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DeDe meest ingelijste kunstenaar 
AryAry Scheffer (1795-1858) en de reproducties naar zijn werk 
HoofdstukHoofdstuk 5 

Naarr aanleiding van Scheffers inzendingen naar de Salon van 1846 schreef de Franse kunstcriticus Thoré: 

'M.. Ingres a une petite église de fanatiques et il laisse la foule indifférente; M. Délaroche est fort 
admiréé par des bourgeois et contesté par les artistes; Delacroix soulève la passion ou ranimosité. 
Aryy Scheffer seul a lê privilege d'une admiration universelle, quoique les vrais artistes ne se 
dissimulentt pas Pencertitude et la débilité de son execution/1 

Aryy Scheffer was in 1795 in Dordrecht geboren en in 1811 op zestienjarige leeftijd met zijn moeder 
Corneliaa Scheffer-Larrime (1769-1839) en twee broers Arnold en Henri naar Parijs gegaan. Daar volgde 
hijj  zijn opleiding tot kunstenaar op het atelier van Guérin en kwam hij in contact met het neoclassicisme 
enn de romantische avant-garde van respectievelijk Ingres en Delacroix. Scheffer inspireerde zich op de 
literairee werken van Goethe, Schiller, Byron en Scott. De sentimentele scènes van Faust, Gretchen en 
Mignonn bracht hij talloze malen in beeld, aangevuld met dramatische taferelen uit de Bijbel. Ondertussen 
schilderdee hij vele portretten van de Franse elite, vooral van het Huis van Orleans, waarmee hij intensieve 
contactenn onderhield. Toen na de Julirevolutie van 183Ö de Hertog van Orleans tot Koning van Frankrijk 
werdd uitgeroepen, werd Scheffer als overtuigd liberaalrepublikein zelfs hofschilder bij de *burger-koning'. 
Vanaff  de jaren 1830 genoot de Nederlandse Fransman een ongekende roem in Frankrijk en ver 
daarbuiten.22 Zijn werk werd op grote schaal gereproduceerd in vele gravures, litho's en foto's, waarover 
Beraldii  in 1892 schreef in zijn overzichtswerk Les Graveurs du XlXe siècle: 

'Maiss Ary Scheffer est, avec Paul Délaroche, Ie peintre qui a été Ie plus capitalement grave, et 
celuii  qui a du a la gravure Ie plus de popularité. Dans les premiers temps, sous la Restauration, 
lorsqu'ill  est voué aux sujets de genre, Ary Scheffer partage avec tous les autres peintres de genres 
less honneurs d'une reproduction telle quelle par burin, la maniere noire ou la lithographic Mais 
lorsqu'ill  passe ensuite aux poétiques figures de Francoise de Rimini, de Beatrice, de Mignon, de 
Marguerite,, lorsqu'il se voue enfin aux subjets religieux, ce sont les premiers burin de son temps 
quii  le traduisent, les Henriquel, Les Calamatta, les Francois, les Aristide Louis, les Beaugrand, les 
Blanchard;; et le succes de ces gravures est considerable auprès de toutes les personnes qui veulent 
placerr sous leurs yeux, dans leur salon, un sujet de sentiment ou de piété. Avec Paul Délaroche, 
AryAry Scheffer est certainement le peintre qui a été leplus encadré. '[curs.RV]3 

Dee grote hoeveelheid reproducties naar zijn werk maakte Scheffer tot een van de meest ingelijste 
kunstenaarss van zijn tijd, aldus Beraldi. Om een indruk te krijgen van wat hij bedoelde, moeten we naar 
hett Dordrechts Museum, in Scheffers geboortestad. Dit museum kreeg in 1899 een unieke verzameling 
reproductiess geschonken door Cornelia Marjolin-Scheffer, Scheffers enige dochter. 

Bladerendd door deze collectie, vinden we al snel diverse bijzondere reproducties in verschillende 
technieken.. Scheffer blijkt niet alleen veel gereproduceerd, maar tevens door de beste prentmakers uit zijn 
tijd.. De oudste reproductie in deze verzameling is een litho naar Scheffers i e Vengeur uit 1817, gemaakt 
doorr de Franse lithograaf Charles de Lasteyrie.[44] In zijn atelier in Parijs, opgericht in 1814, is wellicht 
ookk deze prent gedrukt. Het is een vroeg voorbeeld van de Franse lithografie en waarschijnlijk ook een 

11 citaat Thore uit: tentcat Dordrecht 1995, p. 11. 
22 EwaJs 1985, p.271-293. Zie uitvoerig óver het leven en werk van Ary Scheffers: Grote, Memoirs of the life of Ary Scheffer, 
Londonn 1860, H & C.. Vosmaer, Ary Scheffer 's leven naar het Engelsch van Mevr. Grote. Door H. Met ene opgave van Scheffer 's 
werkwerk naar tijdsorde, doormr.C. Vosmaer, Amsterdam 1861, M. Kolb, Ary Scheffer et son temps 1795-1858, Paris 1937 en 
LJ.I.Ewals,, Ary scheffer Sa vie et son oeuvre, Nijmegen 1987. 
33 Beraldi 1885-1892 [XII] , p.14-15. 
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vann de vroegste reproducties naar  een werk van Scheffer  door  een pionier  in deze techniek.4 Daarnaast 
bevatt  de verzameling interessante gravures, zoals een prent van de Franse meestergraveur  Henriquel-
Dupontt  naar  Scheffers Christus Consolator uit 1842.5[45] Zoals eerder  opgemerkt leverde deze graveur 
eenn belangrijke bijdrage aan de traditionele graveerkunst in Frankrijk , niet in de laatste plaats door  zijn 
succesvollee leerlingen, zoals Aristid e Louis en Alphons Francois, van wie we eveneens prenten 
aantreffen.66 Andere befaamde graveurs in de collectie zijn de Fransman graveur  Zachée Prévost (1797-
1861)) met zijn prent naar  Louis Philippe, lieutenant-général, rencontre Ie Ier regiment de hussardst de 
Italiaann Luigi Calamatta (1801 -1869) met zijn gravure naar  Francesca di Rimini uit 1843 en de Engelse 
prentmakerr  S.W. Reynolds met een aquatint naar  Scheffers portret van de dichter  Beranger.7 Opmerkelijk 
genoegg zijn enkele prenten gemaakt in de typisch Engelse mezzotinttechniek, zoals de prent van de 
Engelsee - maar  vooral in Nederland invloedrijk e - mezzotintet T. Hodgetts uit 1835 naar  Scheffers portret 
vann CM . Talleyrand-Perigord uit 1828. Zeldzamer zijn enkele Franse voorbeelden van dezee Engelse 
techniek,, door  de Franse graveurs Louise en Francois Girard (1787-187Ö).8 Ten slotte stuiten we op 
diversee fotografische reproducties, daterend uit de pionierstijd van dit medium. Bijzondere voorbeelden 
zijnn een zoutdruk van de bekende Franse fotopionierr  Gustave Le Gray van Le Coupeur de nappe uit 
ongeveerr  1851 en een prestigieus fotoalbum met foto's van de bekende fotograaf Robert Bingham, 
uitgegevenn door  Goupil in 1860 ter  ere van de in 1858 overleden Scheffer.[51] 

44 Tentxat Dordrecht 1995, p.23. Afgebeeld is een veldslag tussen dé Engelsen en de Fransen in 1794 met een expliciet liberaal-
republikeinsee strekking. Hoewel Scheffer zelf overtuigd liberaal was, is het niet bekend of deze prent ook op zijn initiatief is 
vervaardigdd en verspreid. Het is ook denkbaar dat het initiatief kwam van de prentmaker Lasteyrie zelf. Behalve lithograaf, 
maaktee ook hij deel uit van de liberale politieke oppositie ten tijde van de repressieve Restauratie. Wellicht gebruikte hij vanuit dit 
perspectieff  het nieuwe medium voor de verspreiding van het liberaal-republikeins gedachtegoed. Na de dood van Lasteyrie 
schilderdee Scheffer een portret van de vooraanstaande liberaal en lithograaf. Behalve deze vroege prent vinden we in de 
verzamelingg nog diverse litho's, gemaakt in de jaren *2Ó en later. Zo vervaardigde de lithograaf Maurin (1793-1860) in 1826 een 
lithoo van zijn werk Griekse meisjes die tijdens een veldslag de Heilige Maagd om bescherming smeken. Hét schilderij was een 
geschenkk van de Hertogin van Orleans aan haar echtgenoot Louis-Philippe. Ook in dit werk klinkt Scheffer's politieke voorkeur 
doorr refererend aan de moderne Griekse vrijheidstrijd die op dat moment gaande was en die ook gehoor vond bij de liberale 
Hertogg van Orleans. Een andere vroege reproductie is de litho van Marin Lavigne naar Scheffers historiestuk, Anna koningin van 
OostenrijkOostenrijk weigert Broussel vrij te laten uit 1828. Het schilderij was een opdracht voor de kunstgallerij van het Palais Royal. In dé 
Revolutiee van 1848 ging het werkk verloren, téntcatDordrecht 1995, p.24-25. Nadien verschenen ér in de jaren dertig prenten van 
befaamdee lithografen als H.Garnier (1802-1855) naar het portret van Gericauk en L. Noèl naar Le Roi de Thulê en van de 
portrettenn van Rossini en Liszt. Daarnaast maakte Scheffers leerling, M. Fajans een litho naar Le Giaour. 
Eenn vroege gravure naar Scheffers werk is prent uit 1825 van de hand van Alfred Johannot naar Les Örpkelins uit 1823. In De 

KunstkonijkKunstkonijk wordt de prent toegeschreven aan Tony Johannot die werkzaam was voor verschillende uitgevers in Parijs: 'Eindelijk 
kooss hij twee werken naar zijn eigen smaak, de Weezen en Verdwaalde Kinderen van onze Scheffer, en deze beide gravures 
verschaftenn hem eene plaats boven een aantal middelmatigheden.', zie: Anoniem, 'Tony Johannot1, Z)e Kunstkronijk (1854), p.91. 
Hoewell  Dupont vooral beroemd raakte met gravures beheerste hij ook andere grafische technieken en maakte hij ondermeer een 
lithoo naar het schilderij Marie d'Orleans assise dans son atelier (1838). 
66 Van de graveur A. Louis (1815-1852) vinden we een gravure naar Scheffers Mignon regrettant sa portie en Mignon aspirant au 
cielciel en Francois bracht ét Marguerite a t'Eglisë en Mignon et le vieux joeur de harpe in prent 
77 Prévost had met Henriquel-Dupont op het atelier gewerkt van de befaamde graveur Bervic, zie: Beraldi 1885-1892pCTJ, p.44-47. 
Dee geboren Italiaan maakte vooral in Frankrijk naam met zijn prenten naar Ingres en oude meesters. Op advies van dé Franse 
graveurr Taurel was Calamatta naar Parijs vertrokken én werd hij al snel een vertrouwde figuur in de omgeving van Ingres, 
Georgess Sand en Scheffer. Zijn leerling Calamatta werd in 1836 als aangesteld als hoogleraar aan de graveeropleiding van de 
Érolee des Beaux-Arts té Brussel. In dit verband kan ook gewezen worden op de gelauwerde Engelse graveur G.T. Doe, die als één 
vann weinige graveurs lid was van Royal Academy en zelfs de titel 'Historical engraver to the Queen' droeg, en een prent maakte 
naarr Scheffers portret van Madame Hollond. 
88 Francois Girard stapte in 1830 over op de snellere techniek die hij in Londen onder de knie had gekregen. Beraldi merkte erover 
op:: 'Il a eu peu d'trmtateurs: la vraie maniere noire n'a jamais pu arriver è être un genre francais, et a détróner 1'aquatinte.', zie: 
Beraldii  1885-1892 [VIT] , p, 146- Ook de lithograaf H. Gamier legde zich, op advies van uitgevers, toe op de mezzotint en maakte 
onderr andere een prent in deze techniek naar een schilderij van Scheffer. Zie: Beraldi noemt twee bekende prenten naar Scheffer: 
ArmandArmand Carrel en Odilon Barrat en costume de professeur, zie Beraldi 1887 ryilj , p.222. Naast deze mezzotints zijn er enkele 
aquatintss van de prentmakers Jazet en Ëichens prenten naar Scheffers Faust dans son cabinet en Marguerite au rouet. In 1834 
verscheenn reeds een ets van Adele Ethiou naar het portret van P.L.Courier. De pure etstechniek lijkt echter slechts spaarzaam te 
zijnn gebruikt voor de reproductie van Scheffers werk. Enkele uitzonderingen zijn de prenten van P. Rajon naar Marguerite a 
ll  'Bglise en Faust au sabbath apercoit le fan tome de Marguerite gemaakt in de jaren zeventig, lang na Scheffers dood, in een 
periodee dat de etstechniek inmiddels erg populair was voor kunstreproductie. 
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Dee reproducties naar het werk van Ary Scheffer staan in dit hoofdstuk centraal. Hoe werden deze 
reproductiess geproduceerd, verspreid, gewaardeerd, en bovenal: hoe ging dee kunstenaar zelf om met de 
mogelijkhedenn van reproductie? Wat wist hij van het auteursrecht, hoe was zijn relatie met prentmakers en 
watt voor reproducties verschenen er naar zijn werk? De prenten raakten vervolgens verspreid over het 
publiekk van liefhebbers en connaisseurs. Een van hen was Vincent van Gogh, een groot bewonderaar van 
Schefïerss werk en de reproducties ervan. Aan het eind van dit hoofdstuk zal de betekenis van reproducties 
voorr Scheffer en zijn werk aan de orde komen. Op basis van een nadere vergelijking van Scheffers 
schilderijenn met de reproducties ervan wil ik tot slot ingaan op de vraag in hoeverre 'reproduceerbaarheid' 
eenn rol speelde bij de vervaardiging van de originele werken. Bij de verwijzing naar de diverse werken en 
dee reproducties» hanteer ik zoveel mogelijk de titels zoals die in de negentiende-eeuwse context werden 
gebruikt.. De meeste wérken kenden Frans titels, die afhankelijk van de situatie werden vertaald in een 
Nederlandsee of Engelse variant. Deze verschillende titels van de werken en de reproducties zijn 
interessantt vanwege de verspreiding van het werk en ik heb ze dan ook zoveel mogelijk in stand 
gehouden.. Voor de duidelijkheid heb ik soms een andere ook wel gebruikte titel toegevoegd al of niet in 
eenn andere taal. 

SchefferScheffer en het 'droit de reproduction' 

Wass Scheffer bekend met het auteursrecht? De vraag is niet alleen historisch interessant. Destijds was de 
kwestiee al juridisch relevant. Immers, zoals eerder uiteengezet, was het voor kunstenaars van belang om 
expliciett aanspraak te maken op het droit de reproduction. Wie het niet vroeg, werd overgeslagen. In deze 
contextt schreef Scheffer in januari 1845 een interessante brief aan zijn zwager AJ. Lamme: 

'J'aii  vendu mon tableau du Christ avec les Stes femmes 14000 comprix Ie droit de gravures è 
Goupill  Ce tableau est presque terminé. Je me mettrai de suite aux tiens et promets un pour un peut 
etree les deux pour Ie mois de raai. J'ai vendu a Godecharle la jeune fill e avec la vierge fr. 12.000 
sanss Ie droit et promis de la livre pour Ie mois d'aout pour rexposition a Bruxelles. 

All  voordat hij het schilderij had voltooid, had hij het tezamen met het reproductierecht verkocht aan de 
firmaa Goupil. m het andere geval verkocht hij het werk expliciet zonder het reproductierecht. Het zijn de 
eerstee directe aanwijzingen van Scheffers juridisch besef van zijn werk. Waar hij zijn kennis van het recht 
vandaann haalde, valt moeilijk te achterhalen, maar hij had gelegenheid genoeg. Zoals opgemerkt waren de 
kunstenaarss uit zijn directe omgeving in de jaren dertig en veertig een bekend met het auteursrecht. Ingres 
onderhandeldee over zijn rechten met Goupil en Vemet publiceerde in 1843 zelfs een uitvoerige 
verhandelingg over dit onderwerp. Ook via de kunsthandel is Scheffer wellicht met het reproductierecht in 
aanrakingg gekomen.10 Ten slotte was de schilder bevriend met vooraanstaande juristen, zoals raadsheer 
Baronn de Schonen, van wie hij reeds in 1822 een portret schilderde en met wie hij wellicht ook over het 
droitdroit de reproduction heeft gesproken. 

Nett als veel tijdgenoten verkocht Scheffer het reproductierecht van zijn werken. Hoeveel men 
hieraann verdiende blijf t in de historische praktijk vaak onduidelijk. Van Scheffer zijn wel enige gegevens 
hieromtrentt bekend. De prijs voor zowel het eigendomsrecht als het reproductierecht kwam niet door de 
wetgeverr tot stand, maar door de marktwerking van vraag en aanbod. Het juridische onderscheid tussen 
beidee rechten vertaalde zich daarbij zeker niet altijd in twee afzonderlijke bedragen. Zo verkocht Scheffer 
inn 1846 zijn werk L 'Ensevelissement du Christ met het droit de reproduction voor 14.000 of 15.000 
francs.111 Anne-Marie de Brem wijst in haar bijdrage over Scheffers inkomen ook op reproductierechten.12 

99 brief van Ary Scheffer aan A.J. Lamme, januari 1845, Dordrechts Museum. 
100 Zo kocht Goupil reeds inn de jaren dertig reproductierechten van populaire schilderijen, zoals in 1837 het reproductierecht van 
eenn werk van de populaire schilder Winterhalter, anoniem, 'Variétés', L 'Artiste, (1837), XII I p.128. 
nn Zie: Anoniem, 'Resumé de nos travaix en 1844 et 1845', L 'Artiste (1846) VI, p.143. De gravure werd gemaakt door Keiler en 
uitgegevenn door Goupil. 
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Inn 1848 ontving Scheffer  bijvoorbeeld voor  de verkoop van een replica met het reproductierecht 14.000 fr. 
Eenjaarr  later  kreeg hij  12.000 fr.  voor  een werk inclusief het droit de reproduction. In 1856 verkocht hij 
opnieuww een replica met het reproductierecht voor  14.000 fr.  Ten slotte ontving hij  in het laatste jaar  van 
zijnn leven voor  drie replica's met de rechten in totaal 42.000 fr.  In al deze gevallen verkocht Scheffer  zijn 
werkenn inclttsiefhsX reproductierecht. Hierdoor  is het moeilijk vast te stellen wat precies de waarde was 
vann dit recht als zodanig. Ook is het niet bekend of Scheffer  zelfstandige reproductierechten verkocht, los 
vann het originele werk. Om toch een indruk te krijgen van de economische waarde van het 
reproductierecht,, kunnen we een voorzichtige vergelijking maken met vergelijkbare werken die zonder 
reproductierechtenn werden verkocht. Volgens De Brem kreeg de schilder  voor  replica's ongeveer  5.000 tot 
6.0000 fr.  Op basis daarvan kan de waarde van het reproductierecht voorzichtig worden geschat op 7.000 
tott  9.000 fr.  per  werk. Hoewel het om voorzichtige ramingen gaat, lijk t Scheffer  bij  dergelijke replica's 
duss evenveel, of soms iets meer  aan het reproductierecht te hebben verdiend dan aan het eigendomsrecht 
vann het werk zelf.13 Een dergelijke verhouding treffen we ook aan bij  succesvolle Engelse tijdgenoten, 
zoalss Landseer  en Wilkie . 

Hadd een schilder  het reproductierecht overgedragen, dan was hij  het in beginsel kwij t In de 
praktij kk  werden kunstwerken regelmatig meer  dan eens gereproduceerd. Dit kon tot de merkwaardige 
situatiee leiden dat de kunstenaar, nadat hij  het reproductierecht had afgestaan, niet meer  het alleenrecht 
hadd voor  de vermenigvuldiging van zijn werk. Dit deed zich voor  toen Scheffer  eens een verzoek kreeg 
vann een anonieme dame om een litho te mogen maken naar  een van zijn schilderijen. De schilder  had 
echterr  zijn toestemming reeds gegeven aan een graveur. Voor  het instemmen met een andere prent was de 
schilderr  genoodzaakt om deze 'terug*  te vragen. Scheffer  kreeg de goedkeuring, maar  de graveur  stelde, 
mett  het oog op zijn eigen prent, wel enige voorwaarden. In antwoord aan de dame verwoordde Scheffer 
dezee eisen: 

Taii  obtenu de 1'homme qui fait graver  ce tableau 1'autorisation de laisser  faire la lithographe que 
vouss me demandez, il stipule seulemant qu'on ne ne dessine que la figure de Marguerit e celle de 
Faustt  et de Méphistophélès et point les figures accessoires afin que toute la composition ne soit 
pass reproduire. Je vous envoie un dessin sur  lequel on pourra prendre ces trois figures a retoucher 
apress Ie tableau qui reste chez moi jusqu'a la fin du mois.'14 

Mett  het oog op de bescherming van zijn eigen prent, verbood de graveur  dus de reproductie van de gehele 
voorstelling.. Ook de schilder  zelf kon hier  niet tegen ingaan. Om misverstanden te voorkomen stuurde 
Schefferr  de dame een tekening van de 'toelaatbare' compositie voor  reproductie. Afgezien van de 
juridisch ee vrijhei d om een werk te reproduceren, was het van belang om door  de eigenaar  te worden 
binnengelatenn en toegang te krijgen tot het te reproduceren werk. Zo was in musea het reproduceren van 
kunstwerkenn vaak aan huisregels gebonden. In dit licht moet wellicht de brief van Scheffer  begrepen 
worden,, die hij  schreef aan het Louvre, eigenaar  van zijn schilderij  Marguerite au Jardin: * Je prie la 
Directionn des Musees de laisser  faire un croquis a la mine de plomb de mon tableau de Marguerit e au 
Jardin.' 15 5 

All  met al lijk t Scheffer  zich nadrukkelij k bewust van de betekenis van het reproductierecht. Afgezien van 
dee verschillende brieven blijf t het echter  bij  spaarzame aanwijzingen. Zo blijf t zijn juridische relatie met 
dee firma  Goupil in het duister  gehuld doordat de boekhouding van Goupils uitgeverij  verloren is gegaan. 

122 A.-M. de Brem in: Tentcat. Parijs 1991, p.53-55. Het betreft hier overigens alleen inkomsten gedurende de laatste tien jaar van 
zijnn leven. 
133 Opgemerkt wordt dat dergelijke replica's zeker niet de kostbaarste werken waren in zijn oeuvre. Ter vergelijking werd 
gedurendee de laatste periode van zijn leven werd voor zijn grootste schilderijen tussen de 15.000 F en 20.000F betaald. Hoewel 
reproductierechtenn slechts een beperkt deel van zijn inkomsten waren, ging het om substantiële bedragen. 
ww brief van Ary Scheffer aan een anonieme dame, 17 juin 1838-1840, Fondation Custodia Parijs. Het betreft hier de reproductie 
vann Faust au Sabbath of Marguerite sortant au l'egiise. 
155 brief van Ary Scheffer aan de Directie van het Louvrep], 6 april 1846, met dank aan de heer Leo Ewals die mij wees op deze 
brief f 
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Warenn er contracten tussen de schilder en de firma? Het is goed mogelijk, maar misschien zijn ze er ook 
nooitt geweest. Tussen kunsthandels en kunstenaars golden vaak informele afspraken, die, hoewel niet 
minderr bindend, nooit op papier zijn gezet. De jarenlange informele band tussen Scheffer en Goupil doet 
'vrezen'' voor het bestaan van uitvoerige contracten. Illustratief is een handgeschreven opmerking van 
Schefferr op een prent van Henriquel-Dupont naar Christus Consolator. De prent werd uitgegeven door 
Goupil,, maar dit exemplaar is niet verkocht en bleef achter in de resterende boedel van de firma, zoals d;e 
nuu wordt bewaard in het Musée Goupil in Bordeaux. In de marge van de prent schreef Scheffer: 'Je 
soussignéé declare que MM. Goupil et cie sont seuls propriétaires de droit exclusif de reproduction de la 
présentee composition que je leur ai vendu sans reserve, Paris 6 mai 1857.'16 De gravure van Dupont is 
wellichtt de populairste reproductie die naar Scheffers werk is verschenen. Dat Goupil het droit de 
reproductionreproduction van dit werk had, hoeft geen verbazing te wekken. Dat Scheffer, gezien het belang van de 
prent,, hier geen misverstand over wilde laten bestaan, is ook begrijpelijk. Opmerkelijk is echter dat deze 
belangwekkendee mededeling terloops in de marge van een prent is genoteerd in plaats van in een 
uitgewerktt contract. Meer dan de inhoud is de vorm van deze afspraak interessant en wellicht tekenend 
voorr de informele verstandhouding tussen Scheffer en zijn kunsthandelaaruitgever Goupil. 

Schefferr verdiende aan reproductierechten, maar het blijf t de vraag of hij nog extra inkomsten genoot uit 
dee verkoop van prenten naar zijn werk, bijvoorbeeld in de vorm van royalties off  andere winstdeling. Van 
dergelijkee inkomsten is niets bekend en wellicht heeft hij ze nooit gehad. Waarschijnlijk ging het 
financiëlee voordeel van een succesvolle prent vooral naar de uitgever. De omvangrijke inkomsten van de 
uitgeverr Goupil uit de uitgaven van reproducties vormden de aanleiding voor een rechtszaak tegen de 
firma,, aangespannen door de nabestaanden van enkele beroemde - en door Goupil veel gereproduceerde -
kunstenaars:: de erven van Paul Délaroche, Horace Vernet en namens Scheffer, zijn dochter Cornelia 
Marjolin-Scheffer.. Op 26 juli 1878 volgde de uitspraak: 

'Declaree Goupil et Cie bien et légitimement en possession du droit de reproduction les oeuvres 
dontt sagit; les declare mal fondés dans leurs demandes è fins de dommages-intérêts, les en 
déboüte;; Condamne les demandeurs en tous les dépens faits contre chacun, en ce qui les concerne, 
parr Goupil et Ie ministre des beaux-arts, lesquels, pour les héritiers Délaroche, comprendront 
renregistrèmentt des deux traites porduits, dónt distraction.'17 

Dee eisers, onderwie Scheffers dochter, werden in het ongelijk gesteld, maar ook twintig jaar na Scheffers 
doodd bleken de reproductierechten van zijn werken van groot belang. 

ZelfstandigeZelfstandige reproducties 

EenEen onvoltooide reproductie 
Opp 16 december 1845 overleed de jonge talentvolle graveur Henricus Wilhelmus Couwenberg (1814-
1845),, waardoor hij zijn gravure naar Scheffers Mignon et son Père onvoltooid moest laten. Taurels 
beroemdstee leerling gold al jong als een groot talent met een veelbelovende toekomst.18 Zijn dood op 31-
jarigee leeftijd maakte echter een einde aan zijn carrière, die nog maar nauwelijks was begonnen. 

Schefferr had zijn schilderij Mignon et son Père ge'öispireerd op Goethes roman Wilhelm Meisters 
Lehrjare.Lehrjare. Enkele jaren eerder had hij al twee voorstellingen geschilderd met dit personage van Mignon: 
Mignon:Mignon:  Mignon regréttant la patrie en Mignon aspirant au ciel. Beide werken werden met succes 
geëxposeerdd op de Salon van 1839. Ze werden allebei gegraveerd door de graveur Aristide Louis, waarna 

166 H.Dupont gravure naar Christus Consolator, in de collectie van het Musée Goupil te Bordeaux, inv.93-I-2-l 173. 
177 Proces MM. Délaroche, Mme veuve Vemet, Mme Marjolin-Scheffer contre MM Goupil et Cie, editeurs. Tribunal civil de la 
Seine,, première chambre, Présidence de M.Aubépin 1878. 
188 Met behulp van tekeningen van zijn broer A.J. Couwenberg maakte hij een serie van 12 landschappen uit de omgeving rond 
Arnhem,, zie: Vervoom 1983, p.47. 
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dee beide prenten op him beurt succes kenden op de Salon van 1844.19[53] Het is dan ook niet vreemd dat 
Schefferr  een derde, verwante compositie met Mignon schilderde, die hij  voltooide in de eerste maanden 
vann 1844. Nadat het schilderij  in het voorjaar  in Brussel was geëxposeerd, was het in juni in Londen te 
zien,, waarna het door  Koningin Victori a werd gekocht voor  708 pond. 

Gezienn het succes van de eerdere twee varianten van Mignon is het geen toeval dat na de twee 
eerderee gravures van Louis, ook deze derde variant van Mignon in prent werd gebracht. Sterker  nog, de 
graveurr  Couwenberg had het contract voor  reproductie al getekend, toen Scheffer  nog bezig was met het 
origineel.. Volgens Taurel was Couwenberg diep onder  de indruk van Scheffers originele schilderij. Wie 
daadwerkelijkk  het initiatie f heeft genomen voor  de reproductiegravure is niet bekend. In ieder  geval sloot 
dee graveur  al op 9 oktober  1843 in Parijs met de firma Goupil de overeenkomst voor  de gravure. Enkele 
wekenn later  was hij  terug uit Parijs en schreef hij  op 1 november  vanuit Amsterdam een brief aan zijn 
ouders: : 

'Zooo als gij  dan nu ziet ben ik terug. Welnu ik ben niet zonder  resultaat weder  hier. Uit mijn brief 
aann Bram en U allen zult U eenige bijzonderheden hebben vernomen. Thans zal ik U melden, dat 
ikk  alleen wagte, om Parijs te verlaten tot ik tot ik werkelijk een contract met de uitgever  Goupil et 
Vibertt  zoude geteekend hebben, voor  de gravure van eene schilderij  van Scheffer  te Parijs. Dat 
contractt  heb ik dan donderdag den 9en 's avonds elf uur  onderteekend, en ik heb daarbij  de 
gravuree voor  twaalf duizend francs aangenomen om in twee jaar  te leveren. Indien de goede God 
mijj  gezondheid en een helder  doorzicht in de zaak schenkt, hope ik die veel spoediger  af te zullen 
krijgen .. Het is een goede prijs , en die gelijk staat met prijzen van de beste fransche graveurs. Ik 
hebb dus die satisfactie mogen medenemen, dat ik door  mijn reeds gemaakt werk alléén en niet 
doorr  kruiwagens dat werk heb verkregen, waarvan ik mij  voor  de toekomst alles goeds moet 
belovenn bij  de nadere voltooijing van de Douw en de Rembrandt die daar  zeer  veel bijval hebben 
gevonden.. Bc heb getracht het contract zoo gemakkelijk mogelijk in te rigten. Met februari j  of 
daaromtrentt  krij g ik de tekening en zal dan elke twee maanden 1000 francs ontvangen, hetzij  ik 
hierr  dat werk maak, ofwel te Parij  s, en hieromtrent ben ik nu nog niet bepaald. Daar  is het leven in 
veell  opzichten goedkoper, en hier  is waarlij k alles duur, zooals U trouwens zeker  weet. Op ons 
gemakk echter  zal ik alles rijpelijk  overwegen, met al de information nu door  mij  in persoon en op 
dee plaats zelve ingewonnen. In alle gevallen zal ik op het laatst van het werk en voor  den afdruk te 
Parij ss moeten zijn voor  meer  of minder  tijd,' 20 

Couwenbergss brief geeft een bijzondere indruk van het afsluiten van een contract voor  een reproductie. In 
dee afspraken over  de prijs , termijn(en) en werkwijze van de prent herkennen we de organisatie van het 
reproductieproces.. Hoewel het contract zelf mij  niet bekend is, blijk t het er  wel geweest te zijn. Hij  sloot 
hett  met de bekende firm a Goupil, die hem een tamelijk riante betaling bood. Het is opmerkelijk dat deze 
uitgeverijj  met de jonge Couwenberg in zee ging. Zeker, de graveur  had op de academie al diverse prijzen 
gewonnenn en al snel naam gemaakt, maar  hij  stond nóg aan het begin van zijn loopbaan. In zijn brief 
suggereertt  Couwenberg dat hij  de opdracht voor  de reproductie naar  Scheffers Mignon et son Père mede 
tee danken had aan zijn prenten naar  een schilderij  van Dou (naar  Meisje met mandje met fruit bij  venster, 
desüjdd in de collectie Six) en de Staalmeesters van Rembrandt. Hij  kon de beide gravures echter  nog 
slechtss in onvoltooide staat aan de uitgever  tonen als een teken van zijn vakmanschap. Toch waren ze 
goedd genoeg om de uitgever  van zijn kunnen te overtuigen. Overigens zijn ook deze twee prenten nooit 
doorr  Couwenberg afgemaakt en werden ze na zijn dood voltooid door  respectievelijk de graveurs J. de 
Maree en J.W. Kaiser. 

