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DeDe uitgaanskleren van Israels' kinderen 
JozefJozef Israels (1824-1911) en de reproducties naar zijn werk 
HoofdstukHoofdstuk 6 

Inn 1844 debuteerde de jonge schilder Jozef Israels met zijn schilderij Een Turk in verpozing op de 
tentoonstellingg van werken van Levende Meesters in Amsterdam. Hij zag op dezelfde expositie voor 
hett eerst een schilderij van zijn beroemde landgenoot Ary Scheffer, Gretchen aan het Spinnewiel 
(1831),, waarover hij later stelde: 'Dat is mijn gevoel, dat is nu wat ik in kunst mooi vind, die 
behandeling,, waarin de van doen en de kunstvaardigheid wijken voor het gevoel van Meur en 
onderwerpp te zamen vereenigd.*1 Zijn kennismaking met het werk van Scheffer viel daarmee samen 
mett het begin van zijn eigen artistieke carrière. 

Israelss kreeg zijn artistieke opleiding op het atelier van de bekende portretschilder Jan Adam 
Krusemann (1797-1857) en aan de Koninklijk Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 
aanvullingg hierop besloot hij in 1845 in Parijs zijn studie voort te zetten. Gewapend met een 
introductiebrieff  voor de graveur Johannes de Mare vertrok hij naar de Franse hoofdstad. Deze 
gerenommeerdee graveur had al eerder zijn vaderland verlaten en zijn geluk in Frankrijk gezocht en 
onderr anderen samengewerkt met Scheffer.2 Op advies van De Mare meldde Israels zich bij het atelier 
vann de schilder F.E. Picot (1786-1868), waar hij ondermeer de jonge Nederlandse schilder J.B. 
Jongkindd aantrof. In Parijs bezocht hij eveneens de École des Beaux-Arts, waar hij les kreeg van de 
beroemdee meesters Paul Délaroche en Horace Vemet. Tijdens dit eerste verblijf in Parijs heeft Israels 
zijnn grote voorbeeld Scheffer waarschijnlijk nog niet ontmoet. Dat gebeurde wel toen hij enkele jaren 
later,, in 1853, opnieuw in Parijs was. Israels' bewondering voor Scheffers sentimentele genrekunst is 
tee herkennen in enkele vroege werken, zoals Mijmering (1850),[71] Het schilderij werd lovend 
besprokenn en vormde het eerste succes van de jonge Israels. Tegenwoordig bevindt het zich in het 
Dordrechtss Museum tussen de vele werken van de zo door Israels bewonderde Scheffer.3 

Israelss hoopte naam te maken als historieschilder, net als veel van zijn tijdgenoten. Hij 
schilderdee daartoe prestigieuze scènes uit de vaderlandse geschiedenis: De laatste brief van 
OldenbarneveldOldenbarneveld (1852) en Willem van Oranje in de raad bij landvoogdes Margaretha van Parma. Dit 
laatstee werk stuurde hij naar de Wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs. In hetzelfde jaar ontdekte hij 
tijdenss zijn verblijf in Zandvoort echter een onderwerp dat hem veel meer succes zou brengen: het 
eigentijdsee vissersleven. Met zijn werk Eerste Liefde uit 1856 deed hij zijn eerste poging om het 
dagelijkss leven van eenvoudige vissers vast te leggen. In hetzelfde jaar volgde zijn grote doorbraak 
mett het indrukwekkende werk Langs moeders graf [60] Het toont een ingetogen scène van een 
rouwendee visser die met zijn twee kinderen langs het graf loopt van zijn overleden echtgenote. Het 
oogtt als een realistisch genrewerk, maar is geschilderd op het imposante formaat van een historiestuk. 
Daarnaa ontwikkelde hij zich snel tot een internationaal vermaard specialist in het vissersgenre. Er 
volgdee een stroom aan schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen met sentimentele 
vissersvoorstellingen,, waaronder bekende werken als Kinderen der Zee, Na de Storm en De 
Schipbreukeling.Schipbreukeling. In het verlengde van de eenvoudige vissers richtte Israels zich in de jaren zeventig 
ookk op scènes uit het dagelijkse leven van gewone boeren, en met evenveel succes. Gedurende zijn 
carrièree zag hij zijn werk op ruime schaal gereproduceerd. De vroegste prent dateert uit 1849, een litho 
vann Elchanon Verveer (1826-1900) naar zijn vroege academie werk Aaron en zijn zonen (1849), 
opgenomenn in De Kunstkronijk.4 Daarna werden zijn sentimentele, realistische genrewerken met 
visserss en boeren op ruime schaal gereproduceerd in gravures, litho's, etsen en foto's en opgenomen in 
almanakken,, tijdschriften en albums. 

11 Israels geciteerd in: Dekkers 1994, p.29. 
22 'Wie toch heeft nimmer met ons een zucht van spijt voelen opwellen bij de gedachte, dat zulk een talent genoodzaakt is om 
buitenn den grenzen van zijn geboortegrond zich het dagelijks brood te verwerven, omdat ten onzent nog steeds een looden 
handd op de Graveerkunst schijnt te wegen, die haar belet, de vleugelen in al hun breedte uit te slaan, én de zelfde 
hemelvluchtt te keizen, welke hare zusters, de overige beeldende Kunsten, zich geopend zien in een steeds hoopvoller 
toekomst?'' G., 'Gravure', De Kunstkronijk (1843-44), JRG4, p.36. Eerder werkte hij al de prent naar Scheffers Faust en 
Margaretha,Margaretha, zie: Anoniem, 'Kunstberigten', De Kunstkronijk (1842-43), JRG3, plO. 
33 Zie over het begin van Israels' carrière in Dekkers 1994, p.26-34 en tentcat Groningen 1999, p. 17-21. 
44 De litho van Verveer naar Aaron en zijn zonen verscheen in De Kunstkronijk (1849), tegenover pagina 70. 
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IsraelsIsraels en het reproductierecht 

Dee problematische regeling van het Nederlands auteursrecht bracht een groep van kunstenaars er in 
18788 toe om een petitie in te dienen bij de Tweede Kamer der Staten<ïeneraal. Het initiatief stond, 
zoalss eerder gememoreerd, onder leiding van Israels en werd ondertekend door bekende tijdgenoten en 
alss J. Bosboom, H.W. Mesdag, J. Maris, C.L.P. Zi leken en gesteund door de kunstenaar, schrijver en 
juristt Mr. Carel Vosmaer.5 Het initiatiefis een eerste signaal van Israels*  persoonlijke betrokkenheid 
bijj  het auteursrecht Gezien zijn inzet was hij zich bewust van het belang van dit juridisch systeem 
voorr een eigentijdse kunstenaar. Het initiatief had slechts gedeeltelijk succes. De toegezegde 
beschermingg via een aparte regeling voor de beeldende kunst bleef uit.6 De eerste wet die schilders 
beschermingg bood op hun werk werd pas in 1912 van kracht, eenjaar na Israels' dood. 

Hadd Israels afspraken met uitgevers over reproductierechten? Wettelijk gezien was een uitgever in 
Nederlandd niet verplicht om aan de schilder toestemming te vragen voor een reproductie. Maar het 
rechtt is meer dan de wet. Zo vroeg de Haarlemse uitgever Kruseman expliciet toestemming aan de 
schilderr voor reproductie van zijn werk Langs het kerkhof 'voor zijn Aurora-Almanak. Hierop 
antwoorddee de schilder in een brief uit 1857: 'Nu wat uwe vraag betreft omtrent het gravuretje voor 
uwenn almanak zoo wil ik indien ik u daarmede eene vriendschaps-dienst bewijs het genoegen 
toestaan.'77 Deze gang van zaken past in een algemene auteursrechtelijke ontwikkeling waarbij het 
primaatt lag bij de auteur, ook al was dit in Nederland nog lang niet gecodificeerd. 

Overr de reproductie van zijn werk lijk t Israels al vroeg afspraken te hebben gemaakt met de 
Amsterdamsee uitgever BufTfa. In 1859 was het idee ontstaan om een album met reproducties te 
vervaardigen.88 Bufïa had hiervoor van Israels twaalf tekeningetjes gekocht voor f.600,-. Hij zou ze 
latenn graveren en er een *albumpie? van maken. Buffa kwam échter terug op dit plan. Hij bracht alleen 
tweee prenten uit naar Eerste Liefde en De Wieg. Een dag of veertig later had Israels zijn tekeningen 
terug,, waarna hij ze verkocht aan uitgever Kruseman voor f.800,-. Deze zag wel wat in een album.9 

Daaropp schreef Israels aan Kruseman over de afhandeling van de zaak met de firma Buffa; 

'Ikk heb het genoegen u mede te deelen dat ik met Buffa de zaak afgemaakt heb en ik mij dus 
refereerr op het geen UE bij mij van de bewuste zaak zeide dat U ze namelijk voor 800 
overnam.[... .]De zaak van het album is geheel met voorkennis en goedvinden van den 
Buffa's.'10 0 

Waarschijnlijkk heeft Israels uitgever Buffa om trestemming gevraagd om de twee bewuste werken ook 
inn Krusemans album Kinderen der Zee te reproduceren. Op dit bijzondere album kom ik hieronder 
terug.. Hier is van belang dat de schilder hoogstwaarschijnlijk al in een vroeg stadium van zijn carrière 
afsprakenn maakte met zijnn uitgevers over de reproductierechten van zijn werk. 

Jarenn later kreeg Israels van de beroemde kunsthandeluitgever Goupil een verzoek om 
reproductie.. Zijn inzending naar de Salon van 1888 {De Naaister) had de aandacht getrokken en de 
firmafirma wilde het werk reproduceren in de geïllustreerde Figaro-Salon van dat jaar. Daarop vroeg 
Tersteeg,, die namens Goupil werkzaam was bij de vestiging in Den Haag, aan Israels nadrukkelijk 
toestetnmingg voor reproductie van het werk. De schilder had het werk echter al verkocht aan de 
bekendee Franse kunsthandel Arnold & Tripp te Parijs en wilde pas toestemming geven voor 
reproductiee na instemming van deze kunsthandel. Zo legde hij het verzoek om reproductie voor aan de 
nieuwee eigenaar Arnold & Tripp: 

55 Zie: Bijlagen bij de handelingen der Tweede Kamer 1878-1879, p.903-904. Zie ook Kabel 1991, p.67 en CV. 'Het adres 
derr kunstenaars over het eigendomsrecht van hunne werken', De Nederlandsche Spectator (1878), p.113. 
66 Deze regeling is een stille dood gestorven waardoor een merkwaardige situatie ontstond. Prenten waren beschermd maar 
werkenn van schilder- teken en beeldhouwkunst niet als gevolg van de aparte regeling. Zo was de reproductie wel en het 
origineell  niet beschermd, net zoals in Engeland het geval was geweest. Het duurde tot 1912 voordat kunstenaars 
overtuigendee juridische werden erkend als auteur. Zie over deze wet: De Beaufort 1912, p. 132. 
77 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman 1837, LTK 1795, Xm No 140 Universiteit Leiden. 
88 Dekkers 1994, p.120. 
99 Schrift met aantekeningen van Jan Veth (deel II) p.46 bewaard in het Archief van A.S. Kok in het RKD. . 
100 Brief van J. Israels aan A.C Kruseman, LTK1390, No.2 Universiteit Leiden. 
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'Mrr Tersteeg m'a demandé pour sa maison la reproduction du tableau pour le salon pour le 
Figaroo Salon et le salon de 1888 je n'ai pas voulu donner la permission avait de vous en 
demanderr votre adhesion.'11 

Nett als de Nederlandse uitgevers was Goupil niet verplicht om Israels toestemming te vragen. 
Omgekeerdd had de schilder geen wettelijk recht om de reproductie van zijn werk te weigeren. 
Desalnietteminn had Israels oog voor de spanning tussen het belang van de eigenaar van een werk en de 
reproductiee van dat werk en wilde hij zijn relatie met Arnold & Tripp niet op het spel zetten. De firma 
gingg akkoord onder de voorwaarde dat zij als eigenaar expliciet werd vermeld.12 

Enigee tijd later vroeg ook de bekende schrijvercriticus Albert Plasschaert Israels' toestemming 
omm enkele schilderijen te reproduceren. Opnieuw gaf de schilder zijn goedkeuring, maar onder 
hetzelfdee voorbehoud: alleen als de eigenaren geen bezwaar maakten. In zijn antwoord aan de 
schrijverr stelde de schilder: 'Indien de Heeren Cremer en Crone (eigenaren van de bewuste werken) er 
nietss tegen hebben, kunt u gerust mijne schilderijen, die in hun bezit zijn, in uwe publicatie 
opnemen.'133 Waarschijnlijk ging het hier om het in 1909 verschenen werk van Plasschaert, XlXde-
eeuwseeeuwse Hollandsche Schilderkunst 

Vergelijkbaarr met de toestemming tot reproductie van zijn werken, gaf de schilder ruimhartig 
zijnn fiat voor de vermenigvuldiging van zijn eigen portret. Het tijdschrift Eigen Haard had hem 
gevraagdd om een foto te mogen publiceren waar hijzelf en zijn zoon Isaac op te zien waren tijdens een 
boottochtje:: 'De heb er volstrekt niets op tegen, dat "Eigen Haard" de photographie reproduceert, die 
vann mij en mijn zoon genomen is op het dek van de Lady Bird, gevoerd door kapitein Whylie.'14 In 
wezenn stuiten we hier op het portretrecht dat geportretteerden rechten verleent op de exploitatie van 
hunn portret. In wettelijke zin werd het portretrecht in Nederland voor het eerst vastgelegd in de nieuwe 
Auteurswett van 1912, dezelfde wet die voortaan ook Nederlandse beeldende kunstenaars het 
auteursrechtt verleende op hun werk. 

Israelss moet zich in grote lijnen bewust zijn geweest van de betekenis van het auteursrecht. Voorzover 
hijj  nog vragen had, kon hij terecht bij zijn neef en jurist Herman Louis Israels (1856-1924), de zoon 
vann zijn broer Louis Israels (1827-?).15 Israels' ondertekening van de petitie voor een beter 
auteursrecht,, sluit aan bij zijn jarenlange ervaring met dit vraagstuk. Aangezien de concrete afspraken 
overr reproductierechten moeilijk zijn vast te stellen, geldt dit evenzeer voor Israels*  financiële 
inkomstenn hieruit Gezien Vosmaers opmerking dat met reproducties ook substantiële bedragen 
gemoeidd waren, is het zeer waarschijnlijk dat hij aan reproductierechten) heeft verdiend; hoeveel is 
niett bekend. Overigens blijkt uit de voorgaande voorbeelden dat geld niet altijd van doorslaggevende 
betekeniss was. Hij was zich dan wel bewust van de reproductierechten, hij hoefde er in de praktijk 
wellichtt niet altijd veel voor te hebben. Als men hem benaderde voor de reproductie van een van zijn 
werkenn stemde hij al snel genereus toe. Zo gaf hij uitgever Kruseman toestemming voor de 
reproductie,, niet zozeer om eraan te verdienen maar als een vriendendienst. 

ZelfstandigeZelfstandige reproducties 

LithoLitho 's, gravures en etsen 
Inn 1854 raakte Israels bevriend met de Franse meester-lithograaf Adolphe Mouilleron( 1820-1881) 
toenn deze in Amsterdam verbleef om een litho te maken naar Rembrandts Nachtwacht. De prentmaker 

111 Sillevis 1988, p.I56. 
,2Sfflevisl988,p.l57. . 
133 Brief van Israels aan A. Plasschaert, Den Haag 26 februari 1907, A.S.Kok archief RKD. 
144 Brief van J. Israels aan H.G. Tersteeg, 24 april 1883. Deze (door Kok overgeschreven) brief maakt deel uit van het 
onuitgegevenn werk door A.S. Kok over Israels. Zie voor meer over Kok en Israels hieronder. 
133 Deze neef was een bekend jurist en journalist, had zich fel gemengd in de beruchte Dreyfus-affaire (waarvoor hij moest 
Frankrijkk zelfs verlaten) en had een eigen juridische rubriek in De Telegraaf. De etser Zilcken had eens te maken met een 
vervalstee handtekening waarop hij ondermeer advies vroeg bij Vosmaer 'een onzer beste en meestkunstlievende advocaten' 
enn bij zijn vriend Mr Louis Israels. Beide juristen erkenden weinig te kunnen doen. Volgens Zilcken was deze Israels 
verbondenn aan het Bureau voor Auteursrecht, een mij onbekende instelling op het terrein van het auteursrecht, Zilcken zj, 
p.108-109.. Zie ook over Herman Louis Israels in tentcat. Groningen 1999, p.174. 
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hadd sinds de jaren veertig furore gemaakt met zijn litho's naar werken van de bekende Franse 
Salonschilderss E. Lsabey (1803-1886), J.N. Robert-Fleury (1797-1890) en E, Meissonier (1815-1891). 
Mouilleronn was met onderbrekingen tussen 1854 en 1856 in Amsterdam om in opdracht van de Franse 
staatt Rembrandts meesterwerk in het Trippenhuis te reproduceren. Tussendoor kwam hij regelmatig 
bijj  Israels over de vloer, waarover Jan Veth later schreef: 'Vrijdags nu, als de zaal in het Trippenhuis 
werdd schoon gemaakt, en Mouilleron daar dus niet terecht kon, kwam hij dikwijls bij de schilder op 
dienss atelier aan de Rozengracht werken.'16 

Tijdenss deze bezoeken werkte Mouilleron onder de ogen van Israels aan zijn litho naar Eerste 
Liefde.Liefde.l7l7[6l][6l]  Vol trots schreef de schilder aan dé bevriende uitgever Kruseman: 

'Hett zal u zeker plaisier doen te vernemen dat naar mijn schilderijtje welk gij in Rotterdam 
[Eerste[Eerste Liefde]gpzien hebt eene groote lithografie vervaardigd wordt en wel door Heer 
Mouilleronn Frankrijks eerste lithograaf [...]Hij wordt zeer mooi.'18 

Vervolgenss maakte Israels zijn schilderij De Wieg, dat eveneens door Mouilleron in prent werd 
gebracht.. Volgens Jan Veth tekende de prentmaker zelfs mee naar het model in het atelier. Aldus 
werktenn de schilder en de litnograaf tegelijk aan respectievelijk het origineel en de reproductie.19 

Werkendd naast elkaar: het is goed om te realiseren hoe de verhoudingen toen lagen. De jonge Israels 
wass in deze periode weliswaar een veelbelovend schilder, maar niet meer dan dat. Hij zou pas in 1856 
nationalee bekendheid krijgen door de tentoonstelling van Langs moeders graf. Mouilleron daarentegen 
wass toen al lang een ervaren prentmaker. Illustratief voor de verhouding tussen de jonge schilder en de 
ervarenn lithograaf is dat Israels bij zijn eerste inzending naar de Salontentoonstelling in 1857 
Mouilleronn vermeldde als contactpersoon.20 Hoewel Israels' latere roem ongetwijfeld prentmakers 
heeftt aangetrokken, lagen de verhoudingen van de schilder ten opzichte van de Franse lithograaf nog 
andersom. . 

