penny Magazine. In totaal zijn er 106 afleveringen 
gepubliceerd,, waarvan miljoenen exemplaren moeten zijn verkocht.77 Sindsdien is de productie en 
distributiee van geïllustreerde tijdschriften steeds verder geprofessionaliseerd Alleen al de vervaardiging 
vann de afbeeldingen vergde een efficiënte organisatie. Het populaire blad The Illustrated London News 
kendee bijvoorbeeld een ingewikkeld samenspel van medewerkers en verschillende soorten tekenaars. 
Allereerstt waren er de special artists, tekenaars die als correspondenten verslag deden van de belangrijkste 
gebeurtenissenn in binnen- en buitenland.78 De op locatie gemaakte schetsen kwamen vervolgens onder 
handenn bij de 'teekenaars-kopiisten', die deze afbeeldingen uitwerkten tot definitieve tekeningen. In de 
derdee plaats was er een aparte groep van tekenaars die zich concentreerde op de afbeeldingen die 
enigszinss los stonden van de hectiek van de actualiteit, zoals kunstreproducties. Soms werden de 
tekeningenn direct op het hout gemaakt, maar rond 1860 was het mogelijk om de afbeelding fotografisch op 
hett houtblok over te brengen. Houtgraveurs bewerkten vervolgens de afbeelding tot een drukvorm. Vaak 
werdd er eerst een schets van het geheel gegraveerd, waarna het blok werd verdeeld in kleine blokjes voor 
evenveell  graveurs en belangrijke tijdwinst kon worden geboekt. De aparte blokjes werden daarna weer 
samengevoegdd tot één geheel onder toeziend oog van een artistical manager die eventuele correcties 
doorgaff  aan de graveur retoucheur. Was de drukvorm gereed, dan werd deze vermenigvuldigd via 
galvano's.. Het resultaat was een aantal identieke drukvormen met de bewuste afbeelding die tegelijkertijd 
kondenn worden afgedrukt tot enorme oplagen. 

Inn het voetspoor van The Penny Magazine groeide het geïllustreerde tijdschrift uit tot een 
belangrijkk cultureel fenomeen in de negentiende eeuw. Dankzij nieuwe technieken werd het mogelijk om 
eenn enorm internationaal publiek te voorzien van geïllustreerde periodieken gewijd aan de meest 
uiteenlopendee onderwerpen. Of het nu ging over een veldslag in Centraal-Afrika, de ontdekking van een 
nogg onbekende vogelsoort, de ontwikkeling van een nieuwe stoomlocomotief of het bezoek van een 
bevriendd staatshoofd, de schrijver kon niet langer volstaan met een schriftelijk verslag. De lezer wilde 
plaatjess en wel zoveel mogelijk. Geïllustreerde tijdschriften speelden daarmee een essentiële rol in de 
negentiende-eeuwsee visuele cultuur, een ontwikkeling die The Art Journal bondig formuleerde als: 'men's 
eyess are drawn from the contemplation of types to pictures.*30 De Kunstkronijk, zelf een geïllustreerd 
tijdschrift,, wees in 1875 op het succes van het geïllustreerde blad: 

'Geenn beschavingsmiddel werkt sneller en doeltreffender, en gelijk het geïllustreerde blad 
hedentendagee in Frankrijk, Engeland en Duitschland wordt opgevat, is het een bron van 
beschavingg voor alle klassen der samenleving.*81 

GeïllustreerdeGeïllustreerde kunsttijdschriften: L 'Artiste, The Art Journal en De Kunstkronijk 
Inn 1832, het jaar dat The Penny Magazine werd opgericht, keek de redactie van het Franse kunsttijdschrift 
LL 'Artiste terug op het eerste jaar van haar bestaan: 

'Lee moment était mauvais pour notre journal, c'est justement pour cela que nous Tavons choisi. 
Nouss avons voulu prouver a nos risques et perils que nous ne désespérions pas de Tart en France! 
L'artt cependant désespérait de lui-même; quand notre parüt, tout ce qui soutenait Ie monde artiste 
étaitt perdu. Plus de cour, plus d'église, plus de toute puissance de préfecture, plus de dauphin, plus 

Err bestaatt een schatting van ongeveer 20 miljoen exemplaren, maar dat lijkt gezien de oplage per week zelfs aan de lage kant. 
Zie:: Cohen 1982, n.p. 
788 De Kunstkronijk schreef hierover 'Zij voeren eene soort van verslaggeverschap met de teekenpen en behooren aan een 
wezenlijkk artistiek talent de onontbeerlijke eigenschappen te paren, welke den eigenlijken dagbladschrijver kenmerken: 
opmerkingsgave,, vlugheid, veelzijdige ontwikkeling, groote actualiteitszin en de zeldzame gave van overal tegelijkertijd te zijn.' 
Anoniem,, 'De Geïllustreerde pers', De Kunstkronijk (1875), p.68. 
7979 Van der Linden 1990, p.45-49, 
800 The Art Journal schreef dit naar aanleiding van The Illustrated London Hews, zie: Anoniem, 'Autography of John Bumet*, The 
ArtArt Journal (1850), p.275-277. 
811 Anoniem, 'De Geïllustreerde pers', De Kunstkronijk (1875), p.69. 
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dee bals au Pavilion Marsan, plus de clergé, plus de noblesse, plus aucune de ces riches et élégantes 
variétéss qui ont besoin pour s'embellir de s'occuper des travaux de Tartiste.**2 

Inn deze revolutionaire tijd zagZ 'Artiste het tot haar taak om de (Franse) kunst in ruime zin te stimuleren: 
beeldendee kunsten, literatuur, toneel en muziek.83 De doelstelling was een breed publiek hierover te 
informeren:: 'Chaque numero sera fait de maniere a pouvoir intéresser les savans, les artistes, les hommes 
duu monde et les femmes.'84 De redactie volgde daarbij een onafhankelijke, rnaar in wezen liberaal 
gekleurdee politieke visie Op de kunst, zoals die onder kunstenaars en intellectuelen populair was na de 
Julirevolutie.85 5 

LL 'Artiste zette de toon voor de tijdschriften die speciaal waren gewijd aan de (beeldende) kunst. In 
hett voetspoor van dit blad richtte uitgever Samuel Carter Hall in 1839 onder de mam Art Unión een 
Engelss kunsttijdschrift op dat in 1849 werd omgedoopt tot The Art Journal en dat snel zou uitgroeien tot 
éénn van de meest gezaghebbende kunsttijdschriften in de negentiende eeuw. Ondertussen was in 
Nederlandd in 1840 door  de Maatschappij ter bevordering van de Beeldende Kunsten ook een geïllustreerd 
kunsttijdschriftt op de markt gebracht: De Kunstkronijk. De doelstelling van deze bladen kwam in grote 
lijnenn overeen met de eerder geformuleerde visie van t 'Artiste: een breed publiek informeren over 
kunstenaarss en hunn werk, belangrijke musea en tentoonstellingen en andere actualiteiten op het terrein van n 
dee (beeldende) kunsten, of, zoals The Art Journal het omschreef: 'to advance the interests of the Artist, the 
Manufacturer,, and the Artisan*, en te functioneren 'as a medium of communication between Art-producers 
andd the public'.86 De tijdschriften waren vooral gericht op de eigen nationale kunst, zonder de belangrijke 
gebeurtenissenn in het buitenland, zoals tentoonstellingen uit het oog te verliezen. 

Hett beeldmateriaal vormde een essentieel element. Zowel L 'Artiste als De Kunstkronijk gebruikten de 
houtgravuree voor de vignetten én de lithografie voor de reproductie van kunstwerken.87/3J, 36] De 
redactiess zagen met zorg toe op de productie van dit beeldmateriaal. Zoals de redactie van t 'Artiste 
benadrukte:: 'les lithographies et gravures seront desinées et gravées par les meilleurs artistes de la France 
ett de l'étranger.'88 In de Nederlandse Kunstkronijk waren veel houtgravures afkomstig van de leerlingen 
vann de houtgraveerschool, opgericht in 1840 en geleid door de Engelse houtgraveur Henry Brown (1816-
1870).. De Nederlandse graveerschool kende echter van begin af aan een moeizaam bestaan.89 Ondanks de 

822 Anoniem, 'L'artiste', L 'Artiste (1832), p. 1. 
833 Zoals ook :*  Toutes les productions d'architecture, de peinture, de sculpture, de gravure, de musique et de littérature de Paris, de 
laa France et de l'étranger, seront jugées, par notie Journal, aussitöt leur apparition, avec severité, tnais aussi avec conscience. 
L'Artistee s'occupera de toutes less expositions d'objets d'art ayant lieu ou dans la capitate, ou dans les départements de la France, 
öüü dans Jes principales villes d'Europe.*, zie anoniem, 'A nos lecteurs', L 'Artiste (1838) XV, p. 149. 
844 Anoniem, 'A nos lecteurs', L'Artiste (1838) XV, p.149. In 1838 was de prijs van een abonnement 15 francs per kwartaal voor 
dee inwoners van Parijs, leden in provincie betaalden, als gevolg van de hogere verzendkosten, 17 francs per kwartaal, zie: 
anoniem,, 'A nos lecteurs', L 'Artiste (1838) XV, p.151. Zie ook over de inzet van L'Artiste, ano, 'L'Artiste', L 'Artiste (1838) XV, 
p.. 169-170. Zie ook A.-H. Delaunay directeur van L 'Artiste in 1839: A.-H Delaunay, * A nos abonnés\ L 'Artiste (1839) IV, p.300 
enn A.-H. Detaunay, 'A nos lecteurs', L'Artiste (1841) VTO, p.122-124. 
855 Zie: N.Ann Roth, '"L'Artiste" and "L'Ar t pour L'Art: The New Cultural Journalism in the July Monarchy', An Journal (1989), 
p.35-39. . 
***  Anoniem, 'The Art Journal *, The Art Journal 1856, p.35 7. Naar de aard en inhoud nam 7^/irfJoHrrta/een plaats in tussen de 
algemeenn culturele bladen als The Illustrated London News én de specialistische kunsttijdschriften als Athenaeum, zie: Hamber 
1996,, p.109. 
877 Zie over het gebruik van deze twee technieken bij de illustratie van tijdschriften: J. de Zoete, 'Illustratie en druktéchnek in de 
negentiendee eeuw', De negentiende eeuw, 20 (1996), pp.35-47. 
888 Anoniem,'A nos lecteurs', L 'Artiste (1838) XV, p. 149. 
899 De school was opgericht in 1840, 24 leerlingen, onder toezicht van de Commissaris voor de kunst JC EHnk Sterk, Ch 
Rochussenn maakte het grootste gedeelte van de tekeningen die door de leerlingen bewerkten. Onder de teerlingen bevonden zich: 
EX.. Verveer, J.H. van Hove, J.W.F. Kachel, J. Weissenbruch, J.F. Stam. Afgezien van Fuhri en Sijthoff zette ook de bekende 
uitgeverr Beijerinck zich in voor de houtgravure. Het onderwijs was gratis en de maatschappij zou werk van de leerlingen 
aankopen.. De maatschappij hield zich overigens ook bezig met de oprichting van een school voor steendrukkunst, niet duidelijk 
off  deze er ooit geweest is. Daarnaast heeft de maatschappij de gerenomeerde graveur J de Mare terug geroepen om per 1 
septemberr de graveerkunst verder te stimuleren. Nadat de bekende uitgever Fuhri de onderneming enkele jaren had ondersteund 
sloott de opleiding in 1849 haar deuren. Ook het initiatief van de Leidse uitgever Sijthoff tot de oprichting van een 
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inzett van enkele talentvolle houtgraveurs als Van Arum, J.F. Stamm en J. Weissenbruch, bleef de 
vervaardigingg van houtgravures in Nederland beseheiden en kwamen veel prenten in de Nederlandse 
bladenn uit buitenlandse ateliers. *° Naast vele houtgravures publiceerde De Kunstkronijk litho's van 
productievee lithografen als Carel CA. Last (1808-1876), A.C. Nunnink (1813-1894) en JJ. Mesker 
(1843-11 %90).9] [36] The Art Journal koos vooral voor de staalgravure om kunstwerken mee te 
vermenigvuldigen.. De keuze voor deze techniek moet worden bezien tegen de achtergrond van 'hiërarchie 
vann technieken\ zoals die in het voorgaande hoofdstuk is geschetst. Juist de teloorgang van de traditionele 
techniekk maakte dat de redactie vastberaden koos voor deze fraaie, maar inmiddels kwetsbaar gebleken, 
hjngravure: : 

'' The plates of this j ournal might be produced with greater ease and at less expense by the process 
off  mezzotinto- but would they have the same effect? Would they be equally true to the picture? 
Assuredlyy not.'92 

Alss een ware mecenas trachtte The Art Journal met 24 gravures per jaar haar bijdrage te leveren aan het 
instandhoudenn van de Engelse graveertraditie. Met het verstrekken van opdrachten voor reproducties hield 
hett blad zo ongeveer 24 graveurs een groot deel van het jaar bezig. Het blad werkte jarenlang samen met 
eenn vaste ploeg, waaronder: Edward Goodall (1795-1870) Charles W. Sharpe (1818-1899) en Peter 
Lightfoott (1805-1885).93 Met teleurstelling constateerde het tijdschrift echter in 1868: 'except in our own 
Jouraall  the line-engravers of England are ''nowhere.'"94 

Hoewell  er een uitvoerige handel in beeldmateriaal bestond, werden veel kunstreproducties vaak 
speciaall  in opdracht van de redactie gemaakt.95 The Art Journal verstrekte opdrachten aan graveurs en 
LL 'Artiste en De Kunstkronijk stuurden lithografen eropuit om reproducties te maken voor het blad. Het 
wass daarom allereerst zaak originele werken uit te selecteren voor reproductie. De redactie had daarbij 
keuzee genoeg. In de eerste plaats boden de vele tentoonstellingen een overvloed aan schilderijen van 
uiteenlopendee meesters. Zo putte L 'Artiste regelmatig uit de aanwezige werken op de periodieke 
Salontentoonstellingen.. Aldus kon de lezer, in aanvulling op de talloze geschreven kritieken, ook een 
visuelee indruk krijgen van enkele aanwezige werken.. In de tweede plaats onderhielden redacties nauwe 
contactenn met particuliere verzamelaars en musea om hun werken te reproduceren. The Art Journal koos 
bijvoorbeeldd de eerste zestien jaar van haar bestaan uit de collectie van de verzamelaar Robert Vernon. Hij 
steldee zijn verzameling ter beschikking voor reproductie en controleerde zelfde gravures.96 In 1854 bood 

houtgraveerschool,, driejaar later, was tevergeefs. Zie over de houtgraveerschool: anoniem, 'Hóutsnee-school de heer Brown', De 
KunstkronijkKunstkronijk (1840-41), JRGI, p/7, anoniem, 'De Houtsneê-school te 's Gravenhage', De Kunstkronijk (1842-43), JRG3, p.15-16, 
anoniem,, 'De houtsneêschoöl', De Kunstkronijk (1843-44), JRG4, p.80, anoniem, 'Kunstberigten', De Kunstkronijk (1844-45), 
JRG5,, p.8. 
500 Anoniem, 'Proeve van houtgravure', De Kunstkronijk (1847), JRG8, p.65. Men achtte de techniek nog niet van het niveau als 
bijj  de omliggende landen, maar er was vooruitgang. Speciale aandacht werd gevraagd voor het belang van een goede drukker. Hij 
moett de graveur verstaan: 'met een woord hij moet eene zekere mate van kunstgevoel bezitten'. Zie ook: Van Lente 1995, p.25. 
Ditt hergebruik van afbeeldingen kent een lange traditie die net zo oud is als de boekdrukkunst zelf, zie hierover: J.H. Landwehr, 
'Hergebruikk van illustraties in de Lage Landen', De Boekenwereld 14 (1997-1998) 2, p.70-77 en T. Jacobi, 'Made in Holland? 
Eenn toelichting op de illustraties in De Gids\ De Boekenwereld 14 (1997-1998) 4, p. 166-178. 
911 Anoniem, 'Mengelwerk', De Kunstkronijk(1840-41), JRGI, p.4. 
922 Anoniem,'The progress of a painter', The Art Journal (\B54), p.87-88. 
9393 Hoe gevoelig dit lag bij de redactie blijkt uit de kritische reactie op een artikel in The Times over de slechte situatie van de 
Hjngravuree in Engeland. Hoezeer de redactie van The Art Journal de mening van die auteur deelde, wees men toch enigszins 
geïrriteerdd op de niet aflatende steun van het tijdschrift voor deze techniek. Welliswaar waren op het moment van schrijven niet 
meerr dan een half dozyn aan prenten in ontwikkeling, The Art Journal zette zich toch al jaren in om jaarlijks rond de 24 prenten 
inn hjngravure te publiceren, zie: anoniem, 'Line engraving', The Art Journal (1866), p.158. 
944 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1868), p.59. 

Somss verschenen er al eerder publiceerde reproducties. De litho naar Krusemati was als plaatje al eerder te zien in L 'Artiste, 
zie:: Anoniem, 'Albumderkunstkroiiijk\i>c^«njïfo-Gmyjt(1842-43), JRG3,p.31-32. 
966 Ter introductie bij de gravure naar het portret van Robert Vemon geschilderd door W. Pickersgill R. A., gegraveerd door W.H. 
Motee schreef de redactie: 'Although this boon cannot feil to be greatly advantageous to the proprietors of this Journal - such as 
wee are authorised to state Mr Vernon intended it to be- we may presume to add that its publication will be of value also to the 
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zelfss het Britse Koninklij k Huis zijn privé-verzameling ter  reproductie aan. Nadien publiceerde het 
tijdschrif tt  onder  meer  vele werken uit de Willia m Turner-collectie van de National Gallery.98 De redactie 
vann De Kunstkronijk stuurde haar  limografen naar  het Mauritshui s op zoek naar  werken voor 
reproductie.999 In tegenstelling tot The Penny Magazine werden de Oude Meesters in zowel L 'Artiste, The 
ArtArt  Journal als De Kunstkronijk volledig overschaduwd door  eigentijdse meesters. La hun zoektocht naar 
kunstt  voor  reproductie onderhielden de redacties vaak rechtstreeks contact met de kunstenaars zelf. De 
KunstkronijkKunstkronijk meldde in haar  tweede jaargang trots: 

'Geenn onzer  lezers, of zij  zullen met genoegen vernemen, dat de meeste schilders ons beloofd 
hebben,, teekeningen te vervaardigen tot versiering der  Kunstkronijk , en bij  den tekst verkrijg t men 
alzooo ongemerkt een album van teekeningen naar  de bekwaamste meesters[.. . ] ' 1 00 

Inn de loop der  jaren publiceerden alleen al L 'Artiste, The Art journal en De Kunstkronijk veel litho' s en 
gravuress van de moderne kunst uit eigen land. Het Franse blad publiceerde litho' s naar  de eigentijdse 
Romantischee genreschilders uit heXjuste milieu als Horace Vernet (1789-1863), Leopold Robert (1794-
1835)) en Theodore Gudin (1802-1880). De Kunstkronijk koos vooral voor  de romantische en realistische 
genre-- en landschapsschilders als Bles, Bosboom en Schelfhout, later  aangevuld door  Alexander  Bakker 
KorfT(1824-1882),, Jozef Israels (1824-1911) en Hendrik Valkenburg (1826-1896).""  De Engelse Art 
JournalJournal bood vooral prenten naar  werken van Willia m Turner, James Ward (1769-1859) en Clarkson 
Stanfieldd (1793-1867). Als we de reproduceerde meesters overzien blijk t hoezeer  de bladen zich vooral 
richttenrichtten  op gevestigde populaire meesters, schilders die hun naam en faam hadden bewezen op 
tentoonstellingen,, waarbij  we de redacties nauwelijks kunnen betrappen op een gewaagde, bijzondere 
keuze.. Een schilder  die op een tentoonstelling werd afgewezen, werd ook niet gereproduceerd in de 
bladen.. De geïllustreerde kimsmjdschriöen waren zeker  geen papieren 'Salons des Refuses*. De 
gepubliceerdee reproducties werden doorgaans voorzien van een beknopte beschrijving van de kunstenaar, 
hett  onderwerp, de herkomst van het originele kunstwerk, aangevuld met een, zij  het vaak summier, 
oordeell  over  de kwaliteit van de reproductie.102 

Public:: provided always, that we duly discharge the trust confided in us- by procuring such engravings as shall worthily represent 
thee original works. We owe it to Mr. Vernon, to the Trustees, to the several Artists, and to the Public, to perform this task rightly; 
butt it is obviously our interest to procure such engravings as shall satisfy all parties - looking to the Public for that recompense 
whichh is never withheld where it is deserved. We shall do our utmost to effect this object- upon faith in which the boon was 
granted:: we have thus far the testimony of Mr Vernon that the engravings now finished meet with his entire approval: in a 
communicationn with the engravers who are executing the works, Mr Vernon has said, "I am exceedingly glad mat an opportunity 
hass been afforded me of examining the proofs which have been taken from the Engravings now finished. They appear to me te be 
mostt beautifully executed; I trust that when published in the Art Journal, they will be appreciated by the Public, and by their 
diffusionn at so moderate a cost, improve and increase the taste for the productions of our native Artists." Testimonials of the 
Artists,, generally, to a similar effect, have been supplied to us with the finished plates: these testimonials we shall print with the 
Engravingss as they appear. We trust, therefor, we may be permitted to say that we shall materially aid the progress of Art by thé 
publicationn of this series of Engravings: bringing them within the reach of many to whom they would be otherwise be 
inaccessible;; while extending the renown of the Painters, giving effect to the lessons inculcated by their genius, and exhibiting the 
supremacyy of British Art for the appreciation and estimation of the World.', anoniem, The Art Journal (1849). 
977 De selectie uit deze verzameling werd volledig aan de redactie toevertrouwd. Het ging voornamelijk om oude meesters 
aangevuldd met werk van levende meesters. In het geval van werken van levende meesters eiste het Britse Koningklijk Huis dat de 
schilderr zelfde prenten zou controleren voor publicatie, zie: Anoniem, 'The Art-Journal', The Art Journal (1854), p.349, 
988 Anoniem, 'The Art Journal', The Art Journal (1856), p.357. Traditioneel bestond de meerderheid van prenten in The Art 
JournalJournal uit gravures naar schilderijen en tekeningen aangevuld met prenten naar beeldhouwwerken en reliëfs. 
9999 In 1847 verschenen m De Kunstkronijk vele litho's naar de Oude Meesters utt het Mauritshuis. Daarnaast leende ook de Baron 
HH Steengracht van Oosterland zijn oude meesters uit voor reproductie Anoniem, De Kunstkronijk 18 (1857), p.95. 
11 °° Aldus de redactie van De Kunstkronijk in de tweedee jaargang van 1841 -42. 
1011 De Kunstkronijk nam in de regel reproducties op van werken van Nederlandse meesters: anoniem, De Kunstkronijk 7 (1866), 
p.48. . 

Somss ging het mis. Zo verscheen in De Kunstkronijk van 1859 een bericht: 'De ondergeteekenden verklaren bij deze dat de 
lithographicc naar de schilderij van H. A. van Trigt, voorstellende: Mozes te vondeling gelegd, en bestemd tot premieplaat voor 
denn negentiende jaargang der Kunstkronijk, door omstandigheden onafhankelijk van de wil en ondanks de bemoeijingen van 
uitgeverr en redactie van genoemd maandwerk, nadat zij op den steen was voltooid, onder het afdrukken ongeschikt is geworden 
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Dee kunstreproductie verliep niet altijd zonder problemen. Zo kreegZ 'Artiste in 1831 van de kunstenaar 
Robertt toestemming om het schilderij Moissonneurs te reproduceren. Na deze mondelinge overeenkomst 
gingg de graveur Mercuri aan het werk in de zaal van het Louvre. Toen de schilder Robert dit merkte, 
protesteerdee hij onmiddellijk bij de redactie van het tijdschrift. In een brief aan de redactie van L 'Artiste 
steldee de schilder: 'Je n'ai pas besoin de vous paries, monsieur, des droits que les peintres ont et des 
arrangementss qui doivent être pris avec eux pour graver leurs ouvrages: vous les connaissez.'m De 
schilderr had dan wel toestemming gegeven voor een reproductie, maar hij ging daarbij uit van een litho, 
niett van een gravure. Volgens de schilder impliceerde toestemming voor een litho zeker niet automatisch 
ookk de instemming voor een gravure.104 

Afgezienn van juridische complicaties deden zich ook meer technische problemen voor. Zo 
verontschuldigdenn de ervaren lithograaf F.H. Weissenbruch en de bekende drukker J.D. Steuerwald zich 
inn 1859 bij de lezers van De Kunstkronijk voor het mislukken van hun litho: 

'Dee ondergeteekenden verklaren bij deze dat de lithographie naar de schilderij van H.A. van Trigt, 
voorstellende:: Mozes te vondeling gelegd, en bestemd tot prémieplaat voor den negentiende 
jaargangg der Kunstkronijk, door omstandigheden onafhankelijk van de wil en ondanks de 
bemoeijingenn van uitgever en redactie van genoemd maandwerk, nadat zij op den steen was 
voltooid,, onder het afdrukken ongeschikt is geworden voor het bepaalde doel.' 