Inn 1844 berichtte De Kunstkronijk over  Couwenbergs werkzaamheden in Parijs: 

199 tentcat. Dordrecht 1995, p.I94-196. 
200 Brief van Couwenberg geciteerd in: Heij 2002, p.297. 
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'Naarr  wij  vernemen is onze uitmuntende graveur, de Heer  Couwenberg, op zijn laatste reize naar 
Parijs,, aldaar  uitgenodigd geworden, om eene grote schilderij  van den beroemden Scheffer  in 
gravuree te brengen, welke schilderij  te dien einde eerstdaags naar  herwaarts zal overgezonden 
worden.. Wij  verheugen ons in dit vereerend berigt, waaruit wij  met blijden trots ervaren, dat onze 
verdienstelijkee vaderlandsche kunstenaars buiten 's lands op hunne echte waarde beginnen geschat 
tee worden.'21 

Hoogstwaarschijnlijkk  ging het hier  om Couwenbergs prent naar  Scheffers Mignon waarvoor  de graveur 
wellichtt  op bezoek ging bij  de schilder  zelf. Of hij  daar  ook het origineel zag is niet duidelijk . Wellicht 
zagg hij  het in het voorjaar  van 1844 in Brussel op een tentoonstelling, waarna het verhuisde naar  de 
collectiee van Koningin Victoria . 

Al ss alternatief voor  het schilderij  had Couwenberg uit Parijs een tekening van het schilderij 
ontvangen.. Met het schilderij  nog in zijn herinnering, was zijn teleurstelling groot toen hij  de tekening 
onderr  ogen kreeg. In een uitvoerige brief aan de schilder, die hier  integraal wordt geciteerd, uitte de 
graveurr  zijn bedenkingen: 

**  Monsieur, 
Jee saisis Toccasion favorable qui se présente par  Ie depart de Mr . 1'advocat De Bruine 

pourr  Paris, afin de vous avertir  la recette du dessin de Mr . Thevenin. En même terns Mr . de Bruine 
enn profiter a beaucoup en faisant votre connaissance honorable, Monsieur. Et alors certes il poura 
pluss encore admirer  vos beaux tableaux qui malheureusement nous parviennent si rarement Mr . 
dee Bruine est celui du petit nombre de nos véritables amateurs, qui favorise le plus par  son 
influencee ici, les beaux arts et qui est darts le paysage un peintre tres distingue quoiqu'i l ne se soit 
pass fait artiste. 

C'estt  done avec plaisir  qui ce dessin me soit parvenu. Comme j 'ai en 1'honneur  de vous 
écriree Monsieur, de Bruxelles devant le tableau c'est ouvrage m'a beaucoup touche et tellement 
quee je sentais quelque regret en recevant le dessin, de ne pas avoir  pu moi même interpreter  ces 
caractères. . 

Malheureusementt  j  e n'avais pas recu le dessin alors. Et j e n'emportais du tableau que le 
caiquee exact des parties essentielies, et ca heureusement, parceque c'était votre désir  Monsieur, 
commee je lisais plus tard dans vos observations, Monsieur, qui sont tres justes. Permettez moi de 
vouss soumettre les miermes lesquelles j'espère n'écarteront pas des votres. En general le dessin ne 
mee parait pas avoir  ce relief, quoiqu'étant tres vigoureux au tableau. La tête du vieillard , étant 
absolumentt  du Rembrandt dans le tableau, quand aux tons, et ayant cette belle transparence de la 
naturee dans les ombres, a en sus ce caractere incomprehensible, dans les yeux par  exemple, que 
j'étai ss si curieux de retrouver  dans le dessin. Est ce en vérité è raison que j e me suis trouvé 
desapointé?? Pour  moi la tête du vieillard me parait plus grossiere, et par  lè même plus grande par 
raportt  è la tête de Mignon, que dans le tableau. Je crois qu'i l y manque de la finesse dans le 
modeléé et quelque chose de plus fin dans le fond, quelque chose de plus fuyant, pour  qu'on y 
pensee moins. Le caractère de la tête de Mignon et le dessin du bras gauche me paraissent plus 
fidèles.fidèles. Mais ce sera avec plaisir  que je recevrai la reduction promis que Messrs Goupil avaient 
oubliédee joigndre au dessin. 

Commee le sort du tableau n'est pas de venir  par  ici en Hollande, j e me propose dans le cas 
ouu cette piece reste quelque part dans la Belgique ou en Engleterre, d'y aller  revoir  ce dessin avec 
lee tableau et j e ne doute pas que le propriétair e consentira a cela. Quoique mes obervations vous 
paraitron tt  exagérés Monsieur, je ne condamne pas le dessin auquel Mr . Thevenin a employé tous 
sess soins, mais pardonnez la liberté avec laquelle je vous soumets ceci par  Texaltation avec lequel 
j'a ii  vu le tableau. 

211 Anoniera, 'KunstberigtenM>eA:«nj/Jtron^(I843-44),jrg.4>p.64. 
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Enn attendant quelque lettres par  rintermède de Mr . de Bruine, qui voudra s'en charger, et 
sii  vous Ie juger  nécessaire, je pourai m'occuper  des choses acessoires, ce qui sera toujours avec la 
pluss haute consideration Monsieur  voire tres humble serviteur, 
H.W.. Coüwenberg.'22 

Dee tekening was zwak doordat deze niet kon worden afgewerkt, want het origineel was reeds verzonden 
naarr  de Koningin van Engeland. Als oplossing werd aangeboden dat de graveur  op basis van de tekening 
konn beginnen aan zijn gravure, maar  dat hij  later  naar  Parijs zou terugkeren, 'om zijne gravure onder  de 
oogenn van den schilder  te voltooijen, [en] hij  later  in de raadgevingen en verbeteringen van dezen laatsten 
middelenn zou vinden tot herstel der  dwalingen waarin de gebreken der  teekening hem hadden kunnen 
doenn vervallen', zoals de meestergraveur  Taurel later  stelde.23 Problemen van de zwakke tekening zouden 
kunnenn worden ondervangen, althans dat was de mening van de schilder Schèffer. De graveur 
Coüwenbergg had echter  zijn bedenkingen. Zoals Taurel stelde: 'hi j  had te veel ondervinding om niet te 
wetenn dat bij  het graveren het altij d moeijelijk , soms onmogelijk is, om, ten opzigte van de uitdrukkin g en 
dee vormen, de bij  den aanleg begane fouten te verbeteren.'24 

Dee bewuste tekening was niet van de hand van Schèffer  zelf, maar  van de (wellicht met de 
schilderr  bevriende) graveur  J.C. Thévenin (1819-1869). Terwij l de schilder  vertrouwde op zijn correcties 
achteraf,, was Coüwenberg zich vooraf bewust van het moeilijk te keren graveerproees. Bij  afwezigheid 
vann het origineel was de tekening nu eenmaal het belangrijkste richtsnoer bij  de reproductie. Het is 
begrijpelij kk  dat Coüwenberg liever  zelf de tekening maakte, zoals collega-graveur  Calamatta deed voor  de 
reproductiee van Scheffers Francesea di Rimini.25 Het gebruik van dergelijke tekeningen was vri j  algemeen 
enn had tot voordeel dat het reproductieproces als het ware kon worden 'losgeweekt'  van het origineel. 
Tegelijkertij dd lagen gevaren op de loer. Een gebrekkige tekening leidde onherroepelijk tot problemen bij 
dee reproductie. Li een ander  geval zorgde Schèffer  zelf ervoor  dat de tekening niet langer  overeenkwam 
mett  het originele werk. Zo bestaat er  een krijtstudi e van zijn werk Jacob ei Rachel uit 1856. Het schilderij 
werdd gegraveerd door  Jules Levasseur, waarvoor  deze waarschijnlij k vooral de tekening gebruikte in 
plaatss van het originele schilderij. Eenjaar  later  had de schilder  echter  enkele details in zijn schilderij 
aangepast.. Toen in 1859 de prent van Levasseur  verscheen, gaf deze de inmiddels 'achterhaalde' 
compositiee uit 1856 weer. Waar  graveurs niet de mogelijkheid hadden, of namen, om hun werk af te 
stemmenn op het schilderij  konden merkwaardige verschillen ontstaan tussen het origineel en de 
reproductie. . 

Mett  behulp van de tekening maakte de graveur  waarschijnlij k zelf een tekening om de contouren 
vann de voorstelling op een plaat over  te brengen. Hiervoor  legde hij  de tekening op de bewerkte etsplaat. 
Doorr  de lijnen nu met een naald door  te prikken in de etsgrond kon de graveur  een patroon van 
stippellijnenn overbrengen op de plaat. Vervolgens kon hij  de verschillende onderdelen van de voorstelling 

BB Hèij 2002, p.298. Couwenbergs leermeester de graveur Taurel kende de problematische tekening ook en had Couwenbergs 
teleurstellingg van dichtbij meegemaakt: 'Men zou de teleurstelling van onzen kunstenaar hebben moeten zien, toen hij uit Parijs 
diee teekening ontving, waarnaar hij zijne gravure moest maken; en toch was die teekening door eene bekwame hand en onder de 
oogenn van den schilder gemaakt: maar zij beantwoordde in geenen deele aan de herinneringen die hem van het oorspronkelijke 
stukk waren bijgebleven.[...] In het oorspronkelijke was uitdrukking, teekening, de lichte en dondere partijen krachtig en liefelijk; 
hierr ondertusschen was alles zwart, ondoorschijnend en de figuren stijf voorgesteld als zij van hout waren. Waar waren de 
bevallighedenn van het jonge meisje gebleven? En de grijsaard, de grijsaard vooral, welk een verschil! Wat was er van dat droevig 
enn indrukwekkend gelaat, van dat afgeleefde door wroegingen verteerde ligchaam, van dat heldere, vaste en in de toekomst 
blikkendee oog geworden? Dat alles was bedorven, én onze vriend daardoor wanhopend, want wat moest hij nu, verre van het 
oorspronkelijkee schilderij en met zulk eene teekening aanvangen?', zie: JJ.F. Noordziek, 'Coüwenberg', De Kunstkronijk 10 
(1849),, p.70. Deze tekening was dan ook van een ander niveau dan waar Coüwenberg mee gewerkt voor de reproductie van Van 
derr Heists Schuttersmaaltijd en De A vondsckool van Gerard Dou, tekeningen die zo fraai uitgewerkt waren dat ze volgens Taurel 
zelfss bij vernietiging van de originelen, voldoende zouden zijn voor de handhaving van hun roem. 
233 JJ.F. Noordziek, 'Coüwenberg', De Kunstkronijk 10(1849), p.70. 
244 J.J.F. Noordziek, 'Coüwenberg', De Kunstkronijk 10 (1849), p.70. 
255 Zie de aankondiging van etsen van Unger naar werken uit Museum Kassei, heliogravures naar Oude Meesters bij Goupil, en de 
verkoopp van nagelaten kunstwerken van Calamatta, waaronder tekening naar Scheffér, Anoniem, 'Kunstnieuws', De Kunstkronijk 
(1872),JRG14,p.l6. . 
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verderr aanbrengen, zoals te zien is in de vroegst bewaarde staat van de prent.[46] Opvallend is dat 
Couwenbergg zijn aandacht allereerst heeft gevestigd op de lastige details van de hoofden van Mignón en 
haarr vader en de achtergrond openliet. Graveurs werkten meestal andersom. In de tweede bekende staat 
hadd Couwenberg inmiddels de afbeelding volledig aangebracht. Zoals Hei] terecht opmerkt, is de 
afbeeldingg nog louter mét de etstechniek aangebracht en vertoont de prent nog geen sporen van de burijn. 
Dee prent stond daarmee als het ware nog in de 'grafische grondverf. Met de zwakke tekening als 
voorbeeldd zag Couwenberg de problemen al aankomen; bovendien bleef de door Goupil toegezegde 
reductiee eveneens achterwege. Toen de besloot de graveur: 

'zonderr op tijd noch onkosten te zien, noch te letten op de moeijelijkheden welke hij zou kunnen 
ontmoetenn tot het bekomen van vergunning om in de vertrekken der koningin van Engeland 
tóegelatenn te worden, en de toestemming te erlangen om zich gedurende een zeker aantal dagen 
tegenn over de schilderij neder te zetten, ten einde de schets die hem tot teekening moest dienen te 
verbeteren.. Alleenn dus om zich op de hoogte der hem toevertrouwde onderneming te plaatsen, en 
zichh in die stelling te handhaven, wilde hij zijn gezin verlaten, en die reis ondernemen.*26 

Dee graveur kreeg gelukkig toestemming van Koningin Victoria om Scheffers schilderij van dichtbij te 
bestuderen.. Hierdoor weten we precies voor welk schilderij hij zijn aantekeningen heeft gemaakt, m 
anderee gevallen is dat vaak veel minder duidelijk. Net als bij veel van zijn tijdgenoten bestaan er van 
Schefferss werken vele varianten in de vorm van replica's, reducties en kopieën.27 Behalve dat Scheffer 
zelff  zijn composities herhaalde, waren op diens atelier vele leerlingen en assistenten bezig met dergelijke 
replica's.. Zo nam Scheffer vanaf eind jaren dertig de kunstenaar Auguste Legras (1818-1887) in dienst, 
diee zijn hele leven vele replica's maakte en vaak door de meester zelf zijn gesigneerd. Het resultaat is een 
tamelijkk onoverzichtelijk geheel van werken, die in meer of mindere mate van Scheffers hand zijn.28 Al 
dezee verwante versies, in combinatie met vergelijkbare tekeningen, maken het nu vaak bijzonder lastig om 
vastt te stellen welk 'origineel*  de basis vormde voor welke reproductie. Bij Couwenbergs reproductie van 
MignonMignon et son Père weten we wel naar welk schilderij de graveur heeft zitten turen, maar zijn indruk 
ervann werd mede gevormd door de tekening. Couwenbergs werk voor het origineel werd later door zijn 
vriendd PX. Dubourcq verbeeld en gereproduceerd in De Kunstkronijk. We zien de graveur in stilte 
werkendd voor het omvangrijke schilderij van Scheffer, uiteraard in het volle licht. Zoals Heij opmerkt, is 
hett waarschijnlijk dat Couwenberg hier zijn indrukken van het schilderij heeft genoteerd op een proefdruk 
vann de tweede staat van zijn prent. In de marge noteerde de graveur zijn opmerkingen van het origineel ter 
aanvullingg op de zwakke tekening,/¥7/ Zo staat in de rechtermarge te lezen: 

**  [.. .Jaltijd heeft het hoofd in de schilderij meer uitdrukking dan in de teekening, hoewel het wit 
derr ogen donkerder is dan op mijn gravure. De kop is niet zoo baviaanachtig als op de teekening. 
Alss het glas voor de teekening is lijk t zij meer op de schilderij dan anders*  want is alles te schel. 
Hoofdd van de man is wel wat doffer op het licht dan de teekening, maar ook zijn de schaduwen 
voorall  op het linker jukbeen niet zo zwart als op de teekening [.. .y29 

Dee opmerkingen illustreren de scherpe blik van de graveur, die met een kritisch oog keek naar de details 
vann het schilderij, de tekening en zijn eigen gravure. Naast de observaties van de graveur staan in de 
margee aan de onderkant twee coupletten te lezen die de oude harpist zingt in Goethes roman. De reden 
hiervoorr is niet duidelijk. Mogelijk noteerde de graveur de verzen om deze eventueel later als poëtische 
toevoegingg in de plaat te graveren, zoals dat vaker gebeurde. Couwenberg verwerkte zijn eigen 

7676 J.J.F. Noordziek, 'Couwenberg', De Kunstkronijk 10 (1849), p.70. 
277 tentxat. Dordrecht 1995, p.49. Waar replica's vaak door Scheffer zijn gesigneerd en gedateerd, geldt dit doorgaans niet voor 
kopieën.. Bovendien zijn deze laatsten in de regel gelijk aan het origineel. Replica's vertonen echter vaak kleine variaties ten 
opzichtee van het originele werk. Zijn deze verschillen groot dan lijk t er zelfs eerder sprake van een nieuw werk. 

ziee over het atelier van Scheffer: Tent.cat. L 'Atelier d'Ary Scheffer, Paris (Musée de la Vie Romanrique) 1991. 
2929 Geciteerd in: Heij 2002, p.300. 
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waarnemingenn in een derde staat van zijn prent Zo dempte hij  het scherpe contrast in het gelaat van de 
oudee man. Tevreden met de compositie, was hij  bovendien begonnen met het daadwerkelijk graveren van 
dee voorstelling.[48 A/B] . Zij n vroegtijdig overlijden betekende het einde van zijn inzet voor  deze 
reproductiee naar  Scheffers schilderij  Mignon et son Père. 

Couwenbergg kon zijn prent niet afinaken, maar  zijn werkwijze is interessant. Het is opmerkelijk dat de 
graveurr  tegen Scheffers voorstel inging door  geen genoegen te nemen met de assistentie van de meester 
zelf.. Deze zelfbewuste houding van de graveur  getuigt van een duidelijk e eigen inbreng in het 
reproductieproces.. De gang van zaken zegt uiteraard ook iets over  Scheffer  zelf, die kennelijk de ruimt e 
liett  aan de graveur  om zijn eigen plan door  te zetten. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot zijn tijdgenoot 
Turner ,, berucht om zijn veeleisende houding jegens graveurs. Opgemerkt moet worden dat Scheffer  met 
eenn 'ander  slag' prentmakers samenwerkte. Koos Turner  vooral voor  jonge onervaren graveurs, die hij 
volledigg naar  zijn hand poogde te zetten, Scheffer  werkte vaak met prentmakers van naam. Dupont, 
Prevost,, Calamatta, S.W. Reynolds en Léon Noël waren reeds gevestigde graveurs met soms een 
internationalee reputatie toen zij  prenten maakten naar  zijn werk. Hoewel Scheffer  zelf eveneens een grote 
reputatiee had, lijk t hij  graveurs op gelijke voet te hebben benaderd Zo had hij  diverse prentmakers in zijn 
directee vriendenkring, zoals Charles de Lasteyrié, het echtpaar  Francois en Louise Girard , en ook Dupont 
kwamm hij  waarschijnlij k regelmatig tegen op de elitaire salons van Baron Gerard. Zij  maakten prenten 
naarr  Scheffers werk en de schilder  legde hen soms vast in een portret , zoals S.W, Reynolds en De 
Lasteyrié.. Zij n prentmakers bewogen zich in hetzelfde culturele milieu als de schilder  zelf. De 
'sociaalculturelee afstand' tussen de schilder  en zijn prentmakers lijk t in de Franse context niet heel groot 
tee zijn geweest in de eerste helft van de negentiende eeuw. Tekenend voor  het verschil tussen de Engelse 
enn Franse situatie is de verwondering van de Engelse graveur  Raimbaeh over  de maatschappelijke status, 
diee schilders en graveurs in Frankrij k genoten. De prentmaker  bezocht verschillende keren Parijs en was 
goedd bevriend met bekende Franse graveurs als Bervic, Henriquel-Dupont en Desnoyez en schreef in 
1843::  * 

'whateverr  may be the worldly circumstances of an artist in France (and I believe mat in pecuniary 
matterss they are much alike in all places) it cannot escape observation, that in that country they are 
allowedd to take a higher  rank in public estimation, relatively to the other  classes of society, than is 
permittedd to them generally inn England.'30 

Benadruktt  moet worden dat de genoemde graveurs behoorden tot de 'elite' van de negentiende-eeuwse 
prentmakers.. Daarnaast werkten waarschijnlij k vele onbekende graveurs ambachtelijk aan hun prenten in 
dee bescheiden omgeving van hun eigen werkplaats. Een indruk van de verhoudingen tussen graveurs blijk t 
uitt  een brief van Paul Chenay aan de meestergraveur  Henriquel Dupont Nadat Chenay een gravure had 
gemaaktt  van Scheffers Le Larmoyeur, verschenen in L 'Artiste in 1856, had de graveur  te weinig om 
handenn en informeerde hij  bij  zijn beroemde collega naar  werk. In antwoord hierop schreef Henriquel-
Dupont: : 

**  J apprends avec tres vive pein que vous etez au ce moment sans aucun travail , et je suis surprise 
quii  votre dernier  öuvrage d'après M Scheffer  ne vous tait amene une commande assez lucrative 
pourr  vous. Mettr e a même de terminé votre planche du Theatre Francais.[...] Soyez assure qui si 
j ee puis trouver  une occasion de vous servir, je ne la laisser  échapper.'31 

Couwenbergg was dood, maar  zijn deels gegraveerde plaat was er  nog. De firma  Goupil ging op zoek naar 
eenn andere graveur  om de drukvor m te voltooien. De keuze viel op de Franse graveur  Alphonse Francois 
(1814-1888).. Ook dit was een jonge graveur, net zo oud als Couwenberg, en minstens zo talentvol. Hij 

300 Raimbaeh 1843, p.57. 
311 Brief van Henriquel-Dupont aan Paul Chenay, poststempel 27 sept 1856, Fondation Custodia inv.2000-A.22]. 
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wass een broer van de graveur Jules Francois - en behoorde tot de meest belovende leerlingen van de 
meestergraveurr Henriquel-Dupont. Hij had in 1842 met succes gedebuteerd op de Salon. Later zou hij 
voorall  naam maken met prenten naar werken van Paul Delaroche.32 Bij Francois was Couwenbergs 
onvoltooidee plaat in goede handen. Hij werkte door aan de drukvorm en ruim drie jaar na Couwenbergs 
doodd was de klus geklaard. Op 1 februari 1849 bracht Goupil de prent in Parijs, New York en Londen op 
dee markt, en er stond op te lezen: 'peint par Scheffer -commence par H.W. Couwenberg - terminé par 
Alphonsee Francois'.[49] 

Omm de prent naar Mignon et son Père aan te prijzen publiceerde de uitgever tegelijktfjd een 
brochuree over de prent.[50] Deze publicatie werd opgesierd met een kleine litho ervan. Het lineaire 
karakterr van deze prent onderstreept dat de litho moeten worden beschouwd als een reproductie van de 
gravure,, niet van het originele schilderij.33 In de toelichting werd de prent naar Mignon et son Père van 
aangeprezenn als een belangrijke aanvulling op de twee eerder verschenen prenten naar Mignon regrettant 
lala patrie en Migpon aspirant au del. Deze twee gravures waren een groot succes; volgens de uitgever 
warenn er duizenden exemplaren van verkocht.34 De brochure beschrijft vervolgens de afgebeelde scène 
vann Mignon uit Goethes roman Wilhelm Meister. Ten slotte wees men op de totstandkoming van de prent, 
begonnenn door de 'célèbre graveur' Couwenberg en voltooid door Francois, over wie de uitgever stelde: 
(HH en a fait un chef-d'oevure qui Ie classe dès aujourd'hui parmi les graveurs les plus renommés de 
1'epoque.. Ce jugement que portent sur lui les artistes les plus distingués, sera ratifié par tous eeux qui 
verrontt Ia gravure de Mignon et son Père.  ̂ Van de prent verschenen vijf versies met verschillende 
prijzen: : 

I:: Épreuves 'avant la lettre', op gewoon papier: 40 francs 
2:: " **  , op chinees papier: 50 francs 
3:3: Épreuves 'avec la lettre', op gewoon papier: 20 francs 
4:: M " , op chinees papier: 25 francs 
5:: Épreuves d'artiste : 120 francs 

Dankzijj  de inzet van Francois was de prent van Couwenberg alsnog voltooid. Maar deed de afwerking 
doorr Francois wel recht aan de oorspronkelijke opzet van Couwenberg? Dat was een vraag die opkwam in 
Nederlandsee culturele kringen. Om hierover uitsluitsel te krijgen, besloot het hoogste kunstcollege in de 
Nederlandsee kunstwereld, de Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut tot een nader 
onderzoek.. Deze kwestie is onlangs aan de orde gesteld door J. J Heij en wordt hier nader toegelicht.36 

Enkelee maanden nadat de prent was verschenen, stond er op 1 augustus 1849 in de Nederlandsche 
StaatscourantStaatscourant te lezen: 

*Dee vierde klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoonee Kunsten een onderzoek wenschelijk achtende van de, te Parijs uitgegevene, gravure in 
koper,, voorstellende "Mignon et son père" naar de schilderij van Ary Scheffer, in het bezit der 
Koninginn van Engeland, welke gravure door wijlen haar verdienstelijk mede-lid H.W. 
Couwenbergg was aangevangen, doch na zijnen dood door den Franschen graveur Alphonse 
Francoiss is voltooid, en wel bepaaldelijk in hoeverre deze voltooide arbeid beantwoordt aan 
hetgeenn men billijkerwij s van de aanleg van den heer Couwenberg kon verwachten, - verzocht in 

322 Thieme-Beckér 1907-1950, p.368-369. 
""  Zie hierover ook Heij 2002, p.302. 
344 Mignon et son pere. Gravure au burin par Couwenberg ei Alphonse Francois d 'apres ie tableau original de Ary Scheffer. 
AppartenantAppartenant aS. M.la Reine d'Angletérre, Goupil, Vibert et Cïe, p.3. 
33 Mignon et son pere. Gravure au burin par Couwenberg et Alphonse Francois d 'apres te tableau original de Ary Scheffer. 
AppartenantAppartenant a S. M. la Reine d'Angleterre, Goupil, Vibert et Cie, p.12. 
366 Heij 2002, p.295-307. 
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dee zitting vail 4 jutti j  jl . haar  medelid de heer  A.B.B. Taurel zich met een zoodanig onderzoek te 
belastenn en van zijn bevinding verslag te doen.'37 

Hett  hoogste adviescollege van de Staat op het terrein van de kunsten liet het feitelij k onderzoek over  aan 
dee gezaghebbende graveur  Taurel. Toen hij  nog directeur  was van de graveerschool aan de Koninklijk e 
Academiee van Beeldende Kunsten in Amsterdam was Couwenberg een van zijn talentvolle leerlingen 
geweest.388 Zij n onderzoek naar  de gravure Mignon et son Père biedt een zeldzame beschouwing van de 
vervaardigingg van een reproductie, gezien door  de ogen van één van de meest gezaghebbende figuren uit 
dee Nederlandse prentkunst in de negentiende eeuw. Taurel deed in de zitting van 18 juni 1849 aan de 
ledenn van de Vierde Klasse verslag van zijn bevindingen, die op 1 augustus 1849 officieel werden 
gepubliceerdd in de Staatscourant en daarna vertaald verschenen in De Kunstkronijk en De Spectator?9 

Bovendienn stuurde men het rapport naar  enkele buitenlandse kunsttijdschriften , zoals het Duitse 
Kunstblatt,Kunstblatt, dat overigens al niet meer  verscheen. Daarnaast besloot men het op te sturen naar  het Franse 
LL 'Artiste, of anders de Revue des Deux Mondes ingeval eerstgenoemde redactie soms de plaatsing niet 
verlangde''  .40 Hoewel het verslag in geen van beide Franse bladen is te vinden, onderstreept dit steeven tot 
verspreidingg van dit verslag wel het belang dat men in Nederland hechtte aan dit onderzoek. Hieronder  zal 
ikk  citeren uit de Nederlandse vertaling van het rapport, gepubliceerd in De Kunstkronijk. 

Inn zijn onderzoeksverslag voor  de Vierde Klasse dacht Taurel met weemoed terug aan zijn oud-
leerling,, die al gauw superieur  was aan zijn leermeester: 

'Hétt  naauwkeurig onderzoek, hetwelk deze eervolle taak vorderde, de vergelijking welke ik tot in 
dee kleinste bijzonderheden heb moeten maken tusschen den staat waarin Couwenberg de plaat 
gebragtt  had, en dien waarin zijn gelukkige opvolger  ons die geleverd heeft, hebben treurige 
herinneringenn bij  mij  opgewekt. Couwenberg was mijn leerling, en in korten tij d ook mijn 
mededinger;;  mijn raad en dikwerf mijn leidsman geworden, bleef hij  altij d mijn vriend.'[...] 
'Indienn hij  een middelbaren ouderdom had mogen bereiken, zou hij  de graveerkunst tot eene 
zowell  hier  als elders ongekende hoogte opgevoerd hebben; en hij  heeft ons de bewijzen 
achtergelaten,, van hetgeen ik beweer, in een groot aantal voortbrengsels zijner  hand, waarvan 
eenige,, wel is waar, door  het soort en de groote, van ondergeschikt belang zijn, maar  echter  alle de 
vereischtenn der  kunst in de hoogste mate in zich vereenigen, maar  bijzonder  in zijne drie 
beroemdee platen, waarvan de aanleg slechts geheel voltooid is; de eerste naar  de Staalmeesters 
vann Rembrandt, de tweede, naar  den bekenden Gerard Douw, welke een deel van de 
kunstverzamelingg van de heer  Six uitmaakt, en de derde, naar  de schilderij  van Ary Scheffer, 
toebehoórendee aan de koningin van Engeland, en die, door  Alphonse Francois afgewerkt, het 
onderwerpp van het tegenwoordig verslag uitmaakt.* 41 

""  De Staatscourant, na 178 (1-8-1849). 
388 Anoniem, 'Necrologie', De Kunstkronijk (1859), p. 16- Taurel maakte zelf diverse portretten, o.a. Tollens, was een 
gezaghebbendd graveur en behoorde tot de oprichters van Arti et Amicitiae, samen met J.W. Pieneman, J.A-Krusetnan, L.Roijer, 
enn M,G, Tetar van Elven, zie: W. 'Bij het portret van A-B.B. Taurel', De Kunstkronijk (1865), p.56. Zie het portret van Taurel 
doorr Ingres, gereproduceerd in De Kunstkronijk van 1865. Naar aanleiding van Couwenbergs overlijden verscheen van zijn hand 
ookk een speciale portretprent waarover De Kunstkronijk stelde: 'Er is eene inteekening opengesteld op het portret van wijlen den 
verdienstelijkenn graveur H.W Couwenberg. De uitvoering der plaat is toevertrouwd aan het talent van den heer B Taurel, 
direkteurr der graveerklasse bij de Koninklijke Akademie van Beeldende kunsten te Amsterdam. De heer C van Beveren heeft 
zijnee schilderij tot dit einde afgestaan. De uitgave geschiedt geheel ten behoeve van de weduwe en kinderen des diepbetreurenden 
kunstenaars.. Aanvankelijk is de deelneming zeer belangrijk en doet een allergunstigsten uitslag van deze deels artistieke deels 
weldadigee onderneming verwachten.', zie: Anoniem, 'Kunstberigten', De Kunstkronijk (1845-46), jrg.6, p.55-56. Zie ook over 
Taurel:: H.E. van Gelder, 'Ingres en de familie Taurel', Maandblad voor Beeldende Kunsten 26 (1950), p.2-I0. 
399 J.J.F. Noordziek, 'Couwenberg', De Kunstkronijk 10 (1849), p.69-71 en De Spectator. Kritiesch en historiesch kunstblad, deel 
9(1850),p.413-419. . 
400 geciteerd in: Heij 2002, p.303. Zie hiervoor de notulen van 2 juli , 16 juli en 13 augustus 1849 in Notulenboek V, pp. 224,225 
enn 230: Archief van de Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsen Instituut, Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem. 
411 J.J.F. Noordziek, 'Couwenberg', De Kunstkronijk 10 (!849),p.69. 
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Mett het oog op deze onvoltooide staten van Couwenberg vroeg Taurel zich af: 

'Maarr moeten wij ons in waarheid verheugen de werken van onzen Couwenberg voltooid te zien? 
Zouu het niet beter geweest zijn zijnen arbeid onafgewerkt te laten, en, indien men alsnog eene 
voorstellingg naar de oorspronkelijke stukken gewenscht had te bezitten, ze op nieuw door andere 
meesterss te doen graveren? Ik voor mij ben van dat gevoelen, vooral nu ik zie dat een 
buitenlandschh graveur met het afwerken der gravure van Couwenberg is belast. '42 

Taurell  had zijn twijfels over de voltooiing van de prent, vooral nu die het werk was van een buitenlandse -
eenn Franse - graveur. Het is een opmerkelijke uitlating van Taurel, die zelf Frans was en zijn verslag 
bovendienn in die taal opstelde, maar die zijn landgenoot Francois kennelijk toch als een buitenlander 
beschouwde.. Toch had hij wel degelijk waardering voor het werk van Francois: 

'Dee wil daarmede niet te kermen geven dat de plaat, Mignon et son Père, van verdiensten ontbloot 
is.. Verre van daar, Mijne heeren! ik beschouw integendeel die plaat als eenn der goede 
voortbrengselss van den tegenwoordige tijd. Ik vind daarin in hooge mate ernst en waardigheid, de 
teekeningg is zuiver, en de middelen, welke de eigenlijk gezegde gravure aan de hand geeft, met de 
behoedzaamheidenn in dier voege aangewend dat de aandacht niet afgetrokken en iets te kort 
gedaann wordt aan de uitdrukking en de gedachte, welke bij onderwerpen van zoodanigen aard den 
aanschouwerr in het bijzonder moeten bezig houden.' 