Dee twee litho's van Mouilleron verschenen twee jaar later - in 1858 - bij dé firma Buffa en 
behorenn tot de vroegste zelfstandige reproducties van Israels' werk.21 De litho's maakten deel uit van 
eenn serie met de titel Les enfants de la Mer. De serie stokte echter na deze eerste twee litho's, 
waarschijnlijkk als gevolg van het succesvolle album Kinderen der Zee (1861) van uitgever Kruseman. 
Hett duurde tot 1864 voordat de twee aanvullende prenten naar Het eerste zeebad en De terugkeer van 
dede visser bij Buffa verschenen. Deze litho's kwamen overigens niet meer van de hand van de Franse 
meesterlithograaff  Mouilleron, maar van de Nederlandse prentmaker H.A.C Dekker (1836-1905).22 

Toenn de kunstenaar August Allebé (1838-1927) bij Israels informeerde naar de techniek van 
dee lithografie, verwees deze hem naar Mouilleron in Parijs.23 Als een volleerd lithograaf maakte 

W.. Loos, 'De kleine burgemeester' en andere Amsterdamse impressies van Adolphe Mouilleron (1820-1881)', Nederlands 
KunsthistorischKunsthistorisch Jaarboek 38 (1987), p.201 en noot 2 op pagina 211. Zie over deze kopieer- en reproductiepraktijk in het 
Rijksmuseum;; P.J.J. Thiel, 'Het Rijksmuseum in het Trippenhuis, 1814-1885 (IV): Kopiistenen fotografen', Bulletin van het 
RijksmuseumRijksmuseum 30 (1982), p.63-86. Een eeuw na de geboorte van Israels eschreef Veth over deze schilder: J. Veth, 'Jozef 
Israels',, Die Haghe. Jaarboek 1924, VGravenhage 1924, p.62-69. Zie over dit bezoek van Mouilleron: P. Mantz, L 'Artiste 
(1857),, p.87. 
177 J. Veth geciteerd in: Loos 1987» p.202. 
188 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman 1857, LTK 1795, Xm No 140, Universiteit Leiden. Het schilderij Eerste Liefde was 
aanwezigg op de tentoonstelling voor Levende Meesters te Rotterdam in 1856-
199 'Toen het schilderij Eerste Liefde gereed was, maakte Mouilleron daarvan een lithografie, en toen Israels De Wieg 
schilderde,, tekende de Franschman zélfs in het atelier mee naar het model.', Veth geciteerd in Loos 1987, p.202. 
200 Een genretafereel werd gereproduceerd m Magasin Pittoreske (1857), p.280. Toch werden de werken nog niet opgemerkt. 
Inn 1861 zond hij weer enkele werken in die nu wel de aandacht trokken en zijn naam in Frankrijk vestigden, zie: Dekkers 
1994,p.92-93. . 
Z]] Zie over de firma Buffa: Stolwijk 1998, p.305-306. 
222 Zie: anoniem, 'Kunst en letteren. Jozef Israels', Algemeen handelsblad, 18 januari 1894. 

Allebéé kreeg van Israels een introductie voor Mouilleron. Naast Israels en Allébe was ook de kunstverzamelaar Daniel 
Frankenn een belangrijke schakel tussen Mouilleron en Amsterdam. Deze hartstochtelijk verzamelaar en liefhebber van de 
lithografiee onderhield een nauwe vriendschap met de bekende Franse lithograaf. Hij bezat een omvangrijke verzameling 
prentenn uit diens Hollandse verblijf en verzorgde een eerbetoon met exclusieve uitgave. A. Mouilleron. Souveniers de 
Hollande.Hollande. Dessins et croquis tires des collection du comte Andre Mniszech a Paris et de D. Franken Dz au Vesinet et offerts 
parpar eux aux amis de leur ami Mouilleron 1897. Reproductions de la Maison Joan Berg a Paris. Tire a 100 exemplaires. Non 
mismis dans te commerce. Een exemplaar bevindt zich in het Rijksprentenkabinet. Frankens liefde voor de lithografie blijkt ook 
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Allebéé onder meer een litho naar Israels1 Adagio con Espressione, in 1859 uitgegeven door de Leidse 
uitgeverr A.W. Sijthoff.24[62] Toen Allebé's leerling Jan Veth op zijn beurt de lithografie wilde leren, 
opperdee ook hij de naam Mouilleron: 'Bc zou zoo graag wat aan steenteekenen gaan doen - mischien 
eenn gril, omdat ieder tegenwoordig etst - maar toch door een feitelijke neiging daartoe gebracht.[...] 
Mouilleronn of andere groote steenteekenaars zullen over hun kunst wel eens iets hebben 
neergeschreven.'255 De eerste litho die Jan Veth maakte was een klein portretje van Israels in de serie 
MannenMannen van Beteekenis en in 1893 maakte hij een prent naar één van Israels' bekendste werken: Als 
menmen oud wordt.26 

Ondertussenn verschenen er ook regelmatig gravures en etsen naar Israels' werk. De gravures kwamen 
meestall  van de hand van leerlingen van Taurel. Zijn zoon CEd. Taurel jr. (1824-1892) maakte in 1859 
eenn gravure naar Na de storm en J.W. Kaiser (1813-1900) graveerde in 1860 een prent op groot 
formaatt naar Het breistertje.[63, 64] Enkele jaren later, in 1864, verscheen van J.H. Rennefeld een 
gravuree naar De schipbreukeling.[65] Een productieve prentmaker was de graveur H. Sluyter jr. 
(1839-1931),, die diverse exemplaren verzorgde.27 Het gebruik van de traditionele gravuretechniek 
voorr zelfstandige prenten liep in deze periode echter terug. De techniek bleef vooral in gebruik voor de 
kleinformaatt gravures in geïllustreerde Almanakken, waarover hieronder meer. 

Voorall  in de jaren tachtig is Israels' wérk op ruime schaal in etsen gereproduceerd. Zo maakte 
Leopoldd Löwenstam in 1880 een ets naar het succesvolle werkXangs Moeders graf. Nadien is Israels' 
werkk ook geëtst door de prentmakers W. Steelink jr.(1856-1928), J.M. Graadt van Roggen (1867-
1959)) en CL. Dake (1857-1918). Daarbij kan eveneens gewezen worden op de productieve etser 
Zilcken,, die in deze periode reproductie-etsen maakte naar werk van Israels, ter afwisseling van zijn 
prentenn naar werk van Jacob Maris en Anton Mauve en zijn eigen vrije etsen. Dergelijke reproductie-
etsenn naar Israels' werk passen in de algemene populariteit van de reproductie-ets in Frankrijk en 
Engeland,, zoals geschetst in hoofdstuk 2. Een opmerkelijke prentmaker is Ferdinand Leenhoff (1841-
1914),, die een ets maakte naar het bekende werk TheFrugal Meal.[66] Leenhoffis tegenwoordig 
voorall  bekend als de zwager van de beroemde Edouard Manet28 Het is ook dankzij Manet dat we deze 
etserr vandaag de dag nog kennen, zij het meer van gezicht dan van naam. De reproductie-etser 
Leenhofff  figureert op een van de meest gereproduceerde schilderijen uit de kunstgeschiedenis: Manets 
DejeunerDejeuner sur l 'herbes (1863).[67] 

Israelss zag zijn werk soms in zijn eigen atelier gereproduceerd. Zo maakte Mouilleron zijn litho's 
onderr de ogen van de schilder zelf. Ook van de etser Carel Dake weten we dat hij zijn etsen naar 
AlleenAlleen op de wereld en De man uit het oude volk maakte in gezelschap van de schilder.29 Deze directe 
controlee door de schilder was eerder uitzondering dan regel, Toen de in Londen woonachtige en 
werkzamee etser Löwenstam eens een ets wilde maken van het bekende werk Langs moeders graf, 
bevondd dit werk zich in Amsterdam, De etser was waarschijnlijk niet in staat om naar Amsterdam te 
komenn om Israels' meesterwerk te bestuderen. De schilder schoot hem te hulp met een speciaal voor 
dee reproductie gemaakte replica, die vervolgens werd verscheept naar de prentmaker in Engeland.30 

Zoalss eerder bleek was dit vervaardigen van replica's voor reproductie niet ongebruikelijk. Zowel 
Israelss als Löwenstam moet vertrouwd zijn geweest met dergelijke 'alternatieve originelen' voor 

uitt diens nagenoeg volledige verzameling van litho's van het werk van Alléhe. Zie voor Allébe's litho Adagio con 
Espressione:Espressione: Fondscatalogus van A.W. Sijthoff. Boekdruker en uitgever te Leiden 1851-1899, Leiden 1899, p.1. 
244 Adagio con Espressione. La denier pensee musicale de Weber. Naar Jos. Israels, geteekend door Aug. Allebe. Groote 
lithographiee f.2,50; Fondscatalogus van A.W. Sijthoff. Boekdrukeren uitgever te Leiden 1851-1899, Leiden 1899, p.1. A.S. 
Kokk bezat een afdruk van deze prent (h.34, hr.26 Vi cm) die echter in de handel was. Zie voor een lichtdruk in De Gids, 
nr.185.. De lithograaf Allebe ontving er f. 100,- voor, zie hierover: De Steurs 1929, p.57-60. 
255 brief van Jan Veth aan A. Allebé, 16 April 1889, geciteerd in: Huizinga 1827, p.40-41. Zie over Veth en Allebé: Loos 
I988,p.l44-145. . 
266 Huizinga 1827, p.41. Veth wijdde ook een publicatie aan de litho's van Allebe, zie: J. Veth, Steenteekeningen van Aug. 
Allebe,, Jaarboekje van dé Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst, 1917. 
277 Zie hiervoor Catalogue Francois Buffa &Fils. Exposition permanente, z.p. en z.d. [1910] 
288 Zie over Ferdinand Leenhoff: J. De Loos-Haaxman, 'Ferdinand Leenhoff in Den Haag', in: Vereniging 'DieHaghe' 
JaarboekJaarboek 1962, 's- Gravenhage 1962, p.I58-I63. 
299 Dake 1911, p.32-35. Dake's prenten dateren van respectievelijk 1894 en 1909. 
300 De replica werd mogelijk tentoongesteld bij kunsthandel Scholtens & Zoon te Groningen in 1893, zie het verslag in 
NieuweNieuwe Rotterdamsche Courant, 4 maart 1893. 

247 7 



reproductie.. Afgezien van dergelijke replica's voorzag Israels de prentrnakers van aquarellen, 
tekeningenn en foto's.31 Op basis van dit beeldmateriaal kon de prentmaker aan de slag, ook zonder 
zichtt op het origineel. 

Wass de prent gevorderd, dan maakte de prentmaker een proefdruk, die ter correctie aan de 
schilderr kon worden voorgelegd. Zo liet ook de etser Zilcken prenten aan Israels zien waarna de 
schilderr de prent corrigeerde met houtskool en wit krijt ter instructie van de prentmaker.32 We kunnen 
ervanuitt gaan dat deze praktijk vrij algemeen was.33 Er bestaat bijvoorbeeld een vergelijkbare 
proefdrukk van de etser Graadt van Roggen, gemaakt naar Israels' werk Op de uitkijk in 1901.[68] Ook 
dezee etser kreeg de proefdruk retour van de schilder. De marge van de prent bevat enkele opmerkingen 
vann Israels, zoals 'het scheepje iets krachtiger', aangevuld met enkele schetsjes. Bij een schetsje van 
dee voet van het meisje staat te lezen 'niet zoo grof. De schilder hield evenzeer Löwenstams prent naar 
NaNa de Storm in het oog. Nadat hij de prent had gecorrigeerd, schreef hij de in Londen woonachtige 
prentmaker:: 'Your engraving is much better now [...] when I have done with my corrections I shall 
sendd it you immediately.*34 Na voltooiing werd de prent al of niet gesigneerd. Interessant is een 
exemplaarr van Zilckens ets naar Moeder wast kind met de handtekeningen van zowel de schilder als 
dee prentmaker. [69] Ook de kolossale prent van H. Koetser naar Als men ouder wordt bevat zowel de 
signatuurr van de schilder als van de prentmaker. [70] 

Sommigee werken werden bij herhaling gereproduceerd. Een voorbeeld van deze praktijk levert 
hett werk Na de Storm. Rond 1860 maakte Taurel jr. een staalgravure naar dit schilderij. Twintig jaar 
laterr reproduceerde Löwenstam de voorstelling in een ets. En enkele jaren daarna (tussen 1885 en 
1895)) maakte H. Sluyter op zijn beurt een reproductie van dit bekende werk. Een ander voorbeeld is 
AlsAls men oud wordty waarvan verschillende reproducties zijn gemaakt. De verschillende reproducties 
vann een bepaald werk zijn om meerdere redenen interessant Enerzijds illustreren ze de jarenlange 
continuïteitt in de populariteit van een bepaald schilderij, anderzijds kunnen we de reproducties ook op 
zichh beschouwen als specifieke bewerkingen en producten van hun tijd. Zo moet Löwenstams ets van 
NaNa de Storm worden geplaatst in de algemene populariteit van de reproductie-ets in de j aren zeventig 
enn tachtig. Een trend die waarschijnlijk eerder vroeg om een nieuw soort reproductie dan om het 
opnieuww afdrukken van de (eventueel opgewerkte) staalgravure van Taurel. 

Foto's Foto's 
Israelss liet zijn werk al vroeg fotograferen. In 185 5 schreef de schilder aan de Haarlemse uitgever 
Krusemann dat hij 'eene photographie naar eene teekening van de schilderij * zou sturen voor de gravure 
naarr Willem I voor het eerst in de Staatsraad te Brussel zich verklarende tegen de plakkaten van de 
KoningKoning van Spanje: 'Voor den graveur zal zulks een voldoend begin zijn en kan ik dezelve naderhand 
opp proeven verder een weinig meer afwerken van teekening en effect.'35 Enige tijd later schreef de 
schilderr dat hij de graveur, DJ. Sluyter (1811-1886): 

'zendenn zal wat ik heb aan photographie voor de gravure en dat ik het daarbij zal laten blijven. 
Libree a vous, om aan een ander eene betere photographie te laten maken. Ik zal altijd 
volgaarnee de teekening daarvoor klaar leggen. De geloof intusschen dat met een weinig attentie 
dee graveur aan de thans bestaande [foto] genoeg heeft.'36 

Zoo zijn de gravures naar In het Katwijkse weeshuis vervaardigd aan de hand van een aquarel. Gravure naar tekening van 
Israels,, afgebeeld in Eigen Haard, 1876, p.433 en in The Magazine of Art, 5 (1882), p.484. Beide reproducties waren 
gemaaktt naar een aquarel, zie: Dekkers 1994, p.260. 
22 In Zilckens Herinneringen staat hierover te lezen: 'Wanneer ik nu een staat van een ets aan Jacob Maris liet zien, nam hij 

dadelijkk houtskool en wit krijt en in een minimum van tijd wist hij op zulk een proef rust en harmonie aan te brengen. Zoo 
bezitt ik nog enkele dier stoten, waarvan sommige met veel liefde zijn doorwerkt, eveneens als enkele op dezelfde wijze 
behandeldd door J. Israels. Wanneer ik daarna de verbeteringen had aangebracht, begaf ik mij weer naar den artiest, totdat 
dezee verklaarde, dat ik aan mijn plaat niets meer behoefde te doen.*, zie: Zilcken 1928, p.51b. In de overzichtscatalogus van 
Zilckenn noemt Pit zeven etsen naar werken van Israels, nrs 85,97,141,310, 315,405 en 453, zie: A. Pit, Catalogue 
descriptifdesdescriptifdes Eaux-Fortes de PhZUcken, Amsterdam 1918. 
333 Daarnaast maakte Zilcken vele etsen naar schilders rond de Haagse School. Vooral het werken van Jacob en Mathijs Maris 
werdenn door hem veel gereproduceerd. 
344 Brief van J. Israels aan L. Löwenstam, 25 april 1879, The Hague, Inv. 9161 (b) Fcmdation Custodia Parijs 
355 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1855, LTK 1795, XI No. 181, Universiteit Leiden. 
366 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1855, LTK 1795, XI No.182, Universiteit Leiden. 

248 8 



Dee foto was hier niet het doel op zich, maar een middel bij de vervaardiging van de gravure voor 
Krusemanss Aurora-Almanak. Op deze en andere gravures in almanakken kom ik hieronder terug bij de 
reproductiess in geïllustreerde uitgaven. Hier wijs ik erop dat de schilder al vroeg vertrouwd was met 
dee mogelijkheden van fotografie. Wanneer hij zijn eerste werk liet fotograferen, is niet bekend. De 
toonn in de aangehaalde brief suggereert dat hij in 1855 reeds ervaring had met dit medium. In plaats 
vann verbazing voor de nieuwe methode,, toont de schilder zich eerder bewust van de mogelijkheden en 
onmogelijkhedenn van de fotografie. Net als veel van zijn tijdgenoten fotografeerde Israels niet zelf zijn 
werk.. Fotografische reproductie was werk voor professionele fotografen, dan wel kundige liefhebbers. 
Dee foto waar Israels over schreef is niet bekend en de naam van de fotograaf waar hij mee 
samenwerktee evenmin. Gezien het moment van schrijven, 1855, behoorde deze onbekende fotograaf in 
iederr geval tot de pioniers van de Nederlandse fotografie. 

Eenn vroege fotografische reproductie van Israels' werk is een foto van zijn schilderij 
MijmeringMijmering (1850), gemaakt in 1855 door de fotograaf Eduard Isaac Asser (1809-1894).[71] Asser, 
afkomstigg uit een bekend geslacht van juristen, was zelf ook jurist maar bovendien een verwoed 
kunstliefhebber.. Als amateur-fotograaf pionierde hij tussen 1842 en 1857 met het nieuwste medium. 
Asserr fotografeerde overigens niet het schilderij zelf, maar de gravure ervan door C.Ed. Taurel die hij 
bezat.377 De fotograaf kende het schilderij uit 1850 wellicht van de Tentoonstelling van werken van 
LevendeLevende Meesters van dat jaar in Amsterdam. Het werd lovend besproken door de critici en al snel 
gekochtt door de bekende Amsterdamse verzamelaar Jeronimo de Vries, met wie Asserr goed bevriend 
was.388 Van Assers foto zijn twee exemplaren bekend, gemaakt in de techniek van de zoutdruk met het 
nattee collodiumprocédé. Wist Israels van deze foto's, en zo ja heeft hij zich hiermee bemoeid? Voor 
eenn direct contact tussen de fotograaf en de schilder ontbreekt het bewijs. Toch is het goed mogelijk 
datt ze elkaar persoonlijk kenden. Ze verkeerden in Amsterdam in dezelfde kringen en waren allebei 
bevriendd met de lithograaf Mouilleron.39 

Ondankss deze vroege foto's van Israels werk, duurde het waarschijnlijk tot in de jaren tachtig 
voordatt zijn werk op ruimere schaal werd gefotografeerd. De firma Goupil bracht bijvoorbeeld, zij het 
opp bescheiden schaal, foto's naar Israels' werk op de markt. In 1882 verscheen een fotogravure naar 
hett bekende werk De Naaischool van Katwijk, die onder meer werd bewonderd door Vincent van 
Gogh.. [72] Zoals hij enthousiast schreef aan zijn broer:' De reproductie met fotogravure van de 
Naaischooll  van Israels [...] is superbe- zoals ze door Goupil & Cie zijn uitgegeven.'40 Israels werkte 
meerr dan een halve eeuw samen met deze belangrijke internationale kunsthandel, zowel wat betreft de 
handell  in zijn werk als de uitgave van prenten.41 Toch bestaat er een merkwaardige discrepantie tussen 
dee 74 werken die Goupil van Israels heeft verhandeld en de weinige reproducties die we in de 
fondslijstenn van deze firma aantreffen.42 Een verklaring hiervoor is wellicht dat Goupil wat betreft 
reproductiess vooral was gespecialiseerd in eigentijdse Franse kunstenaars en het fonds relatief weinig 
niet-Fransee kunstenaars bevatte. 