Dee Kunstkronijk betreurde de gang van zaken maar kon gelukkig snel een alternatieve prent beloven aan 
dee gedupeerde lezers.105 

Somss gooiden de kunstenaars zélf roet in het eten met hun artistieke bezwaren. De redactie van de 
GazetteGazette des Beaux-Arts (een in 1859 opgerichte concurrent van L 'Artiste) benaderde eens de Amerikaanse 

voorr het bepaalde doel.' FH Weissenbruch; JD Steuerwald: Daarbij stelde de Kunstkronijk: "Na bovenstaande verklaring vann de 
heerenn Weissenbruch en Steuerwald, behoeven de uitgever en de redactie der Kunstkronijk wel niet te verzekeren, dat de 
vertraging,, welke de geabonneerden ondervonden hebben in het ontvangen der Premieplaat, geheel buiten hunne schuld is. De 
teleurstellingg bejammerende, welke en hunne inteekenaars en zij zelven daardoor ondervonden hebben, geven zij de verzekering, 
datt door hen al het mogelijke wordt gedaan om die teleurstelling zoo spoedig doenlijk te vergoeden.' Anoniem, 'Album der 
Kunstkronijk',, De Kunstkronijk 20 (1859), p.32. Gelukkig kon het tijdschrift al snel laten weten: 'Onze inteekenaars zullen bij het 
verschijnenn van deze afl- zeker voor *t grootste gedeelte reeds de fraaie kapitale lithographie van JJ Van der Maaten naar J Kobell, 
hebbenn ontvangen, welke het den uitgever gelukt is , in plaats van de zoo ontijdig mislukte lithographie naar H.A. van Trigt 
magtigg te worden. Daar het onmogelijk was deze als Prémieplaat voor den 19den jaargang, binnen zoo korte tijd te doen 
overteekenen,, zal ongetwijfeld het Landschap met vee van den beroemden Rotterdamsche schilder, hetwelk vroeger een cieraad 
uitmaaktee van de heerlijke kunstverzameling van wijlen Koning Willem II, en waarvan de schoonheden door den, zeker bij uitstek 
bevoegdenn teekenaar, met zorg en talent zijn weergegeven, de houders van het lot der Kunstkronijk ruimschoots hebben 
schadelooss gesteld voor eene vertraging, waarvan de uitgever al het onaangename heeft begrepen, doch waaraan hij met den 
bestenn wil niets kon veranderen.' Zie: Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 20(1859), p.48. 
1033 brief Robert aan L 'Artiste, geciteerd in: Anoniem, 'Proces entre M. Leopold Robert, auteur du tableau des Moissonneurs, et M. 
Ricourt,, directeur de L'Artiste', L'Artiste IV(1832), p.257-259. 
1044 Zie ook over deze affaire L'Artiste V(I 833), p.313. en de recentie van de Moissonneurs van Robert, zie anoniem, 'La 
Madonnee de rare et les Moissonneurs', L 'Artiste (1839) II, p. 157-158. 
,oss 'Na bovenstaande verklaring van de heeren Weissenbruch en Steuerwald, behoeven de uitgever en de redactie der 
Kunstkronijkk wel niet te verzekeren, dat de vertraging, welke de geabonneerden ondervonden hebben in het ontvangen der 
Premieplaat,, geheel buiten hunne schuld is. De teleurstelling bejammerende, welke en hunne inteekenaars en zij zelven daardoor 
ondervondenn hebben, geven zij de verzekering, dat door hen al het mogelijke wordt gedaan om die teleurstelling zoo spoedig 
doenlijkk te vergoeden.', Anoniem, 'Album der Kunstkronijk', De Kunstkronijk 20 (1859), p.32. De redactie echter al snel een 
alternatieff  gevonden: 'Onze inteekenaars zullen bij het verschijnen van deze afl, zeker voor 't grootste gedeelte reeds de fraaie 
kapitalee lithographie van JJ Van der Maaten naar J Kobell, hebben ontvangen, welke het den uitgever gelukt is, in plaats van de 
zooo ontijdig mislukte lithographie naar H. A. Van Trigt magtig te worden. Daar het onmogelijk was deze als Prémieplaat voor den 
19denn jaargang, binnen zoo korte tijd te doen overteekenen, zal ongetwijfeld het Landschap met vee van den beroemden 
Rotterdamschee schilder, hetwelk vroeger een cieraad uitmaakte van de heerlijke kunstverzameling van wijlen Koning Willem II, 
enn waarvan de schoonheden door den, zeker bij uitstek bevoegden teekenaar, met zorg en talent zijn weergegeven, dé houders 
vann het lot der Kunstkronijk ruimschoots hebben schadeloos gesteld voor eene vertraging, waarvan de uitgever al het 
onaangenamee heeft begrepen, doch waaraan hij met den besten wil niets kon veranderen.' Anoniem, 'Kunstnieuws', De 
KunstkronijkKunstkronijk 20 (1859), p,48. 
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schilderr James Whistler voor de reproductie van een werk. Na toestemming kreeg de schilder echter zo'n 
slechtee reproductie onder ogen, dat hij onmiddellijk besloot om dan maar zelf een reproductie te maken, 
hetgeenn ook niet meeviel, zoals hij schreef aan David Croal Thompson: 

'Theyy had asked me to let them reproduce the Count, and he also had been asked-1 had agreed-
Thee end of it was such an infamous etching by a man of distinction here that I went down in a fury 
andd made them put aside on the promise mat I would myself do them an etching or lithograph-
Thiss I did my very impossible to execute- But I was so bored to death with it that I had to give it 
upp after keeping mem waiting- One cannot produce the same masterpiece twice over!!-1 had no 
inspiration-- and not working at a new thing from nature, I found it impossible to copy myself. I 
wishh Mr Hole j oy when he begins- (by the way you know he came here and was charming and has 
engagedd to do the etching) In despair therefore I sent the Gazette word mat I would give them a 
clichéé from London/106 

Terwijll  Whistler problemen had met de Franse Gazette des Beaux-Arts, had de excentrieke schilder 
eveneenss moeilijkheden met de Engelse Art Journal. Dit blad zou een litho van hem publiceren maar 
wildee daarvoor geen gebruik maken van Whistiers favoriete drukker Thomas Way, tot ergernis van de 
schilder: : 

'Youu really are grieving mé greatly about this unhappy business of the lithograph for the Art 
Journal.. I have done every possible thing to please you - and we are no nearer to the result. You 
off  course must know yourself that I would not possibly allow my work tobe treated by any one 
elsee but Mr Waŷ  These things are of great delicacy -and I could not dream of naming risks in 
otherr hands.*107 

Whistlerr was in meerdere opzichten een uitzonderlijk kunstenaar, maar hij was zeker niet de enige die de 
bladenn kritisch in het oog hield. Afgezien van de eerder aangehaalde Leopold Robert, gold hetzelfde voor 
schilderss als Matthijs Maris of de hieronder uitvoerig te bespreken Lourens Alma-Tadema.108 

Gesierdd met talloze reproducties kenden bladen als L 'Artiste, The Art Journal en De Kunstkronijk een 
ruimee verspreiding, hoewel vaak lastig is vast te stellen hoe groot deze distributie feitelijk was. De 
oplagecijferss zijn vaak maar spaarzaam overgeleverd. Van de kleurenreproductie van het schilderij Cherry 
RipeRipe van Millais in The Graphic schijnen in 1880 rond de 600.000 exemplaren te zijn verkocht. 
Technischee tegenslagen bij de productie voorkwamen zelfs een verspreiding van een miljoen afdrukken.109 

TheThe Penny Magazine haalde een oplage van meer dan 100.000, The Illustrated London New haalde in 
18700 70.000 exemplaren per week en Punch 40.000.110 De meer gespecialiseerde kunstbladen haalden dit 
soortt aantallen waarschijnlijk niet. Zowel bij X 'Artiste als bij De Kunstkronijk moeten we eerder denken 

brieff  van J.M. Whistier aan David Croal Thompson, 21 juli 1894 [ontvangen], opgenomen in Thorp 1994, p.144. Zit 
uitgebreidd over de reproducties in dit Franse kunsttijdschrift: J. Lieure, 'La Gazette des Beaux-Arts et Ia Gravure', Gazette des 
Beaux-ArtsBeaux-Arts 75 (1933) 2,351-364. 
mm Brief van J.M. Whistier aan David Croal Thompson, 21 juli 1894 [ontvangen}, opgenomen in: Thorp 1994, p.142-143. 
1088 Zo leende de heer P.K. Drossaart uit Vlaardingen een schilderij van Matthijs Maris voor reproductie door F.H. Weissenbruch. 
Nadatt de schilder de litho uitvoerig had geretoucheerd wees de redactie erop dat de reproductie zeer verschillend was geworden 
tenn opzichte van het origineel: M Maris' Voor *t naar school gaan, waarover De Kunstkronijk schreef: 'Voor het naar school gaan 
iss het onderwerp, door den heer M Maris gekozen en goed uitgedrukt ook, in zijne eigenaardig behandelde voorstelling, waarvan 
dee heer FH Weissenbruch eene door den schilder zelven sterk geretoucheerde lithographie teekende voor aflev.8. De heer PK 
Drossaartt te Vlaardingen bezit een schetsachtig behandeld schilderijtje van hetzelfde onderwerp door den heer M Maris, dat 
prachtigg van toon en effect is en dat hij ons welwillend afstond om er de lithografie naar te zetten. Door de op ons verzoek 
beréidvaardigg gegevene medewerking van den schilder is deze echter weder zeer verschillend geworden van het schilderijtje.', 
Anoniem,, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 8 (1866), p.56. 
mm Millais 1899 (II),p.l21. 
1100 Wolff Fox 1973, p.577. 
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aann een oplage van enkele duizenden exemplaren.11' De Engelse Art Journal had waarschijnlijk een 
groteree verspreiding en telde in 1860 15.000 intekenaars.112 Met het oog op de aard en inhoud van deze 
tijdschriftenn is het aantal lezers eigenlijk interessanter dan de oplagen. Hoewel de exacte oplage vaak 
onbekendd is, kunnen we er zeker van zijn dat het lezerspubliek een veelvoud was van de geproduceerde 
exemplaren.. Geïllustreerde tijdschriften uit binnen- en buitenland behoorden in de praktijk tot de vaste 
collectiee van de bibliotheken en leeszalen van diverse genootschappen. Toen Van Gogh eens bij de 
kunstenaarsverenigingg Pulchri een kunstbeschouwing wilde organiseren over illustraties en reproducties 
uitt geïllustreerde bladen, wees het bestuur dit plan af. Men had geen belangstelling voor 'die dingen die 
well  eens in 't Zuidhollands Koffiehuis lagen', zoals Van Gogh zijn broer Theo liet weten.113 Dit soort 
bladenn was in wezen te gewoon om een elitaire kunstbeschouwing aan te wijden. Van Gogh was diep 
teleurgesteld,, maar de affaire is veelzeggend voor de brede verspreiding van dit soort tijdschriften. Voor 
dee kunstliefhebbers, die de bladen in hun eigen huisbibliotheek wilden hebben, waren ze waarschijnlijk 
vrijj  eenvoudig te verkrijgen. De uitgever van The Penny Magazine stelde al dat het vinden van het 
tijdschriftt net zo makkelijk was als het vinden van de dichtstbijzijnde boekhandel. Ook de redactie van De 
KunstkronijkKunstkronijk beloofde de liefhebbers dat ze voor het blad eenvoudig konden intekenen bij 'alle solide 
Boek-- en Kunsthandelaren'; bovendien werd het blad verspreid via agenten.114 The Art Journalkende 
daarbijj  zelfs een enorme internationale verspreiding. Naast de Engelse lezers had men in 1860 intekenaars 
uitt Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, de Verenigde Staten, Canada, Venezuela, de Bermuda 
eilanden,, China, Australië en Nieuw Zeeland.115 Het succes van het blad was zelfs zo groot dat sommigen 
err misbruik van wilden maken, hetgeen blijkt uit een waarschuwing van The Art Journal voor oplichters 
diee zich valselijk voordeden als vertegenwoordigers van het blad.116 

Sommigee geïllustreerde kunsttijdschriften bleken decennialang succesvol. Ze maakten effectief 
gebruikk van nieuwe technische mogelijkheden en gingen op tijd mee met culturele trends in de 
kunstwereld.1177 Al in 1848 publiceerde The Art Union (voorloper van The Art Journal) een Talbotype, een 
vann de eerste foto's opgenomen in een geïllustreerde uitgave. Enkele exemplaren van dit blad (met 
overeenkomendee jaargang, nummer en pagina) blijken overigens verschillende foto's te tonen, 
waarschijnlijkk als gevolg van de oplage van dit tijdschrift.118 OokZ 'Artiste was er snel bij om in de jaren 
vijfti gg de nieuwe mogelijkheden van de fotografie te benutten bij de productie van het beeldmateriaal: in 
plaatss van het origineel te gebruiken, volstond men steeds vaker met een foto.119 Het nieuwste medium 
kendee overigens, zoals in het vorige hoofdstuk al is uiteengezet, nog lange tijd de nodige beperkingen. De 
afbeeldingenn waren dan wel haarscherp, maar nog lang ongeschikt om op grote schaal te 
vermenigvuldigenn of eenvoudig op te nemen in het drukproces van het tijdschrift. In dat opzicht bleven de 
litho'ss en gravures nog lang" superieur.120 Wel werden ze in de loop van de jaren zeventig aangevuld met 
reproductie-etsen.. Fraaie voorbeelden zijn de prenten in De Kunstkronijk van William Unger naar Oude 

1111 De Nederlandse Kunstkronijk haalde al snel een oplage van 1200, zie: Kruseman 1886(1), p. 184. 
1122 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal VI (1860), p.36. 
1.33 brief van Vincent van Gogh aan Theo, begin april 1882, opgenomen in: Van Crimpen Bercnds-Albert 199Ö, nr.213. 
1.44 Zie het programma voor de 14'jaargang: anoniem, 'Kronijk', De Kunstkronijk 14(1853), p.96. Zie ook hierover: Kruseman 
1886(I),p.l84. . 
1155 Het aantal intekenaars voor The Art-Union lag rond de 15,000. Bijgevoegd een lijst met aantallen uit het buitenland. Holland 
44,, Australië 535, China 70, Frankrijk 10, Amerika 502, Venezuela 46, Oost indie 108, Nieuw zeeland 77, spain 34, canada 56, 
portugall  30, west indie 185, bermuda 5.Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal VI (1860), p.36. 
166 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (l&63),p23l. 

1177 Ook de effectieve lithografie kende grenzen bij de productie van prenten. Zo wees Delaunay, de directeur van L 'Artiste, ook 
hett probleem van kwaliteitsverlies bij dé grote oplage van de Iithografische reproducties, zie: A.-H. Delaunay, 'A nos abonnés', 
LL  (1840) VI, p.424. 

Ditt bleek uit de in het Rijksmuseum Amsterdam aanwezige exemplaren van dit blad. Met dank aan Hans Roosenboom die mij 
hieropp wees. 
" '' I 'Artiste past hiermee in een bredere ontwikkeling van geïllustreerde tijdschriften die in de loop van de jaren '50 steeds meer 
gebruikk gingen maken van foto's, vooral daguerreotypien, als basis voor de reproductie, zie: McCauley, p.281. 
200 Zie over het gebruik van de fotografie in de Katholieke Illustratie: M. Altena, 'Verslaggeving of verbeelding? Fotografie als 

bronn by de houtgravures in de Katholieke Illustratie (1867-1900)', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 3 (1996), 
pp.. 111-124. 
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Meesterss uit de Musea van Kassei en het Stedelijk Museum te Haarlem (Frans Hals Museum). Dankzij 
redacteurr Carel Vosmaer kon dit blad worden opgesierd met het werk van deze meesteretser van 
internationalee allure. Het tijdschrift had met deze etsen zelfs de Europese primeur en publiceerde daarna 
diversee etsen naar werk van eigentijdse kunstenaars als Jozef Israels, Willem Roelofs en August Allebé, 
aangevuldd met enkele originele etsen van de kunstenaars zelf. Met de publicatie van (reproductie)etsen 
speeldee het blad direct in op de grote populariteit van deze techniek in deze periode. In deze context kan 
ookk worden gewezen op het chique Franse tijdschrift L 'Art, dat na zijn oprichting in 1875 vele 
reproductie-etsenn publiceerde. Daarentegen bleef The Art Journal vooral staalgravures gebruiken. Pas in 
18811 besloot de redactie haar voorkeur voor de traditionele gravure te herzien en ook etsen, zowel vrije 
etsenn als reproductie-etsen, op te nemen. Een groot voordeel was uiteraard dat de etsen veel sneller 
kóndenn worden vervaardigd dan de traditionele gravures, zeker waar 'pictures have to be borrowed, and 
leavee blank spaces onn the owner's wall for the purpose of reproduction'.122 Niet lang daarna verschenen 
ookk op ruimere schaal fotografische reproducties in de geïllustreerde kunsttijdschriften. Dankzij de 
ontwikkelingg van de fotogravure en vooral de lichtdruk konden tijdschriften in de jaren tachtig en negentig 
opp steeds grotere schaal foto's van kunstwerken publiceren.123 

LL 'Artiste, The Art Journal en De Kunstkronijk maakten elk deel uit van een zeer rijke sortering 
vann tijdschriften. Op het terrein van de beeldende kunsten bestonden diverse alternatieven zoals de 
GazetteGazette des Beaux-Arts en de Engelse The Atheneum en The Magazine of Art. Het waren internationaal 
georiënteerdee bladen met oog voor de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de (beeldende) 
kunsten.. Hoewel ze in de eerste plaats deel uitmaakten van het nationale tijdschriftaanbod, moeten ze ook 
inn een internationale context worden bezien.124 Zoals opgemerkt, bestond er sinds de jaren dertig een 
uitvoerigee internationale handel in beeldmateriaal. Daarnaast namen redacties regelmatig artikelen van 
anderee tijdschriften over, al of niet vertaald voor het eigen publiek. Deze internationale wisselwerking 
tussenn dergelijke tijdschriften werd nóg versterkt door de besprekingen van eikaars bijdragen. Zo 
besprakenn de Engelse bladen regelmatig de laatste afleveringen van hun Franse collega's, en andersom. 
Ookk de Nederlandse lezer werd dankzij De Kunstkronijk op de hoogte gehouden van de belangrijkste 
berichtenn uit dé internationale tijdschriften.125 Bovendien verwees men regelmatig naar de reproducties in 
dee buitenlandse bladen.126 Illustratief voor de internationale relaties is ook Whistiers betrokkenheid— 
tegelijkertijdd - bij zijn reproducties in The Art Journal en dé Gazette des Beaux Arts, Aldus maakten 
geïllustreerdee (kunsttijdschriften deel uit van een internationaal netwerk, nauw verbonden met 
prenthandell  en uitgeverij, dat een belangrijke bijdrage leverde aan de verspreiding van kunstreproducties. 
Dee genoemde bladen kunnen worden gerekend tot de meest succesvolle, die gedurende jaren - en soms 
zelfss tientallen jaren - verschenen. Dit in tegenstelling tot de vele bladen die na enkele nummers alweer 
vann het toneel verdwenen. Zo merkte Millais op in een brief van 8 april 1894 aan de bekende prentmaker 
voorr diverse bladen Du Maurier:'[...] it seems that there are already too many illustrated publications. 
Everyy novelty has a success; but it is the staying power which is wanted in everything.'127 

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

DeDe receptie van de reproductie 

Voorr hen die nieuwsgierig waren naar kunstreproducties, bood de populaire Amsterdamse Kalverstraat 
keuzee genoeg. Sinds jaren kon men hier een grote diversiteit aan prenthandels vinden, waaronder de 
bekendee firma Buffa. Vooral de etalages trokken veel belangstelling, zoals De Gids in 1870 beschreef: 

*[...]]  ziet er toch die onophoudelijk zich vernieuwende menigte, die der gansenen dag de 
winkelramenn der prenthandelaars in de Kalverstraat belegert, maar eens aan, heeren, 

Naastt de reguliere maandelijkse uitgaven, gaf The Art Journal ook speciale geïllustreerde catalogi uit, veelal ter gelegenheid 
vann belangrijke tentoonstellingen zoals de Wereldtentoonstelling van 1851.0e publicatie, 'areal bibliographical monument', 
oogstee alom bewondering en vormde een belangrijke stimulans voor het fenomeen van de tentoonstellingscatalogus in het 
algemeen.. Ook in Frankrijk vond deze catalogus navolging met de catalogus voor de Wereldtentoonstelling van 1855. Een 
belangrijkk verschil met de Engelse voorganger was echter dat de deelnemers fors moesten betalen voor een plaats in deze uitgave. 
Dee redactie van The Art Journal citeerde de franse collega's :"a page in this book must be a place of honour, which every man 
mustt be desirous to occupy" but the honour will be somewhat costly/ Dit integenstelling tot het Engelse voorbeeld waarvan The 
AHAH Journal de kosten volledig zelf droeg, zie: Anoniem, 'Paris Illustrated Catalogue', The Art Journal (1855), p.131. Ook de 
Wereldtentoonstellingg van 1862 werd vergezeld door een publicatie in twee delen onder redactie van The Art Journal die in een 
oplagee van 50.000 verscheen. Doelend op het algemeen belang van de catalogus waarbij de commerciële kant niet voorop stond, 
schreeff  Ine Art Journal: 'I will be a commercial loss-as itoughttobe.'zie; Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art 
JournalJournal (1862), p. 176. Zowel de tentoonstelling als vooral ook de catalogus werden in de pers vernietigend besproken: Anoniem, 
'Thee Official Illustrated Catalogue', The Art Journal (1862), p.208. De redactie erkende dat de organisatie en de publicatie bij de 
expositiee veel te wensen overliet. De redactie slaakte een zucht verlichting met de sluiting van de tentoonstelling en beloofde 
nooitt meer aan een dergelijk grote tentoonstelling mee te werken, zie: Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal 
(1862),p.226. . 

Opp deze wijze bleken diverse bladen in staat om decennialang te blijven voortbestaan. Zo stamde L 'Artiste uit de tijd die kleur 
werdd gegeven door Delacroix en Turner, maar verscheen het nog steeds toen Picasso experimenteerde met abstractie. De 
KunstkronijkKunstkronijk of The Art Journal overleefden eveneens menig kunstenaar wiens werk werd besproken of gereproduceerd. In dit 
opzichtt is het Franse kunsttijdschrift Gazette des Beawc-Arts misschien wel het opmerkelijkste voorbeeld. Opgericht in 1859 door 
Charless Blanc, toen Manet zijn constroversieële schilderijen nog moest schilderen, informeert het tot op de dag van vandaag 
lezerss over de ontwikkeling op het gebied van de beeldende kunst met artikelen en haarscherpe fotografische reproducties. 
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burgermannen,, ambachtslieden, die op weg naar huis een oogenblik stand houden, slagers- en 
bakkersknechts,, winkeljongens en straatbengels [...],I3° 

Dee rijkgevulde etalages van prenthandels als Graves, Bufia en Goupil en waren een vertrouwd element in 
hett negentiende-eeuwse straatbeeld.m [37/38/39] Achter de ramen prijkten de nieuwste gravures, litho's 
enn etsen, al of niet met knijpers opgehangen aan een waslijntje. Deze vitrines aan de straat, ook wel 
toepasselijkk omschreven als poor men 's art galleries, waren voor velen een bezienswaardigheid."2 Zo 
beschreeff  de Haagse chroniqueur Johan Gram in 1889 de etalage van kunsthandel Goupil in Den Haag: 

'Denn Haag wordt elke week vergast op een nieuw vertoon van platen, etsen, gravures en 
phototypieen,, die passen bij de tijd en de gebeurtenissen van het jaar. Het middelste venster is 
gereserveerdd voor een olieverfschilderij. Iedereen die voorbijkomt, een belangrijke magistraat of 
eenn metselaar met zijnn kalk, een modieuze dame of een blozende dienstmeid met haar mandje, 
staatt hier stil om te kijken naar al het nieuws, en het is heel amusant om er tussen in te kruipen en 
tee luisteren naar de nuchtere of geestige commentaren.'133 

Naa de verspreiding van reproducties zijn we nu aanbeland bij de vijfde, en laatste, fase van de 'levensloop 
vann de reproductie': de receptie van de reproductie. Waar kon men prenten en foto's van kunstwerken 
vinden?? Wie had er belangstelling voor, en hoe keek men ernaar? 

ReproductiesReproducties tentoongesteld 
Inn 1836 benadrukte de graveur John Burnet al het belang van tentoonstellingen voor de prentkunst.134 Ze 
bodenn hét publiek een goede gelegenheid om in contact te komen met alle soorten van grafiek. De rijke 
tentoonstellingscultuurr vormt een fascinerend element in dé negentiende-eeuwse visuele cultuur, dat de 
laatstee jaren steeds meer onderwerp wordt van kunst- en cultuurhistorisch onderzoek-135 De resultaten 
illustrerenn eens te meer hoe rijk en divers dit aanbod van exposities moet zijn geweest, variërend van 
lokalee gebeurtenissen tot evenementen van internationale allure. Kunstliefhebbers hadden daarbij 
ruimschootss dé mogelijkheid Om naast de schilderijen en tekeningen ook vele prenten en foto's te zien; 
behalvee de originelen ook vele reproducties. 

Hett publiek kon reproducties in de eerste plaats aantreffen op grote overzichtstentoonstellingen. 
Zoo boden de diverse wereldtentoonstellingen, vanaf de eerste expositie in 1851 in het Londense Crystal 
Palace,, plaats aan prenten en foto's van kunstwerken.136 Dit in tegenstelling tot de kunstwerken zelf, die 
opp dé eerste expositie nog niet aanwezig waren. Naast de prenten nam vooral in de loop van de jaren 1860 
hett aandeel foto's sterk toe.137 In 1889 kon de bezoeker van de wereldtentoonstelling in Parijs in de 

1300 S. Gorter, 'Over de jongste tentoonstelling in Arti et Amicitiae, Tentoonstelling van schilderijen enz. van levende meesters in 
Arlii  et Amicitiae te Amsterdam, De Gids 1870 (I), p.33. 
1311 De door Tersteeg geleide Haagse vestiging van Goupil werd beginjaren '80 voortgezet onder de naam Boussod & Valadon 
Cte:: Tersteeg 1910, p.8. Daarnaast was in Den Haag H.J. van Wisselingh actief, terwyl in Amsterdam met name C.M. van Gogh 
enn Bufta werkzaam waren, zie: Dekkers 1995, p.22-36. De bekendste Londense straat met kunsthandels was New Bond street 
bodenn prentenn en kunstwerken in etalage aan etalage: Denney 1996, p. 11. 
1322 Altick 1978, p.412-413. 
1333 Johan Gram geciteerd in: tent.cat Den Haag 1990, p. 149. 
134'[....]]  the best means is what I have observed in several acadamies abroad and in several palaces; that is to have a public room 
sett apart for the exhibition of works of engraving, such as are considerd fine specimens of fine art Now, if a room in the National 
Galleryy was appropriated tot the exhibition of fine engravings of the English school, it would be of advantage to the student, and 
too give the public a better knowledge off  fine engravings.', zie Burnet in Pye, Evidence relating to the art of engraving, p.21. 
1355 Zie hierover: EG. Holt, The triumpfofartfor the public 1785-1848. The Emerging Role of Exhibitions and Critics, Princeton 
1979;; P. Mainardi, 'The Double Exhibition in Nineteenth-Century France', Art Journal (1989), p.23-28. 
mm Anoniem, 'The Exhibition generale of 1855, and its close', The Art Journal (1856), p.17. Op de wereldtentoonstelling van 
18677 was onder andere een proefdruk van Kaiser's prent naar de Nachtwacht de bewonderen en te koop bij Buffa in Amsterdam, 
zie:: anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 9 (1867), p.47. 
!37McCauleyl994,p.86-93. . 