Volgenss Taurel overtrof de gravure de twee eerdere prenten naar Scheffers Mignon règrettant la patrie en 
MignonMignon aspirant au ciel van Aristide Louis. Hij wees erop dat bij de gravure naar Migpon et son Père 
grotee moeilijkheden waren te overwinnen en dat 'met welke zorg ook de plaat mogte aangelegd zijn, hij 
diee haar voltooijen zou (zoo dit de aanlegger zelf niet was) een meer dan gewoon talent moest bezitten om 
dee denkbeelden van dezen laatste te begrijpen, zich daaraan te onderwerpen en die te vervolgen' .43 Liever 
hadd hij echter gezien dat Couwenberg zelf de prent had kunnen voltooien. 

Taurell  beëindigde zijn onderzoeksverslag met een gedetailleerde technische vergelijking tussen de 
staatt die Couwenberg had achtergelaten en het eindresultaat van Francois. Het onderwerp van de 
voorstellingg bleef buiten beschouwing, dat was immers reeds bepaald. Op het niveau van dé tinten en 
lijnvoeringg benadrukt Taurel de verschillen tussen Couwenbergs opzet en Francois' voltooide staat: 

*[...]]  zoo moet ik verklaren dat ik in den laatsten afdruk niet bespeurd heb die ontwikkeling van 
overgangen,, verscheidenheden, tegenstellingen, hétzij van het donkere tot het lichte der kleuren, 
off  van verschil in de bewerking, welke de aanlegger bepaaldelijk op het oog had, gelijk uit zijnen 
arbeidd is op te maken. Men zou echter zeggen dat zijn opvolger zich beijverd heeft om alles uit te 
wisschenn en gelijk te maken. Couwenberg wist zonder twijfel dat men bij ernstige onderwerpen, 
enn bij die waarin de uitdrukking eene eerste rol speelt een omzigtig gebruik van de rijkdommen 
derr graveerkunst en van het betooverende harer uitwerking moet maken; maar ik weet dat hij die 
omzigtigheidd door sommigen dikwerf te ver gedreven vond en slechts als een gevoel van 
zwakheidd in hunne kunst beschouwde. De werd dus onaangenaam teleurgesteld toen ik, in plaats 
vann die kleur en die betooverende uitdrukking, die Couwenberg aan zijn werk zou gegeven 
hebben,, eene plaat voor mij zag die niets dan een donker en eentoonig aanzien had.'44 

Hett donkere uiterlijk gaf de prent ten onrechte de indruk vann een mezzotint, aldus Taurel: 

422 J.J.F. Noordziek, 'Couwenberg', De Kunsthomjk 10 (1849), p.70. 
433 J.J.F. Noordziek, 'Couwenberg', De Kunstkronijk 10 (1849), p.70. 
444 J.J.F. Noordziek, 'Couwenberg', De Kunstkronijk 10(1849), p.71. 
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'Voorzekerr  was het hier  geen zaak om het onderwerp te behandelen op eene wijze gelijk de 
Engelschenn gewoon zijn in hunne gravures te volgen; dit zou volstrekt niet in overeenstemming 
zijnn geweest met de stijl van Scheffer, en nog minder  met dien in zijne drie voorstellingen, 
waarvann Mignon van Göthe het onderwerp is» en waarin de schilder  zieh veeleer  naar  den 
Duitschenn stijl schijnt te hebben willen rigten. Maar  men moest hier  een middenweg kiezen, en ik 
benn verzekerd dat het hoofd van den grijsaard en dan van Mignon veel bij  eene krachtigere en 
meerr  afwisselende behandeling zouden gewonnen hebben.* 

Naastt  de beoordeling van kleur- en tmtnuances in de beide prenten, richtte Taurel zieh op de lijnvoerin g 
vann de beide graveurs bij  de uitwerkin g van diverse details, zoals voeten, handen en hoofd: 

*[... ]]  zo moet ik bekennen met een waar  genoegen opgemerkt te hebben dat Alphonse Francois de 
voetenn en handen en vooral het hoofd met talent heeft afgewerkt [...] Een voltooid hoofd doet 
zichh ongetwijfeld beter  voor  dan een aangelegd hoofd, maar  dat hoofd is goed afgewerkt, goed 
geteekendd en goed gemodeleerd: de uitdrukkin g is uitstekend, bevallig en treffend; Coüwenberg 
zouu zoo ver  en misschien verder  gekomen zijn [sic]; het hoofd gehjk het is, schijnt mij  toe hem 
waardigg te zijn, en met veel genoegen ken ik dien lof aan Alphonse Francois toe. Het hoofd van 
denn grijsaard, daarentegen vind ik hard van toon, hard gemodeleerd: het drukt de afgeleefdheid 
niett  uit, het is als van hout of van metaal. Welke uitdrukkin g daarintegen in het door  Coüwenberg 
aangelegde!!  Welk eene teekening! Welk eene doorschijnendheid! In dien staat is het reeds eene 
parel!!  Coüwenberg alleen zou het hebben kunnen voltooijen. De handen van den oude zijn zwaar 
gewordenn en van eene dikte niet in overeenstemming met de phisionomie welke de grijsaard van 
Göthee moet hebben. Dat is niet die vermindering, van den ouderdom en van langdurige rampen; 
datt  zijn niet die lange en dorre vingers welke men zich verbeeldt over  de snaren der  harp te zien 
dwalen.. Van den aangelegde hoofd ZÓÜ eene geheel andere parti j  hebben kunnen getrokken zijn; 
Coüwenbergg had die handen niet aldus begrepen, en hij  zou ze ook niet op die wijze voltooid 
hebben.'45 5 

Opp basis van zijn onderzoek kwam Taurel tot zijn slotoordeel over  Francois' voltooiingg van Couwenbergs 
prent: : 

'Ziedaar,, Mijn e heeren! Het oordeel dat ik mij , op uwe uitnoodiging, veroorloofd heb over  de 
tweee toestanden der  plaat Mignon et son Père uit te brengen. Ik ben overtuigd dat in geen deel, 
welkee men tenn volle in den tweeden toestand kan en moet bewonderen, Coüwenberg zou 
achterlij kk  gebleven zijn, en dat hij  in al het overige den voltooijer  zou hebben overtroffen. Om ten 
slottee in weinige woorden mijne wijze van zien over  dit nieuwe kunstvoorbrengsel te zamen te 
vatten,, zal ik zeggen:''Het is een zorgvuldig voltooid maar over het algemeen verzwakt werk.'46 

Taurelss oordeel werd door  de Vierde Klasse overgenomen, waarna men dit verslag openbaar  maakte. Van 
Couwenbergss prenten zijn heel waarschijnlij k heel weinig afdrukken gemaakt en door  het werk van 
Francoiss werd dit zelfs helemaal onmogelijk.47 

455 JJ,F. Noordziek, 'Coüwenberg1, De Kunstkronijk 10 (1849), p.71. 
466 J.JJ\ Noordziek, 'Coüwenberg', De Kunstkronijk 10 (1849), p.71. 
477 'uit aanmerking van de belangstelling, dié beide kunstwerken, zoowel binnen als buiten 's lands, waardig zijn en ook zullen 
opwekken,, tot de openbaarmaking van dit verslag, en zulks te meer omdat zij het haren pligt achtte, met de bekendmaking van 
haarr oordeel ten deze, de eer van den verdienstelijken Nederlandschen kunstenaar Coüwenberg te handhaven, door tenn aanzien 
derr hier bedoelde plaat, wegens het gering aantal afdrukken en de onmogelijkheid er mans meerdere van te kunnen verlangen, de 
arbeidd door hem geleverd minder algemeen bekend zal raken, en alzoo eene vergelijking tusschen de door Coüwenberg 
aangelegdee en door Francois voltooide gravure ook minder gereedelijk zal kunnen plaats hebben.'zie: J.J.F. Noordziek, 
'Coüwenberg',, De Kunstkronijk 10 (1849), p.71. Op een tentoonstelling in de Amsterdamse Odéon van buitenlandse hedendaagse 
meesterss hing was onder andere ook een proefdruk van deze gravure naar Scheffers Mignon en haar vader te. bewonderen, zie: 
anoniem,, 'Kronijk', De Kunstkronijk (1849), jrg.10, p.63. 
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Taurelss onderzoek onderstreept hoezeer reproducties werden beoordeeld als persoonlijke 
interpretaties,, bepaald door de individuele kwaliteiten van de graveur. Zijn vriend Delacroix omschreef 
hett helder in zijn Journal op 25 januari 1857: 

'Laa Gravure est une veritable traduction, c'est-a-dire Tart de transporter une idee d'un art dans un 
autre,, comme le traducteur le fait a 1'égard d'un livre écrit dans une langue et qu'il transporte dans 
laa sienne. La langue étrangère du graveur, et c'est ici que se montre son génie, ne consiste pas 
seulementt a imiter par le moyen de son art les effets de la peinture, qui est comme une autre 
langue.. H a, si Ton peut parier ainsi, sa langue è lui qui marque d'un cachet particulier ses 
ouvrages,, et qui, dans une traduction fidele de Pouvrage qu'il hnite, laisse éclater son sentiment 
particulier.'48 8 

Taurell  prefereerde de 'vertaling' van Couwenberg. De vervaardiging van de prent sluit in verschillende 
opzichtenn aan bij de vervaardiging van reproducties, zoals we die kennen van tijdgenoten als Ingres en 
Délaroche.499 Toch is de prent in één opzicht volstrekt uniek: nooit eerder werd er een dergelijk prestigieus 
onderzoekk gewijd aan een reproductie. De gravure naar Mignon et son Père is daarmee een bijzondere 
reproductiee naar een werk van Scheffer, zeker toen in 1927 het originele schilderij verloren ging.50 

EenEen uitgever van Scheffer-reproducties: de firma Goupil 
Dee gravure naar Mignon et son Père verscheen bij de firma Goupil. Samen met Horace Vernet en Paul 
Délarochee behoorde Scheffer tot de meest gereproduceerde kunstenaars in het fonds van deze beroemde 
firma.firma.$1$1 Hoewel er ook wel prenten naar Scheffer bij andere uitgevers verschenen, kwamen verreweg de 
meestee reproducties van zijn werk uit bij Goupil. Het is niet duidelijk hoe en wanneer Scheffer met de 
firmaa in contact is gekomen. Een vroege fondslijst van de firma Goupil & Rittner uit 1835 vermeldt 
enkelee prenten naar Scheffer: een gravure van Alfred Johannot naar Les Orphelins en van zijn broer Tony 
eenn prent naar Les Enfants Egarés. De prenten van de broers Johannot waren echter al in respectievelijk 
18255 en 1826 verschenen bij andere uitgevers. Het is onbekend wanneer de toenmalige Goupil & Rittner 
dee beide prenten in hun fonds opnamen. Daarnaast was er in 1835 van Francois Girards een reproductie 
vann La Nourrice beschikbaar in zwart-wit en kleur, net als de litho van Adölphe Midy (1797-1874) naar 
LeLe Jeune Grec Defendant son Père. Het waren waarschijnlijk de vroegste Schefferreproducties van 
Goupil,, die in deze periode snel uitgroeide tot een succesvolle uitgever in Parijs.52 De oorsprong van de 
samenwerkingg tussen Scheffer en Goupil is onduidelijk, maar het bleek een geslaagde alliantie. Zo heeft 
Schefferr jarenlang bijna uitsluitend met deze uitgever samengewerkt voor de reproductie van zijn werk, 
ditt in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn tijdgenoot Ingres, die met meerdere firma's werkte.53 Dankzij het 
fondss van Goupil hebben we een uitgebreid beeld van het 'totale' aanbod aan Schefferreproducties. Met 
behulpp van de vele gedateerde fondssupplementen weten we bovendien redelijk nauwkeurig wanneer een 

488 Journal de Eugène Delacroix, 25 januari 1857,in: Delacroix I932m,p.30-31, 
499 De reproductie naar Mignon et sonpere getuigd van een reproductieproces, zoals we dat ook kennen van kunstenaars uit 
Schefferss omgeving als Ingres en Délaroche, zie: Bann 1999, p.200-220 en P.-L. Renié, 'Délaroche par Goupil: portrait du peintre 
enn artiste populair', in: tentcat., Paul Délaroche. Un peintre dans VHistoïre, Nanr.es/Montpellier (Musée de Beaux-Arts/Musée 
Fabre)) 1999, p. 173-199 en P.-L. Renié, P.-L, 'Oeuvre de Paul Délaroche reproduites en éditées par la maison Goupil', in: 
tentxat.,, Paul Délaroche. Un peintre dans l 'Histoire, Nantes/Montpellier (Musée de Beaux-Arts/Musée Fabre) 1999, p.200-218. 
^Tent-cat.. Dordrecht 1995, pA96. Zie ook: Morriss 1985, p.308,313. 
511 Lafont-Couturier 1996, p.60. 
522 In 1838 verscheen een lijst met nieuwe uitgaven van Goupil waarin geen prenten naar SchétTer vermeld staan, zie: Liste de 
gravuresgravures nouvelles, qui paraitront successivement chez Rittner et Goupil et de celles qui ontparu 'viceminent', 1838. Nadat de 
ondernemingg in de loop van de jaren dertig sterk was gegroeid, maakten ze steeds meer naam met 'eigen' uitgaven. In de jaren 
dertigg verschenen overigens waarschijnlijk geen nieuwe prenten naar Scheffer bij Goupil en Rittner. Zie over Goupil in: F.Lecler 
ett Leon Noel, 'Revue des editions iltustrées, des gravures et des lithographies', L'Artiste (1839) I, p.142. 
533 Bann 2000, p/708. 
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bepaaldee prent op de markt verscheen. Zo krijgen we een indruk van wat, wanneer  verscheen aan 
reproductiess naar  Scheffers werk gedurende zijn leven.54 

Inn 1842 verscheen de gravure van Henriquel-Dupont naar  Scheffers Christus Consolator. Goupils 
compagnonn Rittner  was inmiddels overleden, waarna Adolphe Goupü zich vanaf 10 mei 1841 associeerde 
mett  Theodore Vibert , schoonzoon van de beroemde graveur  Jean-Pierre-Marie Jazet (1788-1871). De 
naamm van de firma  werd omgedoopt tot * Goupü et Vibert' . Onder  deze nieuwe naam bracht de firm a de 
gravuree vann Dupont uit. De prent van de hand van de Franse meestergraveur  zou één van de bekendste 
reproductiess naar  Scheffers werk worden. Zoals gebruikelijk was de prent leverbaar  in verschillende staten 
enn varianten. Volgens de ovérzichtscatalogus van 1848 was de prent in de staten 'voor  de letter'  en 'met 
dee letter'  en gedrukt op gewoon papier  verkrijgbaar  voor  respectievelijk 60 en 30 francs. Daarnaast waren 
beidee staten ook verkrijgbaar  op chinees papier, voor  de prij s van 80 francs 'voor  de letter*  en 40 francs 
'mett  de letter' . De meest exclusieve staat, de epreuve d'artiste, was te koop voor  160 francs. Duponts 
ChristusChristus Consolator behoorde daarmee tot een van de kostbaarste Schefferreproducties in het fonds van 
dee firma.  Na deze Christus Consolator verschenen in de loop van de jaren veertig nog enkele nieuwe 
prentenn naar  Scheffers werk, zoals de twee reeds gememoreerde prenten van Louis naar  de twee Mignons 
inn 1843. [53] m 1847 werd een gravure van Girard naar  Scheffers bekende werk Les Femmes Souliotes 
gepubliceerd.555 Daarnaast vermeldt de fondslijst van 1848 een gravure van Thevenin naar  Scheffers 
portrett  van Rossini. Tussen de gravures verscheen ook een ets van Louise Girard naar  Lenore, waarvan 
slechtss twee staten waren te krijgen. Het is een van de eerste en zeldzaamste etsen naar  Scheffers werk in 
hett  fonds van Goupil.5*  Aan het eind van dit decennium, in 1849, verscheen de bijzondere prent Mignon et 
sonson Père" 

Alss een pendant bij  zijn Christus Consolator schilderde Scheffer  zijn Christus Remunerator (na 
1847).. Na Henriquel-Duponts gravure naar  de Christus Consolator, graveerde één van diens leerlingen, 
August»» Blanchard, de pendant die in mei 1851 verscheen.58 De gravure was verkrijgbaar  in dezelfde 
statenn en prijzen als de Chistus Consolator.59 De firma Goupü, Vibert &  Co was inmiddels na de dood van 
Vibertt  omgevormd tot Goupü &  Co en bracht na de gravure van Blanchard in de volgende jaren 
voortdurendd nieuwe Scheffer-^eproducties op de markt. In mei 1853 verscheen een aquatint van Francois 
Girard ,, gemaakt naar  Les saintes Femmes sortant du tombeau du Christ f° m juni 1854 publiceerde Goupü 
opnieuww een gravure van Blanchard, nu naar  Faust et Marguerite (Seduction).61 Ruim eenjaar  later 
kwamenn twee nieuwe prenten op de markt: Les saintes Femmes au tombeau du Christ, gegraveerd door  de 

Aangetekendd moet worden dat het verschijnen van een supplement in de praktijk niet exact samenviel met de voltooiing van de 
genoemdee prent. Supplementen werden doorgaans twee keer per jaar gepubliceerd. Was de prent net na het ene supplement 
voltooid,, dan kon deze pas in de volgende publicatie een paar maanden later opgenomen. 
555 Van deze prent waren echter slechts twee versies verkrijgbaar: afdrukken met de letter op chinees papier (1 SF) en epreuves 
d'artistee (40F): Premier Supplement au catalogue de Goupü, Vibert ei Cie. A Paris, 15 Boulevard Montmartre et 10 Rue 
d'Enghien,, maison A Londres et New York, 1847. 
566 De prent van Thevenin prent naar Rossini's portret was verkrijgbaar 'met' en 'zonder letter' pp gewoon papier voor 1 OF en 20F 
enn op chinees papier voor 1S en 30F. De épreuve d'artiste kostte 60F, Catalogue au fonds de Goupü et Cie, editeurs d 'estampes 
commissionairscommissionairs imprimeurs 1848. Daarnaast was er een litho verkrijgbaar van Raunneira naar Jezus ehez Marine et Marie van 
Henrii  Scheffer, zowel in kleur (16F) als in zwart wit (8F). 
577 Het betrefffende supplement ontbreekt maar in het fondsoverzicht van 1857 staat de prent vermeld. De afdrukken op gewoon 
papierr waren te koop voor resp. 20 en 40 F, op chinees papier voor 30 en 60 F, en de epreuve d'artiste was 120F, zie Deuxième 
partiepartie du catalogu de la mainson Goupü et Companie. Comprenant les supplements publiees du Ier janvier 1848 au Ier janvier 
1857[no.l-17]. . 
388 Hét werk was in 1851 te bewonderen in de kunstzaal van Arti. Zie voor een uitvoerige beschrijving: AX Buil, 'Ary Scheffers 
Chistuss als vergelder', De Kunstkronijk (1851), jrg. 12, p.5-10. 
399 op gewoon papier voor 30 en 60 F en op chinees papier voor 40F en 80F met de 'épreuve d'artiste' voor I60F, zie: Publiations 
NouvellesNouvelles de la maison Goupü et Compagnie, supplement mat 1851. 
600 De prent was verkrijgbaar op gewoon papier, voor 15F 'met de letter' en op chinees papier voor 20F en 30 F voor 
respectievelijkk 'met*  en 'zonder de letter'. De épreuve d'artiste was 40F, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupü et 
Compagnie,Compagnie, supplement, mai 1853. 
611 De prent was verkrijgbaar voor 25F en 50 F op gewoon papier en op chinees papier voor 30F en 60 F. de 'épreuve d'artiste' 
wass 120F, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupü ei Compagnie, supplement juin 1854. 
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Duitserr Keller, en het portret van Generaal Lafayette, ten voeten uit, bewerkt door Leroux.62 Een halfjaar 
later,, in januari 1856 verscheen de gravure van N. Lecomte naar Scheffers Dante et Beatrice.6*  Anderhalf 
jaarr later, in juli 1857, was bij Goupil de gravure van Ed. Girardet naar het portret van Benjamin Franklin 
tee koop.64 

Opp 15 juni 1858 overleed Ary Scheffer. Tot dat moment had de firma Goupil, gedurende de jaren dertig, 
veertigg en vijfti g regelmatig nieuwe reproducties naar Scheffers werk gepubliceerd. Het waren vooral 
gravuress van prentmakers uit de 'school*  van Henriquel-Dupont Gedurende de laatste jaren van zijn leven 
gaff  Goupil soms meerdere gravures per jaar uit naar Scheffers werken. Daarnaast vinden we in dit fonds 
ookk aquatints, litho's en een enkele ets naar Scheffers werk. Fotografische reproducties van zijn werk 
komenn we in deze periode bij Goupil echter nog niet tegen. Het nieuwste medium verkeerde gedurende 
Schefferss leven nog in een experimentele fase. Dat zijn werk al wel degelijk werd gefotografeerd blijkt uit 
dee vroege zoutdruk van Gustave Le Gray uit 1851 naar Le Coupeur de nappe. Interessant daarbij is de 
signatuurr van de schilder in de marge van de foto.[5/] De schilder zag kennelijk al vroeg de 
mogelijkhedenn van het nieuwste medium. Dat er tijdens zijn leven bij Goupil geen foto's van zijn werk 
zijnn verschenen, lag wellicht minder aan de schilder dan aan de uitgever, die tot 1858 nog überhaupt 
nauwelijkss foto's op de markt bracht.65 

Schefferss dood betekende zeker niet het einde van de reproductie van zijn werk. In januari 1859 
verscheenn een gravure van de prentmaker Leprix naar Médora op gewoon papier *met de letter' voor 10 
fr.fr. op chinees papier 'voor de letter' voor 20 fr. en de 'épreuve d'artiste*  voor 30 fr.[52] Tegelijktijd 
publiceerdee Goupil als een eerbetoon aan de schilder een gravure van Henriquel-Dupont naar een portret 
vann Scheffer, geschilderd door zijn leerling FX. Benouville.66 Bovendien verschenen er kort na zijn dood 
enkelee nieuwe prenten, die nog tijdens zijn leven waren begonnen, zoals de twee gravures van Jules 
Gabriell  Levasseur naar Jacob et Rachel en naar de pendant Ruth et Noémi.[54] In juli 1859 waren beide 
prentenn verkrijgbaar in vergelijkbare varianten en prijzen: gedrukt op gewoon papier voor 12 en 24 francs 
enn op chinees papier voor 15 en 30 francs, de épreuve d 'artiste was te koop voor 60 francs.67 Daarnaast 
brachtt Goupil de populaire prent van Dupont naar Christus Consolator opnieuw uit. Door het succes had 
dee plaat zozeer te lijden gehad, dat deze opnieuw moest worden opgewerkt. Men vroeg hiervoor niet de 
meestergraveurr zelf, maar een leerling van hem, de prentmaker J. Fleischrnann (1816715-1866) Het 
resultaatt was dat in januari 1860 de befaamde prent Christus Consolator weer verscheen. De prenten 'met 
dee letter' op gewoon papier en chinees papier waren nog steeds 30 respectievelijk 40 francs. De bijzondere 
prentenn 'voor de letter' en de épreuve d 'artiste waren wel in prijs gedaald: afdrukken op gewoon papier 
kosttenn nu 50 francs (10 francs goedkoper), op chinees papier 60 francs (20 francs goedkoper) en de 

Dee prent van Keiler was verkrijgbaar op gewoon papier voor 20 fr. en 40 fr. en op chinees papier voor 25 fr. en 50 fr. De 
'épreuvee d'artiste' kostte toen 1ÓÖF. De gravure van Leroux alleen verkrijgbaar gedrukt op gewoon papier met de letter voor 12F, 
zie:: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 14' Supplement juillet 1855. 
633 De prent was te koop op gewoon papier voor 20F en 40F en op chinees papier voor 25F en 40 F, de 'épreuve d'artiste*  was 
100F,, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 15 supplement, janvier 1856, 
644 De prent was te krijgen gewoon papier voor 4F en 8 F en de 'épreuve d*  Artiste*  voor 8F, zie: Publications Nouvelles de la 
maisonmaison Goupil et Compagnie, 18e supplement juillet 1857. Helaas ontbreken de supplementen 16 en 17. 

Inn mei 1853 publiceerde Goupil de eerste fotografische reproducties met een uitgave gewijd aan de beroemde graveur 
Marcantonioo Raimondi: B. Delessert, Notice sur la vie de Marc-Antoine Raimondi avec reproductions photographique de ses 
principalesprincipales estampes. Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 10e Supplement mai 1853. Toen Delacroix deze 
foto'ss onder ogen kreeg, kon hij er geen bewondering voor opbrengen, zie: Delacroix in: Wellington 1995, p.221. Een halfjaar 
laterr benadrukte de uitgever in haar supplement: 'Indépendamment des ouvrages ci-dessus, qui se continuent régulierement, on 
trouvee chez MM Goupil et Cie tout ce qui a été fait de remarquable en photographies de tous genres; vue d'Italië, de Suissse, 
d'Espagne,, études des paysages, d'architecture, de figure etc; par les artistes le spius disttngues. Chague feuille photographique se 
vendd séparément; les prix varient de 2 a 25 fr., suivant la grandeur et 1 'importance du sujet'zie: Publications Nouvelles de la 
maisonmaison Goupil et Compagnie, 1 le Supplement octobre 1853. 
6666 De prent was alleen op chinees papier te koop met de prijzen van 1 OF en 20 F ('met*  en 'zonder de letter') en de 'épreuve 
d'artiste'' voor 30 F, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 21 supplement janvier 1859. Gelijktijdig 
verscheenn een gravure van de prentmaker Leprix naar Medora op gewoon papier 'met de letter' voor 10F, op chinees papier 'voor 
dee letter' voor 20F en de 'épreuve d'artiste' voor 30F. 
677 Zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 22' Supplement juillet 1859. 
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êpreuveêpreuve d'artiste was 100 francs (60 francs goedkoper). Toch behoorden ze nog steeds tot de duurdere 
prentenn naar  Scheffers werk.68 

Dee eerste jaren na Scheffers dood bracht Goupü steeds nieuwe prenten naar  zijn werk. In januari 
18611 publiceerde de uitgever  bijvoorbeeld twee gravures van de broers Jules en Alphonse Francois naar 
respectievelijkHébêê en La Tentation du Christ. Ook kwamen er  nieuwe litho' s en aquatints uit, zoals 
eenn litho van Fanoli naar  Le Dante et Beatrice en een aquatint van Eichens naar  Faust (Faust dans son 
cabinet)cabinet) en Marguerite (Marguerite au rouet) te koop in kleur  en zwart-wit . Toch werden er  inmiddels 
steedss minder  reproducties van zijn werk gemaakt. In 1864 werden de laatste prenten naar  Scheffers werk 
aann het fonds van Goupil toegevoegd: in de zomer van 1864 kwam de gravure van Jules Francois naar 
MargueriteMarguerite a Véglise uit en in October  volgde van Lurat een aquatint naar  Foi et Espérance70 De reeds 
bestaandee prenten bleven echter  nog decennialang leverbaar. Aldus bleef de uitgever  de belangrijkste bron 
voorr  reproducties van Scheffers werk. 

Ondertussenn was de uitgever  Goupil zich met succes gaan bezighouden met de fotografische 
kunstreproductie.. In januari 1859 begon de firma  met de uitgave van fotografische reproducties in de serie 
GalérieGalérie Photographique. In het eerste deel, bestaande uit tien foto's, 'montées sur  Chine et Bristol, avec 
titress en tailles-douce' verschenen twee foto's naar  werken van Scheffer: Dante et Beatrice en Faust et 
Marguerite,Marguerite, verkrijgbaar  voor  8 francs. De afbeeldingen waren voor  foto's relatief kostbaar, maar  nog 
tamelijkk  goedkoop in vergelijking met de gravures. In 1860 werden daaraan toegevoegd de foto's naar 
FaustFaust et Marguerite (te Sabbat) en op groter  formaat Le Roi de Thuté, verkrijgbaar  voor  respectievelijk 8 
enn 12 francs. De foto's waren van de hand van de bekende fotograaf Bingham en verschenen in 
verschillendee formaten. In oktober  1860 begon Goupil een nieuwe fotoserie onder  de naam Murée Goupil, 
gemaaktt  door  de fotograaf H. Voland. Het waren foto's op kleiner  formaat: 9 bij  13 cm en voor  de lage 
prij ss van 1.50 francs. De eerste foto's naar  Scheffer  in deze serie waren fotografische reproducties van La 
TentationTentation du Christ en Hébê.72 In deze periode begon Goupil ook met een andere populaire fotoserie, 
getiteldd Cortes de Visite, voor  slechts 1 franc per  stuk. In een catalogus van 1864 vinden we een ruime 
selectiee van foto's naar  Scheffers bekendste werken: Les Saintes Femmes revenantdu tombeau, La 
tentationtentation du Christ, Mater dolorosa, Jesus Christ, Mignön et son Père, Faust et Marguerite (la 
Seduction),Seduction), Le Christ Remunerateur, Le Christ Consolateur, Hébé, Marguerite au Vouet, Faust dans son 
cabinet,cabinet, Les Saintes Femmes au tombeau du Christ, Faust et Marguerite (Le Sabbat), Médora, Les 
FemmesFemmes Souliotes, Lénore, Le Baiser de Judas, Le Christ et Saint Jean, Le Roi de Thulé, Bataille de 
Tolbiac,Tolbiac, Marguerite a l'église.72 Vervolgens verschenen voortdurend nieuwe exemplaren in de series 
MuséeMusée Goupil, Cartes des Visite en Galérie Photographique.74 De verschillende fotoseries waren een 

688 In een nopt bij deze uitgave stelt de uitgeven 'Cette planche remplace no. 25 du catalogue, dont Tetat d'usure ne permet plus de 
tirerr d'épreüvés.\ de: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 23' Supplement janvier 1860. 
6969 De prent van Alphonse Francois kostte op gewoon papier 30F en 60 F en op chinees papier 40F en 80F, de 'épreuve d'artiste* 
wass te koop voor 160F; dé gravure van Jules Francois was verkrijgbaar voor 20F en 40F op gewoon papier, en voor 25F en 50F 
opp chinees papier, de *épreuve d'artiste' kostte 100F, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 25" 
Supplementt janvier 1861, In januari 1863 verschenen nog twee gravures. Van de hand van E Rousseau kwam een bewerking van 
LeLe Christ et St Jean en van Chevron een prent naar Le Baiser de Judas. De praat van Rousseau kostte op gewoon papier 1 OF en 
20FF en op chinees papier 1SF en 30 F, de 'épreuve d'artiste1 was 60 F. De gravure van Chevron was te koop in dezelfde varianten 
enn prijzen, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie ̂29' Supplement, janvier 1863. 
700 Deze gravure van Jules Francois kostte op gewoon papier 25F en 50F, op chinees papier 30F en 60F en de 'épreuve d'artiste' 
12ÖF,, zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 32e Supplement juillet 1864. De prent van Lurat was alleen 
beschikbaarr op gewoon papier 'met de letter' voor 12F en als 'épreuve d'artiste' voor 24F, zie: Publications Nouvelles de la 
maisonmaison Goupil et Compagnie, 3 3' Supplement octobre 1864. 
711 De eerste foto was 22 cm (h) bij 14 cm (br) en de tweede naar Le roi de Thulê was 29 cm (h) bij 19 cm (br), zie: Publications 
NouvellesNouvelles de la maison Goupil et Compagnie, 23e Supplement, janvier 1860 en Publications Nouvelles de la maison Goupil et 
Compagnie,Compagnie, 24e Supplement, juillet 1860. 
722 Zie: Photographies. Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, le Supplement, octobre 1860. Een halfjaar 
laterr werden van dezelfde werken de twee gravures van de broers Francois gepubliceerd. 
733 Zie: Goupil & Cie. editeurs, imprimeurs estampesfransaises et etranges [verschenen voor 1864, gedateerd op basis van het 
aanbodd van foto's]. 
744 In januari 1865 verschenen ook de eerste foto's naar Le Christ consolateur, Le Christ remunerateur in weer een nieuwe serie: 
AlbumAlbum de Photographies op een redelijk groot formaat (17 bij 14 cm), vergelijkbaar met de serie Galerie Photographic, maar veel 
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groott succes en illustratief voor het nieuwste medium dat inmiddels was getransformeerd tot een effectief 
massamedium.755 Dankzij deze succesvolle fotoseries groeide Goupil in korte tijd uit tot de belangrijkste 
leverancierr van fotografische kunstreproducties.76 Nieuwe Schefferreproducties kwamen vanaf nu alleen 
nogg maar uit in de verschillende fotoseries. 