Veell  meer dan Goupil heeft de Amsterdamse firma Schalekamp fotografische reproducties 
naarr Israels in omloop gebracht. In 1892 waren in de Franstalige serie Êcole Hollandaise. 
PhotographiesPhotographies d 'après des tableaux et des dessins de Maïtres Höllandais Modernes lichtdrukken te 

377 Er zijn ongeveer tweehonderd foto's van zijn hand bekend, gemaakt in verschillende procede's. Het zijn voornamelijk 
portretten,, aangevuld met stadgeziehten van Amsterdam. Daarnaast maakte hij diverse kunstreproducties, waaronder de foto 
vann Israels' Mijmering  ̂zie: Boom 1998, p.26 zie ook hierin de afbeeldingen nr. 183 en 184. 
388 Tentcat. Groningen 1999, p.128-129. Zie: Boom 1998, p.12 
3939 Zo maakte Asser een foto van een prent naar een schilderij van N.Pieneman voorstellend Rembrandt die een etsproef 
controleerdee Asser gebruikte hiervoor waarschijnlijk de litho die Mouilleron in 1852 van dit schilderij had gemaakt en de 
fotograaff  goed bevriend was met de beroemde lithograaf. Zie Boom 1998 onder nr. 189. 
400 Vincent van Gogh aan Theo, 21 december 1882, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.296. Zie ook: 
Stolwijkl999,p.95. . 
411 Lafont-Couturiex 1994, p.39 en D. Dekkers, 'Goupil en de internationale verspreiding van Nederlandse eigenstijdse kunst', 
in:: Jong Holland 11 (1995)4, p.22-36. Zie ook: Tersteeg 1910, p.8. Vanaf 1884 weid de firma Goupil voortgezet onder de 
naamm Boussod & Valadon Cie. Daarnaast was in Den Haag H.JL van Wisseiingh als handelaar actief terwijl in Amsterdam 
mett name CM. van Gogh en Buffa werkzaam waren. Tekenend voor de status van Goupil op het gebied van reproducties is 
datt Zilcken bij zijn album van etsen naar Jacob Marts 70 % van de opbrengsten moest afstaan maar alle kosten moest dragen: 
'Hiertegenn over werd geopperd, dat ik blij moest zijn, dat zulk een belangrijke firma mijn werk over de wereld verspreidde, 
watt mijn naam niets dan ten goede kan komen.' Zie: Zilcken 1928, p.50. 
42StoIwijk2001,p.2Il. . 
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krijgenn van Israels werken: En attente, La couturière, Unfils du vieuxpeuple, Comment ons'amuse.42 

Opp kleiner  formaat waren bovendien verkrijgbaar  Lepêcheur de Zandvoort, L 'aide de Maman, Seule 
auau monde, Des tênèbres a la lumière.** Rond 1900 werd het aanbod verder  uitgebreid met niéuwe 
fotografischee reproducties.45 Vergelijkbaar  met de fotogravuretechniek van Goupil, gaf Schalekamp 
fotogravuress uit van La Garde malade en Intérieur de Pêcheur?* Dat deze Nederlandse uitgever  voor 
Fransee titels koos, onderstreept eens te meer  dat ze waren bedoeld voor  internationale verspreiding 
verderr  dan de bescheiden Nederlandse markt, waarover  meer  hieronder. Schalekamp gaf de foto's 
veelall  uit in series, gewijd aan bekende (Nederlandse) musea. De serie van het Stedelijk Museum te 
Amsterdamm bevatte bijvoorbeeld Goede Buren, Een zoon van het oude volk, De gang langs het 
kerkhof,kerkhof, Kinderen der Zee en een door  Jan Veth geschilderd portret van Israels. Daarnaast zat in de 
seriee van het Stedelijk Museum te Dordrecht een afbeelding naar  het bekende Middaguren in een 
boerenwoningboerenwoning te Delden.41 Tn de reels van het Rijksmuseum was in 1905 tevens het werk Seul au 
mondemonde opgenomen.48 Daarnaast gaf Schalekamp briefkaarten uit met kunstreproducties naar  moderne 
Hollandsee meesters. Ook Israels ontbrak niet met populaire werken als De Naaister, Aan het ziekbed, 
Levenswinter,Levenswinter, Binnenhuis, Langs moeders graf, Bij den Haard, Aan den arbeid, Moeders hulp, Een 
zoonzoon van het Oude volk, Kinderpret, De laatste dag, Alleen op de wereld, Van duisternis tot licht en 
KinderenKinderen der Zee.49 Ten slotte was er  in 1900 zelfs een wandkalender  met drie fototypies naar  Israels 
leverbaar.50 0 

Rondd 1900 werd Israels werk niet alleen regelmatig gefotografeerd dankzij  de inzet van de 
firmafirma  Schalekamp, maar  ook door  die van de Groningse kunsthandel Scholtens &  Zoon.51 De 
Groningsee firma  deed vanaf 1903 regelmatig zaken met Goupil in Den Haag, maar  onderhield al 
langerr  nauwe contacten met de schilder  zelf, die in Groningen was geboren en er  regelmatig 
terugkeerdee voor  familiebezoek. In de loop van de jaren tachtig handelde de Groningse firma 
regelmatigg in Israels' werk waarvan men rond de eeuwwisseling fraaie fotografische reproducties 

433 Het formaat van de cartons 60 x 46 cm, prijs f. 1,50; dezelfde foto's waren ook verkijgbaar *sur cartons panel' 32 x 23 cm 
prijs,, f. 1,50; format cabinet, prijs £0,25; La collection format cabinet se Yend aussi sur verre opal (blanc) au prix de f.0,50 Ie 
no.. Daarnaast waren er veel foto's naar werken van Apol, Henkes, Ëerelman, Mauve, E. Verveer, Vrolijk en veel naar 
Mesdag,, zie: Catalogue illustre dePultcations Artistique, J.M. Schalekamp Amsterdam 1892, p.16-21. 
444 Ecole Hollandaise. Photographies d 'apres des tableaux et des dessins de Maitres Hollandais Modernes. Photos ca 430 cm, 
surr panel cartons prijs f.0,60 La collection format cabinet se vend aussi sur verre opal (blanc) au prix de f. 1,50 chaque no. 
CatalogueCatalogue illustre de Pulications Artistique, J.M. Schalekamp Amsterdam 1892, p.23-24. 
455 In 1900 waren foto's van la Couturière, Unfils du vieux people, Comment on s 'amuse, Interieur de Pêcheur, La garde 
malademalade verkrijgbaar. Deze foto's werden geleverd in twee formaten: 24 x 30 cm, en in het kleinere cabinetformaat voor 
respectievelijkk f.0,80 eö f.0,25, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.34. Op een 
ietss kleiner formaat waren bovendien beschikbaar Le Marquillier et sa femme, Lepêcheur de Zandvoort, Laprie de la Mere, 
LeLe dernier jour, Seul au monde, Des tênèbres a la lumière, Pres du feu en Lepot au Jeu. Deze waren op het formaat van 24 x 
188 cm voor £0,50. Ook La Couturière, Interieur de pêcheur (2 x) en La Garde malade waren op dit kleiner formaat 
verkrijgbaar,, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.36. 
466 Deze prenten verschenen op groot formaat: 80 x 60 cm (papiergrootte, 30 x 40 cm plaatgrootte), zie: Catalogus van 
SchalekampSchalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p. 17. In 1905 bracht Schalekamp bovendien ingekleurde 
exemplarenn op de markt, zie: Geïllustreerde catalogus uitgave van J.M. Schalekamp Buiksloot 1905, p.41. 
477 Verkrijgbaar op het formaat 30 x 24 cm onopgeplakt voor £0,60, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en 
kunsthandel,kunsthandel, Buiksloot 1900, p.22-23. Verwant met de prenten naar Israels was de fotogravure naar het door Jan Veth 
geschilderdee portret van Israels, verkrijgbaar op het fornaat 60 x 80 cm voor £5,- en ingekleurd voor £7,50, zie: 
GeïllustreerdeGeïllustreerde catalogus uitgaven van JM. Schalekamp, Buiksloot 1905, p.34-43 (nr.23). In de Dordrechtse serie was ook 
eenn foto naar Alma Tadema's Venantius Förtunatus. Werken van Ary Scheffer ontbreken merkwaardig genoeg. 
488 Geïllustreerde catalogus uitgaven van J.M. Schalekamp, Buiksloot 1905, p. 15; zie ook: Geïllustreerde Catalogus van 
Schalekamp'sSchalekamp's photographie en kunsthandel, Amsterdam 1916, p.43-46. 
499 Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.59-60. Dergelijke briefkaarten waren 
bovendienn in speciale mappen verkrijgbaar bestaande uit 12 kaarten, prijs per map f.0,50. Hetzelfde gold voor de 
'aquarelbriefkaarten',, maar dan voor de dubbele prijs. Uiteraard ontbrak ook Israels hier niet met kaarten van populaire 
werkenn als Langs moeders graf Een zoon van het oude volk, Alleen op de wereld en Van duisternis tot licht waarvan later, in 
1905,, bovendien ingekleurde exemplaren werden aangeboden, zie: Geïllustreerde catalogus uitgave van J.M. Schalekamp, 
Buiksloott 1905, p.4I. Zie ook Geïllustreerde Catalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Amsterdam 1916, 
p.. 12-22. 

CatalogusCatalogus van Schalekamp 's photographie en kunsthandel, Buiksloot 1900, p.51. Daarnaast waren er wandkalenders voor 
dezelfdee prijs van f.0,90 met afbeeldingen van werken van Mauve, Van de Sande Bakhuisen, Rembrandt, Pieter de Hoogh en 
Jann Steen. De firma Lankhout bracht in 1899 een kalender uit met een litho naar Israels' Landman op het veld. Ook de firma 
Moutonn uit Den Haag bracht een kalender uit met een o.a. een autotypie naar Kinderen der Zee. 
511 Dekkers I994,p.ll0-lll. 
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uitgaf.. De foto's staan qua scherpte, contrast, beeldstabiliteit en formaat in schril contrast met de 
fotografischee experimenten van Asser van een halve eeuw eerder. De technische veranderingen op het 
terreinn van de fotografie waren ongekend. Toch verliep het fotograferen van kunstwerken aan het 
beginn van de twintigste eeuw nog lang niet zonder problemen. In 1903 was Israels betrokken bij de 
reproductiee van een zelfportret, door de uitgever J. Slagmulder (sinds 1895 opvolger van de firma 
Buffa).. In zijn dagboek schreef de inmiddels bejaarde schilder op 22 december 1903: 

'Voorr Slagmulder (Buffa) mijn portret geschilderd. Hij zegt dat ze het heel mooi vinden. Hij 
laatt er een ets of een photogravure naar maken. Het zal moeilijk zijn want het grootste 
gedeeltee is in de schaduw. 

Dee schilder had inmiddels meer dan een halve eeuw ervaring met fotografische kunstreproductie en 
wistt dat donkere partijen in schilderijen nog steeds moeilijk waren vast te leggen op de lichtgevoelige 
plaat.. Het is wellicht ook de reden waarom de uitgever uiteindelijk ervoor koos om een ets te maken 
vann het werk, in plaats van een fotografische reproductie. Enkele weken later was de prent af, maar de 
schilderr niet geheel tevreden. Hoewel hij stelde niet al te kritisch te zijn, vertrouwde hij zijn dagboek 
toee dat hij beter op had moeten letten: 

'Menn heeft nu de ets laten zien die naar mijn zelf geschilderd portret door Karsen vervaardigd 
is.. Het is precies hetzelfde als het geschilderde en toch is de eigenlijke charme er uit en de 
gelijkeniss is ook minder. Over het algemeen ben ik gauw te vreden als het maar een beetje is, 
ikk had moeten vaststellen, dat ik [bij] het portret het geschilderde er bij had bij het corrigeren, 
dann had het waarschijnlijk beter geworden.*54 

Dee oude kunstenaar zag zijn werk aan het einde van zijn carrière vooral gereproduceerd in de vorm 
vann foto's. Toch vormde de ets van zijn portret nog geen uitzondering. Zo verschenen er nog steeds, 
zijj  het spaarzaam, reproductie-etsen van ambachtelijke prentmakers als Dake, Oraadt van Roggen en 
H.. Koetser (1878-1952). Bij Schalekamp waren nog steeds handmatige reproductie-etsen te krijgen. 
Zee waren in 1900 te koop voor vijf gulden, dezelfde prijs als de groot formaat fotogravures van La 
GardeGarde malade en Interieur dePechear.55 

VerspreidingVerspreiding van Israëb-reproducties 
Inn 1894 schreef De Nederlandsche Spectator over de verspreiding van Israels reproducties door de 
Amsterdamsee uitgever Buffa: 

'Doorr deze, in karakter meest allen uitmuntend geslaagde reproducties is de kunst van Israels 
gedurendee 40 jaren tot in de meest afgelegen hoeken van de wereld verspreid en hebben zij, 
diee geen gelegenheid hadden om de schilderijen van den meester te zien, daarvan zich een 
goedd idee kunnen vormen. '5* 

Uiteindelijkk had de schilder meer dan vijfti g jaar goed contact met Bufïa en voerden ze 'vele 
aangenamee correspondentien' over schilderijen, prenten en tentoonstellingen.57 Als toonaangevende 
uitgeverr in Nederland heeft de firma Buffa een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van 
reproductiess van Israels' werk.58 Dat neemt niet weg dat er helaas nog altijd weinig bekend is over wat 

522 Dekkers 1994, p.337. 
533 Dagboek van Israels 22 december 1903. In het archief A.S. Kok (RKD Den Haag) is een -aanzet tot een - dagboek van 
Israelss bewaard gebleven dat slechts enkele maanden beslaat, van eind 1903 tot begin 1904. 
544 Dagboek van Israels 16 januari 1904. Wellicht betreft het hier dezelfde prent als de fotogravure naar Israels' zelfportret van 
rondrond 1900 die A.S. Kok bezat 
555 Deze prenten verschenen op groot formaat: 80 x 60 cm (papiergrootte, 30 x 40 cm plaatgrootte), Catalogus van 
SchalekampSchalekamp 's photographic en kunsthandel, Buiksloot 1900, p. 17. 
566 De Nederlandsche Spectator 1894, p.38. 
577 Dekkers 1994, p.105-109. Zie: Catalogue Francois Buffa &Fils. Exposition permanente, z.p. en z.d. [1910]. Ook toen de 
firmaa Buffa in 1895 inmiddels was overgenomen door J. Slagmulder, hield Israels contact met deze kunsthandel. Zie ïn de -
aanzett tot zijn - dagboek: 22 december 1903 en 16 januari 1904, bewaard in het A.S. Kok-archiet RKD Den Haag. 
588 Zie ook over de firma Bufïa in de Nederlandse kunsthandel aan het einde van de negentiende eeuw: Bionda 1991, p.53-74. 
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inn de negentiende eeuw misschien wel de 'bekendste' uitgever  in Nederland is geweest. Tot ongeveer 
18700 hield de firm a zich voornamelijk bezig met de uitgave van reproducties van populaire Hollandse 
meesterss als J.A, Kruseman, N. Pieneman, D. Bles. Daarna werden de activiteiten van uitgeverij, net 
alss bij  Goupil en Gambart, uitgebreid met de handel in schilderijen en aquarellen. In totaal zou de 
firmafirma  meer  dan 25 prenten naar  Israels uitgeven, van prentmakers als DJ. Sluyter, Graadt van Roggen, 
Koetser,, Dake en Zilcken. Van de daadwerkelijke omvang van de productie zijn geen cijfers bekend 
enn moeten we het doen met voorzichtige schattingen. Gezien de aard en techniek van dergelijke 
reproductiess varieerden de oplagen van deze prenten van wellicht een paar  honderd tot een paar 
duizendd exemplaren. Ook bij  een voorzichtige raming lijk t het totaal alleen al uitgegeven door  Buffa 
snell  in de tienduizenden reproducties te lopen. De restanten van Buffa's reproductievoorraad werden 
opp 21 en 22 november  1934 geveild. Er  gingen diverse gravures en etsen onder  de hamer, waaronder 
exclusievee staten van prenten van Dake, Graadt van Roggen, Sluyter  en Koetser  naar  werken van 
Israels**  Naast de resterende prenten werden ook diverse etsplaten verkocht, waarmee definitief een 
eindee kwam aan de verspreiding van reproducties door  de toonaangevende uitgever.59 

Dee reproducties naar  Israels' werk werden internationaal in omloop gebracht.60 Zo zijn van Israels 
diversee prenten in Engeland uitgegeven. De toon was gezet door  de flamboyante 
kunsthandelaaruitgeverr  Ernest Gambart, die - na de succesvolle introducti e van Scheffer  in Engeland -
ookk verantwoordelijk was voor  Israels' doorbraak aldaar. In 1862 kocht hij  De Schipbreukeling, dat 
eenn groot succes werd in Engeland. Gambart liet het uitgeven van reproducties naar  Israels' werk over 
aann zijn opvolgers Pilgeram &  Lefèvre. Op 13 mei 1879 verscheen in Engeland een ets van Anxcious 
MomentsMoments (Na de Storm)> gemaakt door  de in Londen woonachtige Nederlandse etser  Leopold 
Löwenstam.. Volgens het register  van de Printsellers Association waren er  van de prent vij f staten te 
krijgen ::  'Artist' s Proofs' (100 exemplaren), 'Presentation proofs' (25 exemplaren), 'Before Letters* 
(255 exemplaren), 'Lettered Prints*  (100 exemplaren) en 'Prints ' (geen aantal van opgegeven). In totaal 
warenn er  meer  dan 250 exemplaren aangemeld. Ruim eenjaar  later, op 21 december  1880, publiceerde 
dezelfdee uitgever  Löwenstams ets van Past Mother 's Grove (Langs moeders graf), waarvan meer  dan 
2755 exemplaren verkrijgbaar  waren, onder  meer  op exclusief Japans papier. Een halfjaar  later  (23 juni 
1881)) publiceerde deze firm a een ets van Léon Rieheton naar  Watching (23 juni 1881) waarvan 
minimaall  200 exemplaren te krijgen waren. Naast Pilgeram &  Lefèvre publiceerde de bekende firma 
T.. McLean een ets van Rieheton naar  Sunshine and Shadow (20 januari 1882) in een oplage van 125 
exemplaren;;  Graves and Co bracht een gravure vann Alfred Smith naar  Dawn (13 juni 1883) waarvan 
minimaall  100 exemplaren te krijgen waren. Bij  The British and Foreign Artist' s Association verscheen 
eenn ets van A.Geri Bichard naar  Nothing Left (6 september  1883).61 De Engelse kunsthandel Obach 
gaff  een ets van Graadt van Roggen uit naar  de Schaapherder in 1892. 

Dee (internationale) verspreiding van reproducties kwam tot stand door  de samenwerking van 
verschillendee firma's. Zo liet Buffa Dake's prent naar  Kinderen der Zee drukken bij  de bekende 
drukkerr  Salmon te Parijs en gaf de prent uit samen met uitgever  Harr y C. Dickins té Londen. Deze 
Engelsee prentuitgever  werkte ook samen met de Groningse firma Scholtens voor  de uitgave van enkele 
etsenn van Graadt van Roggen.62 Voorzover  prenten niet direct in het buitenland werden uitgegeven, 
mogenn we ervan uitgaan dat ze wel in het buitenland terechtkwamen. Alleen al de firm a Goupil had 
eenn uitvoerig eigen netwerk van filialen in diverse landen, die reproducties over  de grens konden 
brengen.. Veel uitgevers opereerden tevens als groothandel en voorzagen ze vele lokale boek- en 

LiquidatieLiquidatie van den voorraad etsen, gravures, litho 's, prenten van de firma Frans Buffa & Zonen, Amsterdam, verkooping 
21-222 november 1934, Internationaal antiquariaat, Amsterdam. 
600 Israels werkte ook wat betren zijn eigen etsen uit beginjaren 70 veel samen met Buffa. De schilder liet de prenten 
regelmatigg drukken bij Salmon in Parijs maar was bier niet altijd even enthousiast over, zie: brief J. Israels aan Buffa, 
novemberr 1875, RPK Amsterdam No.93 Buffa. Bovendien werkte Israels samen met enkele buitenlandse uitgevers als de 
Parijsee kunsthandel en prentuitgever Arnold &  Tripp. Zie: J. SUlevis, 'Lettres de Jozef Israels a Arnold et Tripp marchands 
dee tableaux a Paris (1881-1892)*, Archives de l'Art Francais, n.p. XXTX (1988), p.141-162. Als het resultaat hem niet 
beviel,, spoorde hij regelmatig Buffa aan de platen bij de drukker terug te halen. Zie J.Israëls aan F.Buffa, No.97a-b Buffa, 
10-IV-ll  876, RPK Amsterdam. 
611 Zie voor de uitgaven van Anxcious Moments, Past Mother 's Grave-, Watching, Sunshine and Shadow, Dawn, Nothing Left 
registerr van de Printseller's Association, zie: Friend 1886, p.6,171,246,223,48,161, 
622 Ook de Groningse firma Scholtens werkte met de prenten van J.M. Graadt van Roggen naar Wachtende op het duin en 
BoerinBoerin wiedend samen met deze Engelse uitgever. 
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prenthandelss van prenten en waren vaak vertegenwoordiger voor andere (buitenlandse) firma's. Door 
dee internationale netwerken van prenthandel en uitgeverij is het waarschijnlijk dat de in het buitenland 
uitgegevenn prenten naar Israels in Nederland verkrijgbaar waren en andersom. 