162 2 



schaduww van de Eifïeltoren zelfs een overzicht van negentiende-eeuwse prentkunst vinden.138 Daarnaast 
warenn ook op grote kunsttentoonstellingen regelmatig prenten te zien. Alleen al de befaamde 
Salontentoonstellingenn in Parijs toonden een ruim aanbod van reproducties van vooral eigentijdse 
kunstwerken,, met gravures uit de school van Henriquel-Dupont, litho's van Nanteuil en Mouilleron, etsen 
vann Waltner en Rajon en vele foto's van uiteenlopende fotografen.139 Een van de hoogtepunten van de 
Salontentoonstellingg van 1853 was de reproductie van Dupont naar L 'Hemicycle van Délaroche, -*a 
splendidd monument of Art\ aldus The Art Journal}*° Sinds 1859 bestond er op de Salontentoonstelling 
ookk een aparte afdeling voor fotografie.141 Opgehangen in de gangen van de Salon hadden reproducties 
echterr een minder prominente plaats dan de schilderijen. Meer nog dan schilders hadden prentmakers te 
lijdenn van een slechte presentatie van hun werk op de Salontentoonstelling. Burty schreef over de treurige 
inrichtingg van de Salon in 1861: 

*Dee tous les artistes lésés dans leurs droits et dans dignité par 1'appropriation provisoire et mal 
étudiéee du palais de 1'Industrie, il n'en est pas qui aient eu plus justement a se plaindre que les 
graveurss et les lithographes. Les burins, les eaux-fortes, les bóis sont disposes banalement Ie long 
dee corridors de dégagement; les cadres sont accrochérs perpendiculairement; la lumiere, en les 
frappantt directement, miroite sur la glace qui protégé les épreuves, ou, en penetrant abondamment 
chaquee taille, détruit, dévore toute 1'harmonie de la demi-teinte/142 

Overigenss werden reproducties, net als schilderijen, regelmatig afgewezen door onwillige jury's. De ets 
vann Bracquemond naar Holbeins portret van Erasmus werd bijvoorbeeld niet toegelaten voor de officiële 
Salon,, maar wel tentoongesteld op de beruchte Salon des Refuses in 1863.143 Anders dan schilders waren 
prentmakerss voorde verkoop van hun werk minder afhankelijk van het grillige, onvoorspelbare beleid van 
dee Salonjury. Prenten waren immers van oudsher nauw verbonden met de prenthandel en uitgeverij. 
Prentmakerss beschikten daardoor over belangrijke alternatieve circuits om hun werk te verspreiden onder 
hett publiek. Tekenend is dat de explosieve toename van de prentproductie niet terug te zien is op de Salon, 
waarr het aantal reproducties afnam gedurende de negentiende eeuw.144 Net als de tentoonstellingen van de 

1388 H. de Chennevières, 'Exposition Universelle de 1889, La gravure du siècle au champ de mars', Gazette des Beaux-arts (1889), 
p.478-486. . 
399 Op de tentoonstelling van München in 1845 waren ook litho's te zien, integenstelling tot de exposities van de Franse en 
Engelsee Academie. De belangrijkste oorzaak was dat lithografie in deze periode meer als 'techniek' werd beschouwd dan als 
'kunst',, de voorbeelden waren dan ook wel te bewonderen op dé kunstnijverheid, zie: Holt 1983, p.4I6. 
1400 Anoniem, The Art Journal (1853), pl74. 
1411 Merlot 1996, p.47. Zie óver fotografie op de salontentoonstelHng: P. Burty, 'La gravure, la lithographie et la photographie au 
salonn de 1865', Gazette des Beaux-arls (1865), p.90-95. 
1422 P. Burty, 'La gravure et la lithographie a 1'exposition de 1861 \ Gazette des Beaux-arts (1861) II, p. 172. Ook toen men in 1863 
eenn aparte zaal inrichtte voor de gravure was expositie nog niet een groot succes, zie: P. Burty, 'Salon de 1863. La gravure et Ia 
lithographie',, Gazette de Beaux-arts (1863), p.I48. De problematische positie van de prentkunst op de Salon lijk t structureel te 
zijnn geweest Al in 1835 wees L 'Artiste op dé ondergeschikte positie van de prentkunst: C'est pas notre feute si nous n'avons pas 
parléé plus tót de la gravure: car la gravure est celui des arts qui tient Ie moins de place dans nos expositions, et auquel aussi on ne 
songee qu'en dernier lieu.', Anoniem, 'Salon de 1835. Gravures et Urographies', L 'Artiste IX (1835), p. 193. Zie ook naar 
aanleidingg van de Salon van 1836: La gravure est, sans contredit, Part auquel les expositions sont Ie moins nécessaires et qui en 
tiree Ie moins d'hormeur et de profit. Les ordonnateurs du Salon, persuades de cette vérité, traitent la gravure en consequence. [...] 
Déchiftree qui pourra les cadres condamnés è cette obscurité, les curieux qui ne seratent pas satifaits ont la ressources d'aller 
examinerr dans Ie plus prochain magasin d'estampes la planche qu'ils n'ont pu bien voir au Louvre.' Anoniem, 'Salon de 1836. 
Gravuree et lithographie', L 'Artiste XI (1836), p. 181. 
1433 Rappard-Boon 1993, p.8. Hier was tevens zijn ets naar The Tournament van Rubens te zien. Manet was zowel op de Salon als 
opp de 'tentoonstelling der gewijgerden' te zien met schilderijen en prenten, zie: Merlot 1996, p.56-58. In reactie op deze onzekere 
toelating,, de slechte ophanging en het grootschalige karakter van de Salontentoonstellingen organiseerden de Impressionisten in 
18744 hun eigen expositie in het atelier van de fotograaf Nadar waar eveneens reproducties waren te zien. Bracquemond stuurde 32 
prentenn waaronder zijn bewerkingen van werken van Manet, Rubens, Ingres Leys en Turner en twee staten van zijn prent naar 
Holbeinss portret van Erasmus, zie: Merlot 1996, p.116. Om de eigen status van de prenten te benadrukken hing men bij de eerste 
Impressionistischee tentoonstelling de schilderijen, pastels, tekeningen, aquarellen en prenten door elkaar. Daarbij werd zelfs 
bepaaldd dat het aandeel schilderijen en tekeningen niet meer dan '/zijn ten opzichte van % aan grafiek: Merlot 1996, p.200. 
1444 Melot 1996, p.70. 
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Fransee Salon, waren er  ook in Nederland op de diverse tentoonstellingen van Levende Meesters 
reproductiess te bewonderen. 

Naastt  déze omvangrijke overzichtstentoonstellingen bestonden er  speciale grafische exposities 
waarr  het publiek reproducties kon vinden. Vooral in Engeland werden gedurende de jaren 1870 de 
zogenaamdee 'Black-and-White' tentoonstellingen georganiseerd, ingericht met werken in zwart-wit zoals 
prentenn en tekeningen. Een principieel onderscheid tussen originelen, reproductiegrafiek en toegepaste 
grafiekk in de vorm van boek- of tijdschriftillustratie s werd hier  niet gemaakt. Op de eerste 'Black-and-
White''  tentoonstelling in de Londense Dudley Gallery in 1872 hingen meer  dan vijfhonderd prenten: van 
originelee grafiek van Whistier, Jacquemart, Braquemond tot reproductie-etsen van de etser  Paul Rajon en 
tekeningenn die waren gemaakt in opdracht van geïllustreerde tijdschriften  als The Illustrated London 
News,News, Punch en The Graphic.145 Naar  Engels voorbeeld organiseerde de bekende Franse kunsthandel 
Durand-Rueïï vanaf 1876 eveneens dit soort exposities.146 De galerie van Georges Petit presenteerde in 
18877 zelfs een overzicht van de negentiende-eeuwse prentkunst met gravures van Henriquel-Dupont naar 
Delaroche,, litho' s van Léon Noël en originele etsen van Bracquemond en Millet. 147 Een enkele keer 
werdenn reproducties ook op dit soort exposities geweigerd, zoals bij  de grafiektentoonstelling van Peintre-
Graveurss in 1889 in de galerie van kunsthandel Durand Ruel.148 

Hett  publiek kon ook exposities gewijd aan één speciale, grafische techniek bezoeken.14*  Men zag 
err  uiteenlopende prenten, maar  allemaal gemaakt volgens dezelfde methode. Zo organiseerden de diverse 
etsverenigingenn exposities met louter  etsen, zelfstandige etsen en reproducties, terwij l de Franse Société 
dee Gravure Francaise speciale presentaties maakte voor  de ('bedreigde') gravure.150 Het eeuwfeest van 
Senefelderss lithografi e vormde rond de eeuwwisseling een aanleiding om een grootschalige expositie met 
litho' ss te organiseren in Parijs. Er  was een enorm overzicht te zien, van de vroegste litho' s van Senefelder 
zelff  tot de meest recente voorbeelden in deze techniek: originele prenten en reproducties, in kleur  en 
zwart-wit ,, afkomstig uit heel Europa.151 Bij  deze 'techniekgebonden tentoonstellingen' passen in wezen 
ookk de tentoonstellingen gewijd aan de fotografie. Al vanaf de jaren veertig werden vooral in Frankrij k 
expositiess georganiseerd die in het teken stonden van dit nieuwe medium. Tussen de vele 
Daguerreotypieënn en andere fotografische afbeeldingen waren in de regel ook kunstreproducties te 
vinden,1533 Vooral de diverse fotografische genootschappen uit de jaren vijfti g leverden een belangrijke 
stimulanss aan dergelijke exposities.154 

1433 Anoniem, 'Works of Art in Black and White. Dudley Gallery, Egyptian hall, Picadilly', The Art Journal'1872, p.212. Rajon 
maaktee naam met reproducties naar Meissonier, Gerome en Alma Tadema en Oude Meesters, zie over de bijdrage van Rajon aan 
dee prentkunst: F.R., 'Paul Rajon's etchings', The Art Journal (1876), p.331 -332. Zie over dit soort tentoonstellingen: Anoniem, 
'Thee Black-and-White Exhibition1, The Art Journal (1875), p.278-279. Ook de Royal Academy organiseerde dit soort 
tentoonstellingenn in zwart-wit: anoniem, 'Minor topics', The Art Journal (\%&0),p.253. 
1466 Merlot 1996, p.133. Eerder in 1873 had P.Leroi al gewezen op het belang van dergelijke tentoonstelling dat ook in Frankrijk 
navolgingg verdiende, zie P. Leroi, 'La gravure au Salon', Gazette des Beaux-Arts (1873), p.150. 
1477 Exposition de gravures du siècle, Galerie Georges Petit, Paris 1887 gepubliceerd in T.Reff (sel), Exhibitions of Modern Prints, 
Neww York London 1981. 
1488 In de inleiding bij de tentoonstelling schreef Burty: 'La pensee qui preside è 1'Exposition des Peintres-Graveurs est done en ce 
momentt dans tous les cervaux; il faut dormer plus d'importance que jamais a la personalité de la gravure originale. Aucune 
reproductionn de Poeuvre d'autrui, par quelque procédé que ce soit, n'est admise a cette Exposition' Burty geciteerd in: Rappard-
Boonn 1993, p.23. 
1499 Daarbij kan gewezen worden op de tentoonstellingen van de Engelse Watercolour Society met haar diverse tentoonsteltingen 
gewijdd aan de werken in aquarel. 

Zoo organiseerde de Society of Arts tentoonstellingen voor litho's in kleur en zwart-wit zie Anoniem, 'Minor topics of the 
month',, The Art Journal (1854), p.57. 
1511 Centenaire de la Lithographie 1795-J89S, enkele jaren eerder was ook al een omvangrijke tentoonstelling georganiseerd over 
dee lithografie: Exposition Générale de La Lithographie, au benefice de Poeuvre PUnion Francaise pour Ie Sauvetage de 
PEnfance,, Paris 1891. Beide catalogi zijn opgenomen in: Reff 1981. Zie over deze tentoonstellingen: H.Beraldi, 'Exposition de Ia 
lithographie',, Gazette des Beaux-Arts (1891), p.479-496. En P.Leprieur, 'Le Centenaire de Ia Lithographie', Gazette des Beaux-
ArtsArts (1896), p.45-57,147-162. 
1522 Harnber 1996, p.253 
1533 Harnber 1996, p.268,272. Gedurende de jaren '50 lag het percentage kunstreproducties op ongeveer 30 %. 
1544 Harnber 1996, p.276. Ook in Nederland werden gespecialiseerde fototentoonstellingen georganiseerd: Boom 1996, p.93. 
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Somss stond het werk van één meester centraal op een tentoonstelling: hetzij één schilder, hetzij één 
prentmaker.. Kunstenaars als Gainsborough, Copley en West organiseerden al rond 1800 one-man-
shows.shows.155155 Het idee werd onder anderen gevolgd door David Wilkie met een tentoonstelling in 1812 met 29 
bekendee werken,15*  Vooral in Engeland bestond een rijke traditie van dit soort particuliere 
tentoonstellingenn van kunstenaars, al of niet georganiseerd in samenwerking met de kunsthandel, in 
bekendee expositieruimten als de Egyptian Hall, de Grosvenor Gallery en de French Gallery. Toen Courbet 
eenn vergelijkbare tentoonstelling opende, omschreef de criticus Champfleury deze als een expositie op de 
'Engelsee manier*.157 Dergelijke particuliere initiatieven werden vaak bekostigd door de opbrengsten uit de 
toegangsgeldenn en de verkoop van de schilderijen en de reproducties, die er te bewonderen waren.158 Zo 
warenn op een overzichtstentoonstelling van het werk van Délaroche in Londen in 1857 naast schilderijen 
ookk reproducties te zien.159 Een voorbeeld van een onemanshow is een expositie van prenten van Thomas 
Landseerr naar de schilderijen van zijn beroemde broer Edwin Landseer in 1880. Een ander voorbeeld is 
eenn tentoonstelling van het volledig werk van de beroemde mezzotintgraveur Samuel Cousins in 1878.160 

Eenn opmerkelijke vorm van exposeren was de zogenaamde 'single picture-exhibition': een 
tentoonstellingg van één enkel schilderij. Al in 1806 presenteerde Benjamin West zijn schilderij The Death 
ofof Nelson in zijn eigen atelier.161 Toen Theodore Géricault hoorde van deze expositiemogelij kneden in 
Londen,, bood hij zijn Raft of the Medusa aan bij de Egyptian Hall en leverde hij bovendien een 
Üthografischee reproductie van zijn werk. Gedurende een halfjaar trok dit schilderij 30.000 bezoekers.162 

Nadatt de nieuwsgierige kunstliefhebber een toegangskaartje had bemachtigd om het origineel te 
bewonderen,, waren er doorgaans na afloop voor de bezoeker diverse reproducties te koop voor thuis. Het 
schilderijj  The Railway Station van Frith werd in 1862 zelfs bezocht door 80.000 mensen waarbij een 
intekenlijstt klaarlag voor de komende gravure.163 Vaak werd dit soort commerciële tentoonstellingen 

1555 Altick 1978, p.408 en Holt 1983, p.I21. 
1566 Zo schreef David Wilkie aan zijn vriend en mecenas Sir George Beaumont: *The intention I once had of making an exhibition 
off  all my own pictures I have again revived-!...] 1 shall be glad when you come to town, in order that I may consult you about the 
variouss parts of my plan.[...] I have already engaged a very handsome room in Pall Mall, nearly opposite the British Gallery, 
which,, from its size and entrance, is particularly adapted for my purpose, and, from its situation, as highly respectable as any in 
London.. [...] All the [...] pictures that are within my reach I am now about to apply for.f.. .]*In the management of every thing, 
andd indeed in die notion of having the exhibition at all, I have been more regulated by the opinion of my friends than by my own 
judgement.[...]]  It is not yet known to many people, but after all the pictures have been secured, I intend to advertise it publicly.' 
Brieff  van David Wilkie aan Sir george Beaumond, 10 maart 1812, opgenomen in: Cunningham 1843 (T),p.341-343. Een paar 
wekenn later tijdens de voorbereideringen schreef Wilkie aan zijn zus: 'I have got so far with my plan, feat I have already 
advertisedd it in all the newspapers; and from the attention it has already excited, I think it will make a great noise. I am in hopes of 
gettingg the Prince Regent and fee Duke of Gloucester to the private view. The exhibition requires me to lay a great deal of money; 
andd I have to go to town on my pony almost every day. I expect it to open some time in April, and will continue it open for near 
twoo months.' Particuliere tentoonstellingen als deze waren een doom in het oog van gevestigde tentoonstellingsinstituten als 
Royall  Academy, zoals Wilkie vervolgde: 'It is giving great offence to some of my brethren of fee Royal Academy, which I am 
doingg all that I can to pacify, although I cannot entirely remove their dissatisfaction.', brief van David Wilkie aan Miss Wilkie, 29 
maartt 1812, opgenomen in: Cunningham 1943, (I), p.346. 
1577 Zie hierover de brief van Champfleury aan Georges Sand opgenomen in: Holt 1981, p. 157. 
1388 Altick 1978, p.408 en Holt 1983, p.121. 
1399 Anoniem, 'Exhibition of fee Works of Paul Delaroche', The Art Journal (1857), p.220. 
1600 De tentoonstelling met prenten van Thomas Landseer te zien in de toonzalen van de firma's Graves en McLean en bood een 
overzichtt van de grafiek van de laatste zestig jaar, zie: Anoniem, 'The engraved works of the late Thomas Landseer, A.R.A.'7fte 
ArtArt Journal (1880), p.232. De expositie met werk van Cousins bood 182 prenten naar onder andere Landseer, Hogarth, Millais en 
Leighton,, zie: Anoniem, 'Minor topics', The Art Journal (l$7$)tp.62. 
1611 Attick 1978, p.408. Volgens de graveur Raimbach was David waarschijnlijk één van de eerste voorbeelden die een enkel werk 
exposeerdee met zijn Rape of the Sabines: '[it] was, I believe, the first instance of many being received for admission to the view 
off  a picture. On feat score a great deal clamour was raised against him by fee Parisians, very unjustly in my opinion, while fee 
paintingg itself was lauded by them to fee skies, very unjustly also, as I think.' Raimbach 1843, p.54. Nadat het in Parijs en Rome 
tee zien was geweest, reisde het naar Londen waar het tevens in prent werd gebracht. In deze context moet ook gewezen worden op 
dee populariteit van de zogenaamde Panorama-schilderijen. 
I t óó Holt 1983, p.207-208. 
mm Altick 1978, p,4I2. De Londense handelaar Flatow kocht van Frith zijn Railway Station voor 4500 inclusief het copyright. 
Voorr het tentoonstellingsrecht betaalde hij nog eens 750 pond. 
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georganiseerdd om de publiciteit voor een nieuwe reproductie, zoals hierboven reeds aan de orde kwam. 
Hett publiek kwam daarbij niet alleen massaal naar een schilderij kijken, soms ging het schilderij ook langs 
eenn massa mensen. Vooral vanaf de jaren zestig werden op ruime schaal 'tentoonstellingstournees' 
georganiseerd,, waarbij schilderijen op reis gingen langs dorpen en steden in binnen- en buitenland en de 
reproductiess gingen mee.164 Zeker de wereldtournees van populaire schilderijen als The Light of the 
World,World, spreken ook vandaag nog tot de verbeelding. Ze lijken vrij gebruikelijk te zijn geweest in de 
negentiende-eeuwsee visuele cultuur.165 Dankzij dergelijke exposities kwam de toeschouwer in contact met 
hett origineel en de bewerking, zoals The Art Journal in 1858 toelichtte: 

'Thiss practice of introducing an engraving by exhibiting the picture of which it is the popular 
translationn is becoming general, as well in our provincial cities and towns as in the metropolis; 
andd we readily understand upon what principles such a practice should secure the public favour. 
Peoplee like to see the pictures which live again in engravings; they like to compare Hie engraving 
withh the original, and thus the engraving attains to a peculiar interest through the power of 
association.. Besides, in London, it is always a boon to be able to study a good picture without the 
glare,, and crowding, and excitement of a regular exhibition; and in the provinces good pictures, 
whichh have achieved a metropolitan reputation, are sure to command the welcome that is ever 
affordedd to strangers of distinction.'166 

Inn dit geval betrof het een expositie van de firma Comaghi waar een groepsportret met de Keizerin van 
Frankrijkk van de schilder Franz Xavier Winterhalter (1805?-l 873) te zien was in combinatie met 
reproductielitho'ss in zwart-wit en kleur van Léon Noël.1*7 Soms werden er verschillende staten van een 
prentt naast het origineel gehangen.1*8 Ook in Frankrijk zijn er voorbeelden bekend waarin het origineel en 
dee reproductie zij aan zij werden getoond.169 

Tenn slotte kan nog gewezen worden op een bijzondere expositie met reproducties. Het was een 
uniekee internationale tentoonstelling, georganiseerd door de Society for the Reproduction of Works of Art 
inn Wenen in 1883. Er hingen prenten in de traditionele technieken tot en met de modernste fotografische 
procédés.. Na een bezoek onderstreepte The Art Journal de Franse suprematie op het terrein van de 
kunstreproductie,, met toonaangevende etsers als Flameng, Waltner en graveurs Blanchard, Bertinot, 
Dupont:: "There are individuals, of course, such as Jacoby, who rival them; but, as a school, France in 
thesee arts has no compeer.'170 Alleen de Engelse houtgraveur Herkomer kreeg een medaille. Naast 
waarderingg voor de individuele prentmakers waren er ook onderscheidingen voor firma's en organisaties: 
dee uitgevers Cassle & Co en The Fine Art Society, de kunsthandel-uitgevers Goupil & Co en L.H. Léfèvre 
(opvolgerr van Gambart) en het geïllustreerde tijdschrift The Graphic vielen in de prijzen, als waren zij 

1644 Zie over dit soort tentoonstellingen: Maas 1975, p.49, 
1655 De achttiende-eeuwse Engelse prentuitgever Boydell had destijds al oog voor de aantrekkelijke combinatie van bet voorbeeld 
enn de bewerking ervan toen hij in 177! prenten samen met de originele tekeningen exposeerde, zie: Friedman 1979, p.47. In het 
verlengdee hiervan ondernam hij zijn bekende Shakespeare Gallery, Ingericht met schilderijen en met bekende mema's uit het 
werkk van de beroemde auteur werden bier ook de reproducties getoond Hoewel geen groot financieel succes werd de 
ondermeningg een begrip en was het exposeren van schilderijen en prenten een vertrouwd onderdeel van de Londense kunstwereld. 
Naa de opheffing van Boydell werd de Gallery de thuisbasis van de British Institution, een van de centrale organisatiess binnen de 
Engelsee kunstwereld en werden er vanaf 1806 regelmatig kunsttentoonstelling geoganiseerd, zie: Altick 1978, p.404-405. 
mm Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1858), IV, p.112. 
1677 'It is the very highest effort that lithography can achieve-True to the picture, it is itself an independent creation. This lithograph 
iss exhibited bom as it leaves the stone and coloured. The colouring, executed in Paris, is very clever, but we prefer the lithograph 
puree and simple. This fine engraving will be sure to command an extended sale in this country; and its reception amongst us will 
nott fail, we trust, to be regarded as a graceful expression of our goodwill towards both the French people and die Emperor Louis 
Napoleon.'zie:: Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1858), IV,p.H2. 
1688 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (I860), p222. Het betrof hier een tentoonstelling van The prison 

 en Luff boy van Phillip en Hook. Bij deze werken in de galerij van Jennings werden ook verschillende staten van repro 
getoond.. De prent naar Luff Boy werd gegraveerd door Simmons maar was nog onvoltooid. De prent naar The Prison Window was 
well  klaar en van de hand van Barlow in lijngravure, beiden werden uitgegeven door Gambart 
1699 Anoniem, 'Minor topics', The Art Journal (1878), p.157. In de Nederland zijn mij geen vergelijkbare voorbeelden bekend. 
1700 Forbes Robertson J., 'The Vienna International exhibition of graphic arts', The Art Journal (1883), p.405. 
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auteurss van de reproducties. Deze erkenning onderstreept dat het auteurschap van een ondernemer meer 
wass dan een theoretische constructie. Gezien de samenstelling van deze Weense expositie, was het 
wellichtt de mooiste tentoonstelling van reproducties in de negentiende eeuw, maar het was zeker niet de 
enigee expositie van prenten en foto's naar kunstwerken. 

Tweee opmerkingen verdienen de aandacht. In de eerste plaats speelde deze levendige 
tentoonstellingscultuurr van prenten zich voornamelijk af buiten de musea. De publieke collecties werden 
inn de negentiende eeuw weliswaar steeds meer toegankelijk voor het grote publiek, maar na binnenkomst 
zagg men echter vooral schilderijen. Uiteraard waren veel musea in het bezit van een rijk voorzien 
prentenkabinet,, maar grafiektentoonstellingen werden er nog nauwelijks georganiseerd. Reproducties 
werdenn in de prentenkabinetten, net als in kunstacademies en bibliotheken, eerder gebruikt als naslagwerk. 
Dergelijkee instituties waren eerder een plaats om prenten te raadplegen voor onderzoek, maar waren voor 
hett grote publiek niet de eerste plek om reproducties te gaan zien. 

Inn de tweede plaats waren er ook buiten de tentoonstellingen reproducties te zien. Zoals eerder 
aangegevenn waren reproducties traditioneel verbonden met de wereld van de uitgeverij en de boekhandel, 
eenn systeem dat vaak vloeiend overging in de structuren van de kunsthandel. Veel boekhandelaren hadden 
naastt boeken (al of niet in gebonden vorm) ook prenten in hun assortiment en in hun etalages. 
Kunsthandelss waren in de praktijk nu eenmaal vaak tevens uitgever, en andersom. Dat neemt niet weg dat 
dezee netwerken toch niet volledig samenvielen. Men kon ook reproducties zien op andere traditionele 
plaatsenn van prent- en boekhandel. Langs de Seine bij dé Pont Neuf in Parijs, voor de St Paul's Cathedral 
inn Londen, in de Kalverstraat in Amsterdam, of bij het boekenstalletje van boekhandelaar Blok op de 
Grotee Markt in Den Haag, waar het drukwerk ogenschijnlijk voor het oprapen lag, inclusief prenten naar 
kunstwerken.. Zo schreef Vincent van Gogh enthousiast aan zijn broer Theo: 

'Enn bovendien heb ik nog een ander ornament voor mijn atelier opgedaan, ik heb een verbazend 
koopjee gehad aan prachtige houtsneden uit de Graphic, gedeeltelijk afdrukken niet van de cliches, 
maarr van de blokken zelf. Precies de dingen waarnaar ik jaren verlangd heb. Dé tekeningen van 
Herkomer,, Frank Holl, Walker en anderen. De heb ze gekocht van Blok de boekenjood en heb uit 
eenn enorme stapel Graphics & London News uitgezocht wat het beste was voor vijf gulden.'171 

Inn aanvulling op deze permanente plaatsen van boek- en prenthandel waren er uiteraard nog de diverse 
tijdelijkee markten met een overvloed aan boeken en prenten tot en met de wandelende handelaars met hun 
parapluu met prenten eraan.172 

Dankzijj  tentoonstellingen, kunsthandel, boekhandel en uitgeverij was het voor het veel mensen 
eenvoudigg om reproducties te zien. Het waren structuren die vooral functioneerden binnen de stedelijke 
cultuur.. Internationaal werd het beeld bepaald door metropolen als Londen en Parijs, op gepaste afstand 
gevolgg door Eten Haag en Amsterdam. Daarnaast werden er, zij het op bescheidener schaal, ook in de 
provinciee tentoonstellingen georganiseerd. Al in het tweede kwart van de negentiende eeuw werden er 
expositiess in de provinciesteden Den Bosch, Groningen en Zwolle georganiseerd.173 McCauley wees in 
haarr studie Industrial Madness op de regionale en lokale fototentoonstellingen zoals die vooral in 
Engelandd werden georganiseerd.174 Als gevolg hiervan moeten er ook in de regio regelmatig reproducties 
tee zien zijn geweest. Soms gold dit zelfs voor een bepaald kunstwerk in het bijzonder, zoals Emile Zola 
schreeff  over Gérome: 'H n'y a pas de salon de province oü ne soit pendue une gravure représentant Ie 

Brieff  van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 5 januari 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.I98. 
172172 Burke 1978, p.253. 
mm Hóogenboom 1993, p.147. 

44 McCauley 1994, p.85-93. Niet alleen werden er foto's getoond, ook nieuwe (fotografische) reproductietechnieken als zodanig 
getoondd op tentoonstellingen van industrie en kunstnijverheid, zie: McCauley 1994, p.86,92. In tegenstelling tot dergelijke 
tentoonstellingenn in Engeland en Frankrijk waren op de kunstnijverheidstentoonstellingen in Nederland zelden nieuwe 
reproductietechniekenn te zien. Zie voor de inzendingen bij kunstnijverhéidstentoonstellingen in Nederland: Eliëns 1990, p.161-
207. . 