Ookk gedurende de jaren zeventig, tachtig en negentig publiceerde Goupil telkens nieuwe 
fotoseriess mst daarin, zij het in steeds mindere mate, reproducties van Scheffers werk.77 In de fondslijst 
vann januari 1874 staan Carte-Albums gemaakt op het formaat 16 bij 11 cm voor de prijs van 1 franc per 
stukk met twaalf bekende afbeeldingen van Scheffer: Le Christ et Saint Jean, Ie Baiser de Judas, Christ 
Consolator,Consolator, Christ Remunerator, Dante et Beatrice* Faust et Marguerite (La Seduction), J. Christy Maria 
Magdaléna,Magdaléna, Foi ei Esperance, Les Saintes Femmes au tombeau, Mignon et son Père, en Les Saintes 
FemmesFemmes sortant au tombeau. Inmiddels waren in de serie Galerie Photographique 30 reproducties naar 
Schefferr opgenomen, in de serie Musèe Goupil 27 afbeeldingen, op het formaat Carte de visite 26 
exemplaren.. Zoals gezegd bleven ook de traditionele prenten leverbaar, hoewel niet alle staten en variaties 
meerr verkrijgbaar waren. Zo waren van de gravure van Lecomte naar Dante et Beatrice alleen nog 
afdrukkenn 'met de letter' op gewoon en chinees papier te koop. Ook de aquatint van Eichens naar Jesus 
ChristusChristus was slechts 'met de letter' op gewoon papier en in kleur verkrijgbaar.78 De oudste fotoserie, 
GalérieGalérie Photographique, werd in prijs verlaagd en in de aanbieding gedaan. Waren de prijzen al eerder 
gestandaardiseerdd tot 6 francs per stuk, per 1 oktober 1894 waren deze traditionele foto's te koop voor 5 
francs.. Deze serie fotografische reproducties bestond nu inmiddels 35 jaar.79 De foto's bleven 
verkrijgbaar,, maar werden halverwege de jaren negentig niet meer uitgebreid met nieuwe exemplaren. 
Dezee serie bleef steken op 1779 verschillende foto's, m de serie Musèe Goupil telde in totaal 1173 
exemplaren,, in Carte-Album 1438 en Cartes de visite 1280.80 De succesvolle fotoseries uit de jaren zestig 
warenn * voltooid'. Nieuwe fotografische reproducties verschenen nu alleen nog in de serie Estampes 
MiniaturesMiniatures (vanaf 1885) en de Estampes Albums. Goupils fondslijst uit 1904 telt tientallen fotografische 
reproductiess naar Scheffer, verkrijgbaar in verschillende formaten en prijzen.81 Aangevuld met nog ruim 
twintigg gravures, aquatinten en litho's was er bij Goupil tot aan het begin van de twintigste eeuw een 
ruimee keuze aan reproducties naar Scheffer verkrijgbaar.82 

Alss we Goupils fonds overzien, blijkt een breed aanbod van Scheffer-reproducties in allerlei soorten, 
matenn en prijzen. Het beeld wordt gedomineerd door de prestigieuze gravures van de bekendste graveurs 
uitt zijn tijd. Andere technieken als lithografie, ets, aquatint of mezzotint werden door Goupil minder 
toegepastt voor de vervaardiging van prenten op groot formaat. Gedurende de eerste helft van de jaren 
zestigg tekende zich bij de uitgever een belangrijke omslag af in de reproductie van Scheffers werk. 
Enerzijdss werden in deze periode de laatste traditionele gravures in het fonds opgenomen, anderzijds 

goedkoper,, slechts 2 francs per stuk. Analoog aan deze fotoseries verscheen aan het einde van de jaren zestig ook een reeks 
litho's,, zie: Grandes etudes choisies lithograpkiées au deux crayons, van de hand van prentmakers E. Lasalle, Lafosse e.a. Ook 
hierinn verscheen een prent naar Le Dante et Beatrice in verschillende versies: in zwart wit (2F), verhoogd (3,50F), in kleur óp een 
blancoo achtergrond (5,50F) en in kleur op een zwarte achtergrond (7,50 F) Zie: Publications Nouvelles de la maison Goupil et 
Compagnie,Compagnie, 39*  Supplement, octobre 1867. 
755 Zoals eerder opgemerkt was Goupil niet de eerste die het succes van fotoseries beproefde. In de jaren vijfti g had de fotograaf 
Disderii  reeds het formaat van de carte-de-visite 'ontdekt*. Zie over de opkomst en verval van deze uitvinder van het visitekaartje: 
Nadar2000,p.l38-142. . 
7676 Vergelijk: McCauley 1994, p.271. 
777 De firma Goupil introduceerde in 1873 een eigen variant van de fotogravure. Het zou één van de meest succesolle 
reproductietechniekenn worden, maar Scheffers werk werd er niet mee gereproduceerd. Zie: Publications Nouveltes de Ia maison 
GoupilGoupil et Compagnie, 49*  Supplement, octobre 1873. 

Zie:: Extrait du Catalogue Génénal de Goupil & Cie.Gravures lithographies et photographies, Paris janvier 1874. Inde nieuwe 
seriee Estampes Miniatures (20 bij 26 cm, voor IF) waren in april 1886 afbeeldingen van Le Christ et St Jeon en Foi et Esperance 
verkrijgbaar,, zie Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, avril 1886. 
799 Publications Nouvelles de la maison Goupil et Compagnie, octobre 1894. 
800 Catalogue General de la maison Boussod, Valadon & Cie, süccesseurs de Goupil et Cie, Paris janvier 1894. 
?ll Catalogue des photogrpahies de la maison Goupil & cie Manzi. Joyant, 1904 

CatalogueCatalogue de la maison Goupil & Cie, Manzi, Joyant &. Cie, gravures, photogravures, lithographies, typogravures, albums et 
collections,collections, Paris 1909. 
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werdenn er  nieuwe fotografische series in roulatie gebracht. Deze ontwikkeling weerspiegelt een algemene 
trendd in de jaren zestig, zoals die in hoofdstuk 2 is geschetst. De traditionele gravures werden steeds 
zeldzamerr  en zelfs 'bedreigd*, terwij l de fotografie zich ontwikkelde tot een massamedium voor 
kunstreproductie. . 

Déé diversiteit aan reproducties naar  Scheffers werk blijk t ook uit de verschillen in prijs . Illustratie f 
zijnn de reproducties naar  Scheffers werk La Tentation du Christ. Li oktober  1860 verscheen een foto in de 
seriee Muséé Goupil voor  de prij s van 1.50 francs en enkele maanden later, in januari 1861, de gravure 
Alphonsee Francois. Er  waren prenten verkrijgbaar  op gewoon papier  *met de letter'  voor  30 francs en 
*zonderr  de letter'  voor  60 francs, op chinees papier  *met de letter'  voor  40 francs en 'zonder  de letter* 
voorr  80 francs. Ten slotte waren de épreuves d'artiste* te koop voor  160 francs.83 In 1864 was van het 
werkk ook een reproductie verkrijgbaar  op het formaat van de carte de visite voor  1 franc. Aldus waren van 
Schefferss werk La Tentation du Christ reproducties te krijgen van 1 tot 160 francs. 

Hoewell  er  in de laatste decennia van de negentiende eeuw steeds minder  nieuwe gravures werden 
toegevoegd,, is het voortbestaan van dit soort reproducties niet zonder  betekenis. De gravures werden niet 
'i nn de uitverkoop' gedaan in verband met de veel goedkopere, moderne fotografische reproducties, maar 
blevenn voor  relatief hoge prijzen te koop. Ondertussen werd het fonds aan de financiële 'basis' verder 
uitgebreidd met de veel goedkopere foto's. De diversiteit in technieken en prijzen hing uiteraard samen met 
hett  verschil in productiekosten. Het zou een forse kapitaalvernietiging zijn geweest om de beschikbare 
gravuress op de markt te 'dumpen', In plaats daarvan werd het spectrum zorgvuldig instandgehouden en 
brachtt  Goupil een succesvolle gravure als naar  Christus Consoiator opnieuw uit en handhaafde de hoge 
prijzen.. Het toont het beeld van een uitgever  die het Scheffer-aanbod in verschillende segmenten van zijn 
marktt  op peil wilde houden. Met een dergelijk gedifferentieerd aanbod van reproducties speelde Goupil in 
opp een even gedifferentieerde vraag naar  prenten en foto's. Zo kon worden voldaan aan de vraag van een 
liefhebberr  om een eenvoudige foto van zijn of haar  favoriete schilderij, maar  ook aan de connaisseur  op 
zoekk naar  een exclusieve staat van een kostbare traditionele gravure, gemaakt door  een vooraanstaand 
graveur. . 

Tenn slotte trachtte Goupil ook door  de wijze van uitgeven in te spelen op de wensen van het 
publiek.. Net als bij  de geschilderde voorbeelden, werden ook de reproducties als pendanten met elkaar 
gecombineerd.844 Soms verschenen de verwante prenten tegelijk, zoals de prenten van Jules Levasseur  naar 
RuthRuth ei Noémi en Jacob et Rachel, m andere gevallen verliep er  enige tij d tussen de beide prenten. Zo zat 
err  tien jaar  tussen de prenten naar  Faust et Marguerite en Marguerite a l 'église van respectievelijk 
Augustee Blanchard en Jules Francois.85 Het combineren van werken tot pendanten hing veelal samen met 
hett  onderwerp van de prent. Soms werden ook wel verwante werken van verschillende meesters aan 
elkaarr  gekoppeld. De prenten naar  Scheffers Dante et Beatrice en Hébê werden bijvoorbeeld 
gecombineerdd met de gravure van Ingres*  Venus Anadyomène. Zo werden soms interessante combinaties 
ontwikkeld,, die een bepaalde compositie eenvoudig in een ander  licht konden plaatsen. Scheffers Mignon 
etet son Père paste in een reeks met eerdere prenten naar  zijn Mignon regrettant la Patrie en Mignon 
aspirantaspirant au ciel. Maar  de prent naar  Mignon et son Père werd later  ook wel gecombineerd met Roméo et 
JulietteJuliette van de populaire schilder  Charles Jalabert: Goethes creatie als pendant van Shakespeares 
schepping.. Combinaties als deze liggen in veel gevallen in het verlengde van de geschilderde originelen 
zelf,, maar  lijken in andere situaties vooral bepaald door  de uitgever. Terwij l een liefhebber  belangstelling 
hadd voor  een bepaalde zelfstandige reproductie, offreerde Goupil vaak ook een verwante prent, die hierbij 
'niett  kon ontbreken*, subtiel inspelend op de verzamelaarsbehoefte aan volledigheid. 

833 De gravure van Jules Francois was verkrijgbaar voor 20F en 40 F op gewoon papier en voor 25F en 50F op chinees papier, de 
'épreuvee d'artiste' kostte 100F, zie: Publications Nouveltes de la maison Goupil et Cbff^pa^ie,25e Supplement janvier 1861. 
844 In de fondslijsten van Goupil zijn dergelijke combinaties expliciet aangegeven: 'Les sujets se faisant pendants ou formant 
collectionscollections sont groupés eo Iignes serrées; les sujets isolés sont interlignés', benadrukte de fondslijst van 1878. 
855 Dergelijke verschillen lopen in de praktijk vaak parallel aan de verschillen in vervaardiging van de originelen. 
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Scheffer-reproductiesScheffer-reproducties in Engeland 
Dee firma Goupil zorgde voor een internationale verspreiding van de prenten naar Scheffer. Als 
vertegenwoordigerr voor de firma vertrok de Belg Emest Gambart in het begin van 1840 naar Engeland.86 

Mett prenten van Goupil onder zijn arm verkende de Belgische handelaar de Engelse markt en probeerde 
hijj  daar een plek te veroveren tussen bekende uitgevers als Ackerman, Moon, Colnaghi en McLean. Aan 
hett eind van 1842 had hij zich een eigen positie veroverd in de prentwereld. Op basis van zijn 
Continentalee contacten met Goupil en zijn lokale Engelse netwerk, nestelde Gambart zich in de handel 
vann reproducties en ontwikkelde hij zich tot een belangrijke schakel tussen de Engelse en Franse 
kunstmarkt.. Net als Goupil richtte Gambart zich aanvankelijk vooral op de prenthandel, om daarna zijn 
gelukk te beproeven met dê handel in schilderijen en tekeningen. Bovendien opende hij met The French 
GalleryGallery zijn eigen expositieruimte. De zaal werd een begrip en was halverwege de negentiende eeuw de 
bekendstee plek in Londen om Franse moderne kunst te zien. Hij exposeerde er werk van Scheffer, later 
aangevuldd met andere Continentale meesters als Rosa Bonheur, Hendrick Leys en Jozef Israels.87 

Ondertussenn zette Gambart zich actief in voor de uitgave van reproducties van hun werk. 

Dankzijj  het registratiesysteem van de Printseller's Association krijgen we een indruk van de verspreiding 
vann reproducties op de Engelse markt, inclusief de prenten naar Scheffer, na 1847 toen deze organisatie 
werdd opgericht.88 De eerste gravure naar Scheffer die we in de registers aantreffenn is de bekende gravure 
naarr Mignon et son Père van Couwenberg en Francois, De prent verscheen op 9 februari 1849 en staat op 
naamm van Gambart. Van de gravure waren zes staten en varianten te krijgen met een minimale totale 
oplagee van 275 afdrukken. Het gaat hier om de aantallen geregistreerde prenten, niet de daadwerkelijk 
verkochtee hoeveelheid prenten. In het register van de PSA heet de prent Mignon and her father met 
daaraann toegevoegd: 'forming a centre to the pair of Mignons'. Hierbij verwees men naar de twee 
gravuress van Aristide Louis naar de beide Mignons, ook uitgegeven door Goupil.89 Ook nadat hij zich had 
losgemaaktt van Goupil bleef er aldus een zakelijk band bestaan tussen de beide ondernemingen. 

Naastt de alliantie met Gambart werkte de firma Goupil ook samen met anderen bij de uitgave van 
prentenn naar Scheffers werk. Zo verscheen op 7 april 1851 Blanchards gravure naar Christus 
RemuneratorRemuneratortt uitgegeven in samenwerking met de bekende firma Colnaghi.90 Deze gerenommeerde 
Engelsee firma was reeds gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw een van de toonaangevende 
kunsthandelss op de Engelse markt. Haar fonds bestond voornamelijk uit prenten naar Victoriaanse 
meesterss en de samenwerking met Goupil bracht nieuwe mogelijkheden voor Continentale kunst. Goupil 
enn Colnaghi werkten ook samen bij Blanchards gravure naar Faustet Marguerite, uitgegeven op 5 
februarii  1855.91 Volgens de PSA verschenen er geen andere prenten uit de samenwerking tussen deze 
beroemdee firma's. Onafhankelijk van elkaar bleven ze allebei actiefin de prenthandel, deels op dezelfde 
markt. . 

Ookk na Scheffers dood in 1858 bracht Goupil reproducties in Engeland. Zo verscheen op 31 maart 
18599 de gravure van Levasseur met de titel Ruth and Naomi.92 Hen week later, op 6 april, werd de pendant 
naarr Jacob and Rachel gepubliceerd.93 Enkele maanden later verscheen op 17 september 1859 de 
opgewerktee prentt naar Scheffers Christus Consolator in Engeland. De gravure stond ingeschreven onder 

866 Maas 1975, p.26. 
877 In 1854 exposeerde Gambart hier voor het eerst Scheffers beroemde Francesco di Rimini. 
888 Op 5 februari 1847 was Gambart ook aanwezig op de eerste vergadering van de Printsellers*  Association, zie: Maas 1975, p.39. 
Afgesprokenn werd dat alle nieuwe gravures moesten worden geregistreerd naar onderwerp, formaat, prijs, techniek, datum van 
uitgavee en oplage. Aangetekend moet worden dat het hier om de aangemelde aantallen gaat en niet om daadwerkelijk verkochte 
hoeveelheden.. Bovendien werden van de goedkoopste staten helemaal geen aantallen vermeld. De genoemde cijfers moeten dan 
öokk worden opgevat als globale indicaties van de oplagen van de verschillende prenten. 
899 Friend 1886, p. 145. 
900 Friend 1886, p.36. 
911 Friend 1886, p.71. Dë prent verscheen in een minimale oplage van 275 afdrukken. 
922 Friend 1886, p. 199 De prent verscheen in een oplage van mininaal 417 prenten. 
nn Friend 1886, p.112, oplage van minimaal 413 afdrukken. 
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dee naam van Fleischmann, die de oorspronkelijke plaat had opgewerkt.94 Hoewel de prent eerder  was 
vervaardigdd door  Henriquel-Dupont, vinden we zijn prent niet terug in het register  van de PSA. Hier 
stuitenn we op de grenzen van dit registratiesysteem. De prent van Dupont was bij  Goupil reeds in 1842 
verschenenn en hoogstwaarschijnlijk in Engeland al in omloop gebracht vóór  de oprichting van de PSA. Uit 
eenn opmerking in The Art Journal blijk t dat de prent van Dupont al in 1856 algemeen bekend was in 
Engeland,, dus voordat de bijgewerkte versie beschikbaar  kwam.95 Deze versie werd in verschillende 
statenn in rninintaal 250 exemplaren op de markt gebracht. Met het oog op de grote populariteit van de 
prentt  vermeldt het register  dat de plaat na het afdrukken van de proofs via electrorypie zou worden 
bewerktt  voor  nog grotere oplagen,96 De oplage van 250 exemplaren was daarom slechts een begin. Hoe 
hoogg de oplage is opgelopen is niet bekend. Bij  een schatting moeten we wellicht denken aan een paar 
duizendd exemplaren. Tot slot bracht Goupil op 27 oktober  1862 nog twee gravures naar  Scheffer  op de 
Engelsee markt: de prent van Chevron naar  The Kiss of Judas {Le Baiser de Judas) en de gravure van 
Rousseauu naar  Christ and St John {Le Christ et Saint Jean). Ook bij  deze laatste prent lezen we de belofte 
datt  de plaat zou worden verstaald na het afdrukken van al de proofs met het oog op een grotere oplage.97 

Inn de negentiende-eeuwse prenthandel waren de Engelse en de Franse prentmarkt nauw met elkaar 
verbonden.. In dit verband zijn twee gravures van de gebroeders Francois interessant. Op 18 juni 1860 
publiceerdee Goupil in Engeland de gravure van Alphonse Francois naar  Temptation.9*  Enkele maanden 
later,, op 8 september, verscheen de bijbehorende prent van Jules Francois naar  Hébé." In Goupils eigen 
fondssupplementenn staan de beide prenten opmerkelijk genoeg pas later  vermeld, in januari 1861. 
Betekentt  dit nu dat Goupil deze prenten zelfe eerder  in Engeland uitbracht dan in Frankrijk ? Dat is niet 
waarschijnlijk .. Het verschil in uitgave komt wellicht voort uit de publicatie van Qoupils supplementen. 
Terwij ll  de PSA de prentuitgave op de dag boekte, verschenen de supplementen slechts tweee keer  per  jaar. 
Dee date. van de PSA liggen daardoor  wellicht dichter  bij  de voltooiing van de prenten dan de 
supplementenn van Goupil zelf. Belangrijker  is dat hieruit blijk t dat Goupil dergelijke nieuwe gravures naar 
Schefferr  direct na voltooiing ook aanmeldde bij  de PSA in Engeland. Het illustreert hoezeer  de firma  in de 
jarenn vijfti g vanuit Parijs internationaal opereerde, waarbij  parallel aan de Franse markt ook de Engelse 
marktt  werd voorzien van gravures naar  Scheflfers werk.100 

Goupill  was ook in Engeland de belangrijkste firm a voor  reproducties van Scheffers werk, maar 
bezatt  niet het monopolie. Zo verscheen op 30 maart 1854 een bijzondere gravure van E. Mandel naar  een 
werkk van Scheffer, met de uitgebreide titel "Oh Jerusalem! Jerusalem! "And as he approached the City He 
weptwept over it".  De prent werd gepubliceerd door  Graves &  Co in samenwerking met uitgever  J.C. Grundy 
enn verscheen in maar  liefst acht verschillende staten en varianten met een oplage van 750 prenten.101 Ook 
dee bekende Engelse firma  Agnew handelde in Schefïerreproducties met de gravure van Adolph Salmon 
naarr  Christ teaching Humility. Van deze prent verschenen maar  liefst minimaal 844 exemplaren. Het was 
dee laatste gravure naar  Scheffer  die bij  de PSA werd aangemeld. De prent, uitgegeven door  de firma 
Agnew,, verscheen óp 13 april 1870 en daarmee zes jaar  na de laatste Scheffer-gravure van Goupil. 

944 Friend 1886, p.36. 
955 Anoniem, 'The Art-Publications of MM. Goupil, of Paris1, The Art Journal (1856), p.7-8. 
966 *to be electrotyped after all proofs taken', Friend 1886, p.36. In tegenstelling tot deze technische ingreep tot vermeerdering van 
afdrukkenn werd bijvoorbeeld bij de gravure van Doo naar Rafaels II Christo GiovanÜe expliciet vermeld dat de plaat na afdrukken 
zouu worden vernietigd om nadruk te voorkomen, zie: Friend 1886, p.36. 
977 Van de eerste prent waren in de verschillende staten 372 exemplaren aangemeld. Van Rousseau's gravure waren 373 
exemplarenn aangemeld mét de opmerking dat de plaat zou worden verstaald na het drukken van de proofs, zie: Friend 1S86, 
p.117,34. . 

Friendd 1886, p.227, oplage van minimaal 425 exemplaren. 
999 Friend 1886, p.98, oplagen van minimaal 474 exemplaren. 
1000 Illustratief is dat ook de gravure van Blanchard naar Christus Remunerator in 1851 gelijktijdig in Engeland en Frankrijk werd 
gepubliceerd. . 
1011 Friend 1886, p.163. 
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Afgezienn van Frankrijk en Engeland was Goupil ook actief in België, Nederland en Duitsland en 
ondernamm het al in 1846 de eerste poging om de grote Amerikaanse markt te veroveren. Zoals Gambart 
voorr Goupil het Kanaal overstak, voer de jonge Duitse handelaar Michael Knoedler de oceaan over naar 
Neww York om de Amerikaanse markt te verkennen. Ook hier lagen kansen, met als resultaat de opening 
vann een filiaal van Goupil in New York in 1848.102 Dankzij deze uitvalsbasis probeerde Goupil nu Franse 
kunstt op de Amerikaanse markt te brengen, inclusief het werk van Scheffer dat binnen enkele maanden ?l 
tee bewonderen was.103 Net als Gambart maakte ook Knoedler later onder zijn eigen naam carrière in de 
internationalee kunsthandel. Ook hij hield echter de band met de Franse firma in stand. Zo werd de prent 
vann Levasseur naar Jacob et Rachel in 1859 door Goupil uitgegeven in Parijs, Londen, Berlijn en in New 
Yorkk bij Knoedler. Over de internationale commerciële strategieën van de firma is nog maar weinig 
bekend.. Soms ontwikkelden vertegenwoordigers van de firma zich tot zelfstandige ondernemers, zoals 
Knoedlerr en Gambart, die later onder eigen naam zaken deden met het moederbedrijf. In andere gevallen 
namm de firma lokale handelaren op in het moederbedrijf, zoals de kunsthandelaar Van Gogh, die zijn eigen 
kunsthandell  zag veranderen in het Haagse filiaal van Goupil. De samenwerking van Goupil met Gambart, 
Knoedler,, en Colnaghi suggereert een complex spel van concurrentie en kartelvorming in de internationale 
prenthandel.. Hoe internationaal Goupil ook opereerde, het lijk t vanuit een ander perspectief ook weer een 
relatieff  'kleine wereld*  te zijn geweest. Activiteiten op de Engelse en Amerikaanse markt verliepen onder 
meerr via vertrouwde contacten als Gambart en Knoedler. 

Inn de internationale uitgeverij van Schefferreproducties bestonden echter ook nationale 
verschillen.. Een curieus voorbeeld van het verschil tussen de Amerikaanse en Europese markt blijkt uit de 
verspreidingg van de prent naar Christus Consolator. Het schilderij was destijds bestemd voor de 
kroonprinss van Orleans als decoratie van de kapel van de hertogin.104 In een brief aan zijn oom A.J. 
Lammee te Rotterdam lichtte Scheffer zijn werk toe.105 Uitgangspunt was de tekst uit Lucas IV, 18-19: 'Bc 
benn gekomen om te genezen die gebroken zijn van hart, om loslating te prediken aan de gevangenen en 
omm de onderdrukten te bevrijden.' De centraal afgebeelde Christus breekt de boeien van een stervende 
Pooll  met de nationale vlag als lijkwade. Achter hem staan een slaaf uit de Oudheid, een moderne Griek en 
eenn geketende kleurling. Behalve als verwijzing naar onderdrukking in het verleden, gold dit werk voor 
Schefferr ook als een directe aanklacht tegen de heersende slavernij en onderdrukking. Zo moet de Griekse 
slaaff  worden bezien tegen de achtergrond van de contemporaine Griekse vrijheidsstrijd tegen de Turkse 
overheersingg en de geketende donkere slaaf als symbool voor de moderne slavernij.106 m de context van 
dee Amerikaanse burgeroorlogen van dat moment, zag men in de afgebeelde donkere slaaf een 
ontoelaatbaree politieke provocatie, zoals Vosmaer schreef in zijn vertaling van de Schefferbiografie van 
Grote:: 'De gevoelens, die men in Amerika den negers toedraagt, worden door dit feit treffend blootgelegd. 
Menn acht het zeker eene beleediging, den slaaf in tegenwoordigheid van den Verlosser te brengen.'I07 Als 
gevolgg hiervan verscheen in de Verenigde Staten een aangepaste versie van deze prent: zonder 
kleurling.1088 Het is onbekend welke rol Scheffer hierbij heeft gespeeld. Gezien de betekenis die Scheffer 
zelff  hechtte aan dit werk, in overeenstemming met zijn liberaalpolitieke overtuiging, moet deze 

1022 Lafont-Couturier 1994, p.30. 
1033 tentcat. Bordeaux 2000, p.31-43 
104 4 'Bijj  de verkooping van het kunstkabinet der hertogin van Orleans, hebben o.a. de volgende schilderijen belangrijke 
geldsommenn opgebracht: de Stratonice, door Ingres 63,000 fr, de dood van den hertog de Guiche, door P. Delaroche 52,500 fr, 
Christuss Consolator, door Ary Scheffer, 52,500 fr aan den Heer Fodor te Amsterdam.'zie: Anoniem, 'Kronijk', De Kunstkronijk 
14(1853),, p.65. Het befaamde werk kwam terecht in de collectie van de bekende Nederlandse verzamelaar Fodor. In 1859 
berichttee The Art Journal over de aankoop van Scheffers Christus Consolator door Fodor voor 2400 pond en memoreerde men 
ookk aan de reproductie in dit blad enkele jaren geleden, zie: Anoniem, 'Minor topics of the month', The Art Journal (1859), 
p.112. . 
oss Brief Ary Scheffer aan AJ. Lamme, opgenomen in: Vosmaer 1861, p. 191-192. 

mm Zie L.R.Beijnen, 'Eene kunstbijdrage over Ary Scheffers Christus Consolator', Kunstkronijk 1850, jrg. 11, p.89-93. De bijdrage 
vann Beijen was reeds eerder geplaatst in het blad Christoterpe van sept 1.1. In overeenstemming met de auteur is besloten dat deze 
bijdragee ook plaats verdiende in het populaire kunstrijdschrift, zie noot op p.89. 
I0'Vosmaerr 1861, p.182. 
1088 Ewals 1979-1980, p.21. 
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aanpassingg van zijn werk tegen de wil van de schilder  zijn geschied. Aldus werd in de Verenigde Staten de 
donkeree slaaf tot in het werk van Scheffer  onderdrukt. 

ReproductiesReproducties in geïllustreerde uitgaven 

Catalogi,Catalogi, tijdschriften en almanakken 
Opp de Salon van 1817 exposeerde de toen nog jonge Scheffer  zijn werk La Mort de Saint Louis. Het 
leverdee hem een medaille op in de historieschilderkunst. Wellicht als gevolg van deze erkenning nam C.P. 
Landonn een gravure van dit werk op in zijn geïllustreerde uitgave van de Salontentoonstelling van dat 
jaar.. De gravure was van de hand van Normand fils en is één van de vroegste prenten naar  een werk van 
Scheffer.. Nadien verscheen zijn werk regelmatig in allerlei uitgaven van geïllustreerde Saloncatalogi, 
tijdschriften ,, almanakken en bijzondere albums. 

Naa de Salon van 1817 verscheen twee jaar  later  Scheffers Dévouement palriotique de six 
bourgeoisbourgeois Calais in Landons Salonuitga ve. Ook in het begin van de jaren 1820 werden enkele werken van 
Schefferr  gereproduceerd in deze publicaties.110 De reeks geïllustreerde Saloncatalogi van Landon werd na 
18244 voortgezet door  Beraud, die eveneens reproducties van Scheffers werk opnam, zoals een gravure 
naarr  de Souliotische vrouwen, te zien op de Salon van 1827 en eenjaar  later  in Annates de l'éeole 
francaisefrancaise des beaux-arts. Pour servir de suite et de complément aux Salons de 1808 a 1824, publiéparfeu 
C.P.C.P. Landon Salon de 1827 (Parijs 1828).1"  De Franse Salonalbums waren bekende uitgaven, die 
gedurendee de gehele negentiende eeuw in allerlei variaties bleven verschijnen.112 Ook Goupil bracht in de 
jarenn zeventig prestigieuze albums uit, verkrijgbaar  in verschillende uitvoeringen en prijzen. Hoewel 
dergelijkee albums naar  aanleiding van concrete tentoonstellingen verschenen, bleven de uitgaven vaak nog 
jarenlangg verkrijgbaar . Vooral gedurende de laatste decennia van de negentiende eeuw bestond ér  een rijk 
aanhod.. Nadat de tentoonstellingen zelf al lang waren afgebroken, hieldeni deze 'gebonden' museade 
herinneringg aan de hoogtepunten van de exposities nog jarenlang levend. 