Afgezienn van deze commerciële uitgaven verschenen er reproducties van Israels' werk in de 
vormm van premieprenten. In 1859 bracht de Vereniging tot bevordering van de Beeldende Kunsten 
Taurelss gravure van Na de storm uit. Deelnemers die bij de verloting geen geluk hadden, konden zo 
alss troostprijs een prent naar Israels tegemoet zien.63 Een bijzonder voorbeeld is de prent naar Werken 
enen Zwoegen, gepubliceerd in Holland-Krakatau (uitgegeven ten bate van de slachtoffers van de ramp 
opp Java), 1883. Toen Israels in 1911 overleed eerde de vereniging Arti et Amicitiae haar 
erevoorzitterr met een premie-uitgave van zes fotogravures van zijn werk.65 

All  met al zorgden uitvoerige netwerken van prenthandel, boekhandel en uitgeverij voor een ruime 
verspreidingg van reproducties van Israels' werk tot in de 'meest afgelegen hoeken van de wereld'. In 
dee schaduw van de grafische vernieuwing en de professionalisering van de uitgeverij bestonden echter 
nogg steeds traditionele structuren van productie en verspreiding van prenten. Tekenend voor deze 
'traditionelee kleinschaligheid' zijn de prentmakers die tot aan het einde van de eeuw zelf hun prenten 
maaktenn en verkochten, zoals C.Ed. Taurel, die in 1878 nog zelf zijn gravures naar Israels' Mijmering 
verkocht,, ui De Nederlandsche Spectator van dat jaar kon men lezen dat de graveur zijn plaat, die hij 
reedss begin jaren vijfti g had gemaakt, wilde opwerken met het oog op nieuwe afdrukken. Alvorens dit 
tee doen wilde hij er tien afdrukken van maken op chinees papier en vijftien op wit papier. De eerste 
warenn f.10, de tweede f.5,- per stuk. De exemplaren waren te krijgen bij de graveur zelf, zoals dat 
sindss de vijftiende eeuw gebeurde.66 

ReproductiesReproducties in geïllustreerde uitgaven 

AlmanakkenAlmanakken en tijdschriften 
Inn 1852 verscheeij,in Holland.Almanak een gravure van de hand van Willem Steelink (1826-1913) 
naarr Israels' Mijmering (1850). Het schilderij vormde in 185Ö een vroeg succes van de schilder en het 
iss dan ook niet verwonderlijk dat juist dit werk werd opgenomen in de almanak. Vanaf toen 
verschenenn er regelmatig reproducties in dergelijke geïllustreerde jaarboekjes.67 Deze jaarlijks 
verschijnendee publicaties bevatten veelal een kalender, literaire bijdragen, praktische informatie en 
allerleii  wetenswaardigheden. Door verschillende uitgevers van de zeer diverse almanakken werd een 
fellee concurrentieslag om de lezer geleverd, met reproducties als een belangrijk wapen.68 

Dee Aurora-Almanak, uitgegeven door de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman (1818-1894) 
tussenn 1849 en 1865, behoorde watt betreft vorm en inhoud tot de beste - en duurste - in zijn soort en 
publiceerdee verschillende prenten naar Israels.69 Met het oog op de afbeeldingen werden kosten noch 
moeitee gespaard. Uitgever Kruseman koos ervoor om speciaal voor zijn almanak reproducties te laten 

63Heijj  1989, pp.112-117. Voorbeelden zijn: Na de stom, gravure van H. Sluyterjr. uit ca,, 1870, preniieuitgave bij Cremer's 
RomantischeRomantische werken en De schipbreukeling, gravure van J,H. Rennefeld uit 1864, uitgave van George Funke, Amsterdam. 
EenEen zoon van hei oude volk (1889, Stedelijk Museum Amsterdam), gravure van CEd. Taurel uit ca. 1890, gepubliceerd in 
OudOud en Nieuw op het gebied van Kunst en Kunst-Nijverheid in Holland en België, C.Ed. Taurel ed., Amsterdam/ Rotterdam/ 
Groningen// Haarlem 18 89-1891. Van dit schilderij verscheen tevens een anonieme houtsnede in aflevering 6 van Album van 
NederlandscheNederlandsche Kunst (Premie-album voor Inteekenaren op Eigen Haard), Haarlem [1891], zie Dekkers 1994, p.119. Zie in 
ditt verband ook: Kunst Laaft 1981, cat, nrs.24, 26, 36, en 45. 
644 J. ten Brink en J. Bosboom (red), Holland-Krakatau, onder bescherming van Z.K.H. Alexander der Nederlanden, Prins van 
Oranje,Oranje, uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java, met medewerking van onze eerste schilders en 
letterkundigen,letterkundigen, 's Gravenhage 1883, 
655 Album met 6 fotogravures naar werk van Jozef Israels in Nederlandse verzamelingen, met tekst van Ed. Karsen, zie: Heij 
1989,, p. 156. 
6666 De Nederlandsche Spectator (3 augustus 1878), p.261. 
677 In 1850 haalde Israels zijn eerste successen met werken als Mijmering en De laatste gedachte van Weber (ook wel Adagio 
concon espressione), zie: Dekkers 1994, p.31. 
688 Nederland kende tussen 1820-18 70 een rijk aanbod van almanakken, zie: Sitvast 1987, p.20-21. Zie ook: P. van Zonneveld, 
M.. van Noort, 'Lijst van nederlandse almanakken 1830-1839', in: De Negentiende Eeuw 2 (1978), p. 14-46 en P. van 
Zonneveld,, R. van Wingerden, 'Lijst van Nederlandse almanakken 1840-1849', in: De Negentiende Eeuw 3 (1979), p.2-38. 
Ziee over de onderlinge concurrentie: Kruseman 1899 (I) p, 198. 
tótó Holland. Almanak (1852), t.o. p. 170. Zie over de Aurora-Almanah Enschede 1899 (I), p. 142 en Sitvast 1987, p.23,27. 
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maken,, in plaats van clichés van buitenlandse uitgaven op te kopen, zoals veelal gebeurde. Bovendien 
kooss hij  voor  de traditionele maar  ook kostbare (staal)gravures, die een hogere status hadden dan 
litho' ss óf houtgravures.70 Dankzij  de diverse brieven van Israels aan de uilgever  Kruseman krijgen we 
eenn indruk van de reproductiepraktij k van diverse reproducties voor  de Aurora-Almanak?1 

Inn 1855 vatte uitgever  Kruseman het plan op om voor  zijn Aurora-almanak een gravure te 
latenn maken naar  Israels' historiestuk Willem J voor het eerst in de Staatsraad te Brussel zich 
verklarendeverklarende tegen de plakkaten van de Koning van Spanje. Het forse historiestuk was in dat jaar  te 
zienn op de Wereldtentoonstelling in Parijs en is waarschijnlij k de reden dat uitgever  Kruseman het 
ideee kreeg om juist dit werk te laten zien aan de lezers van zijn almanak. Voor  de reproductie van het 
schilderijj  maakte Israels er  eerst zelf een tekening van. Vervolgens Het hij  deze tekening fotograferen 
voorr  de graveur  DJ. Sluyter  (1811-1886), zoals eerder  gememoreerd. Het maken van een tekening van 
eenn te reproduceren schilderij  was vri j  gebruikelijk . Israels deed dit zel£ beroemde tijdgenoten zoals 
Schef&rr  lieten dit soms over  aan leerlingen of assistenten. Het is niet duidelijk waarom de schilder 
niett  de tekening zelf afstond aan de graveur, maar  een foto ervan. Mogelijk hechtte de schilder  te zeer 
aann de tekening als herinnering aan het schilderij, dat direct na de Wereldtentoonstelling was verkocht 
aann de verzamelaar  F.C.W. Becker. Dat de foto werd gemaakt van de tekening in plaats van het 
geschilderdee origineel, is begrijpelij k gezien de fotografische problemen met kleur  en belichting.72 

Hoewell  Israels wél degelijk oog had voor  de beperkingen van de foto, was deze volgens hem 
voldoendee om mee te beginnen. Wilde de uitgever, bijvoorbeeld na aandringen van de graveur, een 
beteree foto laten maken, dan stelde de schilder  gaarne de tekening van het schilderij  beschikbaar.73 

Israelss controleerde de proefdrukken van Sluyters gravure tijdens zijn memorabele verblij f in 
Zandvoortt  in 1855.74 Hier  ontdekte hij  het schilderachtige buitenleven van de Zandvoortse vissers en 
legdee hij  de basis voor  zijn latere specialiteit als schilder  van het vissersgenre. Binnen corrigeerde hij 
nogg de proefdrukken van de gravure naar  zijn historiestuk met Willem van Oranje. Hij  had de 
proefdrukkenn minutieus bijgewerkt, waarna hij  de uitgever  schreef: 

'Hiernevenss heb ik UEd de gecorrigeerde proeven te zenden er  is nogal wat aan te doen 
geweest.. Sluiter  [sic] heeft mij  ook geschreven het wel te willen doen en ik geloof dat het er 
nuu geheel anders zal gaan uitzien. Indien UE hem nu maar  aanzet en hem den tij d geeft kan het 
heell  mooi komen.'75 

Enigee tij d later  vervolgde Israels: 

''  Ik ben bezig de gravure in orde te maken doch hij  is nog niet af genoeg. Mogt UE hem heden 
avondd van mij  willen laten halen zoo is hij  van vier  uren af tot Ued dispositie, anders zend ik 
hemmorgenn vroeg per  postbode.'76 

700 Zie hierover ook: Jacobi 1984, p. 192-193. 
711 De brieven van J. Israels aan uitgever A.C. Kruseman bevinden zich in het Krusernan-archief ondergebracht in de 
Universiteitsbibliotheekk van Leiden. De vroegst bekende brief waarin Israels aan reproducties refereert dateert van 30 mei 
1855.. De inhoud geeft echter aan dat de schilder al eerder bij de reproductie van zijn werk was betrokken, zie: J. Israels aan 
A.C-- Kruseman, poststempel 30 5 1855, LTK1795, XI No. 180 Universiteit Leiden, Zie over deze correspondentie: 
D.Dekkers,, 'Kinderen der Zee. De samenwerking tussen Jozef Israels en Nicolaas Beets', Jong Holland, 2 (1986), nr. 1, 
p.36-52. . 

'Voorr den graveur zal zulks een voldoend begin zijn en kan ik dezelve naderhand op proeven verder een weinig meer 
afwerkenn van teekening en effect.', zie: brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1855, LTK 1795, XI No,181 Universiteit 
Leiden. . 
733 'zenden zal wat ik heb aan photographie voor de gravure en dat ik het daarbij zal laten blijven. Libre a vous, om aan een 
anderr eene betere photographie te laten maken. Ik zal altijd volgaarne de teekening daarvoor klaar leggen. Ik geloof 
mtusschenn dat met een weinig attentie de graveur aan de thans bestaande [foto] genoeg heeft.*  brief van J, Israels aan A.C. 
Kruseman,, 1855, LTK 1795, XI No. 182 Universiteit Leiden. 
744 In navolging van Dekkers zal dit verblijf te Zandvoort in 1855 plaats hebben gehad, ondanks dat ze geïnventariseerd zijn 
inn dé map met correspondentie uit 1854. Zie: Dekkers 1994, p.40. Zie ook hierover M. Ei sier, 'Zandvoort 1855', Elseviers 
GeïllustreerdGeïllustreerd Maandschrift 2\ (I9ll)dU7,p.266-285. 
755 Brief van J. Israels aan AX. Kruseman, 1854, LTK 1795 X No.191 Universiteit Leiden. 
766 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1854, LTK 1795 X No 192 Universiteit Leiden. 
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Hoewell  de gecontroleerde proefdrukken helaas niet bekend zijn, blijkt uit de brieven hoe kritisch de 
schilderr was bij zijn controle van de reproducties, tot op het laatste moment. Bovendien blijkt uit de 
brievenn hoezeer uitgever Kruseman een centrale positie innam in het reproductieproces, als schakel 
tussenn de schilder en de graveur. In 1856 verscheen de gravure in de Aurora-Almanak en werd deze, 
zoalss gebruikelijk in de almanakken, voorzien van een bijschrift. In dit geval kwam de 
bijschriftenpoëziee van S J. van den Bergh. 

Uitgeverr Kruseman was ook gecharmeerd van Israels' schilderij Langs het kerkhof '(ook 
bekendd onder de titel Langs moeders graf). Het schilderij was een groot succes op verschillende 
tentoonstellingenn en zou een van de belangrijkste werken in Israels' oeuvre worden. Gezien het succes 
vann dit werk is het niet verwonderlijk dat de uitgever er een reproductie van wilde hebben voor zijn 
Aurora-Almanak.Aurora-Almanak. De schilder stemde vriendschappelijk in met het verzoek, maar had voor de graveur 
well  zo zijn voorkeuren, die hij de uitgever duidelijk liet weten: 

'Zoudee den oude Taurel (niet de jonge oms'hemels wil niet) maar de oude Taurel er ook een 
gravuretjee van willen maken dat is onze knapste graveur een zeer groot talent. Hebt gij het 
laatstee portret van Tollens gezien dat is wat anders als al dat geknoei wat men hier 
tegenwoordigg doet. Enfin mogt die het niet willen niet kunnen ofte veel betaald moeten 
hebbenn (het zoude altijd te proberen zijn) laat het dan aan Kaiser of aan Steelink doen de 
laatstee heb ik liever als Sluiter [sic]/77 

Denkendd aan de reproductie van zijn werk, had Israels een hiërarchie van graveurs in zijn achterhoofd 
mett bovenaan - niet onbegrijpelijk - Taurel sr., inmiddels de eminence grise van de Nederlandse 
prentkunst.788 Mocht de meestergraveur zelf niet beschikbaar ofte duur zijn, dan moest maar 
geïnformeerdd worden bij één van diens leerlingen, respectievelijk Kaiser, Steelink en Sluyter. De 
laatstee stond bij Israels onder aan de lijst. De oorzaak hiervoor schuilde wellicht in zijn ervaringen bij 
dee eerder genoemde gravure van Sluyter naar het historiestuk met Willem van Oranje; daar was 
volgenss de schilder 'nogal wat aan te doen' geweest. Israels was in ieder geval tegen de medewerking 
vann Taurel jr. Overigens maakte deze graveur later wel degelijk enkele gravures naar Israels*  werk en 
wass het bezwaar van de schilder kennelijk niet onoverkomelijk of doorslaggevend. Bij deze prent naar 
LangsLangs het kerkhofktzeg zijn voorkeur voor Taurel sr. geen gevolg, maar moet hij tevreden zijn 
geweestt met de keuze voor W. Steelink. Ook nu werd de prent weer nadrukkelijk door de schilder 
gecorrigeerd,, zozeer zelfs dat er door zijn eigen toedoen van de prent weinig overbleef: 

*Wil tt UE den photograaf Deutman verzoeken mij zes afdrukken der photographie naar mijne 
schilderijj  vervaardigd [te] bezorgen. Ik had van den Heer Steelink 2 proeven ontvangen doch 
doorr opteekenen verknoeid.'79 

Inn plaats van de fotograaf rechtstreeks te benaderen voor enkele afdrukken, informeerde hij bij de 
uitgever,, waaruit opnieuw blijkt hoezeer de lijnen via de uitgever liepen. 

Dee gravure van Steelink naar Langs moeders graf verscheen in 1858 in de Aurora-Almanak, 
voorzienn van een bijschrift van 'Thrasybulus*, een pseudoniem van de domineedichter Cd. Busken 
Huett (1826-1886). Naar aanleiding van Busken Huets bijschrift ontstond enige commotie. De 
vrijzinnigg predikant had verschillende gezegden gebezigd die 'een alles behalve bijbelsche of 
christelijkee kleur hadden', aldus de uitgever Kruseman.80 Naar aanleiding hiervan ontving de uitgever 
eenn zeer ontstemde brief van de behoudende domineeliterator Isaac da Costa (1798-1860): 

777 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman 1857, LTK 1795, XII I No 140, Universiteit Leiden. Israels refereerde hier aan de 
volgendee graveurs: A3.B. Taurel (1794-1859) en zijn zoon CEd. Taurel (1824-1892), J.W. Kaiser (1813-1900), W, 
Steelinkk (1826-1913) en DJ. Sluyter (1811-1886). 
788 Van de beroemde dichter Tollens waren diverse portretprenten in omloop, zie: Rooseboom 1994, p.236. 
799 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 4 april 1857 Amsterdam LTK 1795, XII I No 45, UB Leiden. Voor de staalgravure 
naarr Langs het kerkhof van Steelink, zie: Thrasybulus, 'Langs het kerkhof (met eene plaat)', Aurora-Almanak 1858, t.o.p.9 
(herdruktt in Hollandse Muze, 1868); foto met gedicht' Langs het kerkhof van J. JX. ten Kate, in: Neerland 's nieuwe kunst, 
Amsterdamm 1871. 
800 Enschede 1899 (I),p.398. 
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*Dee lezing van de Aurora heeft een pijnlijken indruk gemaakt! De mag niet ontveinzen dat het 
stukjee van Trasybulus mij niet alleen geërgerd maar verontwaardigd heeft. Wat een laffe en 
voorall  onbetamelijke spotternij met heilige zaken! Wat tekst op het kunstwerk van een 
Israëliett door (gelijk algemeen gedacht wordt) een Predikant!' 