167 7 



Duell  au sortir  d'un bal masqué ou Louis XIV et Molière[...]' 17 Voorzover  een liefhebber  niet in de 
gelegenheidd was geweest zelf een tentoonstelling te bezoeken, kon hij  eventueel nog terugvallen op de 
foto'ss ervan. Al gedurende de jaren 1850 gebruikte men de fotografie voor  het vastleggen en de promotie 
vann tentoonstellingen.176 Grote opstellingen en hoogtepunten van grote tentoonstellingen werden op grote 
schaall  fotografisch vastgelegd: naast de fotografische indrukken van wereldtentoonstellingen kwamen er 
vanaff  begin jaren vijfti g ook veel foto's van de Salontentoonstellingen.177 

Opp het platteland was het anders. Daar  was het ongetwijfeld minder  eenvoudig om reproducties te 
zien.. We kunnen nog slechts raden wat een eenvoudige boer  tegenkwam aan prenten en foto's als hij  van 
zijnn akkers huiswaarts keerde. Volledig afwezig waren de prenten niet. Het netwerk van de boekhandel 
reiktee dankzij  de colporteurs tot ver  buiten de bebouwde kom. De nauwe verwevenheid met de 
prenthandell  maakt het waarschijnlij k dat via dergelijke systemen eveneens reproducties buiten de steden 
zijnn verspreid. Bovendien zorgden de verbeterde infrastructuu r  en de nieuwe middelen vann vervoer  ervoor 
datt  de afstand tussen de stad en het platteland steeds eenvoudiger  kon worden overbrugd. Het werd dus 
ookk voor  de plattelandsbevolking steeds makkelijker  om kennis te maken met de visuele cultuur  in de 
stedenn en dorpen. In 1850 stelde de kunstcriticus Delecluze dat het toen al vijfentwinti g jaar  onmogelijk 
wass om nog compleet ontwetend te blijven over  de kunst. Dankzij  lezingen, boeken, musea en niet in de 
laatstee plaats prenten, was iedereen van alles op de hoogte, aldus de criticus.178 

Reproductiess waren niet alleen te zien, maar  doorgaans ook te koop. Wie verzamelde prenten in 
dee negentiende eeuw en met welke intenties? Om een beeld te geven van dit negentiende-eeüwse publiek 
voorr  prenten maak ik onderscheid tussen particulier e verzamelaars - van kenners en liefhebbers - en 
institutionelee verzamelaars als bibliotheken, academies en musea. 

ReproductiesReproducties verzameld 
mm zijn inleiding van The Print-collector 's Handbook (1903), schreef de auteur  A. Whitman: 

'wee shall suppose thé reader  to desire to become a printcollector ; but, being a beginner, and his 
knowledgee of the subject being limited to the printsellers*  window, he wil l be in need of advice as 

Jee kon dan wel overal prenten zien, maar  wat moest je kopen? Whitman schreef zijn handboek voor  de 
onervarenn prentverzarnelaar  üit prenten wilde aanschaffen. Essentieel voor  een prentverzamelaar  was, 
alduss de auteur, elementaire kennis van reproductietechnieken te hebben om de verschillende methoden te 
onderscheidenn en de belangrijkste graveurs te kennen. Maar  dat was niet genoeg. Volgens Whitman moest 
dee aspirant-verzamelaar  een zeker  doel voor  ogen hebben in plaats van lukraak prenten te kopen: 'Shall he 
takee a school or  a period; a class of prints, such as portraits; a method of engraving, as stipple [...] shall he 
takee a painter  and collect engravings after  his pictures?'180 Gewapend met kennis, een duidelijk e visie op 
zijnn verzameling en - niet te vergeten - een vergrootglas, kon de liefhebber  op zoek gaan naar  een 
geschiktee prent. Alvorens tot kopen over  te gaan, zo adviseerde Whitman, moest hij  letten op de kwaliteit 
vann de plaat, de afdruk, het papier, de marge en de staat van de prent.181 

Whitmanss Printcollector's Handbook geeft een indruk van de overwegingen die een rol konden 
spelenn bij  het verzamelen van prenten. Meer  dan het louter  aanschaffen van prenten, was het verzamelen 
ervann volgens hem een systematische, rationele bezigheid op basis van technische en kunsthistorische 
kennis.. Whitman stond hierin niet alleen. Integendeel, zijn Printcollector 's Handbook maakt deel uit van 
eenn breed scala van verzamelaarhandboeken zoals dat in de negentiende eeuw op ruime schaal verscheen. 

Émilee Zola geciteerd in: Hemmings Robert Niess 1959, p. 112. 
Hamberl996,p.283 3 
Hamberl996,p.269. . 
Holtt 1981, p.12. 
Whitmann 1903, p.2. 
Whitmann 1903, p.5. 
Whitmann 1903, p.3-17. 
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Volgenss de prentdeskundige Rawlinson was het verzamelen van prenten in de negentiende eeuw een 
populairee bezigheid, vooral voor mensen in de stad, waar het genieten van sport of de natuur zoveel 
moeilijkerr was.182 

Wiee behoorden tot de verzamelaars van reproducties? Alvorens dit na te gaan, is het zaak globaal 
tee omschrijven wat onder 'verzamelen' moet worden verstaan. Susan Pearce wijst in haar studie On 
CollectingCollecting (1995) op de complexiteit van het verzamelen als activiteit en de verzameling als resultaat 
ervan.. Een vooropgesteld plan is volgens haar niet noodzakelijk, ook een terloops bijeengebrachte 
verzamelingg van werken kan uitgroeien tot een collectie. In ieder geval is er altijd sprake van een zekere 
rationaliteitt wat de selectie betreft: 

'Wee take collecting to be the selective, active, and longitudinal acquisition, possesion and 
dispositionn of an interelated set of differentiated objects (material things, ideas, beings, or 
experiences)) that contribute to and derive extraordinary meaning from the entity (the collection) 
thatt this set is perceived to constitute.'183 

Dee selectie geeft structuur aan de verzameling van objecten, ruim omschreven als een 'interrelated set of 
diffentiatedd objects*. De definitie van Pearce is ook bruikbaar voor de uiteenlopende manieren van het 
verzamelenn van prenten zoals dat in de negentiende eeuw gebeurde. Ze omvat zowel degenen die 
verzameldenn 'as a collector' als hen die prenten kochten 'purely for decorative purposes'.104 

Dee liefhebbers van prenten moeten allereerst worden gezocht in de sociale middenklasse die sinds de 
achttiendee eeuw sterk was toegenomen en die een groeiende belangstelling had voor (beeldende) kunst, 
inclusieff  het verzamelen ervan. Link schreef in haar artikel over het achttiende-eeuwse verzamelen van 
prenten:: 'Collecting is now to include the middle ranks of society, that is the Buergertum, a group aslo 
oftenn referred to in the eighteenth century as the "reading public".185 Globaal genomen strekt de inhoud 
vann de gewone man tot en met aristocraten, waaronder ambtenaren, middenstanders, 
handelsvertegenwoordigerss en aanverwante beroepsgroepen. Peter Gay wijst op een belangrijke 
gemeenschappelijkk deler: 'The burgeoning new middle class desperately insisted on its identity: it was not 
partt of the proletariat'196 De middenklasse voelde zich verheven boven het proletariaat in het besef geen 
deell  uit te maken van de elite. Hét was deze sociale middenklasse die in de negentiende eeuw dankzij de 
toegenomenn welvaart financieel steeds meer mogelijkheden kreeg om zich culturele bezigheden te 
veroorloven.. Nieuwe theaters, concertzalen, tentoonstellingen en musea gaven alle gelegenheid om uit te 
gaan.. Ook de vele genootschappen op het terrein van de literatuur, muziek en beeldende kunst boden een 
ruimee keuze tot cultureel vermaak, m huiselijke kring zorgden bovendien de almanakken, geïllustreerde 
tijdschriften,, proza en wellicht een piano voor de nodige ontspanning en culturele vorming. Ook 
kunstreproductiess kwamen voor hen binnen bereik, zoals Gay schreef: 

'Inn the Victorian century, art, literature and music were inching their way toward a consumer 
culturee that provided for everyone with money to spare, no matter how little, a culture of book 
clubs,, massive supplies of reproductions, reduced admission fees catering to students or 
impecuniouss families.'187 

1822 W.G. Rawlinson, 'Hints to collectors. Turner's "Liber Studiorum'", The Art Journal (1881), p.100-102. 
ArtArt Journal (I881),p.l00-102. 
1833 Pearce 1995, p.21. 
l* 4Nevffll90S,p.83. . 

Linkk 1995, p.361. Peter Gay stelde in Pleasure Wars: 'Any rapid outline of the nineteenth-century bourgeoisie can be no more 
thann a charcoal sketch that neglects finer shadings.' Zie: Gay 1998, p.5-6. 
1866 Gay 1998, p.6. 
1877 Gay 1998, p.55. 
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Kenmerkendd voor  dit nieuwe publiek van prentliefhebbers was dat men wel de belangstelling, ambities en 
financiëlefinanciële mogelijkheden had voor  een prentverzameling, maar  niet de benodigde ervaring en 
deskundigheid.. Juist voor  dit publiek verschenen de speciale verzamelaarhandboeken om de nieuwe 
liefhebberr  te introduceren in de wereld van deprentkunst en een 'rationele*  basis te bieden voor  diens 
collectie.. Een vroeg voorbeeld werd geschreven door  Carl Ludwig Junker, Ersie Grundlage zu einer 
ausgesuchienausgesuchien Sammlung neuer Kupferstiche (1776). Hij  noemt verschillende motieven voor  de 
prentverzamelaar.. De één hoopt op de reputatie van een ware connaisseur, de ander  verzamelt louter  voor 
zijnn plezier  en weer  een ander  wil zijn smaak ontwikkelen.1*8 Junker  richtte zijn aandacht vooral op 
reproductiess van werken van levende meesters. Zij n belangrijkste reden hiervoor  was dat prenten van, of 
naar,, Oude Meesters buiten bereik werden geacht van de aspirantverzamelaar  of ze warenn al de prooi van 
dee echte comiaisseurs, of ze waren eenvoudig te kostbaar.18 Deze voorkeur  voor  eigentijdse kunstenaars 
bovenn Oude Meesters herkennen we ook in de prenthandel. Het lijk t niet toevallig dat de grote 
prentuitgeverr  en handelaar  Boydell zich juist, aan het einde van de achttiende eeuw, steeds meer  ging 
richtenn op prenten naar  eigentijdse kunstenaars. Hoewel Oude Meesters als Rafaël en Rembrandt immer 
populairr  bleven, brak aan het einde van de achttiende eeuw de periode aan die ook wel is omschreven als 
dee golden age of the living artist.190 Publicaties als Junkers handboek maakten de lezer  vertrouwd met 
onderwerpen,, compositie, techniek en esthetiek van de eigentijdse kunst. Deze verzamelaarboeken 
leverdenn een eigen bijdrage, zoals Link schreef: 

'collectors**  handbook [...] and the periodical press and the reproductive print itself all aided in the 
spreadd of 'Kunst- '  realted ideas, responding to, but also creating the needs of a new art consumer. 
Thee reproductive print provided this new consumer with the opportunity to experience 
'knowledgee and collecting' that is, to partake of the aesthetic sensibility and the cormoiseurial 
judgementt  of commonly acclaimed works of art as well to undertake the culturall y significant role 
off  the collector  itself. As part of an eighteenth century "prin t culture"  the reproductive engraving 
thuss takes its place in the forging of a new audience for  "high "  art/191 

Inn de traditi e van Junkers verzamelaarhandboek verschenen er  in de negentiende eeuw talloze publicaties 
mett  instructies aan de geïnteresseerde leek voor  het aanleggen van zijn eigen prentverzameling. Enkele 
voorbeeldenn zijn Joubert, Manuel de l 'amateur d'estampesfaisani suite au manuél du libraire (Paris 
1820),, Maberly, The Printcollector. An Introduction to the Knowledge Necessary for Forming A 
CollectionCollection of Ancient Prints (London 1844) en het eerder  aangehaalde verzamelaarshandboek van 
Whitmann uit 1903. 

Behalvee in dergelijke handboeken kon de liefhebber  eveneens in de vele (kunsttijdschrifte n 
terechtt  voor  tips en instructies voor  het aanleggen van een prentverzameling. Dankzij  de kunstkritie k kon 
hijj  zich laten informeren over  de nieuwste prenten en wetenswaardigheden over  het onderwerp, techniek, 
compositiee en kleurgebruik van de nieuwste uitgaven. Bovendien verschenen er  regelmatig artikelen over 
hett  verzamelen van prenten, veilingen, tentoonstellingen, musea, kunstenaars en prentmakers.192 Een 
bijzonderr  tijdschrif t was The Printeollectors Quarterly dat speciaal was opgericht voor  het verzamelen 

11 'One ean collect fine engravings for all sorts of varied purposes: the one collects because he loves everything that serves pomp; 
another»» though an extensive and costly collection, hopes to attain the reputation of a connaiseur and benefactor of the arts; yet 
anotherr as a pastime and amusement; and finally, the few sensible ones collect to enrich their insights, and to train and develop 
theirr taste.*, geciteerd in: Link 1995, p.364. 
1899 Illustratief is dat ook de jonge Goéthe door zijn vader was geadviseerd om zich bij het verzamelen van prenten te richten op 
prentenn van eigentijdse meesters. De voorkeur voor werkenn van levende meesters is wellicht mede bepaald door de angst voor 
vervalsingen.. Vooral oude meesters werden veel vervalst maar waren alleen door connaisseurs te ontmaskeren. 
1900 Hier kwam pas langzaam verandering in rond 1880 toen er vanuit Frankrijk een nieuwe trend kwam voor achttiénde-eeuwse 
reproductiegrafiek,, zie:, tentcat.,Memoires du XVIIJe siècle, Bordeaux/Visille (Musee Goupü/Musée de la Revolution Francaise) 
1998. . 
1911 Link 1995, p.374. 
1922 Zo schreef W.G Rawlinson in 1881 een reeks van bijdragen met hints voor verzamelaars: W.G. Rawlinson, 'Hints to 
collectors.. Turner's "Liber Studiorum"', The Art Journal (1881), p.100-102, p.129-133,301-303. 
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vann prenten. Ten slotte bevatten ook de door de prenthandel en uitgeverij gepubliceerde fondslijsten 
diversee tips voor de potentiële koper van prenten, zoals eerder aan de orde kwam bij de fondslijst van de 
flnnaa Goupil. 

Naastt de talloze liefhebbers uit de sociale middenklasse waren er elitaire kunstverzamelaars met 
eenn speciale belangstelling voor prenten. Vanuit hun sociale achtergrond waren zij doorgaans 'van huis 
uit**  vertrouwd met de wereld van de (prent)kunst. Zij hadden de adviezen uit de handboeken niet nodig en 
kochtenn met het scherpe oog van de kenner de gewenste prenten voor hun kostbare collecties. Bij deze 
elitairee prentverzamelaars zijn twee varianten te onderscheiden: de atlasverzamelaar en de connaisseur. De 
atlasverzamelaarr hanteerde nog steeds de traditionele structuur van de zogenaamde Atlasverzameling, in 
18588 door Frederik Muller gedefinieerd als: 'eene chronologische gerangschikte verzameling van prenten, 
kaartenn en portretten, die gebeurtenissen van eenig land voorstellen, en de plaatsen en personen afbeelden, 
welkee tot die voorvallen in betrekking staan.'194 Het gebruik van de Atlasverzameling gaat terug tot de 
zeventiendee eeuw, toen vermogende kunstliefhebbers omvangrijke prentverzamelingen begonnen aan te 
leggen.1955 Het waren encyclopedische verzamelingen, samengesteld uit geografische kaarten, 
historieprenten,, portretten en overig drukwerk, zorgvuldig gesorteerd in categorieën als geografie, 
geschiedeniss en mythologie. Dergelijke thematische ordeningen werden vaak gecombineerd met 
chronologischee structuren, die ontwikkelingen in de geschiedenis van de wereld en van de schilderkunst, 
beeldhouwkunstt en prentkunst in beeld brachten.196 De Atlasverzamelingen hadden een universeel 
karakterr en vormden een machtig instrument voor de eigen intellectuele vorming. Gezien hun strekking 
bevattenn de Atlasverzamelingen altijd kunstreproducties, hoewel vaak verdeeld over de verschillende 
onderwerpenn in de collecties. Ze kwamen ook in de negentiende eeuw nog steeds voor, getuige de 
Atlasverzamelingg van Frederik Muller, de collectie van Bodel Nijenhuis en de Atlas van Stolk, en ze 
bevattenn vele reproducties.197 

Terwijll  de Atlasverzamelaar oog had voor het geheel, had de connaisseur oog voor het detail. 
Connaisseurss legden gespecialiseerde collecties aan, geconcentreerd rond een onderwerp of een 
kunstenaar,, maar altijd op zoek naar de mooiste staat op het mooiste papier. De oorsprong van deze wijze 
vann verzamelen plaatst Robinson rond 1700.198 In de loop van de achttiende eeuw nam het kennerschap 
vann prenten een grote vlucht Binnen de córmaisseurtradrae groeide de waardering voor de spéciale 
kwaliteitenn van de persoonlijke prentmaker en de individuele prent. De zoektocht van de connaisseur naar 

Illustratieff  is de bijdrage in de eerste jaargang: F. Bullard, 'The awakening of the young printcollector to a sense of beauty', 
TheThe Print Collectors Quarterly 1 (1911), p.573-586. 
1944 Frederik Muller geciteerd in: Heijbróek 1981, p.14. 
1933 Zie Rijnders 1993, p. 131 en tentcat Amsterdam 1992, p.9. Eén bekend voorbeeld is de zeventiende-eeuwse Adas van Van der 
Hem.. In de zestiende en zeventiende eeuw maakten prenten, inclusief reproducties, onderdeel uit van de zestiende-eeuwse 
rariteitenkabinett lussen andere artificialia en natüralia, zie verzamelen, p.27. Kennisvergaring en verwondering voerden vaak de 
boventoonn boven esthetisch genot Illustratief is de gebruikelijk ordening naar onderwerp van de prent in plaats van naar 
kunstenaarr of school. Prenten waren in de eerste plaats illustraties van historische gebeurtenissen of figuren. Naast deze 
gebruikelijkee historische ordening bestonden ook in het begin van de zeventiende eeuw al verzamelingen waarin de prenten op 
kunstenaarr werden gesorteerd. In tegenstelling tot de historische indeling getuigt een dergelijke ordening van oog voor de 
kwaliteitenn van de individuele maker en prent, zie: Robinson 1981,p.xxxiïï. 
196196 De grootste verzameling uit de zeventiende eeuw van Abbé de Marolles was gebaseerd op beide ordeningsprincipes. Zo 
ordendee hij veel prenten op kunstenaar bestaande uit reproductfegrafiek naar Rafael, Michelangelo, Titian de Carraci en Rubens 
aangevuldd met originele grafiek van onder andere Dilrer en Callot Nadat de omvangrijke verzameling van 234 albums door 
Lodewijkk de XIV was aangekocht maakte de collectie deel uit van de Koninklijke bibliotheek, zie: Robinson 1981, p.xxxvii-
xxxix.. De historische structuur van een Atlas verzameling was lange tijd bepalend voor de indeling van traditionele 
prentverzameling.. Vanuit dit historisch perspectief konden prenten in verschillende categorien worden ondergebracht. Zo schreef 
Dézallierr d'Argenville in de Mercure de France in juni 1727 dat iedere prentverzameling idealiter een veelvoud van iedere prent 
zouu móeten bevatten. Drie of vier prenten zouden nodig zijn om recht te doen aan de historische context van de schilder, de 
prentmakerr en het onderwerp. Hij dacht hierbij in de eerste plaats aan portretprenten maar de benadering zou ook kunnen gelden 
voorr reproductiegrafiek. Het is illustratief voor de verschillende aspecten van een reproductie verenigd in een enkele prent. 
1977 Zie over de Atlas van Bodel Nijenhuis: R.E.O. Ekkart, *De verzameling portretprenten van Bodel Nijenhuis', Het Leidse 
prentenkabinet.prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 9), Baara 1994, p. 311 -3 22. 
1988 Robinson 1981, pxli. Ook door de prentliteratuur uit de late zeventiende eeuw en achttiende eeuw werd deze 'artistieke' 
benaderingg van prenten verder uitgewerkt, zie: De Jong Luijten 1997, p.24. 

171 1 



zeldzamee staten maakte het probleem van authenticiteit urgent: was de prent een origineel of een 
reproductiee van een andere hand? Tegenover de prenten van de hand van de kunstenaar, stonden de 
afdrukkenn gemaakt door anderen, of de latere afdrukken van opgewerkte platen. Het waren deze 
prentexpertss die in de negentiende eeuw belangstelling hadden voor de bijzondere, exclusieve prenten, 
zoalss de zeldzame staten van Henriquel-Duponts gravure naar L 'Hemicycle van Delaroche, waarvoor maar 
liefstt 1000 francs moest worden betaald, of voor de kostbare prentalbums van Goupil. Dergelijke prijzige 
uitgaven,, onbereikbaar voor de gewone prentliefhebber, waren bestemd voor de echte connaisseurs die dit 
soortt reproducties wisten te waarderen en zich dat konden veroorloven. 

Dee specialistische benadering van de connaisseur en de documentaire visie van de 
Atlasverzamelaar,, verschilden van elkaar, maar liepen tevens in elkaar over. Het aanleggen van een 
traditionelee Atlasprentverzameling was een veeleisende financiële en intellectuele activiteit, die van 
oudsherr slechte was voorbehouden aan de culturele elite. Het veronderstelde als het ware 'kennis van de 
helee wereld en haar geschiedenis' om de prenten te kunnen beoordelen. Vergelijkbaar vereiste het 
connaisseurschapp als het ware 'kennis van alle prenten, technieken en prentmakers' om een bijzonder 
exemplaarr te kunnen herkennen. Beide manieren van verzamelen veronderstelden veel inzicht, ervaring en 
dee middelen om prenten aan te schaffen, m verhouding tot de ruime sociale middenklasse, vormden 
elitairee verzamelaars een select gezelschap, met door grillige, persoonlijke voorkeuren en eeuwenoude 
verzameltradities. . 

Err bestond ook een groep verzamelaars met een bijzondere belangstelling voor reproducties van 
kunstwerken:: de kunstenaars zelf. Prenten hoorden van oudsher tot het basismateriaal van de kunstenaar, 
essentieell  voor zijn eigen visuele vorming of voor die van zijn leerlingen. Soms fungeerde de 
prentverzamelingg als een soort visuele inventaris van het eigen oeuvre. Zo bezat Reynolds een grote 
collectiee van reproducties van zijn eigen werken ompotentiële opdrachtgevers een indruk te geven van 
schilderijenn die zijn atelier al lang hadden verlaten. Later bleek ook de fotografie hiervoor zeer geschikt, 
zoalss De Gids in 1856 schreef: 

'[...]]  de schilder, die het betreurt zich te scheiden van het kunstwerk, waaraan hij zoo veel zorg, 
zooo veel tijd heeft besteed, en dit alles om het in vreemde handen te zien overgaan, hij zal zich 
getrouwee afdrukken van zijn werk kunnen verschaffen en zich zoo een aandenken vervaardigen in 
korterr tijd dan hij noodig had om de gedachte van een zijner kunststukken te ontwikkelen.*200 

Alduss legden diverse negentiende-eeuwse kunstenaars (omvangrijke) verzamelingen aan van prenten en 
foto'ss van (eigen) kunstwerken en ander beeldmateriaal ter ondersteuning van hun werk. Enkele 
willekeurigee voorbeelden zijn Lourens Alma-Tadema, William Holman Hunt, Anton Mauve en de 
gebroederss Maris.201 Een enthousiaste verzamelaar was ook Vincent van Gogh.202 Hij kocht vele 
uiteenlopendee kunstreproducties, die na verloop van tijd resulteerden in een omvangrijke collectie van 
ongeveerr 1500 exemplaren variërend van houtsneden uit de geïllustreerde tijdschriften tot losse litho's, 
etsenn en gravures. Ook prentmakers verzamelden reproducties. Uit de bewaarde veilingcatalogi van hun 

l99Tentcatt London 1978, p.37. 
2000 Josua, 'Iets over Photographie', De Gids (1856) II, p.214. 
2011 Zie over de fotoverzameling van Sir Lawrence Alma Tadema: tentcat Amsterdam 1996, p. 111. 
2022 Zie een brief van Van Gogh van 19 mei 1877 aan zijn broer Theo: 'Hierbij onvangt gij iets voor uw portefeuille, n.1. een 
lithografiee naar I. Maris, waaronder men wel zou kunnen zetten: 'een armé in het Koninkrijk Gods', en een lith. naar Mollinger; 
hadd gij die ooit meer gezien, ik nog niet Had gelegenheid bij een boekenjood, die mij Latijnse en Griekse boeken bezorgt, die ik 
nodigg heb, uit een grote uit te zoeken en niet duur, 13 stuks voor 70 ets. Dacht, ik er nog enige wilde nemen voor mijn kamertje, 
dann komt er wat stemming in en dat is nodig om gedachten te krijgen en té vernieuwen. De geef nu op wat het is, dan weet gij hoe 
hett er nu uitziet en wat er hangt. 1 naar Jamin (die ook op uw kamertje hangt), een naar M. Maris: dat jongetje dat naar school 
gaat.. 5 stuks naar Bosboom. Van der Maaten, Begrafenis in het koren. Israels, een arme man op de weg 's winters met sneeuw, en 
Ostade,, Atelier. Dan nog Allebe, een oud vrouwtje dat op wintermorgen, als de sneeuw op de straten ligt, water en vuur heeft 
gehaald,, dat laatstgenoemde stuurde ik aan Cor op zijn verjaardag. De boekenjood had nog veel meer mooie, maar 't kan niet 
meerr lijden en alhang ik zo het een en ander op, ga ik toch niet verzamelen.', brief van Vincent van Gogh aan Theo, 19 mei 1877, 
Opgenomenn in: Van Crimpen Berends-AIbert 1990, nr.114. 
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collectiess blijkt dat ze naast hun eigen werk ook prenten van collega-prentmakers bezaten: de befaamde 
graveurr Raimbach bezat gravures van zijn Franse collega Henriquel-Dupont, C.Ed. Taurel had prenten 
vann Calamatta, Zilcken etsen van Jacquemart.203 

Liefhebbers,, kenners en kunstenaars hadden allen vanuit hun eigen perspectief belangstelling voor prenten 
enn foto's van kunstwerken. Waren er in de negentiende eeuw nog mensen die geen belangstelling hadder 
voorr reproducties? Ook na alle ingrijpende maatschappelijke veranderingen is het niet uitgesloten dat er 
nogg steeds mensen waren die nauwelijks deelnamen aan het culturele leven. Dat neemt niet weg dat juist 
prentenn van oudsher een ruime verspreiding kenden. Al vanaf het begin van de prentkunst waren er 
eenvoudigee volksprenten, zoals de populaire Images d 'Epinal met toegankelijke religieuze of genreachtige 
voorstellingenn ter lering en vermaak.204 Deze prentcultuur van de stampe ordinarie is eveneens in de 
negentiendee eeuw te traceren, maar het vergt nader onderzoek óm hier dieper inzicht in te krijgen.205 

Hoewell  prenten qua prijs voor bijna iedereen bereikbaar waren, betekent dat overigens nog niet dat ze 
daadwerkelijkk door iedereen werden gekocht. Onderzoek naar het verzamelen van prenten in het 
achttiende-eeuwsee Frankrijk heeft aangetoond dat, ondanks de relatief lage prijs van prenten, de laagste 
socialee klassen nauwelijks prenten verzamelden.206 Voor de negentiende eeuw moet dergelijk 
inventarisonderzoekk nog worden gedaan, maar het is waarschijnlijk dat er ook toen nog steeds mensen 
warenn die nauwelijks prenten kochten. Zo schreef L 'Artiste in 1834 teleurgesteld dat litho's dan wel 
gemaaktt werden voor 'de massa', maar in de praktijk nog vooral werden gekocht door een kleinere groep 
vann liefhebbers.207 

Err bestond dus een divers publiek van verzamelaars van reproducties. Hoe verhield dit publiek 
voorr reproducties zich nu tot het publiek voor de originele kunstwerken zelf? Gombrich schrijft in studie 
TheThe Use of Images: 'Those who could afford it had a full-sized copy of an admired masterpiece; those 
whoo could not afford a painted copy bought a reproduction.'208 Het is ongetwijfeld zo dat voor veel 
liefhebberss een grafische reproductie het enige betaalbaar alternatief was voor het onbereikbare kostbare 
origineell  in olieverf. Zo schreef een anonieme liefhebber in 1751: 'where I have not pictures, I must have 
prints.'' Ook Costanze von Franken adviseerde in haar handboek voor de deugdelijke burger in 1900: 

'Iff  you can afford good oil paintings, they will become the loveliest ornament in your home, a 
refreshmentt for your and other's eyes. If good paintings are too expensive for you, then prefer 
beautifull  photographs, steel engravings, and similar reproductions of famous paintings that you 
cann nowadays aquire in rare perfection and at small expense to poor paintings or worthless 
chromolithographs.*210 0 

203203 Zie hierover veilingcatalogus van de veiling met bezittingen van A. Raimbach (18-19 mei 1888, Sotheby's London, Lugt 
nr.47426;; Veilingcatalogus van C.E. Taurel, (27 juni-1 juli 1893 Amsterdam, Lugt nr.51897); Veilingcatalogus van Paul Rajon 
(155 juli 1889 Londen, Lugt nr.48426); Veilingcatalogus van W. Unger (16-18 november 1908, Wenen, lugt nr.66907) 
Veilingcataloguss van Ph. Zilcken (13-15 mei 1902, Den Haag NijhofFDe Vries, Lugt nr.6019I). Daarnaast kan gewezen worden 
opp de veilingen van prenten uit de collecties van de graveurs LCalamatta (20-22 december 1871, Paris, Lugt nr.32799), Thomas 
Landseerr (14-16 april 1880 London Christies, Lugt nr.40082), C.L.Dake (29 juli-2 augustus 1919, Lugt nr.79295). 