Schefferss werk verscheen regelmatig in geïllustreerde tijdschriften . Op 20 juni 1829 verscheen in het 
culturelee tijdschrif t Le Globe een gravure naar  Scheffers portret van de dichter  Beranger. Hoewel we niet 
wetenn of, en zo ja, hoe Scheffer  hierbij  betrokken is geweest, bewoog de schilder  zich in dezelfde liberaal 
republikeinsee kringen als dit blad.114 Maar  het was vooral het Franse kunsttijdschrif t L 'Artiste dat 
regelmatigg reproducties van Scheffers werk opnam. Het eerste voorbeeld is een litho uit 1833 van Alophe 
naarr  Le Giaour, een werk dat in hetzelfde jaar  te zien was geweest op de Salon.115 Van het portret van 
Léonn de Laborde uit 1839 verscheen in hetzelfde jaar  een houtgravure in L 'Artiste. Naast litho's, en een 

1099 C.P. Landon, Anncdes du Musée et de l 'École moderne des beaux-arts. Salon de 1817, Paris 1817, p.40. 
1,00 Zijn schilderij De heilige Thomas van Aquino tijdens de storm vertrouwen in de goddelijke goedheid predikend, vit 1823 
verscheenn m gravure door A.Reveil in: C.P. Landon, Annates du Musée et de lÉcole moderne des beaux-arts. Salon de 1824, 
Parijss 1824, afbeelding 12. 
1111 Zie over de uitgaven van Landon: Weissert I999,p.l44-146. Zie de Ihiio van dit werk door Fréray & Normand in: ABéraud, 
AnnatesAnnates del'éeolefrancaise des beaux-arts. Pour servir de suite et de complément aux Salons de 1808a 1824, publiéparfeu 
C.P.C.P. Landon Salon de 1827, Parijs 1828, afb.55. 
mm In dit verband kan ook gewezen worden op de reproducties naar L 'Ensevelissement du Christ, te zien op de Salon van 1846, 
gereproduceerdd in Le Salon Caricatural (1846, pi8) en Saint Augustin et Sainte Monique (1845, op p.17.) 

Naastt de geïllustreerde tentoonstellingscatalogi, kwamen er reproducties van Scheffers werk terecht in uitgaven van bijzondere 
kunstcollecties.. Naar aanleiding van de prestigieuze nieuwe inrichting van het paleis Versailles verscheen in 1844 het 
geïllustreerdee Le Musée de Versatile met een gravure naar Scheffers schilderij met Napoleons terugtocht uit Rusland in 1812, 
gegraveerdd door Girardet, zie: Th.Burette, Le Musée de Versailles, Parijs 1844, p.239. Zie over Scheffer en zijn bijdrage aan de 
decoratiee van het Versailles van Louis-Philippe: L. Ewals, 'De gebroeders Scheffer en het Versailles van Louis-Phillippe', De 
NegentiendeNegentiende eeuw 1979, p.212-234. Bovendien waren er uitgaven met werken van eigentijdse kunst waarin werk van Scheffer 
niett ontbrak. Een voorbeeld is de uitgave Les Artistes contemporains (1842) met een gravure naar Marguerite a l 'Eglise, Zie in dit 
verbandd een gravure van A.Bellenger in vergelijkbare uitgave van later datum: V.Foumel, Les Artistes contemporain, Tours 1884, 
p.105. . 
1144 gepubliceerd in: Le Globe, (20 juin 1829), p.389. 
'"gepubliceerdd in: L'Artiste (l$23), tegenover p. 168. Twee jaar later, in 1835, nam het tijdschrift een litho op van Frey naar 
Schefferss Francois de Rimini L'Artiste 1835. 
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enkelee houtgravure, publiceerde het tijdschrift ook diverse gravures, zoals in 1844 een gravure naar 
MignonMignon regrettant sa partie.116 Enkele jaren later stond er in dit blad een gravure van Narcisse Lecomte 
naarr Scheffers portret van Lamennais uit 1845 .117 Ruim tien jaar later in 1857 publiceerde men de eerder 
aangehaaldd gravure vanPaul Chenay naar Ebenhart, comtede Wurtenberg {Le Larmoyeur (1831) van 
GrafEbenhardGrafEbenhard der Greiner von Würtemberg van Schiller).118 Tot slot was er in 1857 een prent te zien 
naarr Sehefiers portret van de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin.119 Behalve het toonaangevende 
LL 'Artiste, verschenen er reproducties in bekende tijdschriften als Le Charivari, L 'Illustration en Le 
MagasinMagasin Pittoresque.120 Charles Blanc wilde bij de oprichting van zijn nieuwe tijdschrift Gazette des 
BeauxBeaux Arts in 1858 eveneens een reproductie naar Scheffer opnemen, naar La Vièrge consolatrice des 
affliges.affliges. Als gevolg van Scheffers plotselinge overlijden in dat jaar verscheen de houtgravure echter een 
jaarr later in een bijdrage van Philippe Burty over de schilder.121 

All  met al was Scheffers werk regelmatig in Franse kunsttijdschriften te bewonderen, meestal naar 
aanleidingg van de op Salontentoonstellingen geëxposeerde originelen. Dat neemt niet weg dat deze 
reproductiess in aantal niet overschat moeten worden. Hoewel het onmogelijk is om een volledig overzicht 
tee krijgen van alle reproducties in dergelijke bladen, moeten we waarschijnlijk eerder denken aan 
tientallenn dan honderden verschillende reproducties. In samenhang hiermee moet ook gewezen worden op 
dee ogenschijnlijk beperkte oplagen van deze tijdschriften. In de praktijk omvatten de oplagen van deze 
bladenn enkele duizenden exemplaren. Gezien het leesgedrag uit die tijd - bladen werden vaak uitgeleend 
viaa leesbibliotheken - was het aantal lezers overigens een veelvoud van deze oplagen. 

Ondertussenn was het werk van Scheffer ook in Engelse publicaties terechtgekomen. 0e Engelse uitgever 
Wattss reisde tussen 1828 en 1831 regelmatig naar Frankrijk op zoek naar beeldmateriaal van 
vooraanstaandee Franse kunstenaars voor zijn literaire uitgaven. Hij bezocht daarvoor regelmatig de 
atelierss van bekende kunstenaars als Delaroche, Deveria, Decamps en Scheffer. De diverse Franse 
romantischee tekeningen en aquarellen verschenen daarop in prentvorm in zijn Literairy Souvenir (1832) 
enn The New Years Gift and Juvenile Souvenir}21 In zijn The New Years Gift and Juvenile Souvenir van 
18322 publiceerde hij bijvoorbeeld een gravure naar Scheffers La familie du Morin uit 1822 en een gravure 
vann W. Chevalier naar Les Orphelins}2* 

Naa deze vroege voorbeelden kwamen er ook Schefferreproducties in Engelse geïllustreerde 
kunsttijdschriften.. Zo publiceerde The Art Journal diverse prenten naar zijn werk, zij het pas na zijn dood. 
Inn 1869 nam men een gravure op van Scheffers werk Christ and St. John, gegraveerd door E. Rousseau.124 

Inn dezelfde jaargang leverde The Art Journal ook een reproductie van Scheffers The Kiss of Judas, 

gepubliceerdd in: L 'Artiste (1844), p.95. 
1177 gepubliceerd in: L 'Atriste (1848), p.79. 
1188 Gepubliceerd 'm; L'Artiste, (1856), p.196. én L'Artiste, (1857), p.225-227 
"**  prent van Ed Girardet in: L 'Artiste (1857), p.157. 
1200 In Charivari versebenen een portret van Arago 1837 en een litho naar Le Rot de ThuU (1838) d 'apres le Faust de Goethe (vers 
1844).. L 'Illustration publiceerde in 1849 (jrg VII , p. 120) een houtgravure van L 'Enfant Charitable (1840) d 'apres Goets de 
BerlichtingenBerlichtingen de Goethe en op 20 november 1859, een houtgravure van Mare naar het portret van Calvijn. In Le Magasin 
PittoreskPittoresk (t.XXX, janvier 1862, p. 1) verscheen een houtgravure naar Saint Augustin et Sainte Monique. 
1211 Houtgravure van Piaud in La Gazette des beaux Arts (1859), p.49 en ook in: Blanc 1865. De criticus Blanc wilde een 
reproductiereproductie ervan opnemen in zijn net opgerichte Gazette des beaux-artst maar door Scheffers overlijden werd het pas een jaar 
laterr gepubliceerd in dit blad. Zie tentcat Dordrecht 1995, p.322. 
1222 Morris 1985, p.299. 
1233 Zie voor de gravure van T.S. Engleheait in The New Years Gift and Juvenile Souvenir London 1832, p. 175 en voor de prent 
naarr Les Orphelins op pagina 54. Bovendien verscheen op pagina 92 een gravure van W. Greatbatch naar Le Sommeil du grand-
perepere (1827). Ook was er éen gravure van Charles Rolls naar Une Scène d 'inondaiion in: The literary Souvenir 1832, p. 199. Zie 
overr de uitgaven van Watts met houtgravures, Anoniem, 'Variétés', L 'Artiste (1834) VIII , p.270. 
1244 Naar aanleiding van de schilder merkte The Art Journal op: 'he stands eminently forward among the modem painters in his 
expositionn of Christian Art after thé manner of some of the old Italian masters, who made colour subsidiary to expression.' Hierbij 
relativeerdee men de forse uithaal van Ruskin jegens Scheffer: 'These imperfect retegious painters, headed and misguided by Ary 
Scheffer,, are all just like Naaman; they think they cannot worship rightly unless "there be given to thy servant two mules burden 
off  earth."' Zie: Anoniem, 'Selected Pictures. Christ and St John. Ary Scheffer painter E. Rousseau, engraver', The Art Journal 
(1869),, p.52. 
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gegraveerdd door  Chevron. De beide prenten waren al eerder, in 1862, door  Goupil in Engeland uitgegeven 
alss zelfstandige prenten. Nadat de prenten in dit kunsttijdschrif t waren opgenomen, kwamen ook de lezers 
inn het bezit van de twee pendanten. In de beschouwing van The Kiss of Judas benadrukte The Art Journal 
datt  beide prenten vooral naast elkaar  moesten worden beschouwd: 

'Noo two subjects could by any possibility more dissimilar; yet the painter  has treated eacht of 
themm with perfect proprierty . Fully to appreciate the contrast, the two print s should be looked at 
sidee by side, and it wil l be seen how carefully SchefTer  studied the characters and the 
circumstancess of the figures- that of Christ especially-ere he placed them on the canvas.'125 

Eenn ander  voorbeeld was de gravure van J. Levasseur  naar  Ruth et Naomit die op 31 maart 1859 door 
Goupill  als zelfstandige prent in Engeland op de markt was gebracht en in 1878 in The Art Journal werd 
gepubliceerd.1266 Aldus kwamen de doorr  Goupil uitgegeven prenten na verloop van tij d in een andere 
gedaantee terecht in een kunsttijdschrift . Benadrukt moet worden dat het hier  om dezelfde reproducties 
gaat,, gemaakt door  de dezelfde graveur  en wellicht gedrukt van dezelfde plaat. Moest deze publicatie een 
impulss geven aan de verkoop van de traditionele gravures of waren de prenten juist zo'n succes dat ze ook 
langss deze weg konden worden gepubliceerd? Het wijst in ieder  geval op de nauwe band tussen de 
geïllustreerdee tijdschrifte n met de prenthandel op het terrein van de kunstreproductie.127 

Hett  werk van Scheffer  kwam ook in zijn vaderland in de geïllustreerde uitgaven terecht De Gids 
publiceerdee bijvoorbeeld in 1838 een litho van HJ. Backer  naar  La Ferme incendiée ou La Fin d'un 
incendieincendie de ferme (1824) en twee jaar  later, van dezelfde lithograaf, een prent naar  Le Roi de Thulèï1*  De 
meestee prenten naar  Scheffer  Verschenen echter  in de loop van de jaren veertig en vijfti g in geïllustreerde 
kunsttijdschrifte nn als De Kunstkronijk en in diverse (literaire) almanakken. 

Mett  het oog op de reproductie van Scheffers schilderij  De drie koningen {Les Rois Images) nam 
dee uitgever  van De Kunstkronijk in 1845 contact op met de schilder  zelf. De uitgever  vroeg de schilder  om 
eenn tekening van diens bewonderde schilderij. Deze tekening vormde vervolgens de basis voor  de litho 
vann C. Curtemus Bentinck, die in de zesde jaargang van De Kunstkronijk werd opgenomen, waarover  een 
redacteurr  schreef: 

'Zelden,, wij  zeggen dit met voldoening, valt aan eenig periodiek werk zulk eene kostbare bijdrage 
tenn deel, die voor  menig liefhebber  en verzamelaar, zeker  eene onnoemelijke waarde bezit; maar 
zeldzamerr  nog is de gelegenheid om door  een uiterst matig abonnement, als toegift, de 
deelnemingg te erlangen in eene verloting, waarvan eene opzettelijk voor  dit doel vervaardigde 
teekeningg van een kunstenaar  als Ary Scheffer, een der  prijzen uitmaakt.' 129 

1255 Zie ook: Anoniem, 'Selected Pictures. The Kiss of Judas. Ary Scheffer, fainter -Chevron, engraver', The Art Journal (1869), 
p.76. . 

Friendd 1886, p. 199 De prent verscheen in em oplage van mininaal 417 prenten, zie: anoniem,'Rutii and Naomi. Ary Scheffer, 
painterr J. Levasseur, engraver*, The Art Journal (1878), p.212. De prent geeft een Bijbelse scene weer uit Rum 1. De toelichting 
geeftt hoofdzakelijk een beknopte beschrijving van de bijbelscene die hier door Scheffer is afgebeeld. 
1277 Illustratief hiervoor is ook een prent naar Scheffers een tekening, Adoration, in het bezit van de uitgever. De prent, vervaardigd 
doorr de bekende Engelse graveur J.C. Armytage, geeft een schets gemaakt met pen en inkt. In de toelichting benadrukte de 
uitgeverr dat de prentmaker een facsimile heeft trachten te geven van de oorspronkelijke tekening: 'The engraver has aimed to 
imitatee the original, so far as the means at his command would enable him to do.' zie: anoniem, '.'The Art Journal (1879), p.8. De 
reproductiee van Adoration was van een tekening in het bezit van de uitgever. Behalve in The Art Journal verschenen er ook 
reproductiess van Scheffers werk in andere Engelse tijdschriften. Zo verscheen in 1888 een gravure van J.W. Johnstone van 
Schefferss portret van Dickens (1855); The Magazine of Art (1888), p.288. 
1288 Zie een litho van H.J.Backer in: J.P.Heije, 'Nagevolgde liedereiLXI De koning van Thuie', De Gids 1840, p.214-215. 
1299 Anoniem, 'Album der Kunstkronijk*, De Kunstkronijk (1845-46), jrg.6, pi 6. Zie ook de bespreking van De Drie Koningen 
doorr A.L.G. Toussaint: AX.G. Toussaint, 'Ary Scheffer. Drie Koningen', De Kunstkronijk (1845-1846), jrg 6, p.25. Toen het 
schilderijj  De drie Koningen te bewonderen was in de Koninklijke Kunstzaal van Willem n schreef De Kunstkronijk lyrisch: 'Al 
watt zich onze verbeelding van dit nieuwe kunstwerk van den dichterlijken schilder bij uitnemendheid, voortreffelijks had 
gedroomd,, werd door de werkelijkheid duizend wer overtroffen. Welk een verheven eenvoud in de samenstellingen en het 
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Niett alléén kreeg de lezer van De Kunstkronijk een reproductie, bij een abonnement kon hij zelfs 
meedingenn naar de originele tekening van SchefYer zelf. In hetzelfde jaar verscheen in dit tijdschrift een 
lithoo van de lithograaf Waanders naar Marguerite a l'Eglise.no Rond 1850 stonden er in dit blad twee 
bijzonderee litho's, gemaakt door Scheffer zelf: Een ziekbed en eenjaar later naar zijn bekende werk 
MignonMignon en haar vader.m[55]  Opmerkelijk genoeg verschenen er daarna geen reproducties meer in dit 
kunsttijdschriftt van het werk van deze beroemde schilder. Terwijl de naam Scheffer vrijwel altijd met 
ontzagg werd uitgesproken, vertaalden deze status en roem zich maar beperkte mate in reproducties in 's 
landd bekendste geïllustreerde kunsttijdschrift. 

Schefferss werk werd in Nederland veel meer gereproduceerd in diverse almanakken. In 1849 
verscheenn een gravure van Tetar  van Elven naar  Chariié in Vergeet mij niet, Muzenalmanak voor 1849P2 

Voorall  in het begin van de jaren vijfti g werden regelmatig reproducties van Scheffers werk gepubliceerd. 
Inn de Nederlandsche Volks-Almanak voor 1853 stond een litho van Scheffers zelfportret uit 1838.133 

Bovendienn stond er in de Almanak voor het Schoone en het Goede een gravure van Tetar van Elven naar 
LeLe Christ Remunerateur (1848) en een gravure van DJ. Sluyter  naar  Saint Augustin et Sainte Monique.124 

Vann dezelfde graveur kwamen ook twee gravures voor de fraai uitgevoerde literaire Aurora-Almanak. In 
dezee jaarboekjes kregen de reproducties vaak poëtische bijschriften. Een voorbeeld is de gravure van D. J. 
Sluyterr naar Les simples de coeur> dat werd bezongen door de bekende dichter Nicolaas Beets. De dichter 
wass geïnspireerd door het schilderij in de collectie van de Amsterdamse verzamelaar Van Eeghen.135 In 
18544 publiceerde de Aurora-Almanak een gravure van Sluyter naar Les Rois Images, waarvan eerder een 
lithoo in De Kunstkronijk te zien was geweest,136 Tot slot verschenen er verschillende reproducties in het 
evangelischee jaarboekje Magdalena, een van de langstlopende almanakken. Nadat de meeste almanakken 
hett in de jaren vijfti g en zestig meer en meer moesten afleggen tegen de moderne geïllustreerde 
tijdschriften,, bleef Magdalemnog lang voortbestaan en verschenen er tot in de jaren 1880 reproducties 
naarr Scheffers religieuze werken.137 Almanakken waren Vooral in Nederland populaire uitgaven, waarop 
ikk in relatie tot Jozef Israels uitvoeriger zal ingaan. 

Scheffer-albums Scheffer-albums 
Naarr aanleiding van Scheffers overlijden in 1858 ontstond het plan voor een speciaal geïllustreerd album, 
gewijdd aan het leven en werk van de beroemde schilder, waarover De Kunstkronijk in 1858 schreef: 

koloriet,, en, te gelijk, welk een rijkdom in gedachte, tot wier uitdrukking zij zich harmonisch vereenigen.' Zie: Anoniem, 'Een 
nieuwee schilderij van Ary Scheffer', De Kunstkronijk (1843-44), jrg.4, p.9S-96. De drie Koningen symboliseerden de drie 
intellectuelee krachten via de koning^krijgsman, de koning-priester, en de koning-wetgever hun eer bewijzen aan de pas geboren 
Christus. . 
1300 Litho van F.B.Waanders, gedrukt door lith. C.W. Mieling in De Kunstkronijk (1846), tegenover pagina 74. 
1311 Litho van Scheffer zelf naar VEnfant Charitable (1840), litho C.W Mieling in De Kunstkronijk (1850), tegenover pagina 56. 
Ziee ook de litho van Scheffer naar Mignon et le vieux joeur de harpe {1844) in De Kunstkronijk (1851), tegenover pagina.58. In 
DeDe Kunstkronijk van 1850 was eerder een litho van Scheffer verschenen naar diens zelfportret uit 1838. 
1322 Zie de gravure van Tetar van Elven naar Charité (uit 1828?) in: Vergeet mij niet, Muzenalmanak voor 1849 
133133 Zie de litho van het portret van Scheffer(1838) in: Nederlandsche Volks-Almanak voor 1853, Schiedam 1852. 
1344 Gravure van Tetar van Elven naar le Christ Remunerateur (1848) in: Almanak voor het Schoone en het Goede Amsterdam 
18522 en de gravure van DJ. Sluyter naar Saint Augustin et Sainte Monique (1845) verschenen in: Almanak voor het Schone en het 
Goede,Goede, Amsterdam 1855. 
1355 Gravure van DJ. Sluyter naar Les simples de coeur (1846)in Aurora 1852, met een gedicht van Nicolaas Beets. 
1366 Gravure van DJ. Sluyter naar Les Rois Images (1844) verschenen in: Aurora Haarlem 1854. In hetzelfde jaar verscheen in 
Holland.Holland. Almanak (1854) een gravure van W.F. Wehmeier naar Mignon aspirant au del (1839). 
1377 Gravure van DJ. Sluyter naar Sainte Madeleine ou La Madeleine au tombeau ou Madeleine en extace apres la resurrection du 
ChristChrist (1854) in: Magdalena, evangelische jaarboekje, 9*  jaar (1861), tegenover pagina 142. Voorbeelden van latere reproducties 
zijnn de gravure van CL. Van Kesteren naar Ruth etNoémi (1855) in: Magdalena Amsterdam 1880 en de kleine gravure van 
DD J.Sluyter naar Madeleine au pied de la croix, (1845) opgenomen in een vignette in verschillende nummers van de Almanak 
MagdalenaMagdalena in de jaren tachtig. Reproducties naar Scheffer verschenen ook in andere religieuze uitgaven, zoals een gravure van 
J.A.. Allgayer naar Lé Christ Remunerateur (1848) in: JJ.L. ten Kate, Een Harptoon, Haarlem 1852 en de gravure van CL. van 
Kesterenn naar Ze Christ sur la montagne ou la Tentation de Christ (1856) in: Christelijk Album, Haarlem 1866. 
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Tevenss vergunne men ons de aandacht te vestigen op eene andere poging om de herinnering aan 
Aryy Scheffer  onder  ons volk helpen te bewaren in het Scheffer  Album, waarvan het prospectus 
dezerr  dagen door  den boekhandelaar  A.C. Kruseman werd verzonden, en waarin onder  de 
hoofdredactiee van den heer  T van Westrheene Wz een tiental reproductien van Scheffers werken 
zullenn verenigd worden, met bijschriften [.. . ] , m 

Hett  plan kwam van de bekende Haarlemse uitgever  A.C. Kruseman, die de criticus Van Westhreene had 
gevraagdd om, voor  f.700,-, de leiding op zich te nemen. Zij n eerste taak was tien lithografische 
reproductiess speciaal te laten vervaardigen. Aangezien de originele werken in Nederland slechts in 
beperktee mate voorhanden waren, besloot men de litho' s te maken naar  eerder  verschenen reproducties. 
Daarbijj  speelde al snel de vraag of het Letterkundi g Verdrag, dat in 1855 tussen Nederland en Frankrij k 
wass gesloten, wel toestond om litho' s te vervaardigen naar  eerder  in Frankrij k verschenen gravures. Na 
enigg juridisch advies bleek dit verdrag niet van toepassing te zijn op kunstwerken en kon men met een 
gerustt  hart van start gaan.139 Voor  de reproducties maakten de prentmakers in de eerste plaats gebruik van 
dee reeds beschikbare, veelal bij  Goupil verschenen, gravures van beroemde werken van Scheffer. In 
aanvullingg daarop ging men op zoek naar  enkele originele werken voor  reproductie. 

Dee Hthografen gingen aan de slag. Na de eerste indrukken van de afbeeldingen sloeg de twijfe l toe 
overr  de kwaliteit van de prentmakers.140 Er  werd zelfs gedacht om Belgische tekenaars te hulp te roepen, 
maarr  dat bleek financieel onhaalbaar. Van Westhreene schreef in een brief aan uitgever  Kruseman op 22 
januarii  1859: *0! wat zou ik vurig wenschen U het middel te helpen vinden om het zonder  de gebrekkige 
enn onzekere hulpmiddelen van onze lithographie te stellen.'141 Uiteindelij k zette men door  en verschenen 
err  tien litho' s naar  werken van Scheffer. De lithograaf I.C. d'Arnaud Gerkens maakte prenten naar  De 
vriendinnenvriendinnen van Christus in het graf, Augustinus en Dante, De koning van Thulé en Faust. De 
gerenommeerdee C.C A. Last was verantwoordelijk voor  een litho naar  Christus Rëmunerator en F.H. 
Weissenbruchh maakte litho' s naar  Danteen Beatrice, Franeesca da Rimini en het portret van Calvijn , 
A.C.. Nunnink had een prent gemaakt naar  Graaf Ebenhard (te Larmoyeur) en ten slotte bracht A. Allebé 
MignonMignon verlangend naar haar vaderland (Mignon regréttant la Partrié) in prent De Hthografen hadden 
dankbaarr  gebruikgemaakt van de hulp van enkele verzamelaars met werken van Scheffer  in hun collectie. 
Inn de laatste aflevering van het Scheffer-Album bedankte Van Westhreene 'de uitstekende welwillendheid 
waarmedee de heeren J.A. Nottebohm te Rotterdam, S. van Walchren van Wadenoijen te Amersfoort en J. 
Witterin gg te Amsterdam de reproductie van sommige van Scheffers werken voor  het Album wel hebben 
willenn helpen bevorderen.'142 De medewerking bestond uit de bereidwilligheid van Nottebohm om de 
lithograaff  d'Arnaud Gerkens tekeningen te laten maken 'naar  de originelen van niet in gravure bestaande 
meesterstukkenn van Ary Scheffer: De Koning van Thule en Faust'. De twee andere verzamelaars werden 
bedanktt  om hun gastvrijheid, waardoor  de prentmakers hun litho' s hadden kunnen vergelijken en 
voltooienn naar  Scheffer's schilderij  Dante en Beatrice en zijn tekening St. Augustinus en St. Monica.143 

Ondertussenn had de redacteur  Van Westrheene gezocht naar  geschikte auteurs voor  een literair e 
bijschriftenn bij  de reproducties. Het Scheffer-Album verscheen in afzonderlijke delen, bestaande uit een 
prentt  en een essay per  deel. Zonder  problemen ging dit niet, zoals Enschede later  beschreef: 

'Natuurlij kk  [...] hielden sommige auteurs, die bijschriften bij  de platen toegezegd hadden, zich 
slechtt  of in het geheel niet aan hun woord en vertraagde zulks aanmerkelijk de geregelde 
verschijningg van de afleveringen,'[...] 'De Génestet, die op zich genomen had een bijschrif t te 

Anoniem,'Binnen-- en buitenlandsch kunstnieuws', De Kunstkronijk (1858), jrg 20, p.56. Om een bijdrage te leveren voor de 
uitgavenn hadden toegezegd: Mevr. Bosboom-Toussaint en Dr L.R. Beijnen, Dr J.J. van Qosterzee, Prof. W. MoII, Mr C. Vosmaer, 
WJ.. Hofdijk. 
1399 Enschede 1899 (I), p.465-466. 
1400 Enschede 1899 (I), p4ÓÓ. 
1411 Brief van Van Westrheene aan A.C. Kruseman, 22 januari 1859, geciteerd in: Enschede (I) 1899, p.466. 
1422 Westrheene bij het werk Mignon: A J. Buil (e.a.), Scheffer-album, Haarlem 1859, p.2. 
1433 Westrheene in: A. J. Buil (e.a.), Scheffer-album, Haarlem 1859, p.2. Kennelijk was de litho van Leon Noël naar De Koning van 
Thulee hier onbekend. In 1862 zou bij Goupil een prent van Eichens naar Faust verschijnen. 
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leverenn bij De koning van Thvlé werd vervangen door Allard Pierson, en Hofdijk, die Clovis in 
denden slag bij Tolbiac zou behandelen, schreef een opstel over Calvijn.'144 

Naarr aanleiding van Augustinus en Dante, merkte prof.W. Moll op: 

'Toenn de laatste koningin van Frankrijk de onlangs ontslapene gemalin van Lodewijk Philips, het 
kunstwerkk in het atelier des schilders voltooid zag, riep zij hem toe:"ik dank u, ik dank u voor 
dezee schilderij; zij behoort aan mij, en nooit mag zij mij verlaten!" Hoe dikwerf, sints de gravure 
verscheen,, werd diergelijk woord van dankbare en eerbiedige bewondering herhaald door anderen 
diee even als de edele vorstin zich door het zinrijke tafereel tot in het diepst der ziel geroerd en Op 
dee weldadigste wijze bewogen gevoelden.'145 

Mett deze nieuwe uitgave had de liefhebber een nieuwe lithografie naar het bekende werk in handen. Met 
hett oog op de Htho naar Calvijn schreef Hofdijk; 'Moet ik nog spreken van de tekening? Gij hebt de figuur 
voorr u, en zij zelf zegt het u, hoe de groote eenvoudigheid, ja eenigzins zelfs de strengheid van lijnen met 
dee eenvoudigheid en de strengheid van het onderwerp in onberispelijke harmonie?'146 Ook de bekende 
schrijfsterr Bosboom-Toussaint onderstreepte in haar bijdrage haar bewondering voor Scheffer en 
herinnerdee er en passent aan dat ze destijds als een van de eerstenn in Nederland het werk van deze schilder 
onderr de aandacht had gebracht.147 

Toenn in 1859 het album was voltooid, schreef de redactie van De Kunstkronijfc. 

'Menigeenn zal met liefde bladeren in een album, waarin vele van Scheffers kunstwerken, (ook die 
nogg ruimer door de gravure waren gepopulariseerd) werden vertolkt en toegelicht, en waardoor 
wijj  herhaaldelijk werden in staat gesteld om ons de werken van dien gevoeligen kunstenaar voor 
oogenn te brengen.*148 

Hett Scheffer-Album was financieel gezien geen groot succes. Een jaar later schijnt er zelf een poging te 
zijnn gedaan om de uitgave opnieuw, in aangepaste vorm, uit te brengen, maar die poging werd al na de 
eerstee aflevering gestaakt De uitgever A.C. Kruseman bracht ook twee Scheffer-Albums in voor de 
verlotingg met het oog op het standbeeld dat in Dordrecht zou worden opgericht, waarvoor overigens 
meerderee reproducties werden verloot.150 

Terwijll  men in zijn vaderland werkte aan een 'gebonden' herinnering van Ary Scheffer en zijn werk, was 
menn in zijn tweede vaderland Frankrijk eveneens bezig met een prestigieus album over deze kunstenaar. 
Hett initiatief kwam van zijn vertrouwde uitgever Goupil. Het moest een fraaie uitgave worden, niet met 
litho's,, zoals in het Nederlandse Scheffer-Album, maar met exclusieve foto's. In Goupils fondslijst van 
januarii  1860 vinden we de eerste aankondiging: 'Pour être publié prochainement. Oeuvre de Ary Scheffer. 
reproduitt en photographie par Bingham, d'après les tableaux et dessins originaux. Un volume format 
grandd in-folio,'151 

1444 Enschede (I) 1899, p.466; zie ook noot 2 op deze pagina. 
1455 W. Moll bij het werkk Augustus en Dante in: A J. Buil (e.a.), Schejffer-album, Haarlem 1859, p.8. 
1466 W.F. Hofilij k over het portret van Calvijn in: A.J. Buil (e.a.), Scheffer-album, Haarlem 1859, p. 12. 
1477 Bosboom-Toussaint bij het werk Graaf Ebenhard in: A J. Buil (e.a.), Scheffer-albumt Haarlem 1859, p. I. Ze verwees hierbij 
naarr haar bijdrage óver de Drie Koningen in 1845 verschenen in De Kunstkronijk. 
1488 Anoniem, 'Kunstberigten\ Kunstkronijk(1859),jrgl, NS, p.88. 
1499 Enschede (I) 1899, p.467. 
11 Catalogus der schilderijen, teekeningen, prenten, etsen, photographien enz, enz. kosteloos bijeengebracht voor de te houden 
VerlotingVerloting lm voordele van het op te richten standbeeld ter nagedachtenis van den beroemden kunstschilder Ary Scheffer I860, 
p.27.p.27. Zie voor de te verloten prenten: Catalogus der schilderijen, teekeningen, prenten, etsen, photograpkien enz, enz. kosteloos 
bijeengebrachtbijeengebracht voor de te houden Verloting ten voordele van het op te richten standbeeld ter nagedachtenis van den beroemden 
kunstschilderkunstschilder Ary Scheffer 1860, p. 17-25. Zie over het Scheffer-standbeeld: tentcat Dordrecht 1995, p. 17-20. 
1511 Publiation NouveUes de la maison Goupil & Cie, 23*  Supplement janvier 1860. 
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Hett  idee voor  een dergelijk monografisch fotoalbum was in deze tij d nog tamelijk nieuw, zij  het 
datt  dit niet het eerste voorbeeld was, Scheffers tijdgenoot Paul Délaroche was twee jaar  eerder  overleden, 
waarnaa Goupil in 1858 voor  het eerst een dergelijk album uitgaf.152 Deze uitgave bevatte in totaal 88 
foto's,, gemaakt door  de fotograaf Bingham, op dat moment een algemeen erkend specialist in 
fotografischee kunstreproducties. Henri Delaborde, het toenmalige hoofd van het prentenkabinet van de 
Bibliothèquee Nationale, schreef een toelichting over  het leven en werk van de schilder. Bovendien was het 
albumm voorzien van een catalogue raisonné van het oeuvre van Délaroche. De prij s was er  dan ook naar: 
5500 francs. 