Bijj  deze godsdienstige twist hield uitgever Kruseman wijselijk afstand: 

'Inn het algemeen, en niet alleen in betrekking tot Aurora acht ik het mijn maatschappelijke 
pligt,, op het gebied van geloof, wetenschap en kunst, als uitgever als middenpersoon, gansch 
onzijdigg te blijven.'82 

Naa de publicatie van Steelinks gravure van Langs het kerkhof in de Aurora-almanak van 1858, 
verscheenn dezelfde prent in 1868 in het jaarboekje Hollandse Muze?* 

Voorr de verspreiding van dergelijke reproducties kunnen we afgaan op de oplagen van deze 
almanakken.. De Aurora-Almanak, verschenen tussen 1849 en 1865, kende een oplage variërend van 
15000 tot 1750 exemplaren.84 Daarmee behoorde de literaire Aurora-Almanak tot de kleinere 
almanakken.. Zo haalden de Christelijke Volksalmanak en de Praktische Volksalmanak oplagen van 
respectievelijkk 3000 en 3500 exemplaren. De Nederlandse Almanak haalde zelfs een Oplage van 8000. 
Naa 1855 liep de verkoop van de Aurora-Almanak langzaam maar zeker terug. In dat jaar bleven van de 
inn totaal 1700 gedrukte exemplaren er 122 onverkocht, m 1860 bleven er van de 1625 exemplaren 
zelfss 302 op de plank liggen. Naast deze verschillen in oplagen liepen de almanakken sterk uiteen in 
prijs.. De Nederlandsche Almanak kostte ƒ0,60 en de Praktische Volksalmanak ƒ0,75. In vergelijking 
daarmeee was de Aurora-Almanak met een prijs van ƒ4,- kostbaar en behoorde ze tot de meer 
exclusievee almanakken.85 In samenhang hiermee waren ook de gravures naar Israels' werk kwalitatief 
hoogwaardigee reproducties, niét goedkoop en vooral bedoeld voor de kunstliefhebbers uit de upper 
middleclass.middleclass. De Aurora-Almanak was een succesvol product voor uitgever Kruseman,, hij hield er 
f30.000,-- winst aan over.86 

Dee almanakken raakten in de loop van de jaren vijfti g en zestig steeds meer uit de belangstelling door 
dee opkomst van geïllustreerde tijdschriften als The Penny Magazine (1832) en populaire 
(kunsttijdschriftenn als L 'Artiste (1833), Die Ulustrierte Zeitung (1843) en The An Journal (1849).87 In 
Nederlandd groeide De Kunstkronijk al snel uit tot een toonaangevend blad, fraai geïllustreerd met vele 
prentenn naar kunstwerken van eigentijdse meesters, onder wie Israels. De eerste reproductie van zijn 
werkk in dit tijdschrift was een prent van Elchanon Verveer (1826-1900) naar Aaron en zijn zonen in 
1849.MM Israels had dit werk geschilderd in 1848 tijdens zijn studietijd. De jonge kunstenaar moet 
aangenaamm verrast zijn geweest dat dit jeugdwerk al eenjaar later werd opgenomen in 's lands 
bekendstee tijdschrift voor beeldende kunst; en dat terwijl hij zelf nog lessen volgde aan de Koninklijke 
Akademiee voor Beeldende Kunst. Het is daarmee zelfs de vroegst bekende reproductie van zijn werk, 
toenn de successen (en reproducties) van Mijmering en Langs moeders graf 'nog moesten komen. 
Enkelee jaren later, in 1853, verscheen een litho van F.H. Weissenbruch naar zijn eerste historiestuk De 
laatstelaatste brief van Van Oldenbarnevelt (1852).89 Vervolgens werden er in de jaren zestig en zeventig 
diversee reproducties van zijn werk in dit blad gepubliceerd. In 1863 kwamen er litho's van H.C.A. 
Dekkerr naar Levenswinter en van A.P. Felix naar Kleren verstellen. In 1867 volgde een litho van 
Dekkerr naar De Muze, in 1870 een litho van J.J. Mesker naar het religieuze werk Hanna in de tempel 
enn vijfjaar later van deze lithograaf een litho naar Een huiselijk tafêreel.[73] De Kunstkronijk 
publiceerdee hoofdzakelijk reproductielitho's, afgewisseld met andersoortige reproducties. Zeldzaam is 

811 Brief van Da Costa aan A.C. Kruseman 8 december 1857, geciteerd in: Enschede 1899 (I),p.398. 
822 Reactie van A.C. Kruseman geciteerd in: Enschede 1899 (I), p.400. 
833 Dekkers 1994, p.204. 
844 Enschede 1899 (I),pl42. 
83Sitvastl987,p.26-27. . 
866 Enschede 1899 (I),p.l46. 
877 Sitvast 1987, p.25,29-31. Beginjaren zestig liep ook de oplage van de Aurora-Almanak langzaam maar zeker terug. Zie: 
Enschedee 1899 (I), p.143-146. 
888 De litho van Verveer naar Aaron en zijn zonen verscheen in De Kunstkronijk (1849), tegenover pagina 70. 
899 De litho naar De laatste brief van van Oldenbarnevelt verscheen in 1853 in De Kunstkronijk. 
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dee gravure van J.H. Rennefeld naar Thomas a Kempis uit 1870. Etsen waren gebruikelijker, zoals de 
etss van Leopold Löwenstam uit 1861 van een eerdere versie van De dag voor het scheiden (1862).90 In 
18711 publiceerde dit blad opnieuw een ets van Löwenstam naar een werk van Israels, nu was het 
MoederMoeder Jobje bij de haard.[74] In de loop van de jaren tachtig kwamen er ook steeds meer 
fotografischee reproducties in De Kunstkronijk. In 1886 verscheen hierin de eerste fotog-afische 
reproductie,, gemaakt naar een werk van Israels: een fotogravure van Goupil naar een boereninterieur 
vann Israels. In 1888 volgde wederom een fotogravure van Goupil, nu van De Naaischool te Katwijk?1 

Naastt De Kunstkronijk werden er in de jaren zestig, zeventig en tachtig werken van Israels 
gepubliceerdd in de Katholieke Illustratie, Eigen Haard en De Huisvriend.92 Bovendien waren er 
reproductiess in de buitenlandse (kunsttijdschriften. De etser Ferdinand Leenhoff vervaardigde 
bijvoorbeeldd een prent naar Jong en Oud voor hét chique Franse kunsttijdschrift L 'Art van 1879. De 
schilderr maakte hiervoor speciaal een kleinere variant van het oorspronkelijke werk. De prent werd 
overgenomenn door de Magasin Pittoresque en verscheen overigens Ook in het Nederlandse Eigen 
HaardeHaarde Het bekende Gazette Gazette des Beaux-Arts publiceerde in 1889 een ets naar  Ankerdragers. 
Dankzijj  de geïllustreerde tijdschriften raakte het werk op ruime schaal verspreid.95 

Hoee ging Israels om met de mogelijkheden van het geïllustreerde tijdschrift? Van zijn persoonlijke 
betrokkenheidd bij de reproductie van zijn werk in tijdschriften is vrijwel niets bekend. Nam hij zelf het 
initiatieff  hiertoe? Weigerde hij wel eens zijn toestemming voor een reproductie? Controleerde hij de 
prentenn net zo kritisch als voor de almanakken? Het ontbreekt aan bewijs om hier stellige uitspraken 
overr te doen. Toch lijk t het aannemelijk dat de reproductie voor tijdschriften zich langs dezelfde lijnen 
voltrokk als bij de eerdere almanakken. Zo kwamen de prenten deels van de hand van voor Israels 
vertrouwdee prentmakers als Steelink, Dekker en Rennefeld. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor het 
gebruikelijkee reproductieproces. Zo herkende Van Gogh in 1882 op de tentoonstelling van de 
Hollandsee tekenmaatschappij in Den Haag een tekening van Israels van 'een oud vrouwtje dat het vuur 
opstooktt in de schemering, indertijd geëtst voor de Kunst Kronyk' ,96 Als groot liefhebber van 
geïllustreerdee tijdschriften kende hij de^ts van Löwenstam naar Moeder Jobje bij de haard, die in 
18711 in De Kunstkronijk was gepubliceerd. Het is goed mogelijk dat Israels deze tekening speciaal 
voorr deze reproductie heeft gemaakt. Ook de variant die hij maakte van het werk Jong en Oud voor de 
reproductie-etss van Leenhoff wijst op betrokkenheid van de schilder bij de reproducties in dit soort 
tijdschriften,, in het verlengde van de eerdere almanakken. 

GeïllustreerdeGeïllustreerde albums 
Opp de Koloniale Tentoonstelling in Amsterdam in 1883 ontmoette de etser Zilcken uitgever Launette 
uitt Parijs. De uitgever vertelde hem van zijn plannen voor een zogenaamd 'prachtalbum' over 
modernee kunst. Het zou een fraaie uitgave moetenn worden, rijk geïllustreerd met fotogravures naar 

Dee litho van H.C. A. Dekker naar Levenswinter en van A.P. Felix naar Kleren verstellen verschenen in 1863 in De 
Kunstkronijk.Kunstkronijk. De litho naar De Muze verscheen in De Kunstkronijk (1867), tegenover pagina 10, dé litho naar Hanna in de 
TempelTempel verscheen in De Kunstkronijk (1870), tegenover pagina 94. De gravure van J.H. Rennefeld naar Thomas a Kempis 
verscheenn in De Kunstkronijk (IZ70), tegenover pagina 2. Dee ets van L. Löwenstam naar Moeder Jobje bij de Haard 
verscheenn in De Kunstkronijk (1871), tegenover pagina 2. De litho van J. J. Mesker naar Een huiselijk tafereel verscheen in 
DeDe Kunstkronijk (1875), tegenover pagina 18. 
911 Deze fotogravure verscheen in De Kunstkronijk (1886), tegenover pagina 84. De fotogravure van De Naaischool van 
Israelss verscheen in De Kunstkronijk (1888), t.o.p. 28. 
922 In het Nederlands Magazijn stond in 1863 een houtgravure van J, Hemdeer, naar Eerste Liefde/Sympthome d'Amour, p.65. 
Vann Na de Storm stond een houtgravure van P.Krey in De Katholieke Illustratie (1884-85), p.180. De gravure van Rennefeld 
naarr een tekening van het werk Wachten, eerder opgenomen in het album Kinderen der Zee, verscheen later in De Katholieke 
IllustratieIllustratie (1883-1885), p.384 en in De Huisvriend (1882), p.137. In dit blad stond ook een houtgravure van F. Tegetmeyer 
naarjDee Wieg in De Huisvriend (l$$2),p.4M. 
933 Afgebeeld in l'Art 1879, tussen p.322 en 323,. overgenomen door Magasin Pittoresque (1879), p.165 en Eigen Haard 
(1879),, p.29L Dit werk was in 1880 in bezit van BuüTa. 

Dee droge naald ets, Les travailleurs de la mer/Het uitzetten van het anker/Ankerdragers werd afgebeeld in: Gazette des 
Beaux-ArtsBeaux-Arts 31 (1889), dl.2, t.o.p.374. Zie voor een vergelijkbare reproductie naar wellicht de aquarel in De Katholieke 
Illustratie,Illustratie, 26 (1892-93), p.360. 
9595 Kloek Mijnhard I990,p.ll5. 
966 brief van Vincent van Gogh aan Theo, 14 augustus 1882, opgenomen in; Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.258. Van 
Goghh schreef over een de tentoonstelling van de Hollandse tekenmaatschappij in Den Haag. Er is onder andere een portret 
vann Wetssenbruch door Israels te zien. Daarnaast hing er werk van Mauve, J. Maris, Neuhuys en Mesdag. 
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kunstwerkenn van eigentijdse Franse en buitenlandse meesters. Er  zou onder  meer  een bijdrage in 
wordenn opgenomen over  de beroemde Franse schilder  Meissonier, maar  deze was helaas komen te 
vervallen.. De uitgever  was daarom nu op zoek naar  een vervangende bijdrage voor  zijn uitgave. In 
plaatss van Meissonier  zocht de uitgever  een andere kunstenaar  met een M als beginletter, om de 
systematiekk van het album niet te verstoren. Hij  dacht aan 'Mesdag* en vroeg Zilcken om een 
begeleidendee tekst over  deze meester. Daarop merkte de etser  op dat als 'Mesdag' in het album zou 
wordenn opgenomen, 'Israels' niet mocht ontbreken. De uitgever  stemde ermee in dat Zilcken een 
bijdragee zou leveren over  Mesdag én Israels.97 Enige tij d later  verscheen het werk Grands Peintres 
FrancaisFrancais et Etrangers: ouvrages d 'art publié avec Ie concours artistique des maitres: texte par les 
principauxprincipaux critiques d'art die waren in 2 delen geïllustreerd met onder  meer  120 fotogravures van 
modernee kunstwerken waaronder, dankzij  de etser  Zilcken, Jozef Israels. 

Hett  album Grands Peintres Francais et Etrangers is slechts een voorbeeld van de vele geïllustreerde 
albumss waarin reproducties van Israels' werk terechtkwamen. Alleen al op het terrein van de 
beeldendee kunst was in de loop van de negentiende eeuw een rijk e cultuur  ontstaan van 
'prachtalbums'.. Het werk van de beroemde kunstenaar  Israels werd regelmatig opgenomen in albums 
overr  moderne kunst in het algemeen. Een vroeg voorbeeld was het in 1865 verschenen Album van 
PhotographiénPhotographién naar schetsen en ieekeningen van Levende Meesters. Het album bevatte o.a. een 
reproductiee naar  Israels' aquarel Verhuizen (ca.1864). Een ander  voorbeeld verscheen in 1871: 
NeerlandNeerland *s Nieuwe Kunst Photographién naar J. W. Bilders, X Bosboom, Hein J. Burgers, Jozef 
Israels,Israels, Ch. Rochussen en W. Roelofs. Met oorspronkelijke gedichten van N. Beets, J.P. Hasebroek, 
J.J.L.J.J.L. ten Kate, E. Laurillard. 9S Bij  het openslaan viel het oog van de lezer  onmiddellij k op een foto 
vann Israels beroemde werk Langs moeders graf (1856)." 

Eenn belangrijke aanleiding voor  dit soort geïllustreerde albums waren tentoonstellingen: 
Wereldtentoonstellingen,, salontentoonstellingen en andere exposities. Ze resulteerden vaak in fraai 
gebondenn uitgaven met reproducties als herinnering voor  later. Zo verscheen in de catalogus van de 
Amsterdamsee Wereldtentoonstelling van 1883 een gravure naar  Israels'  Schelpenvissers. Vooral in 
Frankrij kk  waren geïllustreerde catalogi populair, zoals de Saloncatalogi, waarin sinds de jaren zeventig 
regelmatigg schilderijen van Nederlandse meesters werden gereproduceerd. Werken van Israels en 
anderee populaire Hollandse meesters als D.A.C. Art z (1837-1890), BJ. Blommers (1845-1914) en A. 
Mauvee (1838-1888) werden vooral in de populaire Salonseries van Goupil opgenomen. Uitzonderlij k 
wass de Salon van 1876, waarin vij f Nederlandse kunstenaars waren vertegenwoodigd: Israels (met 
KarigKarig maal), Mauve, Mesdag, P. Sadée (1837-1904) en HJ. Burgers (1834-1899). Andere populaire 
uitgavenn waren de later  verschenen Figaro-Salons waarin ook werk van Israels werd 
gereproduceerd.1000 Bij  de Antwerpse Wereldtentoonstelling van 1885 was ook een omvangrijke 
expositiee van beeldende kunst georganiseerd. Op deze expositie hing onder  meer  Israels' werk Als men 
oudoud wordt, dat later  terechtkwam in een Italiaans album met Nederlandse moderne kunst.101 

977 Zilcken beschreef deze affaire in zijn Herinneringen: 'Bij deze gelegenheid maakte ik kennis met den heer Launette, een 
Parijschee uitgever van zeer fraaie boeken, die juist bezig was aan een prachtwerk, "Grands Peintres Francais et Etrangers", 
geïllustreerdd met fotogravures, gedeeltelijk tussehen den tekst in gedrukt Om, ik weet niet welke reden was Meissonier 
uitgevallen,, zoodat Launette mij vroeg, omdat het de letter M betrof, een "Mesdag" voor zijn uitgave te schrijven; toen ik 
hemm attent maakte, dat Mesdag niet zonder Israels in die serie kon opgenomen worden, stemde hij erin toe, dat ik ook een 
"Israels""  schreef.„.'zie: Zilcken 1928, p.32-33. 
988 Neerland's Nieuwe Kunst. Photographién naarj. W. Bilders, J. Bosboom, Hein J. burgers, Jozef Israels, Ch. Rochussen en 
W.W. Roelofs. Met oorspronkelijke gedichten van N. Beets, J.P. Hasebroek, J.J.L. ten Kate, E, Laurillard, Amsterdam 1871, 
tegenoverr titelpagina met gedicht 'Langs het kerkhof door J.J.L. ten Kate, p.39-42. 
999 Enkele jaren later was zijn werk te vinden in Chefs-d'oeuvre des peintres anciens et modernes. École Hollandaise en 
olèographie,olèographie, met tekst van de schrijver WJ. Hofdijk (1816-1888). Het verscheen in delen vanaf 1874. 
1000 Dekkers 1994, p.122. 
1011 Hierover schreef Zilcken: 'Bij gelegenheid van die tentoonstelling te Antwerpen, maakte een Italiaansche beeldhouwer 
Biondi,, een serie teekeningen naar Hollandsche en Belgische schilderijen, onder de titel van TArte del Nord". In dit album 
vann groot formaat werden o.a. Israels * "Als men oud wordt", eèn groep " Gele rijders" van Breitner, een "Scheveningsche 
vrouwenkop""  door van der Maarel, "De Brug" van J. Maris en mijn "Oude visscher"; voorts eenige Belgen, Courtens, van 
Leemputten,, enz. Deze poging van een enthousiast kunstenaar was wel goed bedoeld, maar toch blijf t een juiste reproductie 
vann meer documentair, - en soms, artistiek, - belang.', zie: Zilcken 1928, p.44. Van Israels werd het monumentale schilderij 
AisAis men oud wordt opgenomen. De keuze is waarschijnlijk bepaald door het feit dat een werk van Israels' was, het schilderij 
zelfwass in deze periode zeker niet onomstreden, zie: tent.cat. Groningen 1999, p.206. 
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Lezendd in de herinneringen van dé etser Zilcken krijgen we een beeld van dé vervaardiging van dit 
soortt albums. De etser beschrijft de vervaardiging van een geïllustreerde uitgave naar aanleiding van 
eenn tentoonstelling in 1886 in Edinburgh met meesters van de Haagse School (onder wie Israels) en de 
Schooll  van Barbizon. Zilcken, die vele werken van de Haagse School had gereproduceerd, was 
gevraagdd om reproductie-etsen te leveren. In zijn Herinneringen deed hij hiervan uitvoerig verslag: 

'Opp de 21e October vertrok ik met van der Maarel naar Edinburg, omdat mij opgedragen was 
eenn aantal etsen te maken tegelijk met den Schot William Hole, voor de "Memorial Catalogue 
off  the French and Dutch Exhibition**  van schilderijen der meesters van Barbizon en de 
Haagschee School. Mijn werk op de tentoonstelling (waar o.a. de "Carlisle**  van Whistier mij 
ongemeenn aantrok), bestond in het maken van een serie teekcningen naar de schilderijen, die 
ikk etsen zou, terwijl ik later met behulp van goede fotografieën de platen zou uitwerken. Toen 
diee documenten gereed waren, ving de terugreis aan en zette ik mij weldra aan het werk in het 
ruimee atelier van het Kleine Loo. Hoewel ik al deze werkzaamheden niet zonder succes ten 
uitvoerr bracht, waren de verdiensten niet aanzienlijk, vooral niet in verhouding tot den 
besteedenn arbeid. "The struggle for life" was veeleischend, en de wensch naar een vasten 
werkkringg kwam op, zoodat ik, ondanks mijn activiteiten op artistiek gebied, solliciteerde naar 
dee betrekking van directeur van het Haagsch Gemeentelijk Museum, tegelijk met Jhr. B.W. 
vann Riemsdijk, -echter zonder eenig succes.' [...]'Het fraaie werk " Memorial Catalogue of 
thee French and Dutch Loan Collection at the Edinburg International Exhibition 1886", 
verscheenn in dit najaar [1888]. De Hollandsche schilders, die tot den luister van dit Kunstfeest 
hebbenn bijgedragen, zijn geweest*' Artz, Blommers, Bosboom, Israels, Jongkind, J. Maris, M. 
Maris,, W. Maris, Mauve, Mesdag, Alb. Neuhuys, Ter Meulen.'102 

Zilckenn maakte ook op eigen initiatief albums met reproducties (inclusief naar Israels' werk). Zo 
werktee hij in 1881 aan een uitgave met etsen naar aquarellen op tentoonstellingen van de (mede door 
Israelss opgerichte) Hollandsche Tekenmaatschappij, waarover hij schreef: 