Dee tentoonstelling Spiegel van Alledag bracht ook dit bredere gebruik van prenten voor het voetlicht, zie: De Jong Luijten 
1997.P.21-24. . 

Inn zijn studie over de uitgeverij van de Remondini's wijst A.W.A. Boschloo op het onderscheid tussen de uitgewerkte 'stampe 
firnfirn 11 bestemd voor de sociale middenklasse en de eenvoudige 'stampe ordinarie', zie: Boschloo 1998, p. 162 e.v. 
2066 Schroder 1997, p.83. 
2077 Anoniem, 'Passages de Chailles, Vue des Echelles en Savoie, deux lithographies, par M. Champin, d'après Storelli', L 'Artiste 
(1834)) VII , p.9I. 
2088 Gombrich 1999, p.130, vergelijk ook: Gay 1998, p.55. 
2099 geciteerd in: Lambert 1987, p. 183. 
2100 Franken, Handbuch des guten Tones und der feinen Sitten, 23ed 1900; ed 1977, p.50 geciteerd in: Gay 1998 II, p.289. 
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Tochh is het de vraag of reproducties uitsluitend werden beschouwd als een surrogaat voor  schilderijen. Zo 
steldee de Victoriaanse schrijver  Willia m Hazlitt (1778-1830): *Good print s are no doubt better  than bad 
paintings.'211 1 

Wee stuiten hiermee op de verhouding tussen de vraag naar  schilderijen enerzijds en naar 
reproductiess anderzijds. De Duitse statisticus Engel (1821-1896) legde de basis voor  het onderzoek naar 
ditt  soort consumptiepatronen Hij  constateerde dat mensen bij  een toename van hun inkomen, relatief 
minderr  geld gaan uitgeven aan voedsel en relatief meer  geld uitgeven aan luxegoederen. Dit verschijnsel, 
ookk wel bekend als de Wet van Engel, is van belang om even bij  stil te staan. Globaal genomen nam de 
consumptiee van luxegoederen gedurende de negentiende eeuw alleen maar  toe.212 Ging men toen meer 
prentenn kopen omdat men meer  te besteden kreeg? Of juist minder, om zich te richten op de schilderijen in 
dee hogere prijsklasse? Of bleef de verhouding tussen schilderijen en prenten stabiel? Met andere woorden: 
warenn reproducties een substituut voor  schilderijen of waren ze complementair aan de originelen? Het 
vergtt  uitgebreid economisch-historisch onderzoek naar  negentiende-eeuwse consumptiepatronen om deze 
vragenn eenduidig te kunnen beantwoorden. Zoals hierboven bleek, beperkte het verzamelen van prenten 
zichh in ieder  geval niet tot hen met een krappe beurs. Ook de welgestelde elitaire verzamelaars kochten 
reproductiess voor  hun exclusieve verzamelingen.213 Ze konden zich de originele schilderijen veroorloven, 
maarr  schroomden niet om eveneens prenten aan te schaffen. Reproducties werden kennelijk niet 
uitsluitendd beschouwd als een goedkoop surrogaat voor  schilderijen. Aldus bestond er  een breed publiek 
voorr  reproducties, breder  dan voor  schilderijen, van de culturele elite, de grote sociale middenklassen, tot 
dee onderklasse van samenleving waar  olieverfschilderijen niet of nauwelijks meer  te vinden waren, of 
zoalss de preraphaêliet F.G. Stephens stelde: 'Where the picture cannot go, the engravings penetrate.'214 

Bibliotheken,Bibliotheken, academies en musea 
Toenn in 1856 een omvangrijke collectie reproducties naar  hét werk van de beroemde dierschilder  Edwin 
Landseerr  werd geveild, schreef The Art Journal teleurgesteld: 'I t is a great pity such a history of this 
painter'ss art should be dispersed. What an acquisition would thé collection have been to some public 
galleryy or  museum.'215 De veiling versplinterde de collectie over  vele particulier e verzamelaars. Een 
institutionelee verzamelaar  had dit kunnen voorkomen door  de collectie reproducties als geheel aan te 
kopen,, aldus de redactie van het kunsttijdschrift . We raken hiermee aan de rol van de institutionele 
verzamelaars,, zoals die actief waren op het terrein van de prentkunst in de negentiende eeuw: 
bibliotheken,, (kunstacademies en musea. 

Bibliothekenn waren de eerste publieke instituten die zich ontfermden over  prenten. In 1667 kocht 
Lodewijkk  XIV de omvangrijke verzameling van Abbé de Maroïles met vele reproducties naar  Rafaël, 
Michelangelo,, Titiaan, De Carraci en Rubens, aangevuld met originele grafiek van onder  anderen Dürer 
enn Callot, waarna de omvangrijke collectie van 234 albums werd ondergebracht in de Bibliothèque 
Nationale.2166 Sindsdien bleef deze bibliotheek een dominante instelling op het terrein van de prentkunst, 
inclusieff  reproducties. Deze positie werd nog versterkt toen in 1852 wettelijk werd bepaald dat alle 
nieuwee publicaties moesten worden aangemeld bij  het hier  ondergebrachte Depot Légal. De Bibliothèque 
Nationalee kreeg dankzij  Koning Lodewijk Napoleon een Nederlandse variant in de vorm van de Nationale 
Bibliotheek.. Hoewel dit instituut al was opgericht in 1798 onder  Willem V, kreeg de bibliotheek -
ondergebrachtt  in het Mauritshui s - verder  vorm onder  Lodewijk Napoleon en werd opengesteld voor 
publiek.. In de traditi e van de beroemde Franse Bibliothèque National, legde ook de Koninklijk e 
Bibliotheekk zich toe op het verzamelen van prenten.217 Afgezien van de omvangrijke 'nationale' 

2111 William Hazlitt geciteerd in: Fawcett 1986, p. 185. 
2,22 Zie uitvoerig over de consumptie van kunst en cultuur: M. Berg, H. Clifford (ed.), Consumers and luxury. Consumer culture in 
EuropeEurope 1650-1850, Manchester New York 1999. 
2133 Onderzoek naar de achttiende-eeuwse prentcultuur heeft aangetoond dat ook de bij elite prenten waren te vinden, zie: Hyatt 
Mayorr 1971, il .596. 
2144 Stephens geciteerd in: Engen 1995, p.8. 
2155 Anoniem, 'Minor topic of the month', The Art Journal (1856), p.29. 
2f**  Robinson I98I(p.xxxvii~.xxxix 
2177 Pots 2ÓÓ0, p.53-54. 
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bibliotheken,, moet eveneens gewezen worden op de vele lokale leesbibliotheken en de bibliotheken van 
dee kunstverenigingen en genootschappen met hun collecties plaatwerken en geïllustreerde 
(kunst)tijdschriftenn uit binnen- en buitenland.218 

Daarnaastt legden (kunstacademies prentverzamelingen aan die gebruikt werden als 
studiemateriaall  voor jonge kunstenaars. De academische vorming is eeuwenlang bepaald door de 
navolgingg van beroemde meesters, waarbij reproducties (en gipsafgietsels) als 'anker' voor de opleiding 
golden.211 Met hét oog op dit noodzakelijke, maar soms kostbare, beeldmateriaal, schafte de Koninklijke 
Academiee voor Beeldende Kunsten in Amsterdam al snel een lithopers aan om zelf te voorzien in de 
benodigdee tekenvoorbeelden.220 Ondertussen bleef men echter op zoek naar reproducties. Directeur Allebé 
zettee zich actiefin voor het verzamelen ervan voor zijn leerlingen aan de inmiddels gevormde 
Rijksacademie.. Zijn belangstelling ging speciaal uit naar de kwalitatief goede foto's van de firma Braun. 
Zoo liet hij de schilder Jacobus van Looy, als winnaar van de Prix de Rome op reis door Italië en Spanje, 
uitkijkenn naar geschikte reproducties voor de Rijksacademie.221 Op 6 juni 1886 schreef Allebé een 
briefkaartt aan Van Looy met de Braun-nummers naar werken van Velazquez die al in het bezit van de 
academiee waren. Allebé hoopte op een depot van Braun waar Van Looy met behulp van het lijstje snel 
anderee foto's naar Velazquez kon bestellen.222 Van Looy vond dat depot helaas niet, maar elders vond de 
schilderr wel een mooie collectie reproducties naar Spaanse meesters, waaronder de zo gewenste foto's 
naarr Velazquez en Murillö, waarop Allebé al snel reageerde op 22 juni 1886: 

"Amice,, dank voor uw notitie omtrent aan te kopen nummers. Dat een foto goed het origineel 
teruggeve,, is wenselijk, maar het tweedepunt: daarin blijf t zulke foto's bestellen altijd een loterij. 
Hoofdzaakk is goed ingelicht te zijn omtrent de artistieke waarde dezer dingen; ik houd me dus aan 
uww opgaven. Maar nu vier of vijf Murillo's (cataloognummer en korte omschrijving), ook weer 
s.v.p.. in volgorde van mooiheid. Om de schijn van eenzijdigheid te vermijden moet de Academie 

21» » Overr de aard, omvang en invloed van bibliotheken is nog weinig bekend. Zie over de rol van leesbibliotheken in Nederland 
tussenn 1700-1850: P. Hóftijzer, 'Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850, Een standvan zaken', 'm Bladeren in 
andermansandermans hoofd. Over lezers en leescultuur 1996, p. 164-182 
2199 Duro 2000, p.133-149. Ook in dit opzicht volgde Nederland het Franse voorbeeld, zie Reynaerts 2001 en Pots 2000, p.43. 
2200 Marres-Schretlen 2001, p.207-208. 
mm Op 11 februari 1885 arriveerde de schilder Jacobus van Looy (1855-1930) in Rome voor het begin van zijn Prix de Rome-reis 
diee tot 1887 zou duren. Tijdens deze reis langs Rome, Venetië, Genua en Madrid onderhield hij een intensieve correspondentie 
mett zijn leermeester en directeur van de Rijksacademie August Allebé, zie: F.P. Huygens, Jacobus van Looy, Wie dronk toen 
water!water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebé gedurende zijn Prix de Home-reis 1885-1887, Amsterdam 1975. Deze 
foto'ss waren overigens niet alleen bedoeld als studiemateriaal maar diende ook als referentie voor de kopieën die Van Looy op 
zijnn réis van de originele kunstwerken maakte, zie: Huygens 1975, p. 199-201, Allebé op 22 juli 1886 aan Van Looy: "Dank voor 
dee spoedige opgaven van aan te kopen foto's. Ik hoop voor degene, dié gij opgeeft, nog geld te vinden tot aankoop op het laatst 
vann dit jaar, en zodoende Velasquez' en Murillo's belangrijkste werken uit het Prado Museum in foto te kunnen exposeren naast 
dee kopieën". In een voetnoot hierbij schrijft hij: "Dat is recht didactisch, recht schoolmeesterachtig overlegd, maar men zou er tot 
overzichtt wel wat aan hebben en het ensemble zou een mooi aanzien hebben. Bovendien wordt het op deze wijze de verslaggevers 
onmogelijkk te zeggen: 'dit is met potlood, dit is met dat' enz. enz.". Allebé vervolgt: "Eerstens heeft de Academie de door u 
opgegevenn nummers zeer nodig ter vervollédiging van haar verzameling en daardoor zal ook het gehete publiek, althans 
enigermate,enigermate, kunnen oordelen over het al of niet gelukkige van de keus." Over de aanschaf van een reproductie naar Velazquez 
schreeff  Allebé op 12 mei 1886 aan Van Looy:'[...] De Hilanderas [Velazquez' Las Hilanderas: de spinsters] ga ik bestellen voor 
dee Academie, de foto van Braun, bedoel ik. [...] Ik zag er een kopie op dezelfde grootte van aan de Ecole des Beaux Arts en 
behoeff  u niet te zeggen of ik het voor iets zeer buitengewoons houd. Toch meende ik de Borraehos [Velazquez*  Los Borrachos: 
dee drinkers] té moeten voorstellen als meer academisch naakt en daardoor voor een school van nog grotere waarde om er een 
goedee kopie van te bezitten. En juist het studietje, dat de Heer Verwey in het oog viel, zei mij dat gij dat voortreffelijk doen zoudt 
'Laa note', dé meer hevige, die in het kleine ding zit, deed mij hopen en verwachten dat de toon van de Drinkers geheel naar uw 
zinn zou zijn. Hoewel ik met u eens moet zijn dat de meest geijkte meesterstukken niet altijd de fijnste en allerhoogste werken der 
meesterss zijn, meen ik dat de Weefsters voor onze academie op dit ogenblik nog te speciaal zouden zijn en berouwt de keuze van 
hett andere mij nog niet Ik houd mij steeds aan bevolen voor mededeling van uw bevindingen op dit gebied." Citaat uit: Huygens 
1975,, p. 172-173: op 5 juni 1886 meldt Allebé aan Van Looy dat hij de betreffende foto heeft besteld bij Theo van Gogh in Den 
Haag,, Huygens 1975, p.183. 
^Huygenss 1975, p. 186. 
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ookk enige Murillo' s hebben, en kunnen aantonen, waarop de voorkeur  voor  V. [Velazquez] berust. 
Duss nog vier  of vij f van de beste M' s et merci d'avanceü 2 naturalistische en 2 "hemelsë\,2ti 

Allebé'ss interesse voor  reproducties uit hoofde van zijn functie als directeur  van de Rijksacademie is 
illustratie ff  voor  de betekenis en de functie van reproducties binnen de academische kunstopleiding in het 
algemeen. . 

Naastt  bibliotheken en academies verzamelden ook musea reproducties voor  hun prentenkabinetten. De 
eerstee prentenkabinetten dateren uit het einde van de achttiende eeuw, zoals het Museum Fridericianum in 
Kassei,, opgericht in 1779, en het TJffizi in Florence. Ook het Alt e Museum was volgens Von Humbolt pas 
aff  met een speciaal prentenkabinet voor  prenten en tekeningen.224 Ondertussen hervormde de 
prentdeskundigee Adam Bartsch het prentenkabinet van de Keizerlijk e Hofbibliotheek in Wenen tot het 
prentenkabinett  van het Albertin a Museum.225 In Engeland opende het British Museum in 1808 een 
prentenkabinett  en in Nederland was het prentenkabinet van het Teylers Museum een van de eerste musea 
mett  een kabinet voor  prenten.226 In 1825 volgde het Kabinet van Prenten en Pleisterbeelden der 
Rijfeuniversiteitt  in Leiden, het huidige Prentenkabinet van deze universiteit.227 Opgemerkt moet worden 
datt  dergelijke instellingen niet altij d actief verzamelden, m de praktij k ging het eerder  om het al of niet 
accepterenn van schenkingen en legaten van particulier e prentencollecties. Zo werd de basis voor  het 
Leidsee Prentenkabinet gelegd door  de overdracht van de verzameling van XT-Royer.228 Ook het British 
Museumm kocht in beginsel geen reproducties van moderne meesters, in de hoop dat de kunstenaars of 
eigenarenn van de moderne prentkunst hun collecties aan het museum zouden nalaten. De mezzotinter 
Samuell  Cousins kwam hieraan tegemoet en droeg in 1872 een bijna complete serie van zijn 
mezzotrateeproduetiess over  aan het museum.229 Eenjaar  later, in 1873, ontving het Teylers Museum in 
Haarlemm de collectie van Voorhelm Schneevoogt met een flinke hoeveelheid reproducties naar  wérken 
vann Rubens. Het Rijksmuseum in Amsterdam voerde aanvankelijk onder  directeur  Apostool een actief 
verzamelbeleidd op hef gebied van prenten. Men kocht regelmatig reproducties naar  Oude Italiaanse en 
Fransee Meesters en moderne Engelse kunst voor  het prentenkabinet ter  verbreding van de collectie van 
voornamelijkk  Nederlandse kunst.230 Dit actieve verzamelbeleid was echter  eerder  uitzondering dan regel. 
Meestall  was de hoop gevestigd op de vrijgevigheid van particulier e verzamelaars. De overwegend 
afwachtendee houding van institutionele verzamelaars verklaart ook dat ze zich niet geroepen voelden om 
dee eerder  aangehaalde collectie Landseer-reproducties te kopen op de veiling. 

Evenalss de prentcollecties van bibliotheken en academies waren de museale prentenkabinetten 
bedoeldd voor  onderwijs en onderzoek. Ook hier  fungeerde de prentverzameling vooral als kunsthistorisch 
naslagwerkk bij  de schilderij  encollectie, bedoeld voor  liefhebbers, verzamelaars, kunstenaars, prentmakers 
enn handelaars. Zo bezat ook het in 1857 opgerichte South Kensington Museum, in 1899 omgedoopt tot 
Victori aa &  Albert Museum, een omvangrijke prentencollectie met volgens The Art Journal vele 
'treasuriess for  instruction'. 231 hi het British Museum werden prenten en tekeningen zorgvuldig gesorteerd 

22*Rijndersl993,p.331. . 
2255 Koschatzky Strobl 1969, p.38-44. 
2266 Zie uitvoerig over het verzamelen van prenten door het British Museum: Griffiths 1996. 
2277 Pots 2000, p.65. 
^Tholenn 1994,p.l4-17. 
2299 Whitman 1903, p.141 
2300 Rijnders 1993, p.346. 
2311 Anoniem, "Ine Collection of Engravings at the South Kensington Museum', The Art Journal (1&5T), p.262. Van het begin af 
aann heeft het South Kensington Museum plannen gehad voor het vormen van een prentverzameling. Zie ook Anoniem, 'Minor 
topicss of the month*, The Art Journal (1858), p.373. Het succes van de Wereldtentoonstelling uit 1851 was de aanleiding van het 
Southh Kensington Museum. Inn het vervolg op deze tentoonstelling kende ook dit museum van het begin af aan zeer diverse 
collectiee met kunst en kunstnijverheid. De basis van de prentcollectie was gelegd door de donatie van de Sheepshank-verzameling 
mett vele reproducties naar oude en levende meesters. Daarbij nam het museum een positie in tussen enerzijds de chique National 
Galleryy dat zich concentreerde op schilderkunst, en anderzijds het British Museum dat welliswaar een ruimer terrein dan de 
beeldendee kunst besloeg -en een omvangrijke prentcollectie bezat- maar zich vooral richtte op historische artefacten. De positie 
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naarr nationale scholen en verder onderverdeeld in originele en reproductiegrafiek.232 In navolging hiervan 
pleittee Humbert de Superville in 1823 voor een vergelijkbare indeling voor het op te richten Leidse 
Prentenkabinet.. Naast een historische prentenverzameling met voorstellingen van historisch 
belangwekkendee personen en gebeurtenissen, zou een afdeling moeten worden ingericht met 'eene bij 
uitsluitingg kunstmatige verzameling, moetende bevatten de gravures na schilderstukken der eerste 
meesterss van de verschillende Italiaansche, oud Duitsche, Hollandsche, Vlaamsche en Fransche Schooien, 
schooll  bij school afzonderlijk'.233 Na verloop van tijd ontstond er echter discussie over de functie van dit 
Leidsee prentenkabinet, ook wel bekend als de zogenaamde 'Leidse kwestie'. Het draaide om de vraag of 
(prent-)colIectiess van de Leidse Universiteit bij de universiteit hoorden te blijven, of moesten verhuizen 
naarr een museumcollectie met schilderijen. Volgens de invloedrijke Victor de Stuers leidde het Leidse 
prentenkabinet,, los van een belangwekkende schilderij eneollectie, een onwenselijk geïsoleerd bestaan. 
Tegelijkertijdd bezat het Mauritshuis een belangrijke schilderijencollectie, maar geen prentenkabinet. 
Daaropp opperde De Steurs in zijn bekende bijdrage Holland op zijn Smalst (1873): 

'hett bijna niet bezochte Leidsche prentenkabinet diende men te verplaatsen, liefst naar Den Haag, 
waarr niets van dien aard gevonden wordt, en waar het Mauritshuis dringend aan een verzameling 
gravuress en etsen behoefte heeft. Want wat een woordenboek voor een bibliotheek is, dat is een 
prentencollectiee voor een collectie van schilderijen.'234 

Dee 'Leidse kwestie' leidde al snel tot ingewikkelde een competentiestrijd tussen de Leidse Universiteit en 
hett departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Ondertussen hoopte men in het 
Mauritshuiss ongetwijfeld op een prentenkabinet als een belangrijke aanvulling en ondersteuning van de 
schilderijencollectie.. Het voorstel van De Stuers kreeg echter onvoldoende steun. Het prentenkabinet bleef 
inn het bezit van de Leidse Universiteit. Nadat directeur J.L. Cornet in 1882 was overleden, werd er echter 
geenn opvolger benoemd. Grote delen van de collectie kwam daarop alsnog onder beheer van een museum, 
niett het Haagse Mauritshuis, maar het Rijksprentenkabinet van het Amsterdamse Rijksmuseum.235 De 
Leidsee kwestie onderstreepte het educatief gebruik van reproducties binnen de institutionele 
verzamelingen:: beschikbaar voor publiek in dienst van de (schilderijen)collectie. Tekenend voor de 
educatievee aard van reproductieverzamelingen in musea is dat er zelden tentoonstellingen met prenten 
werdenn georganiseerd.236 

tussenn deze beide musea was bepalend voor het ontstaan en de samenstelling van de collectie van het South Kensington Museum. 
Niett alleen verzamelde het museum vanuit een breder 'kunstconcept' dan de twee andere musea -ook van kunstnijverheid-
behoordee tot het aandachtsterrein-, maar daarbij was het museum bovendien sterk educatief van aard en gericht op het grote 
publiek,, zie: Denike Kahsnitz 1977, p.88-104. De enorme collectie van dit British Museum was met haar enorme collectie 
bovendienn ook moeilijk toegankelijk voor het grote publiek, zie: Hamber 1996, p.394. 
^Whitmann 1903, p. 137. 
2333 Tholenl994,p.l7. 
2344 V.de Stuers, 'Holland op zijn Smalst', De Gids (1873) IV, p.347. 
2355 Pots 2000, p. 140-141, zie ook noot 120 op p.488. 
2366 Zie bijvoorbeeld Mus.cat. 'Teyler' 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede 
eeuwfeest,eeuwfeest, Haarlem 1978, p.19. Een opmerkelijke publieke prentverzameling was de 'Circulating Collection' in Engeland: een 
prentverzamelingg zonder museum Naar een idee van Henry Cole werd al in 1852 deze collectie ingericht die vervolgens langs 
velee musea en instellingen rouleerde. Bestaande uit originele kunstwerken en reproducties naar zowel oude als levende meesters 
vormdee de collectie een belangrijk instrument van de Engelse Department of Science and Art voor de verspreiding van kunst 
onderr het publiek, zie: Hamber 1996, p.433. Zie over deze roulerende verzameling Cripps W., 'The Reproductions of Foreign art 
inn the South Kensington Museum', The Art Journal (1888), p-171-176. Nader onderzoek moet inzicht geven in de vraag welke 
kunstenaarss in welke mate hebben geprofiteerd van deze door de overheid gestimuleerde reproductie. Vanuit haar educatieve 
achtergrondd leverde ook het South Kensington Museum sinds de jaren 1860 een belangrijke bijdrage aan deze 
reproductiecollectie,, zie: Hamber 1996, p.393. Afgezien van haar bijdrage aan de Circulating Collection werd het South 
Kensingtonn Museum flink gesubsidieerd in het vervaardigen en verspreiden van foto's van werken uit de eigen collectie; Hamber 
1996,, p.428. Huisfotograaf Thurston Thompson was hiertoe in staat dankzij een goed uitgeruste fotostudio, gericht op het 
reproducerenn van kunstwerken. Het resultaat was een grote stroom van kwalitatief goede en betaalbare foto's. Dat neemt niet weg 
datt hij naast zijn overheidstaak, ook meewerkte aan commercieele reproductie van kunstwerken. Zo werkte hij in de jaren '60 
samenn met Gambart voor de reproductie van bekende werken van Rosa Bonheur en Frith, Zie Hamber 1996, p.416. In het 
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Resumerendd waren bibliotheken, kunstacademies en musea belangrijke institutionele verzamelaars, die 
vanuitt  hun eigen achtergrond en doelstellingen collecties met reproducties aanlegden. De gravures, 
mezzotints,, etsen, litho' s - later  aangevuld met foto's - vormden een belangrijk reservoir  van visuele 
kennis.. De reproducties waren voornamelijk een visueel naslagwerk over  de natuur, de geschiedenis en de 
scrnlderkunst.. In die zin stonden ze ter  beschikking van het publiek in het algemeen, inclusief de 
particulier ee prentverzamelaar. Niet voor  niets wijdde Whitman in zijn Print-Collector 's Handbook het 
laatstee hoofdstuk aan de Print Room van het British Museum, waarvan hij  toen directeur  was, en 
adviseerdee hij  de aspirantverzamelaar  vooral regelmatig gebruik te maken van de prentcollectie van deze 
iristitutionel ee verzamelaar.237 

InIn  albums en aan de muur 
Traditioneell  waren er  twee manieren om een prent te bewaren: in een album of aan de muur. Dit feitelijk 
bewarenn van prenten is interessant voor  het dagelijks gebruik van reproducties en daarmee voor  de wijze 
waaropp men naar  reproducties keek, waarop ik hieronder  terugkom. 