Naa Délaroche was Scheffer  de tweede kunstenaar  die na zijn dood werd geëerd met een 
prestigieuss fotoalbum. Het bestond uit zestig fotografische reproducties, opnieuw gemaakt door  de 
bekendee fotograaf Robert Bingham. De schrijver  Ludovic Vitet, een persoonlijke vriend van Scheffer, 
voorzagg het album van een biografische schets van de schilder  en zijn werk.153 De advertentie in de 
fondslijstt  van Goupü beloofde foto's van Scheffers schilderijen en tekeningen. Bij  nadere beschouwing 
vann de foto's zijn bij  diverse afbeeldingen echter  de patronen van gravures te herkennen.154 Kennelijk 
maaktee Bingham, zoals gebruikelijk in deze tijd , veelal gebruik van reeds bestaande gravures naar 
Schefferss werk in plaats van de originele werken zelf, net zoals was gebeurd bij  het Nederlandse Scheffer-
Album,Album, Compleet was de prestigieuze uitgave niet goedkoop: 300 francs.155 Dit Scheffer-Album was tot in 
dee jaren zeventig te krijgen.156 Hoewel het Scheffer-Album van Góupil in aard, omvang en prij s 
bescheidenerr  was dan het album voor  Délaroche, was ook dit een bijzondere uitgave, alleen voorbehouden 
aann de beroemdste kunstenaars uit die tijd . 

Terugkijkendd kwam er  in de eerste decennia van de negentiende eeuw een steeds bredere stroom van 
geïllustreerdee uitgaven op gang. Geïllustreerde catalogi, jaarboekjes, tijdschrifte n en monografische 
albumss vormden een belangrijke nieuwe aanvulling op de traditionele zelfstandige prenten. Op de golven 
vann deze nieuwe uitgaven voeren reproducties van Scheffers werk mee. Vanaf de jaren 1820 komen we ze 
tegenn in uiteenlopende publicaties, zowel in Frankrij k en Engeland als in Nederland. Hoewel het aanbod 
vann dergelijke geïllustreerde uitgaven zich in de loop van de negentiende eeuw sterk uitbreidde, liep zowel 
inn Frankrij k als Engeland en Nederland het aantal Scheffersreproducties na zijn dood snel terug. 

Dee wijze van totstandkoming van dergelijke geïllustreerde uitgaven blijf t vaak nog in duister 
gehuld.. Relaties tussen uitgever, redactie, prentmakers, verzamelaars en de kunstenaar  blijken vaak 
moeizaamm te reconstrueren. Bovendien ging onder  dit soort uitgaven een bonte variatie aan uiteenlopende 
publicatiess schuil. De aard van de publicatie was daarbij  mede bepalend voor  het soort reproductie. Wilde 
dee tijdschriftredacti e een verslag van de recente Salonténtoonstelling in woord en beeld, dan was de 
lithografi ee de aangewezen techniek. Tijdrovende alternatieven als staal- of houtgravure leenden zich 
minderr  voor  het inspelen op de actualiteit. Voorzover  tijdschrifte n wel kozen voor  de staalgravures, zoals 
TheThe Art Journal, dan speelden vaak andere belangen mee. De status van een fraaie staalgravure werd 
geprefereerdd boven het afbeelden van de meeste moderne kunstwerken. In dit opzicht is het begrijpelij k 
datt  in eenmalige of enigszins tijdloze uitgaven vaak voor  de traditionele gravures werd gekozen. Niet voor 

1322 Zie over deze uitgave: Boyer 2002, p.133. 
1333 Het volgende supplement, verschenen in juli 1860, vermelddee het album zonder voorbehoud: Publication Nouvelles de la 
rnaisonrnaison Goupil & Ge, 24ejui\\ct 1860. De bijdrage van Vitet was eerder verschenen m/tewWesi?im*Afomfey:L.Vitet, 'Peintres 
Möderness de la France. Ary Scheffer.' Extrait de la Revue des deux mondes, livraison du Ie octobre 1858, p.7. De auteur Vitet 
wass goed bevriend met Schetter. 
1344 Zie in dit album: no.20 (Le Christ Consolateur) no.33 (La Madeleine au pied de la cröix), no.34 (Ie Christ portant sa croix), 
no.366 (Le Christ Remunerateur), no.39 (Fattst & Marguerite), no.42 (Hebé), no.50 (Le baiser de Judes), no,51 (Le Christ & Saint 
Jean). Jean). 
1333 Zie voor de advertentie voor dit album: Catalogue des photographies par la maison Goupü &  Cie, Paris [tussen 1858-1860] 
1566 Het staat nog vermeldt in de de fondslijst van 1878: Extrait de Catalogue General de Goupil & Cie, Paris janvier 1878. 
Goupilss fondslijst van 1874 vermeldt nog een ander veel bescheidener album met reproducties naar Scheffer. Onder de titel 
OeuvresOeuvres Choisies was er een uitgave verkrijgbaar samengesteld uit 30, reeds eerder verschenen, fotografische reproducties. Het 
wass verkrijgbaar met foto's op van formaat Musée Goupil voor 60F en met 30 foto's op het kleinere formaat Carte de visite voor 
35FF Extrait du Catalogue General de Goupil & Cie, Paris, janvier 1874. Behalve van Scheffer waren er albums verkrijgbaar 
gewijdd aan Raphael, Délaroche, Horace Vemet en J.-L.Gerome. 
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nietss verschenen de prestigieus gegraveerde Saloncatalogi pas enige tijd na de tentoonstelling zelf: niet als 
eenn handleiding voor de tentoonstelling, maar als een fraai uitgevoerde herinnering aan de expositie. Voor 
eenn exclusieve monografie experimenteerde de firma Goupil zelfs met de kostbare fotografische 
kunstreproductie. . 

Opmerkelijkk zijn de verbanden van de geïllustreerde uitgaven met de uitgeverij van de traditionele 
zelfstandigee prenten. Zo werden sommige losse prenten van Goupil later opnieuw gepubliceerd in The Art 
JournalJournal en gebruikt voor de totstandkoming van de twee monografische SchefTer-albums. Het is daarbij 
opmerkelijkk hoezeer de uitgaven van Goupil soms dus * doorwerkten*  in de afbeeldingen in andere 
publicaties.. De grenzen tussen de traditionele zelfstandige reproducties en de prenten in moderne 
geïllustreerdee uitgaven lijken in de negentiende eeuw dan ook vaak vloeiend te zijn geweest. Het 
monografischee Scheffer-Album verscheen bijvoorbeeld in losse afleveringen, terwijl Goupil zijn losse 
zelfstandigee prenten regelmatig in series of albums verspreidde. Vanuit dit perspectief moeten dergelijke 
modernee geïllustreerde uitgaven dan ook naast traditionele zelfstandige prenten worden gezien in het 
totalee aanbod van de negentiende-eeuwse kunstreproducties. Waar de een genoegen nam met een 
exclusievee staat van een prent, koos de ander een serie of zelfs een speciaal aan Scheffer gewijd album. 
Voorr liefhebbers met meer behoefte aan een schriftelijke toelichting bij het beeld boden de geïllustreerde 
(kunst)tijdschriftenn uitkomst. Populaire werken, zoals Ie Larmoyeur, werden bij herhaling gereproduceerd 
inn allerlei vormen en technieken, voor uiteenlopende prijzen, en boden zo voor elk wat wils. We komen 
hiermeee op het publiek en het gebruik van de prenten naar Scheffers werk. 

BetBet publiek voor Scheffer-reproducties 

SchefferScheffer zélf 
Toenn Ary Scheffer in 1854 Amsterdam was, ging hij onder meer langs bij de belangrijkste prentuitgever 
vann de stad: de firma Buffa in de Kalverstraat. Hier tekende hij in op een gravure naar De 
SchuttersmaaltijdSchuttersmaaltijdvanvan Van der Helst. De prent was destijds begonnen door Couwenberg, maar net als zijn 
prentt naar Mignon et son Père niet door hem afgemaakt. Deze keer werd de plaat afgemaakt door de 
Nederlandsee graveur J.W. Kaiser (1813-1900), eveneens een oud-leerling van Taurel. -57 Het is slechts één 
vann de prenten die Scheffer in bezit had. Zijn gehele prentenverzameling werd na zijn overlijden geveild 
opp 15 en 16 maart 1859 samen met zijn schilderijen en tekeningen.158 Gezien de veilingcatalogus blijkt hij 
zelff  veel belangstelling te hebben gehad voor reproducties naar oude en eigentijdse meesters. Naast 
originelee prenten van Dürer, Lucas van Leyden en Rembrandt, bezat hij vroege reproducties van 
Marcantonioo Raimondi en zeventiende-eeuwse gravures van Schelte a Bolswert naar Rubens. Bovendien 
hadd hij interessante negentiende-eeuwse reproducties. Het was een fraaie verzameling van ruim tachtig 

Doorr Couwenbergs dood bleef behalve Scheffers Mignon ook zijn gravure naar de Schuttersmaaltijd van Van der Helst steken. 
Inn dit geval had Couwenberg zelf een tekening gemaakt van het origineel als basis voor zijn reproductie waarover De 
KunstkronijkKunstkronijk schreef: 'Kaiser heeft zich en der vaderlandsche kunst door zijne gravure een monument gesticht.' A.J.Bull, 'Van 
derr Hélst-Kaiser. 1648-1848', Kunstkronijk (1856), JRGI7, p.60. De Schuttersmaaltijd werd ook in Frankrijk positief besproken 
doorr Cm L.Clement de Ris: L. Clement de Ris,'Mouvements des art', L 'Artiste (1856), p.265. De uitgever Bufta stelde 
vervolgenss de graveur Kaiser op de hoogte van Scheffers belangstelling voor zijn prent. De graveur was vereerd over de interesse 
vann de beroemde schilder voor zijn prent en was benieuwd naar zijn mening: 'De goede tijding mij door de Heeren F. Buffa en 
Zoonn medegedeeld, dat UEdGesrt. mijne gravure naar de Schuttersmaaltijd bij hen hebt gezien en de inteekenlijst met Ueds. 
handteekeningg hebt vereerd, heeft bij mij zeer de wensch verlevendigt UEDs. oordeel daarover te mogen vernemen en UEDs. 
raadgevingg en aanmerking te mogen benuttigen bij het afmaken van dit werk. daarom neem ik de vrijheid UEDGestr. ten 
vriendelijkstee een onderhoud te verzoeken, waartoe ik mij Maandag aanstaande (den 10 dezer) ten Uwent zal vervoegen aan het 
Badhuiss te Scheveningen. UEDGestr. bescheidelijk verzoekend mij met een enkel woord te willen beantwoorden [...]' Brief van 
J.W.. Kaiser aan Ary Scheffer, 7 juli 1854, opgenomen in: Heij 1984, p. 115. Of Kaiser daadwerkelijk Scheffer heeft ontmoet is 
niett bekend. Volgens Heij is dit niet waarschijnlijk gezien de moeite die ook anderen hadden, zoals Bosboom, om hun beroemde 
collegaa te kunnen ontmoeten. Hij wijst op een voorval waarin Johannes Bosboom een novelle van zijn echtgenoot en schrijfster 
Bosboom-Toussaintt aan Scheffer liet aanbieden maar niet de gelegenheid was geweest om de schilder persoonlijk te ontmoeten, 
ziee hierover een brief van Scheffer aan Bosboom, zie: Heij 1984, p.115. 

CatalogueCatalogue de tableaux anciens et modemes des diverses ecoles. De dessins & de gravures livres a figures etc. de provenant de 
ll  'atelier M, Ary Scheffer, Hotel des Commissaires-Priseurs,! 5 et 16 Mars 1859. 
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prenten,, gemaakt door  de bekendste graveurs uit zijn tijd ; Morghen, Henriquel-Dupont, Prevost, Mercuri , 
Burnet,, Raimbach en (Thomas) Landseer. Het waren reproducties naar  Rafaël, Leonardo da Vinci, Pousin, 
Greuzee en naar  beroemde tijdgenoten als (Edwin) Landseer, Wilkie , Délaroche, Ingres en Leopold Robert. 
Eenn deel van zijn verzameling was ingelijst achter  glas, maar  de meeste prenten bewaarde hij  in 
portfolio's 159 9 

Schefferr  bezat diverse prenten naar  zijn eigen werk. De veilingcatalogus vermeldt onder  meer  een 
ingelijstee gravure van Leroux gemaakt naar  zijn portret van de beroemde generaal Lafayette. Daarnaast 
hadd hij  een exclusieve ets naar  L 'Ange pleurant. De prent was gemaakt door  de bevriende prentmaker 
Girar dd en nooit eerder  in de prenthandel terechtgekomen. Behalve deze bijzondere prent komen we 
bekendee reproducties tegen, zoals de gravure van Beaugrand naar  Sainte Augustin et Sainte Monique, 
waarvann hij  verschillende staten had: een épreuve d'artiste op chinees papier, en twee prenten Voor*  en 
*naa de letter; allebei gedrukt op chinees papier. Hij  bezat bovendien Calamatta's gravure van zijn 
FrancoiseFrancoise de Rimini, 'met de letter'  gedrukt op chinees papier  en een staat van de prent van Lecomte naar 
zijnn werk Beatrice et leDante, 'met de letter'  op chinees papier. Tot slot vermeldt de veilingcatalogus een 
opmerkelijkee prent naar  Scheffers portret van Chopin (1847) die niet eerder  in de handel schijnt te zijn 
gebracht1000 Bij  elkaar  geeft de genoemde catalogus een interessante maar  relatief bescheiden hoeveelheid 
reproducties.. Hoogstwaarschijnlijk kwam het grootste deel van zijn verzameling niet onder  de hamer, 
maarr  bleef in bezit van zijn dochter  Cornelia Marjolin-Scheffer , die deze in 1899 naliet aan het Dordrechts 
museum. . 

Schefferr  lijk t zelf de eerste te zijn geweest met belangstelling voor  de prenten naar  zijn werk. Hij 
zall  de prenten ongetwijfeld hebben gebruikt als beeldmateriaal bij  zijn werk, zoals veel kunstenaars 
deden.. De ingelijste prenten duiden er  op dat hij  de prenten ook aan de muur  had hangen. Meer  dan 
eenvoudigg beeldmateriaal op het atelier  had hij  reproducties, ingelijst en wel, in zijn salons hangen. Deze 
constateringg wint aan belang als we bedenken dat de schilder  zelf uiteraard genoeg schilderijen had 
(kunnenn maken) om aan de muur  te hangen. Het gedachte dat reproducties uitsluitend bestemd waren voor 
hen,, die zich de schilderijen niet kónden veroorloven gaat dus voor  de schilder  zélf niet Op. Juist de 
schilderr  had als geen ander  de beschikking over  schilderijen en tekeningen, maar  schroomde kennelijk niet 
omm ook gravures naar  zijn eigen werk óp te hangen in zijn eigen interieur. Het betekent dat dergelijke 
reproductiess door  de schilder  zelf in ieder  geval niet als inferieure 'surrógaatschüderijen' werden 
beschouwd.. Hoe de reproducties deel uitmaakten van het interieur  van de schilder  is bij  benadering nog te 
zienn in zijn vroegere woonhuis in Parijs, dat tegenwoordig als het Musée de la Vie Romantique nog is te 
bezichtigen.. Hoewel de inrichtin g niet volledig authentiek is, krijgen we wel een beeld van de reproducties 
inn Scheffers dagelijkse omgeving. Scheffer  was niet de enige kunstenaar  die zijn interieur  decoreerde met 
prentenn en foto's van zijn eigen werk We zien dit ook bij  Alma-Tadema, zoals hieronder  aan bod zal 
komen,, en in kunstenaarswoningen van zijn tijdgenoten Gustave Moreau, Rosa Bonheur  en Frederic 
Leighton.1*1 1 

VriendenVrienden en bekenden 
Schefferr  gaf regelmatig reproducties naar  zijn werk weg aan vrienden en bekenden. Zo schreef hij  in 1824 
aann de bevriende raadsman Baron de Schonen: 'De herhaal u niet dat de goedheid en vriendschap waar  u 
mee al jaren mee geëerd hebt, me dierbaarder  zijn dan alles op de wereld en dat ik zou willen dat ik me die 
waardigg kon achten.'l6Z Als blij k van waardering stuurde de schilder  een proefdruk van de gravure van 

Ziee nrs.32-120 in: Catalogue de tableaux anciens et modernes des diverses ecoles. Dé dessins &. de gravures livres a figures 
etc.etc. de provenant de l 'atelier M. Ary Scheffer, p.22-28. 
1600 Zie nummers 43 en 1 -7 (supplement) Catalogue de tableaux anciens et modernes des diverses ecoles. De dessins & de 
gravuresgravures livres a figures etc. de provenant de l *atelier M. Ary Scheffer, p.22,28. Wellicht betrof het hier de litho gemaakt door 
Schefferss leerling M. Fajans. 
1611 Zie voor deze interieurs: E. Reitsma, Het huis van de kunstenaar. Herinneringen aan een leven, Amsterdam 2001, p.22-29,36-
41,166-171. . 
mm Tentcat. Dordrecht 1995, p.91 Het portret van deze baron, raadsman en invloedrijk liberaal, was te zien op de Salon van 1822. 
Dee beroemde generaal Lafayette was befaamd voor diens inzet voor Amerikaanse Onafhankelijkstrijd en behoorde tot de liberate 
elitee waartoe ook raadsheer De Schoonen en Scheffer kunnen worden gerekend. 
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Lerouxx naar het portret van generaal Lafayette. Zo ook schreef Scheffer op 10 mei 1842 aan de schrijver 
Coquerell  na een vriendendienst: 

'Mee permettez-vous de vous offrir une épreuve de la gravure de mon tableau de Christ pour 
laquellee vous avez bien voulu me donner Ie texte de rinscription. J'hésite beaucoup a mettre sous 
voss yeux cette composition. Si les sujets de rEvangile sont les plus beaux et les plus élevé que la 
peinturee puis de aborder, devant eux aussi on sent bien mieux 1'imiussnace de mon talent; vous 
Monsieur,, plus qu'un autre devez être frappe de 1'Evangile dont la parole convaincante en fait si 
bienn comprendre la grandeur et la divine beauté.'163 

Inn een ander geval stuurde Scheffer twee prenten aan de violist Alard Delphin, wellicht naar aanleiding 
vann een concert van deze musicus. Uit bewondering zond de schilder de twee bekende gravures naar zijn 
ChristusChristus Consolator en Christus Remunerator. In een begeleidende brief schreef hij aan de violist: 'Me 
permettezz vous de vous offrir mes bien failbles temoignages en sentiments, les deux gravures ei jointes, 
aprèss mes tableaux du Christ Consolateur et du Christ Remunerateur.'164 De schilder stuurde niet alleen 
prentenn naar vrienden en bekenden, hij nam ze ook mee op reis. Zo liet hij een prent achter bij professor 
Vrolikk toen hij in 1854 zijn vaderland bezocht. Helaas had hij de hooggeleerde heer misgelopen en schreef 
hij: : 

'N'Ayantt en 1'honneur de vous rencontrer è Amsterdam ou je me suis permis de deposer chez 
vouss une épreuve d'artiste de la gravure quón vient de terminer après mon tableau de la scene du 
jardinn de Faust de Goethe, (je prends la liberté de vous ecrire)[.. , ] '165 

Hett uitdelen van reproducties van zijn werk door Scheffer is opmerkelijk. Uit diverse voorbeelden blijkt 
datt hij nadrukkelijk prenten gebruikte voor het onderhouden en uitbreiden van zijn sociale netwerk. 
Afgezienn van muurdecoratie, hadden de reproducties daarmee tevens een sociale, representatieve functie. 
Kennelijkk achtte hij de prenten in dit opzicht representatief voor zijn eigen werk.. Hij had ze dan wel niet 
feitelijkk zelfgemaakt, het was nog steeds zijn 'werk' dat was afgebeeld. Over de verhouding tussen zijn 
eigenn werk en de reproductie ervan kom ik hieronder terug. Hier is van belang dat Scheffer zelf tot de 
eerstee liefhebbers van deze prenten kan worden gerekend en dat hij bovendien zorgde dat ook andere 
mensenn uit zijn directe omgeving 'm het bezit kwamen van de prenten naar zijn werk. 

All  of niet via Scheffer zelf raakten reproducties verspreid over de culturele elite in zijn eigen omgeving. 
Zoo schreef Geraldine Jewsbury regelmatig te gast in La Grange, het buitenhuis van Generaal Lafayette 
waarr ook Scheffer regelmatig vertoefde, in 1845 aan Jane Welsh Carlyle over de gravure van Henriquel-
Dupontt  naar  Christus Consolator [45]: 

'itt moved me to tears. I wish I could transfuse it to you... There is the figure of a mother over her 
deadd child - that is wonderful. The face is swollen with grief and yet there is an ineffable beauty 
andd rest about it which almost consoles one.'166 

Inn deze kringen verkeerde eveneens Harriet Martineau, die ook in het bezit was van deze prent: 

'includingg the consolations of eighteen centuries!- that mysterious assemblage of the redeemed 
Captivess and tranquillized Mourners of a whole Christendom!- that inspired epitome of suffering 

mm brief Ary Scheffer aan Coquerel, 10 mei 1842, gepubliceerd in: Kolb 1937, p.212. 
,ww brief Ary Scheffer aan Alard Delphin, [..]Fondation Custodia Parijs, inv.1994- A 485. De brief is ongedateerd maar moet 
gezienn de beide prenten geschreven zijn na mei 1851, toen de laatste van deze twee prenten verscheen. 

brieff  Ary Scheffer aan prof. Vrolik, juillet 1854[?], met dank aan L, Ewals die mij wees op deze brief. 
1666 Brief geciteerd in: Morris 1985, p.294. 
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andd solace!- it may well be a cause of wonder, almost amounting to alarm to those who, not 
havingg needed, have felt its power.'167 

Dee beleende liberale historicus Thierry , goed bevriend met Scheffer, bezat eveneens prenten naar  Scheffers 
werk.. In zijn salon hing de gravure van Calamatta naar  Francoise de Rimini en de prent naar  Faust en 
Marguerite}Marguerite}66**  Tot slot ging Frans Liszt speciaal op zoek naar  de litho naar  Scheffers Les Roi images toen 
hijj  in 1854 in Nederland verbleef. Wellicht ging het om de prent die eerder  in De Kunstkronijk was 
verschenen.. De beroemde pianist-componist had model gestaan voor  de jongste koning op het origineel.169 

Hett  feit dat de gravures naar  Scheffers werk bij  de culturele elite terechtkwamen, is niet zonder  betekenis. 
Juistt  zij  hadden immers mogelijkheden genoeg om aan schilderijen te komen, al of niet van de schilder 
zelf.. Dat ook zij  reproducties aan de muur  hingen, geeft aan dat ook zij  dergelijke prenten kennelijk niet 
bijj  voorbaat als inferieure werken beschouwden. Ook het feit dat de schilder  regelmatig zelf reproducties 
uitdeeldee wijst in éie richting.  Daarmee is niet gezegd dat de grafische bewerkingen dezelfde status 
haddenn als de geschilderde originele werken en zonder  meer  inwisselbaar  waren. Desalniettemin blijk t dat 
bijj  hen, die zich zowel de originelen als de reproducties konden veroorloven, het verschil tussen het 
origineell  en de reproductie ervan in gebruik en waardering niet zo heel groot was. In de met schilderijen 
behangenn elitaire salons hoefden ook fraaie gravures niet te misstaan. 

HetHet grote publiek 
Dee reproducties van Scheffers werk werden dankzij  de kunsthandel en geïllustreerde tijdschrifte n onder  de 
aandachtt  gebracht van het grote publiek. Het kunsttijdschrif t L 'Artiste wees in 1840 zelfs al op de prent 
vann Henriquel-Dupont naar  Scheffers Christus Consolator nog voordat deze was voltooid. Een redacteur 
hadd bij  een bezoek aan de werkplaats van de meestergraveur  al een vroege staat gezien van de plaat 
waarinn nog maar  enkele belangrijke figuren waren gegraveerd: 

' MM  Henriquel-Dupont achève en ce moment un tableau de M. Ary Scheffer, Lê Christ appelant a 
luilui  les malheureurx. C'est une touchante personnification des douleurs humaines. Cette planche de 
M.. Dupont est déja avancée, et sera terminée eet hiver. La composition, simple et bien msposée 
danss Ie tableau, est bien rendue dans la gravure. Certaines parties du tableau, quelques figures 
importantes,, sont terminées. Le premier  travail nous a semblé très-brillant ; il reproduit la maniere 
dee Scheffer, style et couleur, avec un sentiment très-fin et très-juste. Ce travail , clair  et facile, est 
seméé ca et la de ces tons fermes qüi décèlent la main d'un mattre.'170 

Lezerss van het kunsttijdschrif t waren zo al in een vroeg stadium op de hoogte van de aanstaande 
reproductie.. Nadat de prent eenmaal was gepubliceerd, verschenen er  regelmatig recensies om de 
geïnteresseerdee lezers, tevens potentiële kopers, te informeren. Zo schreef de gezaghebbende Art Journal 
inn 1856 over  Goupils uitgaven van Scheffer: 

'hi ss "Christu s Consolator,"  engraved by Henriquel-Dupont, is the cherished guest of many 
Englishh homes; its companion, the "Christu s Remunerator,"  (engraved by Blanchard) is only its 
secondd in public favour; while such works as "Th e Holy Women at the Tomb,'*  convey the lessons 
off  Art as pure and holy missionaries of Christianity . For  giving these admirable and very beautiful 

167167 Morris 1985, p.295. 
l6SS L.Ewals, 'Beroemde tijdgenoten van Scheffer (4) Augustin Thierry (1795-1856) en iets over het realisme van Scheffer', 
DordrechtsDordrechts Museum Bulletin (1985) p.4. Zie ook: Kolb 1937, p. 164. 
mm Na de dood van Willem D kwam het werk na veiling in het bezit van de prinses Sayn-Wittgenstein, de toenmalige vriendin van 
Liszt,, zie: L. Ewals, 'Beroemde tijdgenoten van Scheffer (6) Frans Liszt (1811-1 &%6)', Dordrechts Museum Bulletin 1986 5/6, 
p.23. . 
'7CC Anoniem, 'Gravure francaise.État du travail dans les différents ateliers', L 'Artiste (1840) VI, p.251. 
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productionss to the world, the public incurs a debt to the publisher scarcely less than they owe to 
thee artist.'171 

Voorall  dankzij de prenten van Goupil was het werk van Scheffer halverwege de jaren vijfti g in Engeland 
misschienn wel beroemder dan in Frankrijk.172 Behalve Goupil waagden zich in deze periode maar weinig 
Engelsee uitgevers aan de verspreiding van dergelijke prestigieuze gravures naar beroemde kunstwerken: 
*Thee circulation of such publications cannot be too wide/ schreef The Art Journal in 1856.I73Naar 
aanleidingg van enkele nieuwe uitgaven van Goupil met onder meer de gravure van A. Francois naar 
MargueriteMarguerite at the Church wees dit tijdschrift op de ruime verspreiding van dergelijke prenten in 
Engeland: : 

'Thee English public has of late years enjoyed so many opportunities of studying 
thee works of foreign painters in the various exhibitions which have been opened both in the 
metropoliss and elsewhere, that the style and character of the pictures of many these artists have 
becomee almost as familiar to us as those of our fellow-countrymen. Still we are glad to have this 
acquaintancee renewed and extended by the engraver' s burin, which brings such productions into 
ourr own homes, to confirm and enlarge our knowledge of them. And both artists and lovers of Art 
cannott fail to derive benefit from the best works of foreigners, not only by comparing them wth 
thosee which are sent forth from our own studios, but from the new ideas they often convey.*174 

Ookk de Engelse kunstenaar Holman Hunt wees op de populariteit van Scheffers werk, mede dankzij de 
reproducties: : 

'Itt was the mode in England, as on the Continent, to rate Ary Scheffer among the greatest of 
painters.. He had doubtless earlier exhibited some superior works, at that time then in private 
collections.. Of these we knew by engravings "Mignon regrettant sa Patrie" and **Le Duist 
Consolateur.""  The first undoubtedly possessed grace, the second took the young admirer captive 
forr a whole week like a populair air[.. . ] '175 

Dee bekende kunsthistoricus Hofstede de Groot, een groot bewonderaar van Scheffers werk, kende dit 
werkk naar eigen zeggen voornamelijk van reproducties.176 

Hett publiek kon, zoals eerder opgemerkt, regelmatig reproducties zien op uiteenlopende tentoonstellingen. 
Opp de Salontentoonstelling van 1843, gehouden in het Louvre, was op de prentafdeling de gravure van 
Calamattaa naar Scheffers Francoise de Rimini te bewonderen. Het was volgens Dë Kunstkrönijk een van 
dee weinige noemenswaardige prenten aldaar: 

1711 Anoniem, 'The Art-Publications of MM. Goupil, of Paris*, The Art Journal (1856), p.7-8. 
1722 Morris 1985, p.303. 
1733 Anoniem, 'The Art-Publications of MM. Goupil, of Paris*, The Art Journal (1856), p.8. Het wantrouwen jegens de Franse 
overvloedd aan prenten was niet geheel onterecht. In de jaren veertig en vijfti g was het grootste deel van het totale Engelse aanbod 
lijngravuress afkomstig van het continent, met Goupil als belangrijkste leverancier, zie ook: Maas 1975, p.35. Goupils bijdrage aan 
dee verspreiding van de kunst via prenten werd vele malen bekroond met officiële onderscheidingen. De waardering ging zelfs 
zoverr dat A. Goupil voor de vele prenten met militaire onderwerpen werd gelauwerd met een medaille voor de ondersteuning van 
hett vaderlands patriotisme. Uitgifte van prenten was dan ook tevens een politieke zaak. Zie: Lafont-Couturier 1994, p.14,19-20. 
1744 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1864), p.348: bespreking van drie nieuwe uitgaven van de firma Goupil: The 
Christening.Christening. Gegraveerd door J.Ballin naar het schilderij van Louis Knaus; Marguerite at Church, gegraveerd door A. Francois 
naarr het Werk van Ary Scheffer; The Christian Martyr, gegraveerd door J. Demannez van het werk van Ernest Slingeneyer, 
uitgegevenn in Londen, Parijs etc. 
1755 Holman Hunt 1905, p.187-188 
1766 Hofstede de Groot 1872, p.7,20. 
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**  Met de gravure is het minder  goed gesteld: als ik U opgenoemd heb den Leo X, door  den 
Florentijnsee graveur  Jesi, en de Francoise de Rimini , naar  Ary Scheffer, door  Calamatta, kan ik U 
verderr  naar  de vensters der  prenthandelaars verwijzen, die met de meubelprenten van Saset en 
anderenn versierd worden.' 

Eenn jaar  later  hingen op de Salon de twee eerder  gememoreerde gravures van Aristid e Louis naar  Mignon 
regrettantregrettant sa Portie en Mignon aspirant au Ciel. Het Nederlands publiek kon in 1849 op een 
tentoonstellingg van buitenlandse hedendaagse meesters in de Amsterdamse Odéon een proefdruk van 
Couwenbergg naar  Seheffers Mignon en haar vader (Mignon et son Père) bewonderen.l Op de 
wereldtentoonstellingg van 185 5 in Parij  s was, in tegenstelling tot in Engeland in 1851, ook beeldende 
kunstt  te zien, inclusief de reproducties ervan. Van Seheffers Christ au tombeau viel een gravure van de 
Duitsee graveur  Keiler  te bewonderen, die bovendien werd bekroond.179 Op een tentoonstelling in Den 
Haagg in 1859 was een bijzondere gravure van CE. Taurel te zien, gemaakt naar  een eerdere aquatint van 
Eichenss naar  Seheffers te Christportant sa croix. 