'Inn den zomer [1887, R-V.] maakte ik een serie van tien etsen naar aquarellen van de Holl. 
Teekenmaatschappij,, van Blommers, Bosboom, Israels, Jacob Maris, Willem Maris, Mauve, 
Mevr.. Mesdag-van Houten, Al. Neuhuys, Termeulen en Weissenbruch, - die in een 
portefeuillee werden uitgegeven.'[...]'Er kwamen nogal wat inteekenaars op deze serie, die 
laterr werd vervolgd is geworden. Men kon zich opgeven bij mij of bij de firma Mouton, die 
naarr ik meen de etsen drukte. Dergelijk werk beschouwde ik, -naast den productieven kant,-
alss oefeningen van techniek door het zoeken naar zooveel mogelijk juistheid van karakter uit 
tee drukken/03 

Inn 1893 gaf hij 'eenigszins in vervolg op mijn eerste portefeuille, die eenige jaren geleden verschenen 
was'' opnieuw een album uit met etsen naar aquarellen van de Hollandsche Teekenmaatschappij.104 

Ookk hierin was Israels vertegenwoordigd. Het ging om een betrekkelijk kleinschalige uitgave, die door 
dee etser zelf werd geïnitieerd, vervaardigd en verkocht.105 

Tott slot het album Peintres Hollandais Modernes, gepubliceerd door de Amsterdams uitgever 
Schalekampp in 1891, waar Zilcken en Israels aan hebben meegewerkt en waarover de etser schreef: 

1022 Zilcken 1928, p.45-47. Zie: A Memorial catalogue of the French and Dutch Loan Collection, Edinburgh International 
ExhibitionExhibition 1886, note on romanticism, biographies and description of the pictures by William Ernest Henley Edinburgh 
1888,1888, William Ernest Henley (1849-1903). 
1033 Zilcken 1928, p.48-49. 
1044 Zilcken 1928, p. 82. 
1033 Een merkwaardig album waar Zilcken aan meewerkte was een gelegenheidsalbum Scheveningen-Constantinopel ten bate 
vann de slachtoffers van respectievelijk een stormvloed en een aardbeving. Onder de diverse Nederlandse schilders leverde 
ookk Israels een bijdrage aan deze publicatie. Toen Zilcken in 1911 betrokken was bij het blad Gazette de Hollands en deze 
uitgavee slecht liep, stelde hij de directeur voor uit pubticiteitsoverwegingen een nummer over dezelfde ramp in 
Constantinopell  te maken. Zie: Zilcken 1928, p. 197. 
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'Aann het einde van het vorige jaar  [1891] was de eerste aflevering van mijn werk "Peintr e 
hollandaiss modemes"  verschenen bij  Schalekamp, met mooie illustraties. De Spectator 
noemdee het uitgeven van dit boek een **kostelij k idee". De meeste bladen ontvingen het met 
veell  appreciatie; zelfs in het buitenland trok het de aandacht en Belgische en Fransche bladen 
enn de Spectator  haalden er  groote stukken van aan. Jammer dat het oorspronkelijk plan van 
denn uitgever  Schalekamp, een vervolg van dit eerste deel te geven, wegens de te hoog 
oploópendee onkosten der  illustraties, niet verwezenlijkt kon worden, - omdat ik door  een 
voortdurendd contact met schilders, mijn tijdgenoten, die ik zoo van nabij  kende, en in wier 
strevenn en doen ik mij  zoo thuis voelde, - met bijzonder  veel genoegen die taak op mij 
genomenn zou hebben. Het ware mij  aangenaam geweest een handboek uitgegeven te hebben 
overr  die artiesten, die tot een bepaalde periode, (en niet een der  minste) van onze 
kunstgeschiedeniss hebben behoord/106 

Alss bewijs van Israels goedkeuring van de reproductie bevat de inleiding een brief van de schilder  aan 
dee uitgever  in facsimile (8 november  1891). Er  staat te lezen: 'I k dank u voor  de toezending der 
schetsenn en de reproducties ik vind ze allen goed f...].'  Dat neemt niet weg dat de schilder  toch niet 
gelukkigg was met drie reproducties: 

**  deze vind ik te grof en in 't geheel niet smakelijk. Waar  het aan ligt weet ik niet. Ze zijn 
onaangenaam,, de anderen komen mij  allemaal goed voor. Ik wil de studie die u nog hebt wel 
terugg hebben. U kunt ze altij d weer  terug krijgen als het nodig is.'107 

Wellichtt  door  Israels' kritie k zijn twee van de drie voorstellingen niet opgenomen in het uiteindelijk e 
album.. De schilder  had voor  het reproductieproces een studie ter  beschikking gesteld en zag er  kritisch 
opp toe dat hij  deze weer  terugkreeg. 

Israëls-albums Israëls-albums 
InIn  de bonte variatie aan geïllustreerde albums verschenen eveneens monografische uitgaven, gewijd 
aann het leven en werk van Jozef Israels. Het vroegste voorbeeld is het fraaie album Kinderen der Zee 
uitt  1861 met gedichten van Nicolaas Beets en gravures van J.H. Rennefeld. [75] Daarna verschenen 
onderr  meer  JozefIsraels. L 'Homme et Vartiste (1890) en Jozef Israels (1910) een geïllustreerde 
monografiee geschreven door  de prentmaker  CX. Pake. 

KinderenKinderen der Zee: schetsen naar het leven aan onze Hollansché stranden door Jozef Israels, 
gravuresgravures doorJM. Rennefeld; gedichten door Nicolaas Beets, Haarlem (A.C. Kruseman) 
1861. . 

Hett  album Kinderen der Zee is reeds helder  en uitvoerig belicht door  Dieuwertje Dekkers in haar 
artikell  in Jong Holland in 1986.108 Op basis hiervan volgt hier  een beknopte schets van dit 
'prachtalbum' ,, als het eerste voorbeeld in een reeks geïllustreerde monografieën over  Israels die 
tijdenss is leven verscheen. Het plan voor  dit album dateerde al uit 1859.109 De kunstenaar  was enkele 
jarenn eerder  nationaal doorgebroken met Langs moeders graf{\%56). De Amsterdamse uitgever  Bufife 
hadd van de schilder  twaalf tekeningetjes gekocht voor  f600,-, die hij  zou laten graveren om er  een 
'albumpie''  van te maken, zoals Jan Veth later  beschreef. Om onbekende redenen zag Buffa er  echter 
vann af en nam uitgever  Kruseman in overleg met Israels de platen van Buffa voor  f800,- over. De 
schilderr  adviseerde de uitgever  om de jonge graveur  Rennefeld te vragen voor  de gravures en nam zelf 
dee kosten voor  zijn rekening.110 Israels' keuze voor  Rennefeld kwam wellicht voort uit de goede 
ervaringenn die de schilder  had opgedaan met deze jonge graveur  bij  zijn illustraties voor  de 

Zilckenn 1928, p.68. Dit werk verscheen ook in het buitenland, volgens Zilcken met veel succes, zie Zilcken 1928, p.86. 
1077 Brief van J. Israels aan Schalekamp, gepubliceerd in; Ph. Zilcken, Peintre Hollandais Modernes, avee facsimiles d'apres 
desdes oeuvres de ces artistes, Amsterdam 1891, n.p. 
1088 D. Dekkers, 'De Kinderen der Zee. De samenwerking tussen Jozef Israels en Nicolaas Beets', Jong Holland 2 (\986) 1, 
p.36-52--
'wDekkersl994,pl20. . 
1100 Schrift met aantekeningen van Jan Veth (deel D") p.46 bewaard in het Archief van A.S. Kok in het RKD, Den Haag. 
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Nederlandsee vertaling van George Eliots roman Adam Bede, waarover hieronder meer.111 Na deze 
fraaiefraaie illustraties ging de schilder graag opnieuw met de jonge graveur in zee voor dit prachtalbum. De 
schilderr meldde Kruseman dat ook zijn collega-uitgever Bufïa, waarschijnlijk in verband met de 
reproductierechten,, geen bezwaar had tegen het album.112 

Volgenss de kunstenaar leenden de afbeeldingen zich uitstekend voor enige literaire 
bijschriften,, zoals hij aan de uitgever liet weten: 

'Dee sluitgravure is nog niet zo ver dat zij geproefd kan worden [.. .]Het onderwerp echter is 
ookk weer zeer geschikt er iets bij te zeggen het is een oud moedertje dat bij den haard op een 
stoell  gezeten langzaam indut en dus gevoeglijk het slot deze serie vormt.'113 

Dee combinatie van een 'praatje bij een plaatje' past in de traditie van de 'bijschriftenpoëzie\ verwant 
mett de eerder beschreven almanakken. Het was meestal de uitgever die met een eerder uitgezochte 
prentt een dichter benaderde voor een poëtische bijdrage ter 'verluchtiging*  van de afbeelding.114 

Israelss was al via zijn reproducties voor almanakken vertrouwd geraakt met dit gebruik, en het is dan 
ookk niet verwonderlijk dat hij ook voor deze uitgave dacht aan poëtische illustraties bij zijn werk. 
Volgenss Veth was uitgever Kruseman hiervoor aanvankelijk naar de romantische literator Gerard 
Kellerr (1829-1889) gestapt. Kennelijk zonder resultaat, want enige tijd later werd contact gezocht met 
dee beroemde dichter Nicolaas Beets (1814-1903). Israels volgde de ontwikkelingen op de voet en 
schreeff  in spanning aan de uitgever: 

'Ikk hoop dus dat gij mij spoedig aangename tijding brengen zult dat den dichter in questie dit 
nuu met onze Kinderen voor heeft. Mogt het zijn dat u het noodig acht dat ik den Heer zelf eens 
schrijff  zoo wil ik dit gaarne doen ofschoon ik niet de eer heb hem te kennen.'115 

Israels'' hoop werd waarheid: 

'Hedenn hoorde ik tot mijn groot genoegen dat er kans bestaat dat Nicolaas Beets iets bij onze 
Kinderenn der Zee zingen zal. De vrees dat zoo iets ons zoude ontgaan drijft mij u aan te sporen 
omm toch alles in het werk te stellen dat dit gebeure. Van mijne jeugd af heb ik steeds veel met 
dienn man opgehad en ik verbeeld mij dat niemand zoo geschikt is als Beets om even als 
Heinrichh Heine iets liefs en gevoeligs kort en zangerig daar te stellen.'i 16 

Inn de loop van 1860 werd Beets bij het project betrokken, tot groot genoegen van Israels. De schilder 
voorzagg de dichter van het nodige beeldmateriaal ter inspiratie. Net als bij de reproducties voor de 
almanakkenn had Israels foto's van de tekeningen laten maken. Ook nu verliep de communicatie via de 
uitgever: : 

'Hiernevenss heb ik het genoegen Ued eene photographic van "Kleine Jan" te zenden voor 
onzee dichter Beets. Hoe gaat het er mee. Ik hoop toch dat ued niet teleurgesteld zullen worden. 
Hett gravuretje zal met een dag 14 [?] wél afzijn.'117 

Waarschijnlijkk kort daarna vervolgde Israels over het werk van de graveur Rennefeld: 

'"Enschedee 1899 (I),p.572 
1122 'Ik heb het genoegen u mede te deelen dat ik met Buffa de zaak afgemaakt heb en ik mij dus refereer op het geen UE bij 
mijj  van de bewuste zaak zeide dat U ze namelijk voor 800 overnaro.[...]De zaak van het album is geheel met voorkennis en 
goedvindenn van den Buffa's.' brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, LTK1390, No.2 Universiteit Leiden. 
' I 33 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, april, No LTKI 390,no-3 Universiteit Leiden. 
mZie:Jacobii  1984, p. 193. 
1155 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, April LTK1390, No.3 Universiteit Leiden. 
1166 Brief van J. Israels aan Kruseman, Amsterdam April 1860, Itk 1390, nr.4 Universiteit Leiden, geciteerd in: Dekkers 1986, 
p.39. . 
' I ?? brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, LTK1390 No.4 Universiteit Leiden. Beets schreef Kruseman enige tijd later 
enthousiast:: *ik ben opgetogen over "Kleine jan ", brief van N. Beets aan A.C. Kruseman, 1 aug 1860, LTKI390 No.? 
Universiteitt Leiden. 
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'Mett de gravures wordt steeds voortgegaan. Zij zullen in 't laatst van junij klaar zijn. De 
wensenn u veel genot van het voorjaar het is toch een heel ander leven dan in de winter. Ook 
vriendd Rennefeld voegt zijne bedank brief bij de mijne hij luide juist evenzoo en ik heb hem 
daaromm maar niet gezonden.'''8 

Dekkerss heeft in haar bijdrage van de twaalf reproducties er negen weten te herleiden naar de 
gebruiktee originele werken. Bij deze negen bekende 'originelen' gaat het om zeven schilderijen en 
tweee uitgewerkte tekeningen. Voor de specifieke herleiding van de reproducties naar de originele 
werken,, verwijs ik naar de bevindingen van Dekkers. De zeven geschilderde 'originelen*  zijn: De 
Wieg,Wieg, Dolce far niente> Het Breistertje, Eerste reis, Herdenking, Langs Moeders grafvn Waar blijft 
hij?hij? Van de voorstellingen Joost Atlas en Netten Boeten zijn geen schilderijen bekend, alleen 
uitgewerktee tekeningen. Bij de drie prenten Uitreis  ̂Middagslaapje en Het anker blijf t het vooralsnog 
onbekendd welk werk tot origineel heeft gediend. Ook bij de aanwezigheid van een (geschilderd) 
origineell  speelt soms toch nog de vraag welke concrete versie is gebruikt voor reproductie. Is 
Rermefeldss gravure van Het Breistertje gebaseerd op de oorspronkelijke versie uit 1858, of de kleinere 
replicaa óie Israels rond 1861 schilderde? Waarschijnlijk de eerste versie, maar helemaal zeker is dat 
niet.. Deze onduidelijkheden rond 'het' origineel zijn een terugkerend probleem bij de negentiende-
eeuwsee kunstreproductie. Voor het album Kinderen der Zee werkte Rennefeld waarschijnlijk naar 
tekeningen,, foto's direct naar de schilderijen óf naar een combinatie hiervan. Aldus blijkt bij de 
reproductiess voor het album Kinderen der Zee 'het*  origineel soms moeilijk te traceren.119 

Israelss was zeer te spreken over de voortgang en uitvoering van de prenten door Rennefeld: 

'Dee Heer Rennefeld UE bezoekende kan ik hem niet zonder eenig schrijven en groeten aan UE 
latenn gaan.- Hij zal UE de 4 completerende gravures overhandigen en ik meen dat wij wel 
tevredenn over zijne Keurige executie mogen zijn. Weet UE eens iets van B[eets]?'120 

Bijj  zijn beoordeling van Rennefelds gravures had de schilder niet alleen oog voor de bijdrage van de 
graveur,, maar zeker ook voor het formaat ervan. Zo informeerde hij bij Kruseman: 'Zullen zij niet op 
eenn quarto blad gedrukt worden? Ik meen zo als de proeven die ik nu heb.*121 De prenten waren in de 
zomervann 1860 gereed, de gedichten van Beets medio januari 1861.J76] 

Inn het album Kinderen der Zee stonden, zoals gezegd, de prenten centraal, aangevuld met 
gedichtenn van Beets. De schilder hechtte sterk aan deze volgorde en liet dit ook duidelijk weten aan de 
uitgever.. De titel van het album mocht daarover zeker geen misverstand laten bij de lezers, aldus de 
schilder: : 

'Dee titel zal toch hoop ik niet zijn, Kroost der zee.- zulks vind ik van een onuitstaanbare 
wanklankk laat het heeten schetsen uit het visschersleven van B naar J. dat vind ik de beste 
eenvoudigstee en meest aantrekkelijke naam. Tevens het woordje naar doet mij regt, daar 
anderss men meenen zoude dat |k ze naar Beets en niet Beets naar mix gemaakt heeft. Bc hoop 
tevenss dat Ued alle mogelijke zorg aan de fatsoenlijke uitgaanskleeren mijner Kinderen 
bestedenn zult en vindt de Heer Beets soms dat ik daarover geen regt van spreken heb ik 
verbeeldd mij van nog al.ï122 

Israelss onderstreepte het belang van de afbeeldingen in de uitgave. Het was zijn werk dat ondersteund 
werdd door de gedichten van Beets, niet andersom. De schilder hield 'een historisch bezwaar' tegen de 
doorr Beets voorgestelde titel 'Kroost der Zee'. Schilder en schrijver kwamen tot het compromis: 
KinderenKinderen der Zee. Volgens Beets was de schilder hier overigens ook niet enthousiast over. Het 
bezwaarr van Israels was dat hij de titel al had gebruikt voor een eerder werk.123 Hoewel de schilder 

" '' Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, LTX1390 No.5 Universiteit Leiden. 
1199 Dekkers 1986, p.42. 
1200 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, Amsterdam 7 juïy 60, LTK1390 No.6 Universiteit Leiden. 
1211 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1861,L7K1390Nö.ll Universiteit Leiden. 
1222 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1861, LTK1390 No. 11 Universiteit Leiden. 
1233 Brief van N. Beets aan A.C. Kruseman, Il mei I86I,LTK1390No.l4 Universiteit Leiden. Mogelijk had Israels verwezen 
naarr zijn werk Les enfans de la mer te zien op de Salon van Parijs 1857, tentcat Paris Salon de 1857, catnr. 1400. Naast de 
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zichh bewust was van de onwenselijkheid van gelijksoortige titels bij verschillende werken, bestaat dit 
probleemm tot op de dag van vandaag. Alleen al achter de omschrijving Kinderen der Zee gaan diverse 
werkenn schuil: zowel schilderijen, aquarellen, etsen en tekeningen. Hoewel de titel Kinderen der Zee 
éénn concreet individueel werk suggereert, lijk t het eerder te verwijzen naar een bepaald genre van 
werken.. Desondanks kreeg het album de titel Kinderen der Zee.ï2A 

Uitgeverr Kruseman was zeer tevreden met het resultaat, zoals hij schreef aan de dichter Beets: 

'Nuu kan ik weer iets uitgeven waar ik mee voor den dag durf komen: iets heel nieuws, iets 
heelfïjns![...]]  'Wat zal Israels in zijn luim zijn! En de jonge graveur Rennefeld die met die 
gravuress eenigen naam hoopt te maken.! '125 

Ookk de schilder was zeer gelukkig met het album Kindéren der Zee. 