Dee prentkunst is van oorsprong nauw verwant met het gedrukte boek, een verwantschap die 
eeuwenlangg in stand is gebleven. Zo werden prenten traditioneel in boekvorm bewaard in speciale albums 
off  portfolio's . Succesvolle collectioneurs bouwden enorme collecties op van vele prentalbums. Zo liet de 
beroemdee achttiende-eeuwse verzamelaar  Mariett e 470 portfolio' s na met ongeveer  250 prenten per 
album.. Sinds de vroegste Atlasverzamelingen zijn prenten opgeborgen in speciale mappen, al of niet in 
daarvoorr  bestemde Atlaskabinetten of 'kunstkasten*.239 Dit gebruik van portfolio' s bleef ook in de 
negentiendee eeuw gangbaar, zoals valt af te leiden uit diverse schilderijen met interieurs.239 Een voorbeeld 
iss het schilderij  van Nicolaas Pieneman, De familie Rijnbende, waarop de kinderen enkele prenten uit het 
albumm halen om aan hun ouders te laten zien./^Ö/ Ook Van Gogh bewaarde veel van zijn prenten in 
achttienn portfolio's , geordend op onderwerp (Ierse volkstypen, landschappen, mijnwerkers, fabrieken, 
vissers),, op kunstenaar  (Doré, Barnard, Lancon, Fildes en Green) of op grootte (de gróte bladen uit de 
tijdschriftentijdschriften  The Graphic, The Illustrated London Newst Harper 's Weekly, L 'Illustration,  et cetera).240 

Ookk zijn broer  Theo verzamelde prenten in een album./?// 
Hett  gebruik om prenten in portefeuilles te bewaren, bracht veel uitgevers ertoe om speciale 

verzamelalbumss op de markt te brengen. De uitgever  Goupil verkocht bijvoorbeeld speciale albums voor 
dee kleine foto's op het formaat Cartes-de-Visite en de Cartes Albums  ̂verkrijgbaar  in verschillende 
prijsklassen.. Daarnaast leverde de Nederlandse uitgever  J.M. Schalekamp speciale harmonica-albums 

verlengdee van dit idealistische initiatief kan ook worden gewezen op The Whitechapel Picture Exhibitions aan het einde van de 
negentiendee eeuw: idealistische kunsttentoonstellingen voorzien van catalogi roet hoge kwaliteit reproducties voor de minder 
draagkrachtigen,, Sherman Rogoff 1994, p.43. 
2377 Whitman 1903, p.133-142. 
mm Soms werden de prenten ingeplakt in speciale kunstboeken. Afhankelijk van het perspectief van de verzamelaar waren de 
albumss gecategoriseerd naar onderwerp, school, kunstenaar of techniek. Deze vroege prentcollecties uit de zestiende en 
zeventiendee eeuw zijn in hun oorspronkelijke vorm en systematiek tegenwoordig uiterst zeldzaam geworden. Veelal zijn de 
oorspronkelijkee collecties uiteengevallen door gretige handelaren die de prenten per stuk voor meer geld van de hand konden 
doen.. Aldus zijn ook dergelijke traditionele albums regelmatig opgeofferd voor een moderne systematiek. De albums werden 
regelmatigg bewaard in speciale kasten zoals die zijn overgeleverd uit het einde van de zeventiende eeuw en werden aan het begin 
vann de achttiende eeuw. Daarna werden deze vervangen door de zogenaamde 'kunstkasten', bedoeld voor het bewaren van de vele 
albumss met prenten, zie hierover: Van Berge-Gerbaud Menalda Plomp Van Tuyll van Serooskerken 2001 p.95. Zie ook over 
dergelijkee verzamelaarskasten, Fock 2001, p.282. 
2399 Zie voor vergelijkbare ontwikkelingen bij het verzamelen van prenten in Duitsland en Oostenrijk: Reisenfeld D'Alessandro 
1992,, p. 19-31. 
2400 brief van Vincent van Gogh aan Theo, 3 juni 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.235. Overigens 
beschouwdee Vincent van Gogh zijn verzameling formeel als eigendom van zijn broer. 'Ik moet u ook eens zeggen dat het zo goed 
gaatt met mijn verzameling houtsneden, welke ik beschouw als u toebehorende, doch als hebbende het vruchtgebruik ervan.' brief 
vann Vincent van Gogh aan Theo, 1 of 2 juni 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.233. De reden hiervoor 
wass waarschijnlijk dat de prenten voor hem zo belangrijk waren dat hij ze buiten zijn inboedel wilde houden in geval van 
faillissementt Ook zijn schetsen waren later om die zakelijke reden eigendom van broer. Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 
255 of 26 juli 1883, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.370. 

178 8 



voorr reproducties.241 Bovendien gaven uitgevers regelmatig hun albums met reproducties en al uit, zoals 
dee firma Binger zijn albums met foto's van tekeningen van levende meesters, waarover de Kunsikronijk 
schreef:: 'Binger's prachtalbum hoort in den salon van eiken beschaafden Nederlander te huis.'242 In deze 
contextt kan ook gewezen worden op de verzamelbanden die uitgevers van tijdschriften verspreidden om 
dee losse nummers in te bewaren. Vaak werden de bladen overigens door de gretige lezers ontdaan van de 
reproductiess en illustraties om in eigen portefeuilles te bewaren. Zonder problemen ging dat niet, zoals 
Vann Gogh ook wist. Door de afbeeldingen uit de bladen te knippen kon hij ze weliswaar op volgorde van 
tekenaarr leggen, maar tegelijkertijd ging veel interessante informatie uit de recensies van de prenten 
verloren.2433 Dit verwijderen van reproducties uit geïllustreerde tijdschriften lijk t vrij gebruikelijk te zijn 
geweest,, gezien de vele 'leeggeroofde' tijdschriften zoals die tegenwoordig in bibliotheken zijn 
overgeleverd. . 

Mett de reproducties in zijn portefeuilles kon de verzamelaar in alle rust door zijn eigen 'papieren 
museum'' bladeren. Daarna kon hij het album zorgvuldig opbergen in de boekenkast of even terzijde 
leggenn op een van de speciaal daarvoor ontworpen portfoliostandaards.244 Het was een praktisch en vaak 
zorgvuldigg ontworpen meubel, waarin het zware album eenvoudig kon worden bekeken of even kon 
wordenn weggezet, nonchalant in het zicht van een eventuele gast. Bovendien werden fraaie albums ook 
well  als geschenk weggegeven, zoals De Gids in 1879 schreef ten aanzien van de fraaie reproductie-etsen 
vann Unger: 

'Inn onze Amsterdamsche samenleving behoort het tot onze goeden toon zulke etsen van Unger te 
bezitten,, en wil men men een hoffelijk geschenk aan buitenlanders maken, dan reist de rode 
portefeuille,, met Ungers etsen van het Trippenhuis, over de grenzen.'245 

Reproductiess werden uiteraard ook aan de muur gehangen als wanddecoratie.246 Het negentiende-eeuwse 
binnenhuiss was niet compleet zonder enkele prenten aan de muur.247 De populariteit van prenten aan de 
muurr leidde ertoe dat menig album sneuvelde.248 Het ophangen van prenten in het interieur was zo 
populairr dat Gautier al in 1841 klaagde dat de kapitaalkrachtige kunstliefhebbers hun vertrekken 
weliswaarr inrichtten met kostbare meubels en prenten aan de muur, maar dat goede schilderijen bij de 

2411 Boom 1996, p.96. 
2422 Anoniem, 'Een schuld die niet verjaren mag', De Kunsikronijk 7 (1865), p.93-95. Zo wees De Kunstkronijk ook op een album 
vann de uitgever Binger uit Haarlem met foto's van schetsen en tekeningen van levende meesters'[...}  bestemd om in zijne 
prachtportefeuillee een pronkstuk in onze salons te worden. Keurig uitgevoerd en met zorg gekozen, verdient deze verzameling de e 
mimstee sympathie te ontmoeten.' Anoniem, 'Kunstnitvws', De Kunstkronijk (\B66), JRG7,p.I6. 'Binger's prachtalbumm hoort in 
denn salon van eiken beschaafden Nederlander te huis.', anoniem, 'Een schuld die niet verjaren mag', De Kunstkronijk 7 (1865), 
p.93-95. . 

Brieff  van Vincent van Gogh aan Theo, ca. 25-29 januari 1883, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.306. 
2444 Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1868), p, 195. Op een aquarel van H.F.C. Ten Cate van de 
schrijfkamerr van Koningin Sophie is een fraai exemplaar te zien, ontworpen in Biedermeierstijl, zie: Fock 2001, p.309. 
2455 H.P.G. Quack, 'Belvedere in Weenen. Met etsen van Unger1, De Gids (1879) IV, p.379. 
2466 Uit vroege inventarissen weten we dat prenten regelmatig op panelen werden geplakt voor aan de muur. Het ophangen van 
prentenn in het interieur blijkt ook regelmatig uit de geschilderde interieurs waarin we prenten aan de muur zien hangen, al of niet 
ingelijst,, zie: De Jong Lutjten 1997, p.21. In tegenstelling tot prenten werden tekeningen al veel langer ingelijst bewaard en 
opgehangen,, zie: Lambert 1987, p. 180-183. Een verklaring hiervoor wellicht is dat tekeningen, als unica, een andere status 
haddenn in het interieur dan de in veelvoud geproduceerde prenten. 
2477 Het gebruik van prenten als muurdecoratie was vanaf het begin van achttiende eeuw ongekend populair. Met het goedkoper 
wordenn van glas was het mogelijk geworden om na de schilderijen, tekeningen ook prenten in te lijsten achter glas. Vanaf 
ongeveerr 1730 was het gebruikelijk om prenten, tekeningen* en schilderijen op te hangen, ingelijst en achter glas, gestuurd door 
eenn grotere behoefte aan eenheid in het interieur, zie: Mitchell Roberts 1996, p.43-44. 
2488 Lambert 1987, p, 183. Na Frankrijk raakte deze vorm van interieurdecoratie ook in Engeland geliefd. Het decoreren van de 
wandenn met prenten leidde tot de rage van zogenaamde 'printrooms* in de jaren 1760 van de achttiende eeuw. Het waren 
vertrekkenn waarbij de wanden, en soms ook het plafond, van onder tot boven werden volgehangen met prenten. Aangevuld met 
groteskenn en andere aanvullende decoraties werden de wanden vaak symmetrisch ingericht. Een bijzondere inrichting is het 
'Rafaell  vertrek' in slot Charlottenburg ingericht met prenten van de beroemde graveur Volpato. In het verlengde van dit soort 
printrooms,, kwam er gedurende de tweedee helft van de achttiende eeuw voorgedrukt behangpapier met prentimpressies óp de 
markt,, zie: Mitchell Roberts 1996, p.66. 
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Fransee bourgeoisie ver  te zoeken waren.249 Daartegenover  waren er  halverwege de negentiende eeuw nog 
steedss vele mensen die liever  een tweederangs schilderij  hadden dan een eersteklas prent, zoals in 1857 
stondd te lezen in De Gids: 

'Inzonderheidd schijnt de zoo lang in Nederland verwaarloosde graveerkunst weinig door  de groote 
massaa gewaardeerd te worden, zoodat velen, die de kunst meenen lief te hebben, liever  de wanden 
hunnerr  woning met de voorbrengselen van een zeer  middelmatig penseel dan met de 
meesterstukkenn der  kunst, door  de graveerstÜt vertolkt , willen versieren. ,25° 

Terr  verfraaiing van het interieur  waren gravures, mezzotints en etsen maar  ook litho' s zeer  geschikt, zoals 
bijvoorbeeldd de kleurenlitho' s van de bekende firma  Rowney, waarover  The Art Journal schreef: 

'Generallyy they are of a cheerful and agreeable; subjects selected being such as are pleasant to 
lookk upon, lighting up well, and giving an aspect of comfort to a dwelling, for  few things are more 
gloomyy and depressing than bare walls "at home". We know many houses, every sitting-room of 
whichh is enlivened by the productions of this firm,  and where perpetual enjoyment is obtained by 
thee outlay of a few pound.'251 

Gedurendee de laatste decennia van de negentiende eeuw verschenen er  ook steeds meer  foto's aan de 
muur.. Vooral de grootformaat foto's werden op bladen geplakt, ingelijst en aan de wand gehangen.252 

Tochh was dit lange tij d niet vanzelfsprekend. Zo adviseerde Vosmaer  nog in 1884 zijn lezers van De kunst 
inin  het daagiijksch leven om toch niet te schromen om mooie foto's op te hangen in het interieur.253 Onder 
hett  motto de gustibus EST disputandum - over  smaak valt wèl te twisten - beschreef Vosmaer  hoe de 
modernee mens zijn huis smaakvol kon inrichten, inclusief de decoratie van de wand: 

**  Voor  het gewone gebruik zij  men niet bevreesd bij  enkele schilderijen ook prenten en zelfs 
fotografieënn te hangen, mits haar  geest overeenstemme. [...] Het is een dwaling van velen, liever 
eenee middelmatige of slechte oUeverfschilderij, liever  eene dure banale gravure te hebben dan 
eenee fotografie. De fotografie is thans op zulk eene hoogte, dat zij  menige gravure overtreft. 
Braunss Mona Lisa en Madonna Sistina geven de oorspronkelijker! beter  terug dan eenige gravure. 
Niemandd behoeft thans onbeduidende prenten te hebben; Brauns kooldrukken na de teekeningen 
derr  grootste meesters of beroemde schilderijen stellen ieder  in staat met de geringste kosten zich 
mett  een aantal der  verhevenste kunstscheppingen te omringen.'254 

Hett  ophangen van prenten aan de muur  was volgens de prentdeskundige W.G. Rawlinson beter  dan de 
portfolio's ,, waarin de prenten niet altij d plat en stofvrij  werden opgeborgen.255 Om de prenten in te lijsten 
warenn er  voor  de liefhebbers speciale lijsten op de markt.256 Vooral de zwarte afgeronde lijsten zijn de 
laatstee decennia van de eeuw veel gebruikt voor  prenten.257 Ingelijst of niet vormden gravures, etsen en 

2499 Zie: Theophile Gautier, 'Salon de 1841', opgenomen in: RG.Holt The Triumph of art for the public. 1785-1848, The emerging 
RoleRole ofExhibitions and Critics, New Jersey 1983, p.372, 
2500 Van der helst. De Gids (1857), p.565. 
2511 Anoniem, 'The recent publications of Messrs. Rowney in Chromolithography', The Art Journal 1869, p.84. zie ook Anoniem, 
'Minorr topics of the month', The Art Journal 1855, p.308. 
2522 Lafont-Couturier 1994, p.96. 
2533 Carel Vosmaer, De kunst in het daagiijksch leven. Vrij  naar het Èngelsch van Lewis Foreman Day. Tweede vermeerderde 
uitgaafuitgaaf Den Haag 1886 (eerste editie 1884). Zie ook: Maas 1989, p J 38 en CL. Eastlake, Hints on household taste in furniture, 
upholsteryupholstery and other details, London 1872. 
2544 Vosmaer 1886, p. 164-165. 
2355 W.G. Rawlinson, 'Hints to collectors. Turner's "Liber Studiorum"\ The Art Journal (1881), p. 100-102. 
^Anoniem,, 'Picture-Frames in Fictile wood', The Art Journal (1871), p.94. 
2577 Fock 2001, p.430. 
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litho'ss populaire wanddecoraties.258 Menig beroemd meesterwerk hing als reproductie in het interieur van 
eenn eenvoudige liefhebber, zoals de gravure van The Huguenot van Millais in de slaapkamer van de 
familiee Teixeira de Mattos op de Sarphatistraat nummer 5 in Amsterdam,259/^?/ Niet alleen zelfstandige 
prentenn maar ook de afbeeldingen uit geïllustreerde tijdschriften werden regelmatig aan de muur 
gehangen,, zoals Van Gogh beschreef aan zijn broer Theo: 

'Watt heeft er onlangs een uitmuntend mooie houtgravure in l'lllustration gestaan van 'Un jeune 
citoyenn de Tan V* v. Jules Goupil! Is u die onder de ogen gekomen? Ben die machtig geworden & 
diee hangt op 't ogenblik aan de muur hier van het kamertje waar ik mij mag vestigen.'260 

Rawlinsónn adviseerde in 1881 de prenten in rijen naast en boven elkaar te hangen: 'completely clothing 
thee walls*. Het doet herinneren aan de achttiende-eeuwse printroöms waarin de prenten van de plint tot 
aann het plafond werden bevestigd in het interieur. Daartegenover waarschuwde L.F. Day, een andere 
autoriteitt op het gebied van kunstnijverheid en woninginrichting, de liefhebber in 1882 juist niet te veel 
werkenn aan de muur te hangen: 'We must limit the number of [pictures] in our rooms. Does anyone really 
wantt his walls plastered with them like patchwork of big postage stamps?'262 Het overdadig decoreren van 
hett interieur met prenten en foto's bleef echter bij velen populair, zoals blijkt uit de overgeleverde 
negentiende-eeuwsee interieurs. Veel later beoogde Anne Frank hetzelfde toen ze onder benarde 
omstandighedenn de muren van haar kamer in het Achterhuis wilde versieren, waarbij ze ook enkele 
kunstreproductiess ophing. In haar dagboek schreef ze op 11 juli 1942: 

'Onss kamertje was met die strakke muren tot nu toe erg kaal; dankzij vader, die m'n hele 
prentbriefkaarten-- en filmsterrenverzameling van tevoren al meegenomen had, heb ik met een 
lijmpott en kwast de hele muur bestreken en van de kamer één plaatje gemaakt. Daardoor ziet het 
err veel vrolijker uit.'263 

ReproductiesReproducties bekeken 
Off  de verzamelaar zijn reproducties nu bewaarde in albums of ingelijst aan de muur, het belangrijkste was 
uiteraardd datje ernaar keek, zoals De Gids schreef: 'Niets werkt krachtiger dan de dagelijksche aanraking 
mett de meesterstukken der kunst of mét de reproducties van deze.'264 Ook Nevill adviseerde de liefhebber 
inn zijn verzamelaarshandboek French Prints of the Eighteenth Century (1908) om geen gelegenheid 
ongemoeidd te laten om zelf prenten te bekijken: 

'Thee best method of training the eye is never to lose an opportunity of inspecting as many prints 
ass possible. Looking through dealers' portfolios, attendance at sales, and even casual glances in 
thee windows of old print shops can do nothing but good, imparting as they do a familiarity with 
thee whole subject which can only be obtained by some sort of personal experience. After a short 
timetime the best engravings become old friends, whilst those devoid of merit are regarded with the 
indifferencee which they deserve.'265 

2588 Janin, J., 'Le Salon de 1840', Z'Artiste 1840 V, p.302. 
2599 Fock 2001, p.458. 
2600 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 22 juli 1878, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.144. 
2611 W.G. Rawlinson, 'Hints to collectors. Turner's "Liber Studiorum"', The Art Journal (\B8l)t p. 100-102. 
" L F .. Day, 'How to hang pictures', The Magazine of Art 5 (1882),p.58-60. 
2633 Dagboek van Anne Frank, 11 juli 1942, geciteerd uit: A. Frank, Het achterhuis. Dagboekbrieven 12 juni 1942-1 augustus 
1844,1844, Amsterdam 2003, p.30. 
264 4 

265 5 
Anoniem,'.... 'De Gids, (1870) (UI, IV), p. 138-139. 
Nevilll  1908, p.87. 
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Voorr ons is het nu de vraag wat men toen zag. Wat waren de overwegingen als men keek naar 
reproducties,, staande voor een prent, bladerend door een album, of, zoals Van Gogh, vlak voor het 
slapengaan?266 6 

mm zijn Inleiding tot het zien van beeldende kunst (1906) schreef de kunstpedagoog H.P. Bremmer 
overr het kijken naar reproducties: 

'Juistt op dat aandachtige zien komt het weer aan. Beziet men een reproductie, zooals de meesten 
schilderijenn en beelden bezien, namelijk dat men denkt het gezien te hebben als men weet wat ze 
voorstellen,, dan is er natuurlijk niets mee te beginnen; dat is een oppervlakkigheid, waaraan de 
reproductiee geen schuld heeft, maar alleen hij die zoo'n reproductie beziet, en er niet uithaalt wat 
err uit te halen is. Het spreekt van zelf, dat iemand die goed kijkt en zijn hoofd daarbij laat werken, 
inn een reproductie heel wat meer kan waarnemen, en heel wat dieper in het wezen van zoo'n 
kunstwerkk kan doordringen, dan menigeen die liefdeloos en oppervlakkig het origineel 
aankijkt/267 7 

Bremmerr was als kunstpedagoog een enthousiast gebruiker van reproducties, niet alleen bij zijn bekende 
kunstbeschouwingen,, maar ook voor zijn kunstuitgaven Moderne Kunst en Beeldende Kunst}61 Hoe keek 
menn in de negentiende eeuw naar reproducties? We stuiten hierbij onmiddellijk op de gebrekkige bronnen 
waarinn de wijze van kijken is vastgelegd. Patronen van waarneming zijn nu eenmaal slechts zelden in 
historischee bronnen beschreven. Om toch een indruk te krijgen van de waardering van reproducties 
kunnenn we wel putten uit de recensies van reproducties zoals die regelmatig in de lamsttijdschriften 
werdenn gepubliceerd. Soms uitvoerig, soms terloops beschreven de critici de kwaliteiten van reproducties 
waarr de toeschouwer op moest letten. Voor het gebruik van dergelijke kunstkritische oordelen is uiteraard 
waakzaamheidd geboden. Net zoals bij andere terreinen van kunstkritiek werd het oordeel van de criticus 
nuu eenmaal door meerdere factoren bepaald. Afgezien van zijn persoonlijks esthetische voorkeur, moet 
daarbijj  ook rekening worden gehouden met de sociale context van het tijdschrift en zijn contacten met de 
uitgeverss en kunstenaars. Dat neemt niet weg dat het oordeel van de kunstkritiek nog steeds interessante 
informatiee bevat over de receptie van reproducties. Interessanter dan het eindoordeel van de criticus of een 
reproductiee goed of slecht was, is de motivatie die dat oordeel moest dragen. Hoe beoordeelde de 
kunstkritiekk de bewerking van de compositie, de vertaling van kleur naar zwart-wit, de verandering van 
techniekk en formaat? Uiteraard is niet gezegd dat iedere liefhebber het oordeel van de criticus blindelings 
volgde.. Ook Bremmers cursisten waren geen slaafse volgelingen van zijn visie op beeldende kunst Deze 
zoektochtt naar de negentiende-eeuwse waardering van reproducties streeft niet naar een algemene 
estheticaa van de kunstreproductie. Eerder is deze een poging tot reconstructie van het kijken naar 
reproductiess in de negentiende eeuw aan de hand van enkele belangrijke aspecten van een reproductie. 

Alvorenss nader in te gaan op de receptie van reproducties, wil ik hier herinneren aan de tweeslachtige aard 
vann reproducties in het algemeen, zoals die in het hoofdstuk *Pinxit et Sculpsif aan de orde kwam. Zoals 
beschrevenn wordt iedere reproductie bepaald door enerzijds het origineel en anderzijds door de bewerking 
ervan.. Kijkend naar het 'origineel' ziet de beschouwer als het ware 'door de reproductie heen*, als door 
eenn raam met uitzicht op het originele schilderij. De reproductie is dan als een aide-memoir, zoals Roger 
dee Pilles het treffend omschreef, om de indruk vann het afwezige origineel op te frissen. In die zin schreef 
ookk Göethe over zijn prenten van Marcantonio Raimondi naar Rafaëls werken.269 Deze betekenis van een 

2666 Zo schreef Vincent van Gogh aan Theo: 'Van houtsneden gesproken, deze week vond ik er enige mooie bij, uit 1'illustration, 
hett is een serie van Paul Renouard, Les prisons de Paris; wat zijn daar mooie dingen bij. Als ik 's nachts niet slapen kan, wat mij 
dikwijl ss gebeurt, zit ik altijd met nieuw plezier in de houtsneden te scharrelen.' Zie brief van Vincent van Gogh aan Theo, 9 
septemberr 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.262. 