Daarnaastt  waren er  de door  de kunsthandel georganiseerde single-picture exposities waarbij  soms 
ookk een schilderij  van Scheffer  langskwam, inclusief de reproducties ervan. Zo stuurde de 
kunsthandeluitgeverijj  Goupil het schilderij  Le Christ sur la montagne ou la Tentation de Christ (1856) 
doorr  Engeland met als belangrijkste doel dé gravure vann Alphonse Francois te promoten.180 Een n 
opmerkelijkee gelegenheid ten slotte om de reproducties naar  Scheffer  tegen te komen, was de preek van 
theoloogg Franken, die een voordracht hield naar  aanleiding van Seheffers Christus Remunerator en ter 
ondersteuningg tevens enkele gravures aan de muur  had opgehangen voor  zijn toehoorders.181 

Dankzijj  de wisselwerking tussen de kunsthandel, tentoonstellingen en geïllustreerde tijdschrifte n 
wass Seheffers werk zeer  bekend, zozeer  zelfs dat, volgens zijn vriend Vitet, het noemen van een titel al 
genoegg was om het werk voor  de geest te roepen: 

'Dir ee seulemeht les titres de ces nombreux tableaux, c*est réveiller  des souvenirs, rappeler  dés 
imagess que tout le monde a dans la pensee. Qui n'a pas vu, grace au burin ou a la lithographie, la 
Veuvee du Sóidat, le Retour  du Conscit, les Orphelins sur  la tombe de leur  mere, la Soeur  de 
charité,, les Pêcheurs pendant la tempête, Pincendie de la ferme, et ce vivant portrai t de nos 
désastre,, cette page toute frémissante de colère patriótique, la scene d'invasion en 1814?'182 

Voorr  het Nederlandse publiek gold hetzelfde, als we de schrijver  Van Westrheene mogen geloven: 

'Zie,, wij  behoeven ze onzen lezers slechts even op te noemen, de titels der  voornaamste 
kunstwerken,, die deze nieuwe en eindrigting des meesters vertegenwoordigen, om niet alleen hun 
diee werken, - voor  zoo ver  ze niet in Nederland zijn gezien, toch schier  alle daar  door  de gravure 
genoegzaamm bekend, - weder  voor  den geest te roepen, maar  ook om aan het karakter  dier  rigting 
tee herinneren.1183 

Velenn kenden het werk van Scheffer, ook al hadden ze de schilderijen zelf nog nooit gezien. De 
afbeeldingenn van de Mignons en de religieuze voorstellingen moeten bij  een grote schare liefhebbers en 
kennerss aan de muur  hebben gehangen, zoals vandaag nog te zien is in de negentiende-eeuwse slaapkamer 
vann de familie Willet-Holthuizén in Amsterdam. 

1777 Anoniem, 'Kwsfoerigtsn', De Kunstkronijk (\ 842-43), jrg.3,p.61. 
1788 Anoniem, 'Krönijk*, De Kunstkronijk (1849), jrg. 10, p.63. 
1799 L. Clément de Ris, 'Salon de 1859. Gravure et lithographie', L 'Artiste (1859), p.97. 
1800 anoniem,'-' Gazette de Beaux Arts 1860,p.319-320/377-378. 
1811 Francken, .d/y Scheffer's Christus remunerator als type des verheerlijking des christendoms door de kunst, Rotterdam 1855. 
1822 L. Vitet, 'Peintres Modemes de la France. Aiy Scheffer. * Extrait de la Revue des deux mondes, livraison du 1e octobre 1858, 
n.7. . 
1 8 31.. van Westrheene, 'Ary Scheffer\De Kunstkronijk (1858) jrg 20, p.45. 
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EenEen liefhebber van Scheffer-reproducties; Vincent van Gogh 
Toenn Vincent van Gogh op 17 januari 1874 aan zijn broer Theo zijn favoriete schilders opsomde, noemde 
hijj  als eerste Ary Scheffer.184 Tussen de diverse kunstenaars die Van Gogh bewonderde, speelde Scheffer 
jarenlangg een belangrijke rol. Zijn interesse voor Scheffer in het algemeen is eerder onderwerp van 
onderzoekk geweest. In deze studie beperk ik mij tot Van Goghs belangstelling voor de reproducties van 
Schefferswerk.185 5 

Vann Gogh was van huis uit bekend met het werk van Scheffer. Zijn vader had als dominee al bewondering 
voorr het religieuze werk van de beroemde schilder en bezat zelfs een tekening van de meester zelf. Zeker 
inn protestantse kringen werd het religieuze werk van Scheffer zeer gewaardeerd. Was het niet via zijn 
vader,, dan had hij het werk van Scheffer leren kennen via zijn drie ooms, die in de kunsthandel werkzaam 
waren.. Zijn oom en naamgenoot Vincent van Gogh, ook wel bekend als oom 'Cent\ was de meest 
invloedrijkee van de drie. Sinds 1842 had hij een zaak in Den Haag en hij werkte al snel samen met de 
Fransee firma Goupü, waarmee hij zich in 1858 officieel associeerde. Via zijn ooms kwam de jonge 
Vincentt van Gogh in contact met de kunsthandel, inclusief de uitgeverij in reproducties. Het is goed 
denkbaarr dat hij langs deze weg ook in aanraking kwam met de prenten naar het werk van Scheffer, al of 
niett uitgegeven door de firma Goupil. Ten slotte kreeg de jonge Van Gogh op de HBS in Tilburg tekenles 
vann C.C. Huysmans, die Scheffer persoonlijk kende. Wanneer Van Gogh voor het eerst van Scheffer heeft 
gehoord,, is niet bekend, maar er zijn aanwij zingen genoeg dat hij al van j ongs af aan bekend is geweest 
mett de naam en het werk van deze meester. 

Vann Gogh kreeg de prenten naar Scheffers werken nog vaker zelf in handen nadat hij op 30 juli 
18699 op zestienjarige leeftijd in dienst was getreden bij Goupil.186 Het Haagse filiaal van de firma, geleid 
doorr H.G. Tersteeg, groeide in Nederland uit tot een toonaangevende kunsthandel en uitgever van 
reproducties,, waarbij alleen al de etalage een bezienswaardigheid moet zijn geweest. Talloze reproducties 
naarr kunstwerken van oude en levende meesters moeten hem onder ogen zijn gekomen.187 Enige maanden 
laterr werd Van Gogh overgeplaatst naar de Londense vestiging van Goupil, waar hij van 13 juni 1873 tot 
enn met 15 mei 1875 werkzaam bleef. De kunsthandelaar in opleiding trof in Londen een filiaal dat sterk 
verschildee van de Haagse vestiging, m plaats van een 'winkel', zoals bij Tersteeg, was het eerder een 
groothandel,, die leverde aan andere prenfhandelaren. Het accent lag hier op de verkoop van reproducties 
inn de vorm van gravures, etsen en foto's en in mindere mate op schilderijen.188 Vanuit Londen 
informeerdee Vincent, zoals eerder aangehaald, bij zijn broer Theo, die eveneens in dienst was getreden 
vann Goupil: 

Inn een brief aan Theo schreef Vincent van Gogh: 'De schrijf hieronder enkele namen van schilders van wie ik bijzonder veel 
houd.. Scheffer, Delaroche, Hebert..MiIIais, Thys Maris, Millet, Israels', brief van Vincent van Gogh aan Theo, januari 1874, 
opgenomenn in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.I7. 

Ziee uitvoerig hierover: tent.cat Ary Scheffer bewonderd door Vincent van Gogh. Tentoonstelling bij gelegenheid van het 
honderdstehonderdste sterfjaar van Vincent van Gogh, Dordrecht 1990. Zie ook over de smaak van Vincent van Gogh: H. Luijten, 
'Scharrelenn in de houtsneden- Vincent van Gogh en de prentkunst', in: tentcat. De keuze van Vincent. Van Goghs Musée 
imagiaire,imagiaire, Amsterdam (Van Gogh Museum) 2003, p.99-112. 

Tentcat.. Amsterdam 1990, p.27. Van Gogh trad aldus in dienst van een firma die reeds zijn naam droeg: 'Ancienne maison 
Vincentt van Gogh, Goupil & Cie, successeurs. Estampes et tableaux modemes. Fournisseur des Cabinet de LL.MM. Ie Roi et la 
Reine.. Plaats no. 14 a la Haye.' 
1877 Vanaf 1 januari 1873 was ook zijn broer Theo in dienst getreden van de firma Goupil maar hij was werkzaam bij de Brusselse 
vestiging.. Zie uitvoerig over de carrière van Theo bij Goupil: tentcat Amsterdam 1999 en J. Rewald, 'Theo van Gogh, Goupil 
andd the Impressionists', in: Gazette des Beaux-Arts LXXXI (1973), 1-108. Zo informeerde van Gogh eens bij zijn broer én 
'collega':: 'Vraag eens aan Schmidt wat of het 'Album Corot, lithographies par Emile Vernier' kost. Daar werd ons in de winkel 
naarr gevraagd & ik weet dat het te Brussel voorhanden is.' Brief van Vincent van Gogh aan Theo, januari 1873, opgenomen in: 
Vann Crimpen Berends-Albert 1990, nr.3. In een volgende brief kwam Vincent terug op zijn verzoek: 'Het album waarvan je mij 
dee titel hebt opgegeven, is het bedoelde niet; dat zijn alleen lithografieën!-]  naar Corot, Ik dank je echter voor de genomen 
moeite// Brief van Vincent van Goghh aan Theo, 28 januari 1873, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, Brief no.4. 
1888 Hulsker 1985, p.43. Zie ook hierover Van Gogh in Engeland: tentcat. London 1992, p.30-32 
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'Hoee gaan de nouveautés [fotogravures, RV] in Holland? Hier  is met de gewone gravures naar 
Broehartt  &c letterlij k niets te doen. Van de goede burin gravures verkopen wij  nogal goed, wij 
hebbenn onder  andere van de Venus Anadryomene naar  Ingres reeds +/- 20 epr. D'artist e verkocht. 
Maarr  het is een lust om te zien hoe de fotogravures verkocht worden, vooral gekleurd, &  daar  is 
eenn mooie verdienste op.'189 

Dee gravure naar  Ingres maakte deel uit van een drietal prenten samen met Scheffers werken Dante et 
BeatriceBeatrice en Hébé. De opmerking illustreert dat ook dergelijke traditionele lijngravure s aan het begin van 
dee jaren 1870 nog steeds goed verkochten. Ondertussen trachtte de leiding van het Goupil concern het 
assortimentt  van de Londense vestiging te verbreden met schilderijen van Oude en Levende Meesters. 
Dezee verandering bij  het Londense filiaal  is illustratie f voor  een brede ontwikkeling in de negentiende-
eeuwsee kunsthandel, die zich ook voltrok bij  belangrijke kunsthandels als Gambart en Agnew.190 Als 
handelaarr  maakte Van Gogh deze ingrijpende verandering van dichtbij  mee, terwij l hij  de prenten naar 
Schefferss werk vol bewondering door  zijn handen liet gaan. Zo schreef hij  zijn broer  Theo: 'Virginit é de 
l'§mee et impurit é du corps kunnen samengaan. Je kent de Marguerite a lafontaine van Ary Scheffer, is er 
eenn reiner  wezen dan dat meisje dat zoveel heeft liefgehad.'191 Van Gogh had het schilderij, in 1872 
gekochtt  door  de vermogende verzamelaar  Richard Wallace, waarschijnlij k gezien in het Bethnal Green 
MuseumMuseum in Londen. Wellicht kende hij  de reproducties ervan die Goupil in omloop bracht. Bovendien was 
hett  werk ooit opgenomen in The Illustrated London News van 21 december  \872.[57 A/B/C]192 

Nadatt  Van Gogh aan het eind van 1874 al enige tij d in de vestiging in Parijs had gewerkt, werd hij 
inn mei 1875 definitief overgeplaatst naar  Parijs. Zij n kamer in Möntmartr e hing vol met reproducties: 
prentenn naar  Ruisdael, Rembrandt, Troyon, Bonington en Jacob Maris.193 Ter  ondersteuning van Theó's 
kenniss over  kunst stuurde Van Gogh eveneens regelmatig reproducties naar  zijn broer: 'Hierbi j  het boek 
overr  Michel dat ik u beloofde, ook een ets naar  de Marguerit e van Scheffer  &  een litho naar  Corot, &  een 
pakjee chocolade/1* 4 Met zijn verwijzing naar  de ets van Scherïers Marguerite doelde Van Gogh 
waarschijnlij kk  op de prent van de etser  Paul Rajon naar  Marguerite a l 'Egliser gepubliceerd in een 
geïllustreerdee veilingcatalogus van de beroemde collectie van Paturle. Tijdens zijn verblij f in Parijs 
verloorr  Van Gogh meer  en meer  zijn affinitei t met de kunsthandel en werd de basis gelegd voor  zijn grote 
wantrouwenn ten opzichte van deze 'windhandel'.195 Omdat de belangen van de firma  hem steeds minder 
interesseerden,, werd hij  1 april 1876 ontslagen bij  Goupil.196 

189Brieff  van Vincent van Gogh aan Theo, 19 november 1873, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, no.15. 
1900 Het uitgeven van reproducties naaf schilderijen van oude en levende meesters bleef echter een belangrijke activiteit, D. 
Dekkers,, 'Goupil en de internationale verspreiding van Nederlandse eigentijdse kunst', Jong Holland 11 (1995) 4, pp.22-36. Zie 
overr de combinatie kunsthandel en prenthandel:: Verhoogt 1999, p.22-29. 
1911 brief van Vincent van Gogh aan Theo, 10 augustus 1874, opgenomen in: Van Crirnpen Berends-Albert 1990, nr.28. 
1922 Bailey 1998, p,17-19. 
!933 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 6 juli 1875, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.37. Vincent had de 
volgendee prenten aan de rauun Ruysdael, Le buisson, Blanchisseries; Rembrandt, Lecture de la bible; Ph. De Champaigne, 
Portraitt d'une dame; Corot, Soir; Bodmer, Fontainebleau; Bonington, Une Route; Troyon, Le matin; Jules Dupré, Le Soir (la 
halte);; Maris, Slanchisseuse, Un baptëme; Millet, Les heures de la journée (gravures sur bois 4 pve); van der Maaten, Enterrement 
danss les bles; Daubigny L'aurore (coq chantant); Charlet L'hospitalité, Ferme entourée de sapins, Phiver dans la nuit, Un paysan 
&&  un soldat devant la porte; Ed. Frère, Couturieres, Un tonnèlier In een latere brief kwam Vincent hierop terug en noemde bij 
nogg enkele vergeten prenten: N. Maes, La nativité; Hamon, 'Si j'etais 1'hiver sombre'; Ed. Frère, Les couturieres, Un tonnèlier 
(Vincentt was kennelijk ook vergeten dat hij deze prenten van Frère al in zijn eerdere brief had genoemd); Francais, Demier beau 
jour;; Ruyperez, L'imitation de Jésus Christ; Bosboom, Cantabimus & Psallernus. Bij deze opsomming van zijn eigen bezit schreef 
Vincentt zijn broen 'Ik doe mijn best om nog een gravure Rembrandt, Lecture de la bible voor u te vinden, mogelijk zend ik u nog 
diee dus in de eerste kist schilderijen. Heb ik u gezonden een lith. Troyon, Effet de matin? Francais, Derniers beaux jours? Zo niet, 
schrijff  mij dit dan; ik heb ze dubbel.', zie: brief van Vincent van Gogh aan Theo,13 augustus 1875, opgenomen in: Van Crimpen 
Berends-Albertt 1990, nr.40. 
mm Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 30 sept 1875, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.52. 
1955 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca. 13 oktober 1883, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.398 en brief 
vann Vincent van Gogh aan Theo, 5 december 1883, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.411. 
1966 Na zijn ontslag hield hij belangstelling voor reproducties: 'Het was bij Durand Ruel dat ik die schilderijenn zag; er zijn daar wel 
255 etsen naar Millet en herzelfde aantal naar Michel en massa's naar Dupre en Corot en alle andere altisten te krijgen a fr.1 het 
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Naa zijn werk in de kunsthandel Goupil koos de domineeszoon Van Gogh voor een religieuze loopbaan. 
Hijj  verhuisde naar Engeland om als hulppredikant dienst te gaan doen. Woonachtig in het Zuid-Engelse 
Isleworthh was hij op zoek naar reproducties naar Scheffer, zoals hij zijn broer liet weten: 'Krijg ik die 
kleinee gravures zoals Pa en Moe ze hebben, Christus consolator en Remunerator, die gij hebt beloofd?197 

Naa ontvangst liet hij Theo dankbaar weten: 

'Uww briefen de prenten kwamen mij heerlijk verrassen toen ik deze morgen bezig was met de 
aardappelenn te wieden in de tuin. Dank ervoor; de beide gravures Christus consolator en 
Remuneratorr hangen reeds boven mijn lessenaar op mijn kamertje. 'God is recht, dus zal Hij door 
overtuigingg hen die dwalen brengen op het rechte spoor'- daaraan dacht gij toen gij schreeft, moge 
datt gebeuren; ik ben aan het dwalen in menige zin, maar hoop is er nog. Maak u niet ongerust over 
uww weelderig leven, zoals gij het noemt, ga maar stillekens uw gang; gij zijt eenvoudiger dan ik en 
zultt er waarschijnlijk eerder en beter komen. Maak u geen te grote illusies van de vrijheid die ik 
heb;; ik heb mijn banden van allerlei aard, vernederende banden ook, en dat zal nog wel meer zo 
wordenn mettertijd. Maar het woord dat boven Christus consolator staat: 'Hij is gekomen om 
gevangenenn te prediken en loslating,*  is ook heden nog waar.'*108 

Naa ontvangst hing hij de twee prenten naar de pendanten Christus Consolator en Christus Remunerator, 
diee hij nog kende van thuis, aan de muur van zijn kamer. Scheffers religieuze voorstellingen vormden een 
belangrijkee bron van inspiratie voor de jonge hulppredikant. Zijn bewondering voor Scheffers werk deelde 
hijj  graag met anderen. Denkend aan de komende verjaardag van zijn moeder vroeg hij zijn broer: 'Als gij 
kuntt stuur dan aan Moe op haar verjaardag een carte de visite nr.669 L 'enfant prodigue van 
Scheffer.'' I99[JÓ] Ook dit werk had hij wellicht gezien in het Londense Bethnal Green Museum, in ieder 
gevall  kende hij de foto's die Goupil ervan publiceerde.200 In deze religieuze fase van zijn leven speelden 
dee reproducties naar Scheffers religieuze werk een belangrijke rol, zoals hij indringend beschreef in een 
brieff  aan zijn ouders vanuit zijn verblijf in het buitenland: 

'Terwijll  ik u zo zit te schrijven op mijn kamertje en het zo heel, heel stil is en ik rondzie naar uw 
portrettenn en de prenten aan de muur, Christus consolator en Le vendredi saint en de Vrouwen die 
naarr het graf gaan en Le vieux Huguenot en 1 'Enfant prodigue van Ary Scheffer en het scheepje 
opp de stormachtige zee en een ets van een herfstlandschap, gezicht op de hei, die ik van Harry 
Gladwelll  kreeg op mijn verjaardag, en als ik aan u allen denk en dan aan allen hier en aan turnham 
Greenn en Richmond en Petersham etc., dan voel ik:'Blij f Heer, het gebed van mijn Moeder 
verhoren,, dat zij voor mij bad toen ik het ouderlijk huis verliet: Vader, ik bid U niet, dat Gij hen 
uitt de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor den boze,' en Heer, och, of Gij mij toch 
wildett maken, niet alleen bijna maar ook geheellijk als het ware mijn Vaders broeder, een Christen 
enn een christenwerkman. Voleindig Uw werk in mij dat Gij begonnen zijt. Ja, maak Gij mij, 
langzaamm maar zeker, stap voor stap, en bijna en ook geheellijk mijn Vaders broeder. En verbind 
Gij,, o Heer, ons innig aan elkaar en laat de liefde tot U die band meer en meer versterken.'201 

Zijnn reproducties naar Scheffer vormden voor Van Gogh een belangrijke religieuze steun en toeverlaat in 
denn vreemde. Enkele maanden later verliet hij Engeland en keerde hij terug naar Nederland. 

stuk.. Dat is verleidelijk, een paar naar Millet kon ik niet weerstaan, ik kocht de 3 laatste die van F Angelus du Soir te krijgen 
waren,, en mijn broeder ontvangt er bij gelegenheid natuurlijk een van.' (Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 28 maart 1876, 
opgenomenn in; Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.72. 
l ""  Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 5 juli 1876, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.83. 
1988 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 8 juli 1876, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.84. 
mm Brief van Vincent van Gogh aan Theo, begin september 1876, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.90. 
2000 Bailey 1998, p.13-15. 
2011 Briefvan Vincent van Gogh aan zijn ouders, 17 en 18 november 1876, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, 
nr.98. . 
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Vann Gogh kreeg dankzij  zijn eerder  genoemde oom 'Cent*  een baantje bij  de boekhandel Blusse 
&&  van Braam in Dordrecht. Zo verhuisde hij  naar  Scheffers geboortestad, waar  hijj  van januari tot april 
18777 woonde en werkte. Aangekomen in zijn nieuwe verblij  fplaats, hing hij  ook hier  al snel zijn prenten 
aann de muur  van zijn kamer: 

*Dee twee prenten Christus consolator  die ik van u kreeg, hangen op mijn kamertje - zag de 
schilderijenn op het museum en ook van Scheffer, 'Christus in Ghetsemane*, dat is om nooit te 
vergeten,, lang geleden trof dat schilderij  Pa ook zo. Dan is er  nog een schets van Les douleurs de 
laa terre en verscheidene tekeningen en ook het portret van zijn atelier  en zoals gij  weet het portret 
vann zijn moeder.'202 

Inn Dordrecht was hij  meer  dan ooit in de gelegenheid om Scheffers werk zelf te zien in het Dordrechts 
Museum.. Hij  bezocht het museum regelmatig, zoals in februari 1877, toen zijn broer  Theo even over  was. 
Laterr  schreef hij : *Ben blij  dat wij  nog samen de schilderijen van Scheffer  hebben gezien.*203 Een paar 
wekenn later  bezocht Van Gogh het museum opnieuw, nu met zijn vader, Hij  schreef aan zijn oom: 'Het 
wass een heerlijke dag laatst toen Pa hier  was wij  hebben samen gewandeld en zijn nog op het museum 
geweestt  om de schilderijen van Scheffer  te zien.'204 Van Gogh was al vertrouwd met de reproducties van 
Schefferss werk, en sinds zijn verblij f in Dordrecht ook met het werk zelf. Het feit dat hij  op loopafstand 
woondee van Scheffers 'originele' werken, deed daarbij  opmerkelijk genoeg geen afbreuk aan zijn 
bewonderingg voor  de prenten ervan. Het was voorstelbaar  geweest dat, met het oog op de schilderijen zelf, 
zijnn belangstelling voor  de grafische reproducties was geluwd. In zijn brieven zijn daar  echter  geen 
aanwijzingenn voor  te vinden. Integendeel, zijn belangstelling voor  de reproducties bleef onverminderd 
groot.. Afgezien van de exemplaren die hij  zelf aan de muur  had, keek hij  nieuwsgierig naar  wat er  bij 
anderenn te zien was. Na een bezoek aan zijn oom Jan liet hrj  zijn broer  Weten dat hij  de prenten naar 
Schefferr  zelfs miste: 

'Enn toch vind ik het zo jammer, er  daar  en ook in de mooie kamers van oom Jan nergens niets 
hangtt  als Christus Consolator  of Ecce Homo. Die laatste hangt immers op uw kamertje, tenminste 
ikk  meen die te hebben opgemerkt. Wen er  u maar  aan die overal waar  gij  een kamertje hebt, op te 
hangen,, want dat is recht en dat komt u toe.,205 

Bijj  zijn oom Strieker  had hij  eveneens graag wat meer  prenten aan de muur  gezien: 'Deze morgen was ik 
opp de Oom Stackers studeerkamer, die is mooi en er  hangt een portret van Calvijn naar  Scheffer, toch had 
ikk  er  zo graag wat meer  prenten aan de muur  gezien.'206 De opmerkingen illustreren hoezeer  de prenten 
naarr  Scheffers werk bij  Van Gogh op het netvlies stonden, zelfs als hij  niet zag. 

Naa enige maanden verhuisde Van Gogh naar  Amsterdam als voorbereiding op een theologische 
vorming.. Opnieuw ontving hij  van Theo enkele Schefferreproducües: 'Nog iets: gij  stuurdet ook 2 paar 
Christuss consolator  en pend[ant]. daar  was ik zeer  blij  mede.t2m Hier  doet zich de vraag voor  of hij  deze 
prentenn niet zelf kon kopen. Waren ze niet te krijgen, waren ze voor  hem te duur, en waarom 2 paar? Het 
iss onwaarschijnlijk dat ze in de hoofdstad niet verkrijgbaar  waren. Bij  zijn oom Cor, bij  Buffa, of Frederik 
Mullerr  moeten deze gravures te vinden zijn geweest. Dat hij  ze van Theo ontving had wellicht meer  te 
makenn met zijn immer precaire financiële situatie. Een van de prenten die hij  bezat was de gravure van de 
Duitsee graveur  Keiler, uitgegeven door  Goupil: 

2022 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 21 januari 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 101. zie ook: 
brieff  van Vincent van Gogh aan Theo, 7 of 8 februari 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 102. 
2033 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 26 febr 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 103, 
2044 Brief van Vincent van Gogh aan zijn oom Cor, 8 maart 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 107. Een 
maandd later zat hij vyeer in het museum; brief van Vincent van Gogh aan Theo, 23 april 1877, opgenomen in: Van Crimpen 
Berends-Albertt 1990,nr,112, 
2055 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 21 mei 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.115. 
3066 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 28 mei 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 116. 
2077 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 9 december 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 136. 
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'Watt is die gravure naar Ary Scheffer, Les saintes femmes au tombeau du Christ toch mooi, ik ben 
zoo blij dat ik die heb; vooral die oude vrouw, dat is het. Hebt gij soms nog iets opgedaan 
onderwegg voor uw plakboek? Ga daar maar mee voort, want dat is iets zeer goeds.*208 

Vann Gogh moedigde zijn broer herhaaldelijk aan om reproducties te verzamelen, zoals op 27 juli 1877: 
«gaa toch maar door met hen te verzamelen van dergelijke prenten.'209 Hij achtte het verzamelen van 
reproductiess als 'iets zeer goeds', maar was het zelf in de lente van dat jaar nog niet van plan. Hij kocht 
hooguitt prenten ter decoratie van zijn interieur om de gedachten te verzetten.210 In het licht van zijn 
religieuzee gevoelens is hét niet vreemd dat hij vooral belangstelling had voor de bekende religieuze 
werkenn van Scheffer. Vooral met de religieuze gravures naar Christus Consolator en Christus 
RemimeratorRemimerator had hij een speciale band, als inspirerende voorstellingen en bovendien als eenn herinnering 
aann zijn geliefde broer.211 

Naa zijn religieuze carrière bekeerde Van Gogh zich tot het kunstenaarschap. Aangetrokken door Mauve en 
dee andere meesters van de Haagse School vestigde hij zich in Den Haag. Hij kreeg tekenlessen van Mauve 
enn huurde een atelier aan de Schenkweg. Daarnaast bezocht hij regelmatig zijn oude werkgever Goupil, op 
zoekk naar moderne kunst. In zijn atelier had hij ook weer prenten naar Scheffer aan de muur hangen, 
nissenn de reproducties naar zijn andere favoriete meesters Millet en Herkomer: 

'Dee heb nog andere prenten daar opgehangen, maar alle bijzonder mooie, de Christus Consolator 
vann Scheffer, een phot. Naar Boughton, Le semeur en Les Bêcheurs van Millet, Le Buisson van 
Ruysdaell  en prachtige, grote houtgravures van Herkomer & Frank holl, Le banc des pauvres van 
Dee Groux.'212 

Gedurendee zijn artistieke loopbaan hield hij bewondering voor het werk van Scheffer. Toch werden de 
religieuzee gravures enigszins verdrongen door de realistische houtgravures uit geïllustreerde 
(kunsttijdschriften,, zoals The Illustrated London News en The Graphic  ̂die hij soms met stapels tegelijk 
kochtt Met zijn vertrek naar het zonnige Frankrijk, naar Parijs en daarna nog verder naar Aries, liet hij de 

Brieff  van Vincent van Gogh aan Theo, 21 oktober 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 131. 
2099 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 27 juli 1877, opgenomen in: Van Crirnpen Berends-Albert 1990, nr. 123. 
210210 'Hierbij ontvangt gij iets voor uw portefeuille, n.I. een lithografie naar J. Maris, waaronder men wel zou kunnen zetten: 'een 
armee in het Koninkrijk Gods', en een litho, naar Mollinger; had gij die ooit meer gezien, ik nog niet Had gelegenheid bij een 
boekenjood,, die mij Latijnse en Griekse boeken bezorgt, die ik nodig heb, uit een grote partij uit te zoeken en niet duur, 13 stuks 
voorr 70 ets. Dacht, ik er nog enige wilde nemen voor mijn kamertje, dan komt er wat stemming in en dat is nodig om gedachten 
tee krijgen en te vernieuwen. Ik geef nu op wat het is, dan weet gij hoe het er nu uitziet en wat er hangt. 1 naar Jamin (die ook op 
uww kamertje hangt), een naar M. Maris: dat jongetje dat naar school gaat. 5 stuks naar Bosboom. Van der Maaten, Begrafenis in 
hett koren, Israels, een arme man op de weg 's winters mét 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 an Cor op zijn 
verjaardag.. De boekenjood had nog veel meer mooie, maar 't kan niet meer lijden en al hang ik zo het een en ander op, ga ik toch 
niett verzamelen.' Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 19 mei 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.114, 
ziee ook: Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 21 oktober 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 131. Van 
Goghss financiële situatie liet het op grotere schaal aanschaffen van prenten niet toe. Toch kan dat niet de enige reden zijn geweest 
waaromm hij niet uitvoerig verzamelde. Hij kocht immers wel prenten voor zijn broer; weliswaar voornamelijk goedkope litho's, 
maarr toch. Gezien zijn precaire financiële situatie lijk t Theo zijn broer, goedbedoeld, te hebben ontraden om voordurend 
reproductiess voor hem te kopen. Dit valt wellicht af te leiden uit de kritische ondertoon van Van Gogh toen hij schreef 'en ik 
schrijff  maar weer eens spoedig kerel, want zo dikwijls denk ik aan u en verlang wel eens naar u ook en elke morgen herinneren de 
prentenn aan de muur van mijn studeerkamer mij aan u, Christus consolator en pendant[-]., die houtgravure naar Van Goyön, 
Dordrecht,, het portret van Ds Heldring, Le four van Th. Rousseau enz. Want die heb ik alle van u en dus verweet de pot de ketel 
datt hij zwart zag, toen gij schreef, het zo verkeerd van mij was dat ik nu en dan eens een prent voor uw kamer geef, als ik iets vind 
datt voor bij wat gij reeds hebt geschikt is. Dus basta daarover, zeg ik op mijn beurt.1 brief van Vincent van Gogh aan Theo, 18 
febr.. 1878, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.140. 
211211 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 7 of 8 februari 1877, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr. 102, zie 
ook:: zie ook brief van Vincent van Gogh aan Theo, 18 februari 1878, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.140. 
mm Brief van Vincent van Gogh aan Theo.öjuli 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr.245. 
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sombere,, realistische houtgravures echter  grotendeels achter  zich en verlegde hij  zijn belangstelling naar 
dee kleurige Japanse prenten. De zwart-witreproducties naar  Scheffers werk hebben dan zijn aandacht 
inmiddelss verloren. 