'Vann mijne reis naar Parijs terug gekomen heb ik de mij toegezonden exemplaren der 
Kinderenn der zee wel ontvangen waarvoor ik Ued verpligt ben. De uitvoering is zeer naar mijn 
zinn en voor zoo ver ik gehoord heb bevalt zij algemeen. Ik wensch nu maar voor ons allen een 
groott succes.'126 

Hett album Kinderen der Zee verscheen in 1861 in afleveringen. De eerste verscheen op 7 juni 1861 en 
teldee drie gravures van Rennefeld.127 Het was een gebruikelijke wijze van uitgevenn van dit soort 
prachtalbums.. Anders dan de fraaie band doet vermoeden, bestond de uitgave meestal uit een serie 
lossee afleveringen, die pas na afloop in een speciaal album werden gebundeld. Na de eerste aflevering 
vann Kinderen der Zee volgden nog drie afleveringen, met elk drie gravures, waarna het album 
compleett was met twaalf reproducties naar de bekendste werken van Israels. Hoewel de gedichten van 
Beetss het in de kritiek nogal eens moesten ontgelden, bracht het album Kinderen der Zee de schilder 
success én op het juiste moment. Na het succes van Langs moeders graf van. 1856 had hij zich snel 
ontwikkeldd tot een bekende specialist in het vissersgenre, hetgeen nog eens onderstreept werd door 
KinderenKinderen der Zee. m hett jaar dat dit werk verscheen, 1861, stond de schilder op het punt om na zijn 
success in Nederland ook internationaal door te breken. Zo had hij in ditzelfde jaar De schipbreukeling 
geschilderd,, waarmee hij snel naam maakte in het buitenland, vooral in Engeland, waar het werk werd 
gekochtt door de invloedrijke kunsthandelaar Gambart. In de kunstwereld was de naam Israels nu snel 
gevestigd.. In de Prospectus schreef Kruseman: 

'Dee fijngevoelde tafereelen, die wij aan het eenige penseel van onzer Israels te danken hebben, 
hebbenn niet alleen hier te lande, maar ook in het buitenland eene welverdiende vermaardheid. 
Dee graveerstift van Rennefeld heeft die in deze bundel teruggegeven op eene wijze die van 
groott kunsttalent getuigd. De dichter Beets heeft de welwillendheid gehad> daarbij zijne 
dichterlijkee bijdragen te voegen. Alzoo is dit een echt nationale bundel van teeken,- graveer-
enn dicht-kunst*128 

Financieell  was het album Kinderen der Zee overigens geen groot succes.12*  Toch is het diverse malen 
herdruktt door verschillende andere uitgevers.130 Na de eerste uitgave van Kruseman, verzorgde 
uitgeverr D.A. Thieme in 1872 een tweede en uitgever A.W. Sijthoff een derde druk in 1889. De laatste 

afbeeldingenn was Israels ook betrokken bij de tekst. Hoewel deze vloeide uit de pen van Beets adviseerde de schilder ook de 
dichterr op zijn terrein. Zie hierover een brief van N. Beets aan A.C. Kruseman, 24 juni 1861 LTK1390No,17 Universiteit 
Leiden. . 
1244 Dekkers 1986, p.40. 
1255 Brief van A.C. Kruseman aan N. Beets, Haarlem 27 april 61, Beetsarchief 3/1/1. geciteerd in: Dekkers 1986, p.40. 
1266 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, aug 1861, LTK1390 No.18 Universiteit Leiden. 
1277 Dekkers! 994, p. 120. 
1288 Enschede 1899 (I),p.573. 
1299 Enschede 1899 (I),p.573. 
1300 Dekkers 1986, p.38-41. Zie ook het hier afgedrukte gedicht en de opmerking van J.A. Alberdingk Thijm. Zie ook: Jacobi 
1984,, p. 193. 
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adverteerdee voor het album tot aan het begin van de twinstigste eeuw.131 De hoogtijdagen van het 
'praatjee bij een plaatje' waren echter sinds de jaren zeventig voorbij.132 

JozefJozef Israels. L 'Homme et I 'Artiste /eaux-fortes par Wm. Steelink; texte par F. Netscher et Pk 
Zileken;Zileken; avec un essai de catalogue descriptif des eaux-fortes, de nombreux facsimiles., et we 
eau-forteeau-forte originale inëdite, Amsterdam (Schalekamp) 1890. 

Tussenn 1888 en 1889 verscheen bij de Amsterdamse uitgever Schalekamp de serie afleveringen die 
zouu leiden tot het album Jozef Israels. L 'Homme et I 'Artiste.13J De afleveringen bestonden uit etsen 
vann W. Steelink jr. en waren aanvankelijk van tekst voorzien door de literator Frans Netscher en na 
tweee afleveringen door Philip Zilcken.134 Als geheel presenteerde het album Jozef Israels L 'Homme et 
LL 'Artiste het werk van de schilder in woord en beeld. Het bevatte elf etsen van Steelink jr. naar werk 
vann Israels en een originele ets van de schilder zelf.135 Steelink maakte etsen naar populaire werken als 
VanVan duisternis tot licht (1871), De schipbreukeling, (1861), langs moeders graf (1856) en Alleen op 
dede wereld (1881). Toch toonde het album niet alleen de bekende werken van de meester. Interessant 
zijnn de reproducties van De verkwikking (1887) en De zoon van het oude volk (1889). Dit waren 
recentee werken waarvan de verf nog nauwelijks droog was. 

Wass voor het album Kinderen der Zee rond 1860 nog gekozen voor de traditionele 
gravuretechniek,, inmiddels was vooral de etstechniek geliefd voor het reproduceren van kunstwerken. 
Mett Steelink jr. koos men voor een toonaangevende Nederlandse reproductie-etsers uit deze periode. 
Hijj  had het vak geleerd van zijn vader W. Steelink, die in de jaren vijfti g en zestig nog gravures had 
gemaaktt naar het werk van Israels voor diverse almanakken. Hoewel de graveur Steelink sr. ook 
enkelee etsen maakte, was deze techniek meer het terrein van zijn zoon. Had Steelink sr. destijds Langs 
moedersmoeders gnjf gegraveerd, nu maakte Steelink jr. naar hetzelfde werk een ets. De prenten werden in dit 
albumm eveneens voorzien van een schriftelijke toelichting, niet met poëzie, zoals Beets eerder schreef 
voorr Kinderen der Zee, maar met proza van de literator Netscher en de etser Zileken. In hoeverre 

Vann der Meulen 1891, p. 153, Vanaf het einde van de jaren negentig en het eerste decennium van de twintigste eeuw 
verschenenn regelmatig advertenties voor zowel Kinderen der Zee als Juweeltjes in de geïllustreerde catalogi van de uitgever 
A.W.. Sijthoff. Zie onder andere de Catalogus van Prachtwerken enfeestgeschenken uitgeven bij Sijthoff. Verkrijgbaar bij 
elkeelke boekhandel [1896]; Catalogus van Prachtwerken en Feestgeschenken uitgegeven bifA. W. Sijthoff te heulen [1898]; 
CatalogusCatalogus van Prachtwerken en Feestgeschenken uitgegeven bij A. W. Sijthoff te Leiden [1899]; Prachtwerken en 
feestgeschenken,feestgeschenken, uitgegeven door Sijthoffs uitg.-Maatschappij te Leiden [1904], Prachtwerken enfeestgeschenken 
uitgegevenuitgegeven door A.W, Sijthoff te Leiden [1905]; Prachtwerken enfeestgeschenken uitgegeven door A.W. Sijthoff te Leiden 
[1906];; Memorandum 1907. Catalogus der uitgaven van A. W. Sijthoff, te Leiden. Feestgeschenken, pracht en technische 
werken,werken, enz. In de Catalogus van Prachtwerken en Feestgeschenken, uitgegeven door A. W. Sijthoffs uitgevers-Maatschappij 
tete Leiden [1911] zijn geen advertenties voorde albums naar Israels meer opgenomen. 
1322 Illustratief was het door de Leidse uitgever A.W. Sijthoff in 1889 vervaardigde album Juweeltjes. Gravuren van Joseph 
Israels.Israels. Tekst van Nie. Beets, B. Ter Haar, JU. L. ten Kate en C Vosmaer met acht schetsen naar bekende schilderijen van 
Israelss uit de periode van 1862-1880.Woord en beeld hadden nu echter weinig meer met elkaar temaken, zie: Dekkers 1986, 
p.41. . 
1333 In deze periode verscheen eveneens in een reeks monografische studie Onze Hedendaagsche schilders over moderne 
Nederlandsee kunstenaars, een aflevering gewijd aan Jozef Israels. De publicaties waren door Carel Vosmaer van bijschriften 
voorzien.. De serie verscheen in twee reeksen van 12 afleveringen gewijd aan eigentijdse Nederlandse kunstenaars en was 
geïllustreerdd met enkele fotolithograftsche reproducties en een fraaie Woodburytypie met het portret van de bewuste meester. 
Ziee over deze reeks: H. Rooseboom, 'Een fondsveiling in 1884. De portretten van Onze Hedendaagsche schilders', in: 
NieuwsbriefNieuwsbrief Nederlands Fotogenootschap 13 (1996), p. 13-15. In 1889 verscheen bovendien het album Juweeltjes. Gravuren 
vanvan Joseph Israels. Tekst van Nic. Beets, B. Ter Haar, J.J. L. ten Kate en C. Vosmaer met acht schetsen naar bekende 
schilderijenn van Israels uit de periode van 1862-1880. 
1344 Niéuwe Rotterdamsche Courant, 9 april 1889, opgenomen in Catalogus van Schalekamp 's photographic en kunsthandel, 
Buiksloott 1900, p.8 
1333 Steelink maakte prenten naar 1 Le repos, 2 De l'obscuritê vers la lumière (naar Van duisternis tot licht, 1871), 3 Le canal, 
44 Les enfants de la mer, 5 Le naufragé (naar De schipbreukeling, 1861), 6 / 'Allee le long du cimetière (naar Langs moeders 
graf,graf, 1856), 7 Comment on s 'amuse, 8 Rêverie, 9 ünfds du vieux peuple (naar De zoon van het oude volle, 1889), 10 Un 
rafraichissementrafraichissement (naar De verkwikking, 1887) en 11 Seul au monde {Alleen op de wereld). In 1895 waren de prenten ook 
afzonderlijkk verkrijgbaar: Catalogue de publications Artistique iüustre, J.M. Schalekamp Amsterdam 1895, p.22. In 1900 is 
hett album alleen verkrijgbaar als prachtalbum voor de prijs van f.60,-, Catalogus van Schalekamp 's photographie en 
kunsthandelkunsthandel J.M. Schalekamp, Buiksloot Amsterdam 1900, p.14. In 1905 was de prijs inmiddels gedaald tot f.30,-, 
GeïllustreerdeGeïllustreerde catalogus uitgaven van JM. Schalekamp, Buiksoot 1905, p.9. De fondslijst van 1916 vermeld wederom een 
genummerdd exemplaar op Japans papier, 'avant la lettre', voor f. 120,-, Geïllustreerde Catalogus van Schalekamp's 
photographiephotographie en kunsthandel, Amsi^xèzm 1916, p.7. 

264 4 



Israelss zelf direct betrokken was bij de totstandkoming van dit album is niet duidelijk. Hij had destijds 
all  intensief samengewerkt met Steelink sr. en zal ook zijn zoon hebben gekend. Daarnaast kende hij 
Zilekenn via diverse reproducties die deze van zijn werken had gemaakt. Ook de firma Schalekamp was 
eenn vertrouwde naam, die enkele jaren later het eerder genoemde album Peintres Hollandais 
ModernesModernes (1891) zou uitbrengen. Het is dan ook waarschijnlijk, vooral omdat het album ook een 
originelee ets van de meester zelf bevatte, dat Israels nauw betrokken is geweest bij de vervaardiging 
ervan. . 

Nadatt de diverse afleveringen waren verschenen, waren van hét album diverse versies 
verkrijgbaarr voor uiteenlopende prijzen. Net als de traditionele zelfstandige prenten, was deze 
geïllustreerdee uitgave in verschillende staten en varianten leverbaar. De meest exclusieve exemplaren 
waren,, volgens Schalekamps fondslijst uit 1892, de 25 exemplaren avant la lettre, gedrukt op Japanse 
papier,, gesigneerd door Israels, gevat in een portefeuille en te koop voor het aanzienlijke bedrag van 
f240,-.. De volgende 75 genummerde exemplaren avant la lettre waren gedrukt op Chinees papier en 
mett portefeuille verkrijgbaar voor f120,-. Ten slotte waren 200 exemplaren avec la lettre in 
portefeuillee te koop voor f75,-.136 Ter vergelijking: de door Schalekamp uitgegeven albums met etsen 
naarr Jacob Maris, Anton Mauve en Johannes Bosboom kostten respectievelijk maximaal f60,-, f75,-
enn f6Ö,-.137 Het album Jozef Israels. L 'Homme et L 'Artiste was dan ook een tamelijk kostbaar werk en 
voorall  bestemd voor de meer kapitaalkrachtige kunstliefhebbers. 

Zoalss de titel al suggereert verscheen het album in het Frans. De keuze voor deze taal had alles 
tee maken met het beoogde publiek voor deze uitgave, zoals uitgever Schalekamp toelichtte in zijn 
fondscataloguss uit 1900: 

'Datt men voor het meerendeel in deze Catalogus van Hollandsche uitgaven over veelal 
Hollandschee Kunstenaars, Fransche titels vindt, wordt hierdoor verklaard, dat eenige groote 
uitgaven,, b.v. die óver Israels in het Fransen zijn geschreven omdat het debiet van dergelijke 
grootee werken in Holland niet voldoende is, evenmin als dat van reproducties naar 
Hollandschee schilderijen. Een groot deel van het debiet moet komen uit het buiteland en daar 
hett Fransen nog steeds in de kunstwereld de intematonale taal bij uitnemendheid is, werd aan 
dezee taal de voorkeur gegeven.'m 

Hoeveell  exemplaren van dit album daadwerkelijk in binnen- en buitenland zijn verspreid is niet 
bekend.. Schalekamps opmerking wijst opnieuw op de grenzen van de Nederlandse prentmarkt in de 
negentiendee eeuw, waarop bijvoorbeeld zijn collega-uitgever Beijerinck al in de jaren dertig had 
gewezen.. Schalekamps uitgave werd positief ontvangen in binnen- en buitenland.139 Een anonieme 
recensentt schreef hierover: 

'Hett is een uitmuntende greep van den uitgever van het aan Israels kunst gewijde werk 
geweest,, behalve met reproducties van schilderijen, ook met schetsen van fusains van 's 
meesterss hand, zijne uitgaaf te verrijken. Zij gunnen u een blik in de geheime werkkamer van 
denn kunstenaar, zij vertellen u den Genesis zijner werken, zij openbaren zijne intiemste 
gedachten,, gelijk ze in zuiveren staat uit de bron zelve opwelden. De etsen die bij de 3e en 4e 

afleveringg van het straks genoemde werk zijn gevoegd, werden genomen naar de schilderijen 
bekendd als: De schipbreukelingen en Kinderen der Zee. Vooral de laatste ets schijnt mij 
bijzonderr gelukkig geslaagd. De zilverblonde toon van het tafereel is in de ets zeer fraai 
weergegeven;; in het licht schittert er u uit tegen, en ook de eindeloosheid van de zee, waarvan 
dee grenzen wegvloeien in den verre horizont. Trouwens, ook in hunne oorspronkelijken vorm, 

JozefJozef Israels. L 'Homme et L 'A rtiste. Ome eaux-fortes par Wm Steelink et une eaux-forte originate inédite, texte par Fr. 
NetcherNetcher et Ph. Zileken, illustré de nombreux facsimiles de croquis et de dessins et un essai de catalogue descriptif des eaux-
fortesfortes du maitre. verkrijgbaar op formaat 46 x 67 em, Catalogue illustré de Publications Artistique, J.M. Schalekamp 
Amsterdamm 1892, p.4. 
1377 Catalogue illustré de Publications Artistique, J.M. Schalekamp, Amsterdam 1892, p.6-10. 
mm Catalogus van Schalekamp 's Photographic en kunsthandel J.M. Schalekamp, Buiksloot Amsterdam 1900. 
1399 Catalogus van Schalekamp's photographie en kunsthandel J.M. Schalekamp, Buiksloot Amsterdam 1900, p.8-9. 
Opgemerktt moet worden dat deze lijst van positieve buitenlandse recensies door de uitgever is aangedragen. 
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makenn de Kinderen der  Zee meer  indruk dan De schipbreukeling. Bij  het laatste schilderij 
domineertt  het melodrama te zeer, het geschiedenisje trekt u gunst af van het geheel [.. .]lU 

Zoalss vaker  in dergelijke albums werd de toon gezet door  de reproducties, met de tekst als bijschrift : 

'0ee tekst [van Zilcken] staat niet op de hoogte van hetgeen de heer  Netschér  in de voorgaande 
afleveringenn heeft geleverd. Hij  beweegt zich te veel op het gebied der  algemeenheden.'[...] 
Maarr  men kan van het fraaie werk óver  Israels den tekst als bijzaak beschouwen. Israels kunst 
iss zich zelf genoeg.*141 

Hett  album was een bekend werk over  Israels en zijn werk en paste in een reeks van geïllustreerde 
monografischee uitgaven over  deze meester  die was ingezet met Kinderen der Zee. Tegelijkertij d 
makenn de reproductie-etsen van Steelink het album een typisch product uit deze periode. Op het 
momentt  van verschijnen, eindjaren tachtig, was de schilder  op het hoogtepunt van zijn roem. Zij n 
vissertaferelenn en boereninterieurs gingen nu voor  veel geld naar  Engeland, Frankrijk , de Verenigde 
Statenn en Canada. Gezien dit internationale succes van de schilder  is het begrijpelij k dat Schalekamp 
niett  koos voor  de Nederlandse taal, maar  het album liet verschijnen in de 'internationale*  Franse taal in 
dee hoop dat dit album met reproducties de originelen 'achterna zou gaan'. Het album Jozef Israels. 
LL 'Homme et L*Artiste lijk t inderdaad een succes te zijn geweest en beleefde in 1903 een nieuwe druk. 

CL.CL. Dake, Jozef Israels. Met 27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurdrukken en 33 andere 
reproductiënreproductiën naar schilderyen, 8 teekeningen en etsen, Amsterdam (CX.G. Veldt) 1911. 

Inn 1911 verscheen de monografie met de eenvoudige titel Jozef Israels, geschreven door  de 
prentmakerr  CL . Dake. Het is een fraai uitgevoerd boekwerk, met verschillende soorten reproducties 
diee een indruk bieden van de schilder  en zijn werk. Dit geïllustreerde album verscheen in 1911, het 
jaarr  dat de inmiddels hoogbejaarde schilder  overleed. 