Bremmerl906,, p,217. Met dank aan Hildelies Balk die me hierop wees. 
2688 Zie bijvoorbeeld over zijn inzet voor de reproductie van het werk van Van Gogh: Hammacher in: De la Faille 1970, p.24. 
2ts2ts 'Om ons ook in de vertee over de kwaliteiten van deze fresco's te informeren bezitten we nog reproducties van de originele 
tekeningen,, getrouw vervaardigd door Marcantonio Raimondi, die ons vaak gelegenheid en reden hebben gegeven ons geheugen 
opp te frissen en onze opmerkingen te noteren.' Oranje W. (vert.) Johann Wolfgang von Goethe, Italiaanse reis, Amsterdam 1999, 
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reproductiee als representatie van het origineel is sinds Vasari herhaaldelijk benadrukt, ook in de 
negentiendee eeuw.270 Van Gogh schreef bijvoorbeeld over de prenten naar Millet aan zijn broer Theo: 

'Hett doet me altijd genoegen dat de Millets het goed blijven doen. Maar wat zou ik graag willen 
datt er meer goede reproducties van Millet waren, zodat het bij het volk terecht kwam. Het oeuvre 
iss vooral subliem als je het in z'n geheel beschouwt en het wordt steeds moeilijker om je er een 
ideee van te vormen als de schilderijen verspreid raken.*271 

Dee reproductie was hierbij als eenn afspiegeling van het origineel, of zoals Gombrich het omschreef in The 
UseUse of Images: 'It is intended to serve as a reminder, a souvernir and to rival the book as a source of 
knowledge.'272 2 

Daartegenoverr staat de waardering van reproducties als een specifieke bewerking met intrinsieke 
kwaliteiten.. Zo vergeleek Goethe eens een sepia tekening van Rubens met de gravure van Cornelius Galle 
vann The Four Fathers of the Church. In bezit van het origineel en de reproductie benadrukte Goethe de 
intrinsiekee eigenschappen van de tekening en de prent. Door het origineel mét de reproductie te 
vergelijkenn stelde hem in staat om oog te hebben voor de eigen kwaliteiten van het oorspronkelijke werk 
enn de bewerking ervan.273 Dit doet denken aan de negentiende-eeuwse exposities van het originele 
schilderijj  met de reproductie ervan. Kijkend naar de reproductie zelf moet men zich bewust zijn geweest 
vann de specifieke eigenschappen van de concrete reproductie en individuele bewerker.274 Zo verwees Veth 
inn De Gids met instemming naar Gautiers visie op de kwaliteiten van een goede reproductiegravure: 

p.476.. Vergelijkbaar schreef Goethe in 1825 aan zijn goede vriend Eckeitnann: '1 read every year several plays of Molière, just as 
fromfrom time to time I look at engravings after the great Italians masters. We petty beings are not capable of preserving within us the 
greatnesss of such productions, and we must, therefore, return to them again and again, in order to refresh our impressions*, zie: 
Pollakl914,p.248-25I. . 
2700 Anoniem, 'Un vieux soldat, par Léon Noel, d'après Charlet', L 'Artiste (1835) X, p.98. Na de voltooiing van Bingers Album 
mett foto's van schetsen en tekeningen van levende meesters werden de reproducties geroemd vanwege de 'getrouwe en 
nauwkeurigee wijze waarop het karakter der opvatting en uitvoering der meesters is weergegeven' en werd het album omschreven 
alss 'een goed soëvenir wordt der Nederlandsche kunst van ons tijdvak.' Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk (1866), JRG8, 
P71. . 
Voorall  de nieuwe reproductietechnieken stelden velen in staat een afbeelding van het onbereikbare origineel te zien en zelfs te 
bezitten,, zoals Wilson in The Art Journal stelde: *But even to the enthousiasts for Art the modern mechanical abridgment of 
labourr is not an unmixed evil, for it offers many compensations by spreading the refinements of life. Not the least certainly of 
suchh compansations is the means of bringing large numbers of people under the elevating influences of Art, by multiplying 
excellentt copies of the highest works of human genius with cheapness which brings them within the reach of thousands who can 
rarelyy see, and dan never possess, originals of the higher merit; for these must ever be too costly for any but the weaithies to 
acquire.',, H. Wilson, 'Modern Processes of reproduction', The AH Journal (1880), p.270. 
2711 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca 9 juli 1889, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.792. 
2722 De fotografie was hierbij het Volgens Gombrich in zijn studie The Use of Images over achttiende-eeuwse reproducties: 'I 
believee there is a subtle but important change here in the function of the the picture on thé wall, zie: gombrich 1999, p. 128-129. 
2711 'There is one admirable which would be an invaluable possession to me. It is by Cornelius Galle, after Rubens, and represents 
fourr Fathers of the Church discussing some wheighty ecclesiastical doctrine. I have Ruben's original sepia drawing. The 
engravingg is of the same size and gives a clear idea of that profound and most carefully elaborately composition. I need not tell a 
friendd and art critic like yourself how two such productions, laid side by side, add to each other's value, the one showing us what 
thee painter intended to do and what he accomplished, and the other how the engraver, in transferring and translating the painter's 
thought,, proved worthy of so high a task. Indeed, one may say mat each can only be thoroughly known in the light of the other, 
andd mat only in this way becomes possession truly valuable', zie: Brief van Goethe aan geschreven aan J.F. von Rochlitz in 
Leipsich,, geciteerd in: Pollak 1914, p.270-271. 
2744 Al in de zeventiende eeuw werd het reproduceren door een graveur niet als louter mechanische of slaafse bezigheid opgevat. 
Hett reproduceren van het origineel bood nu eenmaal ruimte genoeg aan de eigen interpretatie van de prentmaker in de weg, zie: 
Robinsonn 1981,p.xliv. Zie voor deze benadering van reproducties Oscar Wilde in zijn dialoog The Critic as Artist: 'The etcher of 
aa picture robs the painting of its fair colours, but shows us by the use of a new material its true colour-quality, its tones and values, 
andd the relations of its masses, and so is, in his way, a critic of it, for the critic is he who exhibits to us a work of art in a form 
differentt from that of the work itself, and the employment of a new material is a critical as well as a creative element.' Wilde 
1997,, p.990. 
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**  [De gravure] is meer dan een kopie; zij is eene vertolking; zij is een werk van geduld, van liefde. 
Dee graveur moet zijn origineel liefhebben, bewonderen, begrijpen; hij moet den geest er van in 
zichh hebben opgenomen en in zijn innigst wezen zijn doorgedrongen; want het is niet genoeg de 
lijnenn der compositie, de omtrekken der vormen naauwkeurig weer te geven, licht en schaduw op 
hunnee juiste plaats aan te brengen, de halve tinten met talent te doen wegsmelten; neen van de 
graveurr wordt meer geeischt! Hij moet met enkel zwarte tinten de geheele kleur van de meester 
weergeven,, doen gevoelen of deze helder of nevelachtig, warm of koel van toon is; hij moet de 
voorwerpenn in hunne betrekkelijke waarde weten te doen uitkomen, en met de graveerstift al de 
eigenaardighedenn van het penseel des meesters weergeven. Geen geringe taak, voorwaar! En men 
vervultt haar niet op waardige wijze, dan door onvermoeide studie, zorg, volharding, talent, ja zelfs 
waarachtigg geniel '275 

Ookk Van Gogh had oog voor de intrinsieke kwaliteiten van een reproductie, zoals hij zijn broer Theo 
schreef: : 

'Alss het voorgestelde object en de wijze van voorstellen met elkaar overeenstemmen, dan heeft 
hett stijl en kwaliteit. Zo wordt de dienster in de grote muurschildering van Leys, wanneer die door 
Bracquemontt wordt geetst, ook een nieuw kunstwerk- of de kleine lezer van Meissonier, wanneer 
Jacquemartt er een gravure van maakt, want de wijze van graveren vormt een geheel met het 
onderwerpp dat wordt uitgebeeld.'276 

Afhankelijkk van het gekozen perspectief was de reproductie enerzijds een afspiegeling van het origineel 
enn anderzijds een zelfstandig werk met eigen kwaliteiten. Beide benaderingen kwamen naast elkaar voor. 
Zoo onderscheidde Henry Josi in 1840 twee groepen van bezoekers van de prentcollecties van het British 
Museum.. De eerste kwamen 'merely to hunt out a subject, the continual reference and rapid turning of the 
leavess by them causes a great wear of the prints. These persons naturally care littl e about the beauty of 
impression,, eorliness of state or  intrinsi c value of the prints, beyond the subject it represents.'"» De andere 
groepp kwam *tó compare the work of the engraver [...] With these it is an object of deep interest to place 
thee plate from its beginning in the etching by various degrees of advancement, to its perfection. This class 
naturallyy exemines the print with a critical eye, and are fully apprised of the value and necessity of careful 
handling.. '27R In de praktijk hoefden deze benaderingen niet ver uiteen te liggen. Tekenend is de 
benaderingg van Goethe die, bladerend door zijn reproducties, in zijn gravure van Raimondi het originele 
werkk van Rafaël zag, maar bij Galle's prent naar Rubens oog had voor de specifieke kwaliteit van deze 
concretee prent. Met deze twee algemene benaderingen in het achterhoofd, kunnen we nu dieper ingaan op 
dee vraag waar men op lette bij het kijken naar reproducties. 

77ree power of association 
Dee beschouwing van reproducties was een ingewikkeld spel van kijken en vergelijken tussen hét origineel 
enn de bewerking, of, zoals de The Art Journal in 1858 opmerkte: 'People like to see the pictures which 
livee again in engravings; they like to compare the engraving with the original, and thus the engraving 
attainss to a peculiar interest through the power of association (curs. R.V.).'279 Bij de visuele vergelijking 
vann het origineel met de reproductie, en andersom, speelde een aantal elementen een rol: de vertaling van 
dee oorspronkelijke compositie, het kleurgebruik, de techniek, het formaat en de context van de afbeelding. 

Gautierr geciteerd in De Gids (1857) I, p.563-564. De Nederlandse vertaling van dit citaat was eerder te lezen in A.J. Buil, 'Van 
derHelst-Kaiserr 1648-1848', De Kunstkronijk 17 (1856), p.59-60. 
276276 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca. 9 juni 1889, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr,781, 
2777 uit Henry Josi's Two Papers on the Classification and Cataloguing of the Print Collection, 1840, geciteerd in: Griffith 1996, 
p.289. . 
2788 Zie hierover Griffith 1996, p.289. 
2799 'People like to see the pictures which live again in engravings; they like to compare the engraving with the original, and thus 
thee engraving attains to a peculiar interest through the power of association.' Anoniem, 'Minor topics of the month', lite Art 
JournalJournal (1858).TV, p.112. 
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Hett was aan de bewerker om het origineel overtuigend te interpreteren en weer te geven. De 
prentmakerr die hier niet voldoende in slaagde, kon rekenen op scherpe kritiek. Zo schreef een anonieme 
recensentt van De Gids in 1840 uiterst kritisch over enkele nieuwe reproducties. Aangezien hij de originele 
schilderijenn niet kende, hield hij een slag om de arm: 

**  Wij kennen de oorspronkelijke schilderij niet, maar naauwelijks kunnen wij gelooven, dat de 
Heerr Pieneman Jr. eene zoo grove teekening kon leveren als het beeldje van Madzy Dekama doet 
veronderstellen;; daarbij is de gravure even graauw, als waarvan wij in de Duitsche Jaarboekjes 
walgen.. Wij willen geen kritiek leveren van de misschien in eenige opzigten berispelijke schilderij 
vann J.A. Kruseman, Jochebet; maar de fraaije Jodinnenkop, die ons bij de beschouwing met alles 
verzoende,, is kwalijk in de gravure van Lange teruggegeven.*280 

Inn de beoordeling van de reproductie bleef het Origineel niet buiten schot. Een recensent van The Art 
JournalJournal wees bijvoorbeeld op de zwakke kanten van een prent van de graveur S. Bellin naar het schilderij 
TheThe Council of the League van John Rogers Herbert (1810-1890). De oorzaak voor dit falen lag volgens 
dee recensent echter niet zozeer in de bewerking, maar in het oorspronkelijke schilderij zelf. Hij betreurde 
hett zelfs dat de graveur er nog zoveel werk van had gemaakt.. De uitgever Agnew had zich eveneens 
moedigg getoond en trof geen blaam: Tor the "mess" here engraved he is not to be held responsible; the 
artistt ought never to have undertaken a task for which he is totally unfit.'281 Soms achtte men de 
reproductiess bijna beter dan het origineel. Volgens The Art Journal overtrof de gravure van Cousins naar 
TitianaTitiana zelfs het door Edwin Landseer geschilderde origineel: 

'Perhapss in these engravings Sir Edwin Landseer appears more true to himself than even on his 
ownn eloquent canvas; at any rate, we know when he hesitated to touch the proof of the "Titiana", 
thee great painter declared that the engraving excelled the picture, and that he could not touch it 
withoutt injuring, rather than improving it. 

Dee genoemde voorbeelden onderstrepen hoezeer de kunstkritiek de lezer wees op de kwaliteiten van de 
bewerkingg van de prentmaker. 

Daarnaastt had men oog voor de omzetting van het schilderij in kleur naar de prent in zwartwit.283 Het 
verliess van kleur werd regelmatig erkend en soms betreurd.284 Toch achtte men het palet van de graveur 
mett wit, zwart en grijs zeker niet bij voorbaat inferieur aan het kleurige palet van de schilder. Integendeel, 

2800 Anoniem, '..7>e Gids (1842) I, p.64. 
2811 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1851), p.36. zie over het verschil in carrière maken tussen de schilder en graveur: T.T. 
Greg,, 'The engravings of Richard Earlora', The Art Journal (1886), p.241. 

22 Anoniem, 'Reviews*, 7%e Art Journal (1%SS), p.192: bespreking van prenten naar Et Landseer van de hand van TX. Atkinson, 
TT Landseer, S Cousins, J Faed en uitgegeven door H Graves en Co in London. Deze plaat (Titiana and Bottom, Fairies attending: 
aa scene from 'Midsummer Nights Dream' was afkomstig van S Cousins waar hij vier jaar aan gewerkt had. 
&3&3 Het grafisch weergeven van kleur bleef gedurende de negentiende eeuw nog lange tijd een probleem. Niet dat men het niet 
probeerde.. Sinds Newton de wetten van licht én kleur ontrafelde zijn er talloze experimenten geweest om het kleur kunstmatig 
grafischh te kunnen weergeven. Bekend zijn de experimenten van ].C. Le Blon aan het begin van de achttiende-eeuw. Maar ook in 
dee negentiende eeuw bleef men druk experimenteren om te komen tot het grafisch reproduceren van kleur. De behaalde resultaten 
blevenn echter vaak steken in experimenten en leidde slechts spaarzaam tot de introductie van succesvolle grafische technieken. 
Datt neemt niet weg dat de uitdaging om de kleurenrijkdom van schilderijen in grafische technieken te vangen onverminderd groot 
bleef. . 
2844 Zie bijvoorbeeld de recentie van Kaisers gravure naar een schilderij van David Bles in de Aurora-almanak voor het jaar 1858: 
'[... .]de pointe der geschilderde geestigheid schuilt in aangebragte kleurtjes, die onmogelijk in de gravure kunnen worden 
weergegeven.. Had men eene plaat naar de fraaije schilderij willen plaatsen, dan had men [,,.] eene afwijking van de gewoonte 
moetenn maken, en een fraai gekleurd prentje moeten geven.' De Gids (1858) [, p.489. Zo schreef The Art Journal kritisch over 
eenn prent door Simmons naar een werk van E.M. Ward, God Save the Queen. Hoewel de vertaling van de schaduwen en 
hooglichtenn zwak was schreef de redactie:'still the subject is sufficiently popular in its character to bring success to the print' 
Anoniem,, 'Reviews', The Art Journal (1860), pl60: bespreking van prent naar 'God save the queen', van E.M. Ward door 
Simmons,, uit Lloyd brothers, Londen. 
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dee beperking van dit grafisch palet dwong de prentmaker  juist tot een groter  raffinement, dat op extra 
waarderingg kon rekenen.285 Al in de achttiende eeuw bestond de opvatting dat een prent in zwart-wit qua 
rijkdo mm aan tonen zelfs hoger  kon worden aangeslagen dan een schilderij  in kleur. 6 Volgens de schilder 
Lawrencee (1769-1830) was het zelfs mogelijk om door  middel van een subtiele grafische variatie van 
grijstonenn kleur  te suggereren: 'An engraver  can so meander  his shadows as to convey (to the painter's 
eyee at least) the idea of blue, and (I  believe) one or  two other  colours.'287 Illustratie f voor  de waardering 
vann zwart-wit is een bespreking in De Kunstkronijk van de beroemde gravure van Henriquel-Dupont naar 
LL 'Hemtcycle van Paul Délaroche: 

'Wanneerr  wij  haar  in het koper  van denn graveur  terugzien, schijnt de compositie van Paul 
Délarochee nog waardiger  en grootser. De verscheidenheid van kleeding was in de schilderij  eene 
moeilijkheid;;  zij  stond aan de eenheid in den weg; zij  eischte en vermoeide tevens den blik door 
dee oneindige verscheidenheid van kleuren, door  tallooze nuances, waarvan geene enkele was 
verzuimd,, terwijl , in de gravure, al die kleuren in eene halve tint opgelost, tot eenheid gebragt en 
slechtss verschillend door  het wit en zwart, stiller  zijn, zamenvloeijen en in een smelten op eene 
wijzee die aan het schilderij  hare grootschheid doen behouden maar  haar  meer  kracht geven en de 
bevalligheidd der  onderdeelen doen wijken voor  de waardigheid van het geheel.*288 

Dee grote verscheidenheid aan kleuren in het origineel stond een evenwichtig beeld in de weg, aldus de 
recensent.. De bewerking naar  een voorstelling in zwart-wit was in dit opzicht alleen maar  een verbetering. 
Bijj  een zwakke vertaling kreeg ook hier  de prentmaker  soms het voordeel van de twijfel . Zo wees The Art 
JournalJournal in de kritie k op een gravure van Frith' s bekende werk Life at the Sea-side op de ongelijke 
verdelingg van licht en donker  in het origineel. Het bezwaar  van de prent was, volgens de recensent, eerder 
tee wijten aan het geschilderde origineel dan aan de kwaliteit van de graveur.289 

Loss van de waardering voor  prenten in zwartwit , deden prentmakers wel degelijk pogingen om het 
kleurgebruikk  van de geschilderde originelen te evenaren. Zoals eerder  beschreven was de 
kleurenlithografi ee in de negentiende eeuw de beste grafische techniek voor  de reproductie van kleurige 
werken.. Het kleurrijk e werk van Turner  was echter  een bijna onmogelijke opgave. Naar  aanleiding van 
nieuwee 'oogverblindende' kleurenlitho' s naar  Turner  schreef The Art Journal: 

'Thee science and art of chromo-lithography has been put te a severe test in the production of the 
prin tt  mat, with it masses of dazzling colours, almost blinds the eye to look at,- an excess of power 
which,, in the horizon especially, it would have been better  to keep down, so painfully obtrusive it 
is.'290 0 

2855 Zie bijvoorbeeld over de reproductielitho van F. Weissenbruch naar A Dillens in De Kunstkronijk'. 'De bekwame lithograaf is 
zeerr gelukkig geslaagd in het overwinnen der groote moéijeljjkheden, die zich altijd voordoen, waar het de wedergave geldt van 
dee vele kleuren eener schilderij door het enkele middel van zwart en wit, en licht en bruin, moet uitdrukken alleen door zijn 
toonladderr tusschen wit en zwart. Op de schilderij redden de verschillende voorwerpen zich zoo gemakkelijk uit elkander door 
middell  der verschillende kleuren; de lithograaf- en de graveur evenzoo- moet hier allerlei verschillende procédés, moet hier en 
daarr wijziging in de verhouding der toonen ten baat nemen, om dezelfde uitwerking te verkrijgen. Met het oog op dit alles, en 
evenzeerr op de geestige expressie der kopjes, is de lithografie allergelukkigst Wij hopen dat het afdrukken even goed slage, 
waartoee de soliditeit en naauwkeurigheid der teekening en de pers van den heer Steuerwald de beste waarborgen geven.' 
Anoniem,, 'Kunsroerigten', De Kunstkronijk (1859), JRG1, p.88. 
2866 Link 1995, p.368, 
2877 geciteerd in: Lambert 1987, p.78. 
2888 Anoniem, 'Het Heraicycle van Paul Délaroche gegraveerd door Henriquel Dupont', De Kunstkronijk (1861), JRG3, p.9-11.. 
2899 De compositie valt als het ware in twee delen uiteen: een licht en een donker gedeelte. In feite bestaat het werk uit twee 
voorstellingenn die volgens de criticus niet door het oog in een keer kondenn worden overzien. Dit verschil in de voorstelling kwam 
inn de prent nog meer naar voren dan in het schilderij omdat hét kleurgebruik het probleem enigszins kon verhullen, zie: anoniem, 
'Reviews',, The Art Journal (1859), p.95. De prent kwam van de hand van C.W. Sharpe. 
290290 'they carried (heirr art as far as it can go: to reach Turner by such a process is impossible, and we confess to entertain a greater 
lovee for the engraver's copies of the master, man for the colour-printer's: the mind and the eye are not distracted by black and 
white:: bom are disturbed by such positive hues as are here. * Anoniem, 'Reviews', The Art Journal, (1858), p. 128. 
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Hoewell  men bewondering had voor de inzet van de prentmakers, zag de recensent het werk van Turner 
lieverr in zwart-wit dan in de merkwaardige bonte kleuren. In andere gevallen vielen de experimenten beter 
uit.. De kunsthandelaar Lucas kocht eens enkele grafische imitaties van aquarellen, niet zozeer met het oog 
opp de voorstelling, maar vanwege de fraaie reproductietechniek, zoals hij schreef in zijn dagboek: 'Bought 
themm more on account of their extraordinary imitation of watercolours than on account of any peculiar 
pleasuree which they afforded me otherwise'291 

Hett is de vraag of dit probleem om kleur te reproduceren in de negentiende eeuw net zo werd 
ervarenn als tegenwoordig. Het is niet uitgesloten dat de gemiddelde toeschouwer in de negentiende eeuw een 
anderee notie van kleur- en toongebruik had dan de moderne beschouwer. Waar de discussie over 
kleurgebruikk een centrale rol speelde in de schilderkunst, is het in dat verband opmerkelijk - en wellicht 
tekenendd - dat bij recensies van prenten nauwelijks met teleurstelling over het fcleurverlies werd 
geschreven.2922 De onmogelijkheid om kleuren te reproduceren wass zo algemeen, dat het de vraag is in 
hoeverree men dit werkelijk als storend heeft ervaren bij het bekijken van een concrete individuele prent. Het 
negentiende-eeuwsee publiek, in belangrijke mate gevormd door een rijke prenttraditie in zwart-wit, bezat op 
ditt punt waarschijnlijk een grote(re) gevoeligheid voor toongebruik in schilderijen en hun reproducties dan 
dee moderne toeschouwer, die meer gevormd is door afbeeldingen in kleur. 

Eenn interessant element van reproducties is de bewerking van de techniek van een werk, kort gezegd, de 
vertalingg van een schilderij naar eenprent. Naar aanleiding van enkele kleurenlitho's schreef The Art 
JournalJournal in 1854 vol bewondering over de imitatie van het origineel: 

'' Every part of the picture is imitated with wonderful fidelity; the manipulation of the artist is most 
carefullyy rendered» the colouring is brillant as if laid on by the hand from the palette; while there 
iss a **body" in the surface which might be mistaken for actual painting in oil. A few more such 
exampless as this, and other of a similar nature that have recently passed under our notice, and we 
mayy decorate our walls with works of art scarcely inferiour to the originals, at fifty  or a hundred 
perr cent less than the cost of the latter.*293 

Interessantt is de verwijzing naar de 'body in the surface': het oppervlak vann het werk. Eerder is al 
gewezenn op de discussie onder prentmakers in hoeverre men de oorspronkelijke textuur moest weergeven. 
Doorr een nauwkeurige imitatie van de oorspronkelijke verftextuur was het zelfs mogelijk om in de 
reproductiee een indruk te geven van de hand van de (oorspronkelijke) meester. Zoals Van Gogh schreef 
overr de reproductie-etsen van Unger en Braquemond naar de oude Hollandse schilders: 'Unger, 
Braquemondd hebben 't goed geëtst zoals 't gedaan is en men kan de wijze van schilderen in hun etsen 
zien.. *294 De exacte navolging van de originele textuur gaf de illusie van het oorspronkelijke medium, maar 
eenn volmaakte illusie was uiteraard onmogelijk. Geen enkele prentmaker kon zich ontrekken aan de 
textuurr van zijn eigen grafische medium, aan de krassen van de naald, de groeven in het papier en zijn 
eigenn ambachtelijke handschrift. Dat neemt niet weg dat door het vernissen van het oppervlak ook deze 
grafischee sporen min of meer konden worden uitgewist, met een facsimile van het origineel als resultaat. 

Terwijll  het voor prentmaker veel inspanning vergde om de verfstreek precies te imiteren, was het 
voorr de fotograaf juist moeilijk om zich hieraan te onttrekken. Dankzij de lichtgevoelige plaat was het 

'Stoppedd in at Williams & Stevens & bought two imitation water colour drawings, imitated in the printing. Subjects L'Allegro 
&&  II Penseroso.Artist-Absaion-England. Price $5 the pair', Dagboek van G.A. Lucas, 26 november 1852, opgenomen in: Randall 
1979,, p.4. 

Hoewell  in dergelijke recenties ook commerciële overwegingen een rol speelden, getuigden critici ook in andere gevallen van 
eenn kritische houding ten aanzien van een onderwerp of uitvoering. 
2933 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1854), p.60: bespreking van litho 'The Highland Gillie' van V Brooks naar R Ansdell, 
uitgg Lloyd, Brothers in Londen. Later schreef The Art Journal over de kleurenlitho's van Rowney: 'such as are desirable 
acquisitionss in homes where works really excellent are coveted, but in which costly originals are not attainable. And as means of 
intellectuall  enjoyment the accurate copies are quite as good7,zte: anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1876), p.223. 
2944 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, oktober 1885, opgenomen in: Van Crimpen Berends-AJbert 1990* nr.538. 
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mogelijkk  de afbeelding vast te leggen *zonder' de handmatige vertaling van de prentmaker, of, in de 
woordenn van Willia m Ivins: * exactly repeatable visual images made without any of the syntactical 
elementss implici t in all hand made images.'295 In dit 'ontbreken' van de eigen hand van de fotograaf zagen 
velenn de beperking van deze techniek. Een fotografische reproductie lijk t gemaakt door  de 'onzichtbare' 
handd van de fotograaf. Zoals eerder  opgemerkt schuilt de 'hand* van de fotograaf vooral in de 
voorbereidingshandelingenn bij  het vastleggen en vermenigvuldigen van de afbeelding. De eigen 
interpretati ee van de fotograaf was hierbij  van grote invloed op het eindresultaat, zoals Gautier  in 1858 
benadruktee in zijn beschouwing over  de foto's van Bingham naar  werken van Paul Délaroche.297 De 
oorspronkelijkee textuur kon dan wel steeds scherper  worden gefotografeerd, de verhouding tussen licht en 
donkerr  en kleur- en toonverschillen liepen nog steeds sterk uiteen. Bovendien werden de fotografische 
reproductiess vaak gecorrigeerd via retouches, waarover  Bremmer verzuchtte: *men kan er  niet afblijven. 
Altij dd moet het glad en mooi gemaakt worden voor  menschen.*298 Ook de fotograaf had dus de ruimt e om 
dee afbeelding te corrigeren, waardoor  op het terrein van de fotografie een verwante discussie bestond 
tussenn 'rekkelijken ' en 'preciesen'. Bremmer schreef met afschuw: 

*eenn mechanische reproductie is pas heel mooi als 't net een ets is, lichtdrukke n naar  moderne 
meesterss maakt men die er  zoogenaamd Rembrandtiek uitzien, en voor  een kort geleden 
verschenenn uitgave van de "Meesterwerken der Kunst" schreef W. Bode een voorwoord, waarin 
hijj  de reproducties prees omdat het ongeveer  zwarte-kunstprenten [mezzotints, R.V.] waren, en 
datt  van mechanische reproducties! Moest niet de eerste eisch zijn dat een reproductie een werk 
getrouww weergaf?'299 

Bremmerr  stelde zeer  beslist: 'Retoucheeren is een kanker  bij  de mechanische reproductie, het moet geheel 
achterwegee blijven, dan krijg t men het objectieve beeld dat men zelf beoordeelen kan.'300 Uiteraard was 
hijj  zich terdege bewust van de beperkingen van dit 'objectieve' beeld, gezien de ingrijpende verkleuringen 
bijj  de reproductie. Desondanks prefereerde hij  ongeretoucheerde foto's: 'I n de ongeretoucheerde 
reproductiee weet ik v/aar  ik aan toe ben, in de geretoucheerde is het zeer  moeilijk de grens van de retouche 
tee kennen.,3Ö! Dergelijke verschillen in de fotografische reproductie maakten dat de één de fraaie toon van 
dee Braunfoto waardeerde, terwij l de ander  juist de voorkeur  gaf aan de eigen 'signatuur' van een 
fotogravure. . 