ScheffersScheffers werk versus reproducties 

Inn 1853 deed de bekende illustrator  Alexander  Verheull verslag van zijn bezoek aan het atelier  van Ary 
Scheffer::  'De Francesca di Rimini , waarvan gij, mijn waarde lezer  de overheerlijke gravure kent, overtrof 
inn schilderij  nog verre mijn verwachtingen. *2n Hij  kende het werk Francesca di Rimini weliswaar  van de 
gravuree (van L. Calamatta), maar  had het schilderij  zelf nog nooit gezien. Met de reproductie in zijn 
achterhoofdd stond hij  in het atelier  voor  het eerst oog in oog met het origineel. Hieronder  wil ik Scheffers 
werkk nader  bezien wat betreft het onderwerp, compositie, techniek en kleurgebruik, met de reproducties in 
hett  achterhoofd. 

ReligieusReligieus sentiment 
Schefferss werk is gedurende zijn gehele carrière gereproduceerd, m de jaren 1820 verschenen prenten naar 
zijnn historiestukken, zoals naar zijn werk Saint Thomas d 'Aquin prêchant la confiance dans la bonté 
divinedivine pendant la tempéte. Ook zijn portretten van bijvoorbeeld Lafayette en de leden van het huis van 
Orleanss werden regelmatig vermenigvuldigd. Zij n grootste successen haalde hij  met zijn literair e 
genrevoorstellingen,, zoals zijn verbeeldingen van Mignon, Faust en Gretchen. De waardering voor  deze 
werkenn moet gezien worden tegen de achtergrond van de grote populariteit van de Duitse literatuur  in 
Frankrij kk  aan het begin van de negentiende eeuw. Werken als L 'Allemagne van De Stael maar  ook de 
werkenn van Goethe en Schiller  waren zeer  geliefd. Scheffers visuele verbeelding ervan kon rekenen op 
eenn groot publiek. Naar  aanleiding van Scheffers inzending naar  de Salon van 1837 schreef! 'Artiste: 

*Ar yy Scheffer  est Ie Christ© Colomb de ce nouveau monde qu'i l a découvert; il est Ie peintre 
ordinair ee dés plus fantastique creations des poètes de 1'école du Dante: Goethe, Schiller, Byron 
voilaa ses héros, ses compagnons, ses inspirateurs.*[...] 'Pouvons-nous dire a propos de M. Ary 
Schefferr  ce «jue dit Horace: Ut pictora poësis?- Ne m'interrogez pas.'214 

Zij nn schilderijen passen in een bredere ontwikkeling, waarbij  de historieschilderkunst met grootse, 
verhevenn thema's uit literatuur  en geschiedenis, steeds meer  werd verdrongen door  de genreschilderkunst 
waarinn alledaagse gevoelens en emoties van gewone mensen uit de petit histoire centraal stonden. Na zijn 
ChristusChristus Consolator schilderde hij  in de loop van de jaren veertig en vijfti g diverse religieuze werken, 
zoalss Les Rots Images, Saint Augustin et Sainte Monique, Jacob et Rachel en andere figuren uit de Bijbel. 
Religieuzee onderwerpen als deze konden gedurende de negentiende eeuw rekenen op een groot publiek, 
waaronderr  Vincent van Gogh. 

Dee populaire onderwerpen van zijn werk bleven bij  de reproductie doorgaans onaangetast. Op 
dezee regel bestaan enkele uitzonderingen, waarbij  de compositie expliciet werd gewijzigd bij  reproductie. 
Dee Amerikaanse versie van de Christus Consolator werd, door  het verwijderen van de kleurling , van zijn 
explicietee politieke lading ontdaan. In een ander  geval werd de compositie in de reproductie juist 
uitgebreid.. Dit gebeurde bij  een opmerkelijke prent waartoe een aantal uitgevers in 1828 het initiatie f had 
genomen.. De aanleiding was de arrestatie en veroordeling van de bekende geëngageerde chansonnier 
Pierre-Jeann de Béranger  (1780-1857). De fel liberaalrepublikeinse Béranger  was het slachtoffer  geworden 
vann het repressieve regime van het huis van Bourbon. De zanger  werd veroordeeld wegens smaad, kreeg 
negenn maanden gevangenisstraf en een boete van tienduizend francs. Hierop schoten enkele bevriende 
uitgeverss te hulp. Om de benodigde geldsom te verzamelen besloot men tot de uitgave van een prent met 
hett  portret van de geplaagde dichter. De veroordeelde stemde hiermee in onder  de voorwaarde dat voor  de 

VerhuelUU 859,p.93. 
Anoniem,, 'Le Salon de 1837', L'Artiste (1837) XIII , p.82-83. 
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prentt gebruik zou worden gemaakt van het portret dat Ary Scheffer onlangs van hem had geschilderd. 
Daarbijj  bepaalde Béranger bovendien dat de compositie moest worden* aangevuld*  met enkele tralies op 
dee achtergrond als een subtiele referentie aan zijn veroordeling. Voor de prent werd de hulp ingeroepen 
vann een van de beroemdste graveurs van dat moment: de Engelsman S.W. Reynolds. Reynolds gebruikte 
dee aquatinttechniek, waarschijnlijk met het oog op de functie van de prent die geen tijdrovende gravure 
toeliet.. De prent verscheen in 1828.2t5[58] 

GeenGeen colorist 
Schefferr verbeeldde zijn historische, literaire en religieuze onderwerpen in talloze composities. De 
historiestukkenn uit de beginfase van zijn carrière, zoals Les Femmes Souliotes, ogen als complexe 
composities.. Groepen van figuren zijn zorgvuldige in het beeldvlak geplaatst in een ingewikkelde 
structuurr van diagonale en horizontale lijnen. Vele figuren zijn daarbij op hun beurt in complexe 
houdingenn gemanoeuvreerd Met de overgang naar de meer genreachtige schilderijen in de loop van de 
jarenn twintig en vooral dertig veranderen ook de composities sterk. De indeling van de picturale ruimte 
werdd sterk vereenvoudigd en het aantal figuren sterk gereduceerd tot slechts enkele personen: Marguerite, 
Faustt of Mignon, al of niet gecombineerd. Ook de grotere voorstellingen met meerdere figuren, zoals de 
beidee voorstellingen van Christus Consolator en Christus Remunerator, maken een overzichtelijke indruk. 
Inn het verlengde hiervan is ook de decoratieve invulling van de voorstellingen opvallend eenvoudig. Bij 
scèness in de buitenlucht is de natuur doorgaans minimaal weergegeven. Ook de interieurs en de kleding 
vann de figuren zijn nauwelijks gedecoreerd. Aldus heerst in veel werken van Scheffer zowel in de 
picturale,, als in de decoratieve ruimte vooral soberheid en rust met slechts minimale detaillering. Niet 
voorr niets was Scheffers werk aantrekkelijk voor graveurs. 

Volgenss de colorist Delacroix waren gravures en tekeningen tamelijk zinloos vanwege het 
ontbrekenn van kleur.216 Kenmerkend voor het overgrote deel van de reproductie was de vertaling van het 
schilderijj  in kleur naar een prent in zwart-wit Het kleurgebruik van Scheffers werk is vaak een punt van 
discussiee geweest. Beijnen schreef in het Scheffer-Album naar aanleiding van de twee versies van Dante 
enen Beatrice. Het bestaan van een versie met een goudkleurige achtergrond en een met een blauwe 
achtergrondd was volgens hem: 

'Eenn bewijs dat Scheffer op dit punt in ''t onzekere verkeerde en dat zijne kracht bij deze 
voorstellingenn vooral, gelijk in 't algemeen bij vele zijner stukken, minder gelegen was in het 
coloriett dan in de teekening, eene eigenschap die men dikwijls bij idealistische schilders 
aantreft.'217 7 

Beijenn wees nog voorzichtig op Scheffers problematisch kleurgebruik. Baudelaire was scherper naar 
aanleidingg van Scheffers inzendingen op de Salon van 1846: 

44 Apres avoir imité Delacroix, apres avoir singé les coloristes, les dessinateurs francais et 1'ecole 
néo-chrétiennee d'Overbeek, M. Ary Scheffer s'est apercu,- un peu tard sans doute,- qu'il n'était 

Ziee over Scheffer en Béranger: Psichari 1901, p. 269-270. Toen na de omwenteling van de Juli-revolutie de politieke 
verhoudingenn waren verandererd verscheen de gravure in 1834 ook in een geïllustreerde uitgave van liederen van Béranger. De 
prentt werd ook opgenomen in een uitgave van liederen uit 1834 met diverse illustraties, o.a. Bonnington, Delacroix, Isabey, 
Decampss en Scheffer. De laatste ilustreerde het lied De censor, in houtgravure gereproduceerd door Frilley, al voltooid in 1829., 
zie:: tèntcat. Dordrecht 1995, p.131. 
2t**  Why don't they say mat engravings and drawings are meaningsless because they have no colour?', vroeg de collorist Delacroix 
zichh afin zijn Journal t zie: Delacroix in Wellington 1995, p.78. 
2177 L.R. Beijnen in het Scheffer-Album, Haarlem 1859. In zijn bijdrage over Scheffers Faust doet prof. Opzoomer in reactie op de 
vaakgehoordee kritiek een poging tot verdediging van Scheffers kleurgebruik, zie: Opzoomer, Bull, A.J. (e.a.), Scheffer-album, 
Haarlemm 1859, p.2-4. 
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pass né peintre. Des lors il fallut recourir  a autres moyens; et il demanda aide et protection a Ia 
poésie,'218 8 

Inn deze zin schreef The Art Journal in 1859: 'Hi s best productions are those in which he has not been 
seducedd by attempts at colour; and in the extensive allusion and copious description of his limited 
compositionss he can never  be excelled.,219 Toen Mevr. Grote Scheffer  zelf bezocht, zag ze Temptation, 
éénn van zijn laatste werken, en sprak ze de schilder  aan op diens schrale kleurgebruik. Enige tij d later  ging 
hett  olieverfschilderij  naar  Engeland om te worden gereproduceerd in een prent in zwart-wit , waarover 
Grotee opmerkte, volgens de vertaling van Carel Vosmaer: 'Het zal waarschijnlij k door  de kunstwereld 
zeerr  belangrijk bevonden worden, daar  mijne tegenwerpingen, de kleur  der  schilderij  betreffende, 
wegvallenn bij  eene gravure.'220 Nadat de gravure van Francois was verschenen, merkte The Art Journal 
overr  de bewerking van Scheffers coloriet op: 

'Whateverr  Scheffer  lacked as a colourist, and often-times as a poetical idealist, received a 
counterpoisee in the dignity of his conceptions, and the intellectual expression, he gave to his 
figure.'̂ ... ]]  *The engraving is in the line manner, delicate and yet very solid in execution. The 
toness both of the flesh and the draperies are appropriately and truth-fitfl y rendered, without 
hardnesss on the one and weakness on the other. The publication, as the work of either  artist, -
painterr  or  engraver- is undoubtly one of the most valuable contributions to high art which the age 
hadd produced.*221 

Schefferss werk blinkt niet uit door  kleurgebruik, zoals dat van zijn tijdgenoten Delacroix en Turner. Ook 
eenn bewonderaar  van Scheffer  als Van Gogh wist dat; 'Want kolorist, dat is Ary Seheffer  nauwelijks*' 222 

Mett  het wegvallen van kleur  bij  de reproductie van Scheffer  ging dan ook niet veel verloren. Integendeel, 
zijnn composities werden in veel gevallen eerder  verlost van een terugkerend problematisch element in zijn 
werk.. De schrijfster  Bosboom-Toussaint kende het werk van Scheffer  alleen van prenten in zwart-wit , 
zoalss de gravure naar  de Christus Consolator. Toen ze bij  de verzamelaar  Fodor  plotseling voor  het 
geschilderdee origineel stond, schrok ze: 'Wat is die Chrftstus] Cons[olator] bont, het speet mij  die gezien 
tee hebben, ware die slechts in marmer geweest! *223 

Voorr  de reproductie van Scheffers werk is ook zijn schildertechniek interessant. Eerder  is al gewezen op 
dee discussie onder  prentmakers over  de reproductie van de textuur  van de verf, ofwel de hand van de 
schilder.. Scheffers schilderijen kennen doorgaans een gladde toets waarbij  het oppervlak van zijn 
schilderijenn doorgaans voorzichtig met zijn penseel is bestreken. In tegenstelling tot zijn tijdgenoot 
Courbett  deed Scheffer  niet aan heftige experimenten met paletmessen. Zij n werk kent ook nauwelijks de 
pasteuzee verfbehandeling van de schilders van Barbizon. Integendeel, zijn techniek past eerder  bij  de 
negentiende-eeuwsee fijnschilders als Délaroche, Vernet, Ingres of Winterhalter  uit het juste milieu?2* 
Kenmerkendd voor  deze groep schilders is dat het technisch kunnen zodanig werd opgevoerd dat de 
schildertechniekk als het ware lijk t op te lossen. Het resultaat is een gladgestreken verfoppervlak met een 

2188 C. Baudelaire, 'Salon 1846 de M. Ary Scheffer et des singes du sentiment', opgenomen in: C. Baudelaire, Critique d'Art sum 
dede Critique musicale (CPichois ed.) Paris 1998, p. 134. 
2199 Anoniem, 'Ary Schef&r', The Art Journal (1859), p.210, 
^Vosmaerr 1861,p.123-124. 
2211 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1861), p.31: bespreking van de prent naar Ary Scheffers The Temptation, gegraveerd 
doorr A Francois uitgegeven door Goupil in London en Parijs. 
2222 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, 3 sept 1888, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.677. 
2233 Brief van AX.G. Bosboom-Toussaint aan Potgieter en W.v. Ulsen, 7 november 1853, opgenomen in: Reeser 1985, p.47. 
2244 Boime 1980, p.40-52, zie ook: A. Boime, 'Going to Extremes over me Construction of the Juste Milieu', in: P. ten-Doesschate 
Chu,, G.P. Weisberg, The Popularization of Images. Visual Culture under the July Monarchy, Princeton 1994,p.213-235. 
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transparantt zicht op de voorstelling, geschilderd door een onzichtbare hand.225 Hoewel Scheffer geen 
virtuozee schildertechniek had, ligt ook bij hem de verf niet ruw op het doek. Juist dit gladde oppervlak van 
zijnn werk was voor graveurs een zegen. De afwezigheid van een complexe verftextuur in Schefiers werk 
betekendee voor een graveur een belangrijke zorg minder. Ook de meest ingrijpende verandering bij 
reproductie,, de omzetting van een schilderij naar een prenU stuitte bij het werk van Scheffer niet op al te 
grotee bezwaren. Zoals Theophile Gautier schreef: 'Ary Scheffer laisse une reputation que d'admirables 
gravuress augmenterons encore, car elles ne traduisent que ses qualités; Ie burin excelle surtout a rendre 
1'idéee d'un tableau, et les tableaux d'Ary Scheffer ne sont que des idees pures.'226 

KunstKunst voor reproductie? 
Gezienn de 'reproduceerbaarheid' van zijn werk doet zich de vraag voor of Scheffer reeds bij de 
vervaardigingg van zijn werk rekening hield met de reproductie ervan. In hoeverre is zijn werk 'kunst voor 
reproductie'?? Hierbij zijn twee bekende werken van Scheffer interessant: zijn Christus Consolator en 
ChristusChristus Remunator. Het eerste werk schilderde Scheffer destijds voor de Hertogin van Orleans, waarna 
Henriquel-Dupontt het werk in prent bracht. Jaren later schilderde hijj  het pendant met Christus 
Remunerator.[59]Remunerator.[59] De opdracht tot dit schilderij kwam van Goupil en werd gegeven met het oog op de te 
vervaardigenn reproductie ervan. Dit is af te leiden uit de woorden van Abraham Johannes de Buil (1823-
1888)) in het Scheffer-Album: 

'Gaff  de kunstliefde eener edele vrouwe den schilder aanleiding tot de vervaardiging van den 
consolator,, de Remunerator had, althans zo luidt de legende, zijn oorsprong voor een deel te aan 
dee ondernemerszucht van een voornaam kunsthandelaar [i.e. Goupil, R.V] De verbazende opgang 
doorr de bedoelde gravure gemaakt, wekt in den Brit het verlangen naar een tegenhanger, en hij 
slaatt den koninklijke weg in om het te bevredigen. Hij vraagt op zijn beurt voor zijn handelshuis,-
dee stem des eeuw doet zich overal en in alles hooren-, wat de hertoginne van Orleans had 
gevraagd:: hij nöodigt hem uit, eene tweede schilderij te vervaardigen, om eene gravure in den 
handell  te brengen.' 

Alss De Buil gelijk heeft, is dit schilderij gemaakt voor reproductie. Nadat Scheffer zijn Christus 
RemuneratorRemunerator had voltooid, verscheen bij Goupil de gravure van Blanchard naar het werk en groeide ook 
dezee prent uit tot een van de bekendste reproducties naar zijn werk. 

All  schilderde Scheffer zijn Christus Remunerator voor reproductie, stilistisch gezien valt het 
zekerr niet uit de toon tussen zijn overige werk. De aard van zijn werk in combinatie met de 
reproductiemogelijkhedenn van de prentmakers, maakten dat hij het schilderij niet nadrukkelijk hoefde aan 
tee passen aan de eisen van reproductie. Het roept de vraag op in hoeverre overwegingen van reproductie 
vakerr een rol speelden bij de vervaardiging van zijn werk. Zoals eerder is opgemerkt toont Scheffers 
oeuvree een onoverzichtelijk geheel van veel vergelijkbare werken. Net als diverse tijdgenoten, herhaalde 
hijj  zijn composities vaak in verschillende varianten, waarbij slechts details werden veranderd of slechts 
hett formaat werd aangepast. Het resultaat is een gevarieerde verzamelingg van werken, aangevuld met 
replica'ss en varianten die al of niet door hemzelf werden vervaardigd, maar wel onder zijn toezicht tot 
standd kwamen. Voor 'het' origineel wordt vaak verwezen naar de eerste oorspronkelijk versie. Vanuit een 
anderr perspectief kan hetzelfde werk echter ook worden opgevat als een eerste oefening met een bepaalde 
compositie.. Zeker waar de verschillende versies nauw verwant zijn, lijk t de keuze voor 'het' origineel 
arbitrairr te worden. In plaats principieel lijken de diverse werken eerder gradueel te verschillen. Het 
resultaatt is een beeld van een complex oeuvre waarin werken 'meer of minder origineel' lijken te zijn. De 
afstandd tussen het origineel en de reproductie lijk t bovendien steeds kleiner te worden. Zo bezien moet 

Ziee uitvoerig over de betekenis van deze gladde schildertechniek: C. Rosen, H. Zemer, *The Ideology of the licked surface: 
Officiall  Art', in: C. Rosen, H. Zemer, Romanticism and Realism. The Mythology of Nineteenth Century ArU Boston London 1984, 
p.205-232. . 
i MM T. Gautier, 'Ary Scheffer', I 'Artiste (1858), p.99. 
2277 A J. de Buil in: A J. Buil (ca.), Scheffer-album, Haarlem 1859, p.2. 

239 9 



Schefferr  dan ook niet worden 'ontmaskerd*  als een kunstenaar  die in plaats van kunstwerken eerder 
prototypess voor  reproductie produceerde. Dit zou veronderstellen dat de kunstenaar  zijn eigen werk niet 
alleenn geschikt, maar  zelfs ondergeschikt, maakte aan de reproductie ervan. Het veronderstelt bovendien 
datt  'originele1 kunst en 'reproduceerbare' kunst elkaar  zouden uitsluiten. In plaats daarvan liepen de 
grenzenn van origineel en reproductie eerder  vloeiend in elkaar  over. 

Inn het verlengde hiervan bewoog Scheffer  zich zowel op de markt van originele kunstwerken als 
diee van reproducties. Zoals eerder  bleek, verkocht hij  soms het eigendom van een schilderij  tegelijk met 
hett  reproductierecht. Dankzij  deze twee verschillende rechten was het mogelijk om het 'enige en unieke 
kunstwerk**  te splitsen in tweeën, met als voordeel dat het op twee verschillende markten in omloop 
gebrachtt  kon worden: het origineel kwam terecht in de handel voor  schilderijen en het reproductierecht in 
dee prenthandel. Was het schilderij  voltooid, dan verliep er  enige tijd  voordat de gravure op de markt 
verscheen.. Zo was het werk Christus Consolator in 1837 voltooid en verscheen pas in 1842 de gravure 
vann Dupont. Van de Christus Remunerator uit 1848 was in 1851 de gravure van Blanchard beschikbaar  en 
vann Ruth et Noemi (1855) en Jacob et Rachel (1857) verschenen in 1859 de twee gravures van Levasseur. 
Alss we ervan uitgaan dat de vervaardiging van een gravure vaak één tot drie jaar  vergde, dan verschenen 
dee prenten redelijk vlot na de voltooiing van het werk.228 Het kwam echter  ook voor  dat prenten pas na 
tienn jaar  of langer  na het schilderij  werden gepubliceerd. Aldus stond Scheffer  met één been in de 
kunsthandell  en met het andere in de prenthandel. Voor  beide terreinen deed hij  zaken met dezelfde firm a 
Goupil.. De firma  verkocht zowel zijn schilderijen en tekeningen als de reproducties ervan. Hoe de 
prenthandell  en de kunsthandel zich tot elkaar  verhielden is een van de duistere terreinen van de 
negentiende-eeuwsee kunstwereld. Waar  de financiële boekhouding van Goupils uitgeverij  verloren is 
gegaan,, hebben we ook slechts spaarzame economische gegevens van Scheffer  zelf. De feitelijk e 
financieel-economischee verhoudingen tussen de beide terreinen blijven onduidelijk . Profiteerde de 
schilderijj  enhandel van de handel in reproducties, of andersom? Zo is het goed denkbaar  dat een schilderij 
naa reproductie in prij s steeg en dat het succes van het schilderij  weer  goede reclame was voor  de 
reproductiess ervan. Bij  gebrek aan informati e zijn dergelijke patronen moeilijk in beeld te krijgen. Wat in 
iederr  geval opvalt is dat Scheffer  na zijn succes in de kunsthandel, ook betrokken bleef bij  de traditionele 
prenthandel,, net als de firma  Goupil.229 

Opp basis van het voorgaande zijn tussen Scheffer  en de reproducties naar  zijn werk drie relaties te leggen. 
Allereerstt  is er  sprake van een artistieke betrokkenheid van Scheffer  bij  de vervaardiging van de prenten 
naarr  zijn werk. Zo adviseerde hij  Couwenberg om op zijn atelier  langs te komen en de gravure ter 
correctiee voor  te leggen. Hoewel hij  de prent niet zelf maakte, was hij  inhoudelijk betrokken bij  de 
vervaardigingg van de reproducties en had hij  een artistieke relatie met reproducties naar  zijn werk. Hij  was 
weliswaarr  niet de maker, maar  wel de geestelijke vader  van de prent. Juist deze geestelijke band van de 
kunstenaarr  tot zijn werk werd in de loop van de negentiende eeuw steeds meer  erkend en beschermd door 
hett  auteursrecht. Hiermee stuiten we in de tweede plaats op de juridische relatie, die Scheffer  met zijn 
werkk had. Zoals is gebleken was de schilder  zich nadrukkelij k bewust van deze juridische betekenis van 
zijnn werk. Hij  verkocht zijn schilderijen al of niet inclusief de reproductierechten. Alvorens de prent 
feitelij kk  was begonnen toonde de schilder  zich terdege bewust van de mogelijkheden om de afbeeldingen 
vann zijn werk te exploiteren. Hiermee raken we, in de derde plaats, de economische relatie tussen Scheffer 
enn de reproducties van zijn werk. Het morele reproductierecht was te verzilveren, hoewel het vaak 
moeilijkk  is vast te stellen om hoeveel geld het ging. 

Gezienn Scheffers artistieke, juridische en economische relatie met de reproducties naar  zijn werk 
kómenn deze prenten in de buurt van het werk dat hij  zelf maakte. Interessant hierbij  zijn de reproducties 
diee door  schilder  zelf zijn gesigneerd. Het Dordrechts Museum bezit een exemplaar  van de gravure van 
Louisee Girar d naar  Lenore en een foto van Gustave Le Gray van Le Coupeur de nappe, allerbei 
gesigneerdd door  de schilder. Bij  deze gesigneerde prenten lijk t het verschil tussen het origineel en 

Err zijn mij geen voorbeelden bekend van schilderijen dié daadwerkelijk tegelijkertijd in prent verschenen. 
Ziee uitvoeriger óver de combinatie kunsthandel-uitgever bij de firma's Goupil en Gambart, Verhoogt 1999» p.22-29. 
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reproductiereproductie als het ware opgelost. De reproductie, geautoriseerd door de schilder zelf, lijk t daarmee een 
nieuww 'origineel' geworden. Tekenend is Scheffers gebruik om reproducties van zijn werk uit te delen aan 
mensenn in zijn directe omgeving. Ze kwamen dan wel van de hand van graveurs en fotografen, maar hij 
achttee ze representatief voor zijn eigen werk. 

Hoewell  hij de prenten niet zelf maakte, lijk t hij nadrukkelijk inhoudelijk betrokken te zijn geweest 
bijj  de reproductie van zijn werk. De juridische relatie is in dit opzicht eveneens interessant. Het 
uitgangspuntt hierbij was de geestelijke band van de auteur met zijn werk en de reproductie ervan, niet het 
feitelijkk makerschap. In die zin kan Scheffer als auteur van de reproducties worden beschouwd. We 
zoudenn onrecht doen aan deze bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en de reproducties ervan, 
alss we de reproducties buiten zijn oeuvre zouden plaatsen. Vanuit dit perspectief kunnen reproducties, ook 
zonderr het feitelijk makerschap van de kunstenaar, in beginsel tot het oeuvre van de kunstenaar zelf 
wordenn gerekend. Het resultaat is een oeuvre dat bestaat uit werken met verschillende 'gradaties van 
originaliteit*,, variërend van een origineel schilderij, een variant, een replica, tot een prent door een 
graveur.. Hierdoor kunnen we ook Scheffers Christus Remunerator, dat hij schilderde 'voor reproductie', 
inn een ander licht bezien. Hoewel dit werk het enige expliciete voorbeeld is van een werk geschilderd voor 
reproductie,, is het waarschijnlijk dat Scheffer vaker rekening hield met 'reproduceerbaarheid' bij de 
vervaardigingg van zijn werk. Gezien het algemene gebruik van replica's, reducties en varianten en de 
betekeniss van reproducties, was 'reproduceerbaarheid' zeker geen reden voor 'artistiek gezichtsverlies' in 
zijnn artistieke milieu. Eerder lijk t Scheffer bij ieder nieuw schilderij en bij iedere nieuwe versie, variant of 
reproductiee een werk te maken, dan wel te laten maken, dat zijn oeuvre waardig was, gewaardeerd door 
hemzelff  en door vele anderen. 

Hett toeschrijven van reproducties aan de inventor Scheffer betekent overigens niet dat de prent uit 
hett oeuvre van de prentmaker moet worden geschrapt. Integendeel, ook de graveur had als feitelijk maker 
eenn bijzondere band met zijn werk, al of niet onderstreept met zijn eigen signatuur. Eerder moeten we 
reproductiess toeschrijven aan twee kunstenaars en onderbrengen in twee oeuvres: van de schilder en van 
dee prentmaker. Daarmee vormen reproducties een bijzondere groep van werken, die we als het ware 
kunnenn plaatsen aan de rand van Scheffers oeuvre, waar het werk van de schilder én het oeuvre van de 
bewerkerr deels over elkaar heen schuiven. 

Reproductiess staan daarmee in een bijzonder relatie tot Scheffer en zijn werk. Behalve dat 
reproductiess tot het oeuvre van de kunstenaar kunnen worden gerekend, leverden ze een belangrijke 
bijdragee aan de verspreiding ervan. Prenten in allerlei technieken, staten, formaten en prijzen vormden een 
belangrijkk medium voor de verspreiding van 's kunstenaars naam en werk. Als we de opmerkingen uit 
verschillendee tijdschriften moeten geloven, was het noemen van de titel al genoeg om veel mensen een 
beeldd voor ogen te toveren van Scheffers werk. Een enkele keer zal dit het origineel zijn geweest, maar in 
verrewegg de meeste gevallen was dit een beeld in zwart-wit. Met de vele reproducties naar zijn werk 
behoordee Scheffer tot de bekendste kunstenaars van de negentiende eeuw. Beraldi onderstreepte al: 

'Constaterr qu'Ary Scheffer a été tres souvant grave serait insuffusant, car, en definitive, tous les 
célèbress du XlXe siècle ont été fréquemment traduits en estampes: Ingres comme Paul Delaroche, 
Delacroixx comme Horace Vernet, Millet comme Meissonnier; si on ne tient compte que du 
nombress des estampes, on trouvera même que tel Schlesinger, tel Schopin ou tel Compte-Calix 
n'aa pas été grave moins souvent que Ihges ou que Delacroix. Mais Ary Scheffer est, avec Paul 
Delaroche,, Ie peintre qui a été Ie plus capitalement grave, et celui qui a a du a la gravure Ie plus de 
popularité.'2*0 0 

Dee roem door reproductie is moeilijk te meten. Voor de bijdrage van reproducties aan Scheffers 
bekendheidd moet ook rekening worden gehouden met zijn relaties met de kunsthandel en de uitgevers. 
Illustratieff  is Scheffers relatie met de firma Goupil. Door de diverse vestigingen in binnen- en buitenland 
heeftt de schilder ongetwijfeld geprofiteerd van de internationale activiteiten van deze firma. Andersom 

Beraldii  (XII ) 1892, p.14-15. 
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profiteerdee Goupil uiteraard van de beroemde schilder. Benadrukt moet worden dat de schilder al in de 
jarenn twintig naam maakte op de Salon. Bovendien was hij door zijn bijzonder relatie met het huis van 
Orleanss in deze periode al een kunstenaar met een bijzondere status. Juist in deze periode zette Adolphe 
Goupill  zijn eerste stappen op het terrein van de prenthandel. Illustratief voor de betekenis van Scheffer 
voórr Goupil is dat de firma zich tot aan het einde van de jaren vijfti g afficheerde als de uitgever van het 
werkk van Délaroche, Scheffer en Vernet.231 De kunstenaar en de uitgever deelden belangen, waarvan 
beidenn profiteerden. 

Eenn vergelijkbare wisselwerking lijk t ook te hebben bestaan tussen Scheffer en diens graveurs. In 
ditt verband schreef De Kunstkronijk over Scheffers tijdgenoot Paul Délaroche: 

'Dee groote naam, dien Paul Délaroche in Frankrijk en het buitenland bezit, kan aan twee redenen 
wordenn toegeschreven. Vooreerst is hij, meer dan eenig ander, de man van zijn land en van zijn 
tijd;; in de tweede plaats heeft hij het geluk gehad dat zijn arbeid vertolkt is door de uitstekendste 
graveurs.[...]]  Het is een dubbel succes, want zoo de reputatie van eene schilderij den graveur 
aantrekt,, op zijne beurt verhoogt en verspreidt deze die reputatie nog meer/232 

Schefferr werkte in veel gevallen met dezelfde 'uitstekendste graveurs*, zoals Henriquel Dupont en veel 
vann diens leerlingen. Waar Scheffer profiteerde van meestergraveurs als Dupont en Calamatta, hebben 
dezee prentmakers op hun beurt weer profijt gehad van de geliefde composities van Scheffer. Wellicht 
heeftt Scheffer zelfs nog meer dan Délaroche geprofiteerd van de reproducties voor de verspreiding van 
zijnn naam en faam, zoals de criticus Thoré eerder opmerkte.233 De gravures, litho's, etsen, aquatints, 
mezzotintss en foto's van zijn werk hingen bij de kunstenaar zelf aan de muur en kwamen terecht in de 
culturelee elite in Parijs, bij de vele bewonderaars in binnen- en buitenland, bij zijn dochter Cornelia 
rVlarjolin-Sehefferr en bij een liefhebber als Vincent van Gogh. Zo was zijn werk beschikbaar in allerlei 
uitgavenn voor uiteenlopende prijzen en was het voor velen mogelijk een 'Scheffer*  te vergaren, waardoor 
dee schilder uitgroeide tot een van de meest ingelijste kunstenaars van de negentiende eeuw. 

2311 Tentcat Bordeaux 2000, p. 14. 
232232 Anoniem, 'Het Hemicyclé van Paul Délaroche, gegraveerd door Henriquel Dupont', De Kunstkronijk (1861), p.9. 

citaatt Thore in: tentcat Dordrecht 1995, p.11. 
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