Dee auteur  van het album, de prentmaker  Dake, was goed vertrouwd met Israels en zijn werk. 
Hijj  had verschillende etsen naar  zijn werk gemaakt, soms zelfs in nauwe samenwerking met de 
schilderr  zelf.142 De etser  beschreef in een chronologisch verhaal de belangrijkste ontwikkelingen in het 

Nrr doel 3 RPK Amsterdam (Tekst van een recensie van uitgave Jozef Israels, L 'Homme et I 'artiste). Zie ook: Zilcken 
19288 p.57. In ditzelfde jaar gaf Schalekamp een vergelijkbaar 'prachtwerk*  uit gewijd aan Anton Mauve, met reproductie-
etsenn van Ph. Zilcken 1928, p.57. 
1411 Nr doel 3 RPK Amsterdam (Tekst van een recensie van uitgave Jozef Israels, L 'Homme et I"artiste). 
1422 Dake was zeker niet de enige auteur die, uit eigen ervaring, over de schilder schreef. Eerder had Israels' goede vriend en 
schilderr Max Liebermann al regelmatig bijdragen gepubliceerd over de schilder in het Duitse Zeitschriftfiir Bildende Kunst. 
Zijnn bijdragen werden gebundeld en 'm 1901 uitgeven onder de titel: Jozef Israels. Kritische studie von Max Liebermam. Mii 
einereiner radierung und dreizehn zum teil ganzseitigen abbildungen. De publicatie werd versierd met 13 lichtdrukken en een 
originelee ets van de schilder zelf. Het boekje werd uitgegeven door de befaamde Berlijnse kunsthandel Bruno Cassirer waar 
Israëiss zelf regelmatig zaken mee deed. 
Dee tekst van Liebermann was dan wel eerder gepubliceerd, de afbeeldingen waren nieuw zoals ook expliciet te lezen was: 
'Sonderabdrokk aus der "Zeitschrift fuer bildende kunst" mit beifuegung mier illustrationen', Jozef Israels, Kritische studie 
vonvon Max Liebermann, Berlin 1901, z.p. De afbeeldingen bestaan uit 13 lichtdrukken van schilderijen, krijtschetsen en enkele 
ets.. Daarnaast biedt de binnenkant van de omslag een afdruk van een originele ets van Israëis. Het gaat om een afdruk van 
KindKind in de wieg. De publicatie biedt een persoonlijke bijdrage van Liebermann op basis van zijn vele ontmoetingen met de 
Hollandsee schilder. Zo refereerde hij een gesprek met Israels waarin het waarbij zij kwamen te spreken over kunstkritiek. 
Waaropp Israels stelde: 'Wie uber Degas sollten Sie mal ubermich schreiben', Israels geciteerd in: Liebermann 1901, p. 1. 
Israëiss verwees daarmee naar Uebermanns enige tijd eerder verschenen studie over Degas. In 1901 verscheen dan ook 
daadwerkelijkk de studie van Liebermann over Israels bij de befaamde kunsthandel Bruno Cassirer uit Berlijn en werd de 
publicatiee meerdere keren herdrukt. In 1911, het jaar van Israels overlijden, verscheen de 4' druk en in 1922 was inmiddels 
dee T druk uit. Of er nog meer drukken zijn verschenen is niet bekend. Ook Israels1 jarenlange samenwerking met Goupil 
leiddee tot een monografische uitgave: Een halve eeuw met Jozef Israels (Boussod, Valadon&Cie) 'sGravenhage 1910, 
geïllustreerdd 18 lichtdrukken van diverse bekende schilderijen, de meester zelf, en zijn atelier. Opmerkelijk is een foto van 
eenn getekend zelfportret, gesigneerd en gedateerd met 1908. Het zelfportret was volgens het onderschrift speciaal voor deze 
uitgavee getekend. De tekst biedt een vriendelijke en vrijblijvende bijdrage over de ervaringen van deze befaamde firma met 
dezee befaamde schilden 'Men zie hier dan ook niet den aanloop tot een studie over Israels. We willenn niets anders dan eenige 
opmerkingenn en herinneringen ten beste geven bij de reproducties naar Israels*  werk, die we in dit boekje den lezers 
aanbieden,, en die vijftigjarige samenwerking is daarbij onze leidende gedachte.', zie: Tersteeg 1910, p.8. De twee 
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levenn en het werk van de schilder. Aan de hand van diverse bekende werken behandelt hij zijn oeuvre 
quaa onderwerp en techniek. De etser ging daarbij tamelijk uitvoerig in op de techniek van de schilder, 
off  liever gezegd op de vaak gehoorde kritiek op Israels' zwakke tekentechniek. Dake wees alle 
bezwarenn van de hand: 

'Dee techniek van Israels is eigenlijk boven allen lof verheven. Zy ontvlucht elke beoordeeling 
steunendee op regels, op school, op systeem, flc, die zijn werk goed ken, ook doordat ik er 
verscheidenee gravures naar maakte en zelfs soms onder zyn persoonlijke leiding ("Alleen op 
dee wereld in 1894 en "de man uit het oude volk 1909), zal het niemand euvel duiden, die 
aanmerkingg meent te mogen maken op Israels teekening en modelé. Schynbaarn is die 
teekeningg soms slordig, zelfs met zonder fouten. Wéér is het dat de bovenarm der vrouw in 
"dee Koster" te lang is, waar is het dat de bovenbeenen van den David in "David en Saul" te 
kortt zyn en de vuist van Saul te zwaar! Maar een teekenaar is geen reproduceermachine en er 
zynn duizende foutlooze teekeningen en schilderijen in de wereld die "futloos"zyn en dus niets 
waard.*143 3 

Dee prentmaker nam het ronduit op voor de schilder: 

'Eenn kunstenaar is geen horlogemaker. Bovendien is het zeker dat het oppervlakkig oordeel 
vann velen (en daarby zoogenaamde kunstkenners), die denken dat Israels een zwakke 
teekenaarr is dan bijv. Alma Tadema, voortspruit uit hun gebrek aan gevoel voor het karakter 
vann de vorm. Dezulken zullen ook Hans Makkart een grooter kolorist noemen dan Israels. 
Neen,, Israels is geen zwak teekenaar.'144 

Dakee schetste vervolgens de persoon Israels achter de schilder als een vrolijk maar bescheiden man, 
zonderr veel pretenties, die veel geld verdient en het nooit over de balk gooit, maar niet gierig is met 
giftenn aan de minder bedeelden. Kortom, volgens Dake is Israels 'een eeht Hollandsen schilder'. Hij 
besloott zijn monografie met een persoonlijke beschouwing van een aantal bekende werken van de 
schilder,, zoals Adagio con Espressione, Na de Storm, Alleen op de wereld, Kinderen der Zee, Langs 
veldenvelden en wégen en Eén Zoon van het oude volk. 

Dakess monografie over Israels bevat verschillende soorten reproducties, zoals de ondertitel al 
aangeeft:: '27 kunstdrukplaten, 1 gravure, 2 vierkleurdrukken en 33 andere reproductiën naar 
schilderyen,, 8 teekeningen en etsen'. Deze variatie aan reproducties is opmerkelijk. Eerdere albums 
alss Kinderen der Zee en Jozef Israels. L 'Homme et L 'Artiste bestonden uitsluitend uit gravures of 
etsen.. De monografie van Dake bevat echter afbeeldingen in verschillende fotografische en 
fotomechanischee technieken. Het meest springt in het oog de fraaie fotogravure naar het schilderij 
VisschersvroiswVisschersvroisw van de firma George Buxenstein & Cómp uit Berlijn. Het is een fraaie bruingekleurde 
reproductiee met de 'moet' (het reliëf in het papier door het drukken) nog in het papier. Na deze 
fotogravuree toont de publicatie vele lichtdrukken van schilderijen en etsen. Daarnaast zijn er 
verschillendee kleine schetsjes van Israels, typografisch verstrooid tussen de tekst. Deze variatie aan 
reproductietechniekenn is illustratief voor de grafische mogelijkheden rond 1900. Dat deze 
mogelijkhedenn nog zeker niet vanzelfsprekend waren, blijkt uit het feit dat de grafische informatie 
expliciett stond vermeld in de titel van het album, als een extra aanbeveling voor de lezer. 

Dee diversiteit aan reproducties betekent niet dat alle afbeeldingen even fraai zijn. Vooral de 
veelgebruiktee lichtdruk toont tamelijk sobere (zwart-wit) afbeeldingen van Israels' werk. De auteur -
enn prentmaker - Dake zag deze beperkingen ook, zoals hij schreef bij de reproductie van Het 
Varkenskot: Varkenskot: 

'Hoee onvolkomen de fotografie deze schildery ook gereproduceerd heeft, kan men toch wel 
eenigg denkbeeld krygen van de fynheid van dien duinrand met het heerlyke blauwe luchtje er 

geïllustreerdee uitgaven van Liebcrmann en Boussod, Vatadon & Cie vormden allebei een eerbetoon aan Israels, waar de 
schilderr zelf overigens ook min of meer bij betrokken is geweest. 
1433 Dake 1911, p.32-35. 
mm Dake 191 l,p.35. 
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boven;;  van de buitengewone liefelykheid der  beide kinderfiguren. De kopjes zyn 
meesterstukkenn van expressie, en de kleur  ervan is boven alle beschryving teeder,'145 

Dakee wijst vervolgens op het werk Aan het venster en de beperkingen van de fotografische 
reproductie::  'Ongeloofelyk groot is de afstand tusschen de fotografie en de schildery en toch geeft die 
tee harde reproductie al een indruk van de gevoelige kleur  en behandeling.*146 

Dee uitgave was bedoeld voor  een groot publiek en verkrijgbaar  in het Nederlands, Duits en 
Frans,, Bovendien verscheen er  van de monografie een luxe-editie van vijfti g genummerde exemplaren 
'i nn echt perkament gebonden'. Dit publiceren van luxe-edities was een algemeen gebruik, zoals eerder 
bleekk bij  de meerdere versies van Sehalekamps Jozef Israels. L 'Homme et I 'artiste. De publicatie van 
luxe-editiess past in de traditi e van 'prachtalburns*  maar  herinnert ook aan het gebruik van staten in de 
prentkunst.. Net als zijn coUega-prentuitgevers speelde de uitgever  Veldt met deze monografie in 
verschillendee staten in op de diversiteit van het publiek. Het was een fraai uitgevoerd album over  het 
levenn en werk van Jozef Israels, maar  tegelijkertij d een exclusieve publicatie met intrinsieke 
kwaliteitenn in de traditi e van geïllustreerde monografische albums over  Israels' werk, beginnend bij 
KinderenKinderen der Zee. 

Dee monografie, uitgeven door  CX.G. Veldt uit Amsterdam, maakte deel uit van een reeks: 
HetHet Artistiek Schoone Verzameling van Moderne Kunst- Monographieën. Eerder  waren onder  meer 
boekenn verschenen over  Rodin, Fragonard, Rossetti, Hogarth, Hodler, Delacroix en Boucher, door 
diversee auteurs als Gustave Kahn (1859-1936), Frit z Stahl (pseudoniem voor  Siegfried Lilienthal ) en 
Camillee Mauclair . m de advertentie voor  de serie staat te lezen: 'De reproducties der  voornaamste 
stukkenn worden door  'n vlot en onderhoudend geschreven tekst toegelicht. Elke aflevering bevat in 
ongeveerr  50 illustraties.*147 Hoewel de monografieën als zelfstandige publicaties verschenen, werden 
lezerss ook subtiel aangemoedigd om de hele serie te verzamelen via een abonnement. De prij s per 
afleveringg was f3,25 maar  met een abonnement (voor  zes afleveringen) f2,60 per  deel. Voor  het 
bewarenn van zes van déze monografieën was voor  de liefhebbers bovendien een speciale 'kunstvol-
uitgevoerdee map' beschikbaar: 'De rug van leder, het plat van linnen, terwyl *n smaakvolle teekening 
dee voorzyde siert.', destijds te koop voor  £5,20. Aldus kon de kunstliefhebber  voor  een redelijk lage 
prij ss een bescheiden kunsthistorische bibliotheek aanschaffen over  oude en moderne meesters -
inclusieff  Israels -, keurig bewaard in speciale mappen als een sieraad voor  de boekenkast.148 

Tenn slotte prijke n op de laatste pagina's van Dake monografie twee interessante advertenties 
vann de bekende kunsthandel Frans Bufia &  Zonen, gevestigd in de Kalverstraat 39 in Amsterdam. In 
dee eerste advertentie staat te lezen: 'Schilderijen en aquarellen van de beste Hollandsche meesters-
permanentee tentoonstelling.*  De tweede advertentie van deze firma  stelt: 'Uitgevers en handelaren van 
gravures,, etsen, gekleurde platen in alle genres - grootste keuze' met bovendien 'Encadrementen in 
allee stijlen.*  De advertenties zijn geïllustreerd met twee lichtdrukke n van Israels' werk en onderstrepen 
dee jarenlange relatie tussen de schilder  en de firma.  Op het spoor  gezet door  Dakes enthousiaste 
betoog,, had de geïnteresseerde lezer  van de monografie daarmee direct de mogelijkheid om zijn 
bewonderingg om te zetten in daden. De firma  Buffa in de Kalverstraat was de beste plek om Israels' 
werkk te zien en te kopen. Het aanbod liep uiteen van olieverfeehilderijen, aquarellen, gravures en etsen 
tott  gekleurde platen, al of niet ingelijst naar  smaak. Daarmee biedt dit Jozef'Israëls-tübum niet alleen 
eenn beschouwing van Israels*  leven en werk door  de ogen van een van zijn prentmakers, maar  ook een 
explicietee verwijzing naar  de belangrijkste kunsthandelaar  en prentuitgever  van Israels*  werk. Het 
boekk is daardoor  onlosmakelijk verbonden met de context van de kunstenaar  zelf, bepaald door 
prentmakers,, kunsthandel, uitgeverij  en het grote publiek, zijn werk en de reproductie ervan.149 

1455 Dake 1911, p.61. 
1466 Dake 191 l,p.62. 
1477 Zie de advertentie in Dake 1911, p.82. 
l4?? De uitgave van publicaties in series was overigens vrij gebruikelijk in de uitgeverij, zie: L. Kuitert, Het ene boek in vete 
delen.delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900, Amsterdam 1993. 
1499 Zie ook in dit verband de studie van de kunstenaar-schrijver J. Veth over J. Israels: J.P. Veth, Jozef Israels en zijn kunst, 
Arnhemm (Cohen) 19Ó4. Veth was goed bekend met de schilder en zijn werk en maakte zelf reproducties naar zijn werk. 
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Israels'Israels' boekillustraties 
Nett  als veel van zijn tijdgenoten was Israels actief als illustrator. 150 In opdracht van de Haarlemse 
uitgeverr  Kruseman maakte hij  enkele illustraties voor  de vertaling van George Elliot s roman Adam 
Bede.Bede.xsxxsx De vertaling kwam van de hand van Dorothea van der  Tholl, beter  bekend als de echtgenote 
vann de domineedichter  Cd. Büsken Huet.152 Uitgever  Kruseman, het letterkundig echtpaar  Busken 
Huett  en de schilder  Israels waren goede bekenden van elkaar. De uitgever  gaf zowel van de dichter  als 
vann de schilder  werken uit; soms gebeurde dit tegelijk in de Aurora-Almanakken. De schilder  had op 
zijnn beurt in 1863 aangeboden om Busken Huet en zijn vrouw te portretteren. Toen de schilderijen af 
waren,, was het echtpaar  echter  zo ontevreden met het resultaat dat Israels ze nooit heeft afgeleverd.153 

Hett  voorval deed overigens weinig af aan de jarenlange goede verstandhouding tussen de schilder  en 
hett  literair e echtpaar  Busken Huet. 

Terr  inspiratie voor  zijn illustraties las Israels de Nederlandse vertaling van Adam Bede, maar 
namm hij  nadrukkelij k de vrijhei d bij  de verbeelding van de karakters. Zo schreef de schilder  bij 
ontvangstt  van Adam Bede aan de uitgever: 

'I kk  heb het zoo ver[s]gedrukte werk gekregen het bevalt mij  zeer  de vertaling schijnt mij 
uitmuntendf.]]  doet mij  het genoegen mij  spoedig het slot te zenden. De ben zoo vri j  u te doen 
opmerkenn dat ik Adam niet met een mand op den rug maak dat is lelij k in vormen. De maak 
hemm uitrustende van zijn werk met enige gereedschappen om heen. Dat is schilderachtiger  en 
beterr  in 't karakter. Hetty [?] met het spiegeltje is goed doch Dina maak ik ook niet preekende 
hett  moet één beeldje worden het wordt dan onverstaanbaar. In tegenoverstelling van Hetty's 
coquetterenn maak ik haar  peinzend en droomend. Binnen eenige weken hoop ik ze u te zenden 
ikk  weet echter  nog niet wanneer, zulks hangt van de buijen af. Maak [...] Huet mijn 
compliment.'154 4 

Israels''  tekeningen werden gereproduceerd door  de graveur  Rennefeld, met wie hij  later  samenwerkte 
voorr  het album Kinderen der Zee, eveneens uitgegeven door  Kruseman. De schilder  was goed 
bevriendd met de graveur, die, volgens Jan Veth, zelfs elke dag bij  de schilder  op de koffie kwam.155 De 
informelee vriendschappelijk band tussen de schilder  en zijn graveur  is niet zonder  betekenis, als we 
denkenn aan de hiërarchische verhoudingen die we soms ook in de negentiende-eeuwse 
kunstreproductiee tegenkomen. Nadat de schilder  zijn tekeningen af had, gaf hij  ze mee aan de graveur 
mett  de opdracht om een en ander  met de uitgever  verder  te bespreken.156 Wat ze bespraken weten we 
niet,, maar  enige tij d later  ontving de schilder  de gravures van Rennefeld retour  en schreef hij  de 
uitgever: : 

*Bi jj  den ontvangst der  drie gravures voor  den Adam B. ben ik zoo vri j  mijner  [groeten] er  bij 
tee voegen. Ik meen te durven beweren dat onze vriend Rennefeld zich Kapitaal gehouden 
heeft.. Jammer dat zij  op zulk een klein bestek moeten gedrukt worden.'15 

1500 In 1852 publiceerde De Kunsikronijk een illustratie onder de titel, Het Koninkrijk der Nederlanden op de helft van de 
negentiendenegentiende eeuw, ontwórpen door Jozef Israels en A.F. Zurger. 
1511 Zie over George Elliot en haar boek Adam Bede: Uglow 1995, p.110-127. 
1522 Enschede 1899 (I), p.490. Vanuit een behoudende religieuze achtergrond had Kruseman in 1851 kennis gemaakt met de 
vernieuwendee predikant Het resulteerde in een toename van strengweténschappelijke publicaties en werken van moderne 
theologie,, zie: Keyser 1987, p. 13. Zie over het gedachtegoed van Busken Huet: O. Praamstra, 'Drie modernisten: Allard 
Pierson,, Conrad Busken Huet en Care! Vosmaer', in: De Negentiende Eeuw (1997), p.83-98. Praamstra O. (red.), Conrad 
BitskenBitsken Huet. Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven, Amsterdam Antwerpen 1997 en G. Stuiveling, Cd. Busken 
Huet.Huet. Vernuft ontzondigt. Kritieken en beschouwingen, Amsterdam 1979. 
1533 Praamstra 1997 (II), p.265 (Noot 220). Na deze aflaire memoreerde Busken Huet in een brief aan zijn goede vriend 
Potgieterr nog aan een afspraak met Israels, zie: de brief van Busken Huet aan E. J. Potgieter, 18 december 1864, opgenomen 
in;; Praamstra 1997II, p.97. 
1544 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 12 februari 1860 LTK 1795, XVI No.377 Universiteit Leiden. 
1333 Zie het schrift met aantekeningen van Jan Veth (deel H), p.12,21, bewaard in het Archief van A.S. Kok in het RKD. 
1566 In een ongedateerde brief vervolgde de schilder aan de uitgever: 'Donderdag zal de Heer Rennefeld indien u zulk 
convenieertt u de teekeningen van Adam Bede brengen en met U over het een en ander spreken.', zie: brief van J. Israels aan 
A.C.. Kruseman, LTKI390, No.2 Universiteit Leiden. 
1577 brief van J. Israels aan A.C.Kruseman, februari 1860 LTK 1795, XVI No.24 Universiteit Leiden. 
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Dee schilder  was tevreden met het resultaat, maar  enigszins teleurgesteld over  het kleine formaat van de 
prenten.. Uiteindelijk ontving hij  van uitgever  Kruseman met genoegen het uiteindelijk e resultaat: 'Bc 
benn u wel verpligt voor  de toezending der  Roman Adam Bede en aangenaam zal het mij  zijn u 
wederomm eens in mijn atelier  te ontvangen [...j" 158 

Buskenn Huet was benieuwd naar  het succes van deze Nederlandse vertaling van Adam Bede en 
schreeff  aan zijn goede vriend EJ. Potgieter  (1808-1875): 

'Toekomendee week verschijnt de hollandsche "Adam Bede", met eene voorrede van Pierson 
enn drie omtrekken van Jozef Israels. Ik ben zeer  benieuwd of men dit boek bij  ons appreciëren 
zal;;  en nog benieuwder  of ik mijne ingenomenheid er  mede op den duur  zal kunnen handhaven 
tegenoverr  uwe meer  matige. 

Bijj  één lezer  was het succes verzekerd: Aleida Schaap, met wie Israels enkele jaren later  op 7 mei 
18633 in het huwelijk zou treden. Zelf zeer  belezen en bevriend met schrijfsters als mevrouw Bosboom-
Toussaint,, schreef ze de bevriende vertaler  A.S. Kok een aantal jaren later: 

'Dee romans van George Elliot zijn daaromtrent mijn ideaal. Als ik het zoo kon, zette ik 
dadelijkk  mijn heele huishouding aan kant en probeerde het; wie weet wat ik nog eens doe.'  lö° 

Tochh lijk t dit enthousiasme van mevrouw Israels niet gedeeld door  het grote publiek. De publicatie 
vann Adam Bede was in ieder  geval geen groot succes. In de eerste twee jaar  werden slechts vijfhonderd 
exemplarenn verkocht, waarschijnlij k mede door  de behoorlijk hoge prij s van f9,15.161 

Bijnaa twee jaar  na het verschijnen van de vertaling van Adam Bede, schreef Israels op 
nieuwjaarsdagg 1862 een brief aan uitgever  Kruseman over  de financiële afwikkeling van zijn 
illustraties.. Ondanks de jarenlange harmonieuze samenwerking tussen de schilderen de uitgever, was 
dee schilder  nu onaangenaam verrast door  een eerdere brief van de uitgever. Hoewel de bewuste