Eenn ingrijpende transformatie bij  de reproductie van kunstwerken is de verandering van het formaat. De 
aanpassingg van de afinetingen was uiteraard een forse ingreep in het originele werk, waarbij  verhoudingen 
vann de compositie sterk werden aangetast. Het is dan ook begrijpelij k dat de oorspronkelijke kunstenaar 
dezee ingrijpende aanpassing van zijn werk liever  zelf ter  hand nam door  bijvoorbeeld zelf een reductie op 
hett  gewenste formaat te leveren. Afgezien van de eventuele verandering van het formaat van het 
oorspronkelijkee werk, was ook de grootte van de prent zelf niet zonder  betekenis.302 Vooral bij  de 
handmatigg vervaardigde prenten gaf het formaat een indicatie van het ambachtelijk werk dat erachter 
schuill  ging. De wetenschap dat een graveur  er  bijvoorbeeld twee jaar  aan gewerkt had, was mede 
bepalendd voor  de indruk van de ambachtelijke kwaliteit van een reproductiegravure.303 Met het gebruik 

55 Ivins 1996, p.122 e.v. Zie hierover ook Alophe,'L*Avenir de la Photographie', L'Artiste 1861 XII , p.61-63, zie ook: D, 
Diderot,, 'De la gravure et des amateurs d'estampes', L 'Artiste (1865), p.151-152. 
2966 De criticus Henri Delaborde aangehaald in: Renié 1998, p.46. 
2977 T. Gautier, 'L'oeuvre de Paul Delaroche photographieé, L 'Artiste (1858), p.153-155. 
2988 Bremmer 1906, p.219. 
2999 Bremmer 1906, p.220. 
3000 Bremmer 1906, p,222. 
3011 Bremmer 1906, p.223. 
3022 Soms vermeldt de marge van de prent ook het formaat van het origineel, zodat de oplettende beschouwer van de prent zich 
bewustt was van de oorspronkelijke grootte. 
3011 Zie bijvoorbeeld het bericht over de gravure van Mandel naar Rafaels Madonna della Sedia: 'Prof. Mande! heeft voor de 
koperenn plaat zijner gravure naar de Madonna della Sedia van den uitgever 11.000 thaler, benevens het recht op 1000 afdrukken 
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vann minder arbeidsintensieve technieken, zoals ets, lithografie, en fotografie verdween dit ambachtelijk 
aspectt van reproducties langzaam maar zeker naar de achtergrond. Dat neemt niet weg dat ook bij de 
fotografischee reproductie grootformaat afbeeldingen een andere status hadden dan de bescheiden carte-de-
visitevisite foto's. Grootformaat foto's bleven lange tijd technisch veeleisend, kostbaar en dus bijzonder.304 

Fotografiee bood nieuwe mogelijkheden voor het vergroten en verkleinen van de voorstellingen. Een 
kleinfbrrnaatt (fotografische) reproductie kon daarbij een totaal andere maar elegante indruk geven van het 
origineel.. Zoals Gautier beschreef: 'Douée d'une qualité de concentration et de reduction mathématiques, 
ellee [fotografie, rv] donne a de grandes toiles un peu vides un intérêt et un charme singuliers, en 
rassemblantt dans un petit espace des détails éparpillés.*305 Het formaat was daarmee een interessant 
elementt in de waardering van reproducties.306 

Bijj  hun beoordeling van reproducties hadden critici oog voor de eigen bijdrage van de bewerker, 
maarr dat betekende niet dat men de inbreng van de oorspronkelijke kunstenaar vergat. In de 
reproductiepraktijkk was de schilder vaak nauw betrokken bij de bewerking, zoals ook critici wisten.307 

Doorr het controleren van proefdrukken kon de kunstenaar de vinger aan de pols houden en voorkomen dat 
dee prentmaker volledig zijn eigen interpretatie volgde. Deze betrokkenheid van de kunstenaar bij de 
reproductiee werd regelmatig als een voordeel beschouwd. De beroemde Engelse uitgever Boydell 
benadruktee reeds in 1769 in zijn Sculpture Britannica dat de beste reproducties werden gemaakt door de 
tijdgenotenn van de schilder: 'both able and willing to give the Engraver all the necessary Advice and 
Assistancee he can require, to forward him in the Execution of his Work; an inestimable Advantage to an 
Engraver,, *308 Ook in de negentiende eeuw komen we deze gedachte tegen. De criticus Burty stelde 
evenzeerr dat kunstwerken het best konden worden gereproduceerd door de tijdgenoten van de meester.309 

Alleenn de eigentijdse bewerker was in staat het origineel te begrijpen en eventueel navraag doen bij de 
kunstenaarr zelf.310 Deze samenwerking van de kunstenaar met zijn prentmakers zal hieronder verder 
wordenn uitgewerkt bij Schefifer, Alma-Tadema en Israels. Hier is van belang dat deze samenwerking ook 
vann betekenis was bij de beoordeling van de reproductie. Critici waren zich er daarbij terdege van zich 
bewustt dat een reproductie niet louter het werk was van de prentmaker of fotograaf. 

Bijj  de reproductie wordt het schilderij als het ware getransformeerd tot een handzame lichtgewichtprent 
vann papier. Een belangrijk element daarbij is de lijst van het werk. Bij de reproductie van een werk blijf t 
dee oorspronkelijke omlijsting doorgaans achterwege, hetgeen onherroepelijk leidt tot een andere indruk 
vann het oorspronkelijke werk. Dat neemt niet weg dat een ingelijste reproductie aan de muur nog steeds 

(terr waarde van 10.000 thaler), bedongen, aldus te samen 21.000thlr. De kunstenaar heeft trouwens acht jaren aan dien arbeid 
besteed.',, Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk (1865), JRG7, P64. 
Zoo werkte graveur Stang 7 jaar naar zijn prent van Rafael, zie: Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk (1874), JRG16, p.23-
24. . 
3044 Zie bijvoorbeeld over de grote foto's vaan de fotograaf Albert naar werken van Kaulbach, zie: Anoniem, 'De Goethe galerij. 
Goethe'ss vrouwen naar teekemngen van Wilhelm von Kaulbach', De Kunstkronijk (1861), JRG3, p.25-27. 
MSS T.Gautier, 'L'oeuvre de Paul Delaroche photographiée', L 'Artiste (1858), p.155. 
3066 Zie bijvoorbeeld voor de waardering van de groot formaat reproducties in het tijdschrift L 'Art, zie: Anoniem, 'Nieuwe 
Uitgaven',, De Kunstkronijk (1875), JRG17, p.63, 80. 
3077 Zo wees de redactie van De Kunstkronijk bij de litho F.H. Weissenbruch naar Voor 't naar school gaan van Matthijs Maris 
nadrukkelijkk óp de inbreng van de schilder zelfbij de reproductie, zie: Anoniem, 'Album der Kunstkronijk', De Kunstkronijk 8 
(1866),, P56. 
3088 'the Picture being just finished, is fresh, clear, and perfect; the Master, who painted it, upon the Spot, and anxious for his 
Reputationn (which in some Measure, is to stand or fall by this Criterion) and consequently is both able and willing to give the 
Engraverr all the necessary Advice and Assistance he can require, to forward him in the Execution of his Work; an inestimable 
Advantagee to an Engraver, an Advantage which he can never have in following the Work of an Old Master, perhaps a Copy.' 
Boydelll  geciteerd in Alexander 1983, p.53. 
3099 P. Burty, 'La gravure et la lithographic Salon de 1863', Gazette des Beaux-Arts (1863), p.159-160. OokZilcken kreeg van de 
ervarenn prentmaker Charles Waltner eens het advies om zich meer toe te leggen op het etsen van eigentijdse kunst dan op het 
reproducerenn van oude meesters, Haaxman 1896, p.15. 

Daarmeee is echter nog niet gezegd dat een kunstenaar het reproductieproces altijd stuurde naar één facsimile van het originele 
werk.. Denkbaar is ook dat hem niet zozeer het oorsponkelijke werk voor ogen stond maar eerder de vervaardiging van een nieuwe 
interpretatiee ervan. Over de inbreng van de kunstenaar bij het reproductieproces kom ik m de volgende hoofdstukken terug. 
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enigee verwantschap vertoont met het origineel, zeker  als de prent ook nog eens van vernis wórdt voorzien. 
Zoo schreef The Art Journal in 1851 over  enkele kléurenlitho*s: 

'Thesee print s are accurately coloured after  the Originals, and are not only exellent examples of the 
perfectionn to which lithography itself has been brought, but show how well adapted it is for 
imitatin gg paintings; indeed, if varnished and framed, these subjects would have all the strenght 
andd richness of oil-paintings.'311 

Eenn opmerkelijke voorbeeld in dit verband is de reproductie van Holman Hunts werk The Finding of the 
SaviourSaviour in the Temple. Zoals verschillende prerafaèlieten ontwierp de schilder  ook zelf de lijst voor  zijn 
schilderij ,, waarover  hij  schreef: 'designed by myself with ivory flat, in what I meant to be semi-barbaric 
splendour.'1122 Van het populaire schilderij  verschenen diverse gravures, waarvoor  ook een goedkope 
replicaa van de originele lijst beschikbaar  was. Ingelijst en wel hadden verzamelaars aldus een 
uitzonderlijk ee benadering van het originele werk, overigens tegen de zin van de kunstenaar  zelf, die niets 
moestt  hebben van deze namaaklijst.313 

Verwantt  met de omlijsting is de marge van een prent. Zoals iedere prenuiefhebber  wist, school de 
betekeniss van een prent in belangrijke mate in de marge. Zo was de marge indicatief voor  de verschillende 
(proef)statenn van de prent. Bovendien bevatte ze doorgaans extra informatie, zoals de namen van de 
schilder,, de prentmaker, de uitgever, de titel, al of niet aangevuld met de signatuur  en de plaats en datum 
vann uitgave. Daarnaast stond in de marge regelmatig een schriftelijk e toelichting op de voorstelling of een 
poëtischee verwijzing te lezen. Met de opkomst van fotografische technieken verdween langzaam maar 
zekerr  deze betekenis van de marges bij  reproducties. De marge werd in de verzamelaarhandboeken 
algemeenn onderkend als een belangrijk onderdeel van de prent. In dit opzicht onderscheidde de 
reproductiee zich nadrukkelij k van het geschilderde origineel. 

Hett  kijkenn naar  reproducties werd mede bepaald door  de context waarbinnen men de prent of foto onder 
ogenn kreeg. Reproducties stelden mensen in staat om een indruk té krijgen van kunstwerken die men 
anderss waarschijnlij k nooit zou zien. Niet voor  niets benadrukte The Art Journal dat het vooral 
reproductiess publiceerde van kunstwerken uit particulier e verzamelingen, ontoegankelijk voor  het grote 
publiek.3144 Bij  de reproductie wordt de originele afbeelding als het ware 'losgeweekt*  uit haar 
oorspronkelijkee omgeving. In dit voordeel schuilt echter  ook een belangrijk nadeel van reproducties. Door 
reproductiee van een kunstwerk lijk t de context als het ware 'op te lossen*. Zo blijf t bij  een reproductie van 
eenn altaarstuk, de kerk eromheen nu eenmaal vaak buiten beschouwing. Een duidelij k voorbeeld in dit 
verbandd is de half cirkelvormige muurschildering Hemicycle van Paul Délaroche in de Ecole des Beaux 
Arts.Arts. Dit geschilderde Pantheon van beroemde kunstenaars, gemaakt in opdracht van dit kunstinstituut , 
wass zowel naar  vorm als inhoud onlosmakelijk verbonden met de aard en functie van deze instelling. Het 
behoeftt  geen betoog dat er  een groot verschil in functie en betekenis is tussen de originele 
muurschilderingg in de oorspronkelijke 'publieke1 context en de reproductie ervan in de 'particuliere ' sfeer 
vann de liefhebber  thuis. Daarnaast maakt het verschil of de prent aan muur  hangt of is opgeborgen in een 
album.. Hangend aan de muur, al of niet ingelijst, toont de prent nog de meeste verwantschap met de 
originelee schildering. Zittend op een stoel met de prent in de hand, kijk t de beschouwer letterlij k vanuit 
eenn ander  perspectief naar  de reproductie dan naar  het origineel aan de wand. Er  kan ook gewezen worden 
opp het verschil in afstand bij  het kijken naar  het origineel en de reproductie. Een levensgroot fresco biedt 
nunu eenmaal een andere aanblik dan een klein en subtiel geschilderd stilleven. In een portefeuille met 
reproductiess lijken bijvoorbeeld Rafaëls School van Athene en het Puttertje van Fabritiu s van een 

3111 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (lS5l),j>36. De prenten waren gemaakt naar werken van C Lance, door ML. Graf en 
JWW Giles en uitgegeven door Gambart 
3122 Mitchell Roberts 1996, p.70 Zie over de betekenis van lijsten bij Pre-Rafaelieten: Roberts 1995, p.57-86. 
3133 Lambert 1987,p.l91. 
3,44 Zie de redactionele inleiding bij de prenten naar de werken uit de Vernon-collectie in het eerste nummer van The Art Journal, 
1,(1849). . 
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vergelijkbaarr formaat. De toeschouwer bekeek de reproductie dus doorgaans in een totaal andere context 
dann het oorspronkelijke werk, met alle gevolgen van dien. Toch keken sommigen bijna liever naar een 
reproductiee dan naar het originele schilderij. Zo was op veel tentoonstellingen met slecht licht, tussen de 
hoofdenn en schouders door van vele luidruchtige toeschouwers vaak alleen maar een schim van het 
origineell  te zien. Thuis was de liefhebber in staat om in alle rust te kijken naar de meesterwerken uit de 
kunstgeschiedenis.. Hij hield even de pas in om een blik te werpen op één van zijn prenten aan de muur, «f 
hijj  haalde op een geschiktt moment zijn reproducties te voorschijn om vervolgens door de 
(kunstgeschiedeniss te bladeren. Het bracht hem * a real love of Art*, beter dan 'any amount of wearing and 
tiringg "doing" of Art galleries is like to accomplish', zoals een anonieme auteur schreef in The Art Journal 
inl880.315 5 

Somss vielen de context van het origineel en van de reproductie echter samen, zoals op de 
tentoonstellingenn waar het schilderij naast de prent werd getoond, geschikt om te bekijken en te 
vergelijken.. Meestal waren origineel en reproductie echter ver van elkaar verwijderd en moest de 
toeschouwerr voor een vergelijking veelal het beeld van het origineel uit zijn geheugen oproepen met zijn 
powerpower of association, als hij het überhaupt al eens gezien had. De verwijzing van Roger de Pilles naar 
reproductiess als een aide-memoir7i\s een herinnering aan het origineel is daarbij interessant. Toch is hét 
daarmeee nog lang niet duidelijk hoe ervaring en herinnering de perceptie van beeldende kunst, en de 
reproductiess ervan, bepaalden. De kennis van het origineel, 'kleurde*  al snel de indruk van een reproductie 
in.. Andersom raakte men via reproducties soms vertrouwd met werken die men nog nooit had gezien.316 

Uiteraardd konden reproducties het beeld van het oorspronkelijke werk bovendien sterk vertekenen. 
Gewendd aan de reproducties, kwam men bij de beschouwing van het origineel soms bedrogen uit, zoals 
DeDe Kunstkronijk bijvoorbeeld constateerde naar aanleiding van de tentoonstelling van Levende Meesters 
inn 1854: 

'Wijj  treffen ook op deze tentoonstelling weder zoo vele voorbeelden aan van schilders, die een 
grootee naam hebben en die onze verwachting van hun werk logenstraffen; als daar zijn 
Hasenclever,, Fourmois en Thuillier — om alleen van deze te gewagen- zoodat wy voortaan 
voorzichtigerr moeten zijn in het aannemen der waarheid, dat groote namen reprezentanten Van 
grootee werken zijn, vooral als hun werk ons slechts bekend is uit gravure of lithografie.'317 

Dee negentiende-eeuwer keek niet met een innocent eye naar kunstwerken, ook niet naar de reproducties 
ervan.. Het roept de vraag op welke indrukken en verwachtingen men had bij het kijken naar werken van 
beeldendee k J*  of de producties ervan."» Het blijf t vooralsnog onduidelijk en intógerend hoe 
kunstliefhebberss hun persoonlijke mitsée imaginaire inrichtten met visuele ervaringen van originele 
kunstwerkenn en reproducties. Het musée imaginaire laat zich moeilijk vastleggen, maar de fotograaf 
Mendelssohnn deed een goede poging. In zijn foto In Remembrance of Sir Edwin Landseer, herkennen we 
inn de droom van de man allerlei details uit het werk van Landseer.[43] Verschillende mensen keken 
ongetwijfeldd op verschillende manieren naar reproducties. Sterker nog, zowel Goethe als Bremmer 
beschrevenn op welke uiteenlopende wijzen ze zelf al naar reproducties keken. Kijkend naar een prent 
zagenn ze de ene keer het origineel, de andere keer de speciale bewerking ervan. De oorzaak hiervoor 
schuiltt in de intrinsieke dubbelzinnigheid van reproducties zelf, als representatie van het origineel en als 

3155 Zo stelde Wilson in 1880:'[...] we believe the possesion of a few first-rate copies of first-rate originals, to be brought out at 
homee as a real recreation and relief from the engrossing business of life, to be known and conned with the relish with which we 
examinee and re-examine only a favourite possession, is likely to do more to engender and foster a real love of Art than any 
amountt of wearing and tiring "doing" of Art galleries is like to accomplish. We may congratulate ourselves that this rapid 
diffusionn of Art works is advanced beyond the region of desirability, and is already an accomplished and growing reality.' Zie, 
Wilsonn H., 'Modem processes of reproduction', The Art Journal (1880), p-270. 
3,66 Interessant is een observatie van Baudelaire uit 1859: 'There exists in this world, even m the world of artists, people who go to 
thee Louvre,... and settle down dreamily in front of one of the paintings most widely popularised in print, a Titian or a Raphael; 
later,, they leave, satisfied, often murmuring to themselves: I know my museum.' zie: Merlot 1996, p. 11. 
3177 Anoniem, 'De tentoonstelling te 's Gravenhage, voor den jare 1853', De Kunstkronijk (1854), JRG15, p.11. 
318Gombrichh 1993,p.25L 
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presentatiee van zichzelf. De beide manieren van kijken kwamen in de negentiende eeuw naast elkaar  voor. 
Dee waamerningpsychologie heeft echter  aangetoond dat het optisch onmogelijk is om beide zienswijzen te 
combineren.. Reproducties ogen in dat opzicht als het bekende verwarrende beeld van de kop van een eend 
diee plotseling een haas blijk t te zijn, of andersom.319 Dankzij  een flexibel waarnemingsvermogen kunnen 
wee hetzelfde beeld zien als het één of het ander, maar  nooit allebei tegelijk. We zien nooit de haas en de 
eend.. Vergelijkbaar  hiermee kunnen we in een reproductie nooit tegelijk de bewerking en het origineel 
zien,, de bewerker  en de schilder. Door  de keuze van de toeschouwer voor  het origineel raakte de 
specifiekee bewerking onherroepelijk buiten beschouwing en andersom. 

Kortom::  als je reproducties goed bekeek, kon je meer  zien, zoals Bremmer al stelde. In de uiteenlopende 
beschouwingenn van reproducties blijk t voortdurend hoezeer  critic i oog hadden voor  het origineel en zich 
bewustt  waren van de specifieke kwaliteiten van dé concrete bewerking. Vaak was daarbij  sprake van een 
onzichtbaree confrontatie van het origineel met de bewerking ervan, qua compositie, kleur  en zwart-wit , 
techniek,, formaat en context Ook Bremmer doelde daarop in zijn beschouwing over  reproducties uit 
1906.. In plaats van alle reproducties over  één kam te scheren, was het volgens hem zaak om te letten op 
dee intrinsieke kwaliteiten van de concrete prent of foto. In scherpe bewoordingen zette hij  uiteen hoe hij 
zelff  naar  reproducties keek: 

'Dee eisch die men dus aan een reproductie te stellen moet hebben is deze, dat een reproductie 
zooveell  mogelijk direkt zonder  omwegen, en zonder  inmenging van iemands individueelen aard, 
datt  geeft wat het kunstwerk zelf is. Hierbi j  is natuurlij k al terstond te begrijpen dat alle 
reproductiee die niet mechanisch is, zooals etsen, graveeren, houtsnijden, als reproductie moet 
achterstaann bij  alle mechanische reproductie, waarbij  die individueele inmenging niet noodig is. 
Menn begrijpe goed, dat ik niet wil beweren dat een ets of houtsnede of gravure naar  een 
kunstwerkk niet heel mooi kan zijn, hóe beter  zoö'n reproductie is, hoe individueeler  die zal zijn, 
maarr  altij d is ze een inzicht in zoo'n bepaald kunstwerk door  een etser, graveur  of houtsnijder, 
maarr  niet het werk zelf. Datt  dit heel mooi kan zijn, bewijst ons de ets van M. Mari s naar  de zaaier 
vann Millet , dié, denk ik, mooier  is dan *t origineel van Mille t zelf. Wil ik het nu hebben over  de 
zaaierr  van Millet , dan kan ik die reproductie natuurlij k niét gebruiken; maar  wil ik iemand toonen 
hóee zoo'n schilderij  van Mille t door  een fijne geest als M. Mari s gezien wordt, dan verkeert het 
weerr  in de conditie van een origineel werk te zijn. Juist omdat die ets zoo bijzonder  eigen is, heeft 
diéé als reproductie geen waarde; wij  kunnen ons daaruit geen beeld maken hoe het werk van 
Mille tt  is, wel hoe dat door  M. Mari s gezien wordt* 320 

Mett  het bekijken van de reproductie zijn we aan het einde gekomen van de 'levensloop van de 
reproductie'.. De prenten en foto's van kunstwerken pronkten in deze laatste fase aan de muur  of werden 
zorgvuldigg opgeborgen in albums. In welke vorm dan ook, reproducties hielden de indruk van het 
origineell  levendig, lang nadat de schilder, de prentmaker  en de fotograaf waren overleden en het origineel 
uitt  het zicht was verdwenen, was zoekgeraakt of zelfs vernietigd. 

HetHet publiek voor reproducties 

Naa het initiatief , de organisatie en de productie van een reproductie is in dit hoofdstuk de 'levensloop van 
dee reproductie*  vervolgd met de verspreiding en receptie van de reproductie. Reclame en publiciteit 
moestenn de aandacht van het publiek vestigen op nieuwe reproducties die vers van de pers rolden. 
Vervolgenss was het dankzij  treinen en stoomschepen steeds beter  mogelijk om reproducties internationaal 
tee distribueren. Grote firma's  openden filialen in binnen- en buitenland om slagvaardiger  te opereren op de 
internationalee prentmarkt . Mede hierdoor  ontstond een wijdvertak t netwerk voor  de verspreiding, dat 
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dorpen,, steden, landen en zelfs continenten met elkaar verbond. Talloze uitgevers, prentmakers, 
fotografen,, schilders, musea en kunstverenigingen leverden elk een eigen bijdrage aan de internationale 
verspreidingg van kunstreproducties. Het netwerk voor distributie groeide in de negentiende eeuw zo snel 
datt de uitgever Knight reeds in 1832 aan al zijn Engelse lezers van The Penny Magazine een verspreiding 
konn garanderen * alsof iedereen in Londen woonde*. 

Lii  samenhang met de nieuwe mogelijkheden van productie en verspreiding ontstonden allerlei 
nieuwee publicatievormen met reproducties. De prenthandel en uitgeverij verspreidden nog steeds op grote 
schaall  zelfstandige prenten zoals deze al eeuwen verschenen. Daarnaast verschenen reproducties steeds 
meerr in diverse nieuwe publicatievormen, zoals geïllustreerde tentoonstellingscatalogi, veüingcatalogi en 
anderee prachtalbums. In dit rijke aanbod nam het geïllustreerde tijdschrift een belangrijke plaats in. De 
nieuwee technieken maakten het mogelijk om een tijdschrift te maken met vele afbeeldingen, dat in grote 
oplagenn verscheen en bovendien betaalbaar was voor een groot publiek. Het succesvolle Penny Magazine 
zettee in veel opzichten de toon voor het geïllustreerde tijdschrift in de negentiende eeuw, waarna al snel 
succesvollee gespecialiseerde kunsttijdschriften verschenen als L 'Artiste, The Art Journal en De 
Kunstfaronijk,Kunstfaronijk, Het geïllustreerde tijdschrift was een nieuw medium voor de productie en verspreiding van 
kunstreproductiess en een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod van zelfstandige reproducties. 

Dankzijj  deze enorme distributie kwam een divers aanbod van reproducties onder ogenn van het 
publiek,, waarmee de vijfde, en laatste, fase uit de 'levensloopp van een reproductie' was aangebroken. 
Liefhebberss van reproducties vonden in de etalage van de kunsthandels, in bibliotheken en 
prentenkabinetten,, op tentoonstellingen, bij een kunstbeschouwing of bij een boekenstalletje op de hoek 
vann de straat. Prenten én foto's naar kunstwerken maakten daarmee intergraal deel uit van de rijke 
negèntiende-eeuwsee beeldcultuur. Het was wellicht gemakkelijker om ze te vinden dan om ze te 
ontwijken.. Een geslaagde aanschaf bewaarde men in een album of ingelijst aan de muur. Volgens Gram 
wass het interessant om te luisteren naar de 'nuchtere of geestige commentaren' van hen die naar de 
reproductiess keken.321 Tegenwoordig kunnen we slechts grotendeels raden naar wat een 'belangrijke 
magistraatt of een metselaar met zijn kalk, een modieuze dame of een blozende dienstmeid' in een 
reproductiee zag. Waarschijnlijk zag de één een bijzondere staat, de ander een uitzonderlijke bewerking, 
weerr een ander een beroemd schilderij of gewoon een aantrekkelijk sentimenteel plaatje. Toch kunnen we 
uitt de kunstkritiek van reproducties verschillende elementen destilleren die bepalend waren in de 
beschouwingg van reproducties, zoals de vertaling van de compositie, de omzetting van kleur in zwart-wit 
enn van olieverf in een grafisch medium, en de context. 

Inn het voorgaande is gepoogd om de receptie van kunstreproductie te bezien binnen de historische 
contextt van de negentiende eeuw. Het behoeft geen betoog dat de negentiende-eeuwse liefhebber of 
connaisseurr in een totaal andere visuele wereld leefde dan de onze, een verschil dat zich nauwelijks laat 
overbruggen.. Men keek toen hoogstwaarschijnlijk anders naar reproducties dan we tegenwoordig doen. 
Zoo had men destijds oog voor aspecten van reproducties die vreemd aandoen voor de moderne 
beschouwer.. In de eerste plaats is de moderne kunstliefhebber meer dan ooit vertrouwd met de 
kunstgeschiedeniss in kleur. Tegelijkertijd lijk t het daardoor steeds moeilijker voorstelbaar hoe de 
negentiende-eeuwsee toeschouwer gewend was aan 'schilderijen in zwart-wit'. Als gevolg hiervan had men 
wellichtt een andere perceptie van dé vertaling van een kunstwerk in kleur naar een prent in zwart-wit dan 
tegenwoordig.. Ten tweede zijn we tegenwoordig zo vertrouwd met fotografische reproducties, dat het 
mediumm niet meer is weg te denken bij een onderzoek naar de kunstreproductie in het verleden waarin het 
mediumm nog nieuw en experimenteel was. Het is daarbij tegenwoordig nog nauwelijks voorstelbaar wat de 
impactt was van dit nieuwste medium voor hen die destijds gewend waren aan persoonlijke interpretaties 
vann kunstwerken van de hand van individuele prentmakers. Zelfs het eenvoudige feit dat in een 
reproductiee al snel één of twee jaar werk schuilging, vaak veel langer dan in het origineel, doet 
tegenwoordigg merkwaardig aan. Graveurs als Cousins of Dupont werden beroemd met hun bijzondere 
bewerkingenn van eigentijdse kunstwerken en gaven de beeldende kunst ogenschijnlijk het karakter van 
eenn uitvoerende kunstvorm, zoals toneel of muziek. De huidige dominantie van (digitale) fotografische 
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kunstreproductiess heeft ervoor  gezorgd dat de reproducties tegenwoordig beter  en goedkoper  zijn ooit. 
Tegelijkertij dd lijk t onze perceptie van reproducties vernauwd tot een louter  'fotografische blik '  op 
kunstreproductie.. Reproducties zijn daardoor  grotendeels gereduceerd tot een meer  of minder  geslaagde 
weergavee van het origineel. De intrinsieke eigenschappen en kwaliteiten van een reproducties als een 
zelfstandigg werk zijn daarbij  buiten beeld geraakt van de moderne beschouwer. Mede daardoor  is het voor 
onss nu moeilijker  dan ooit om ons een beeld te vormen van de diversiteit aan grafische en foto^afische 
bewerkingenn van kunstwerken waar  zoveel liefhebbers, connaisseurs en kunstenaars in de negentiende 
eeuww vertrouwd mee waren. 

Mett  de receptie van reproducties is een einde gekomen aan de 'levensloop van de reproductie' zoals die in 
dee afgelopen twee hoofdstukken is geschetst. Nadat het initiatie f was genomen tot een reproductie, 
werktenn de betrokken partijen samen bij  de productie ervan, waarna de prent of foto werd verspreid via de 
netwerkenn van de prenthandel en uitgeverij  om uiteindelijk terecht te komen bij  een groot en divers 
publiek.. Li het vervolg van deze studie zal dit brede perspectief van de kunstreproductie in het algemeen 
wordenn ingeruild voor  een meer  specifieke benadering van de kunstreproductie in relatie tot enkele 
individuelee kunstenaars, respectievelijk Ary Scheffer, Jozef Israels en Lourens Alma-Tadema. 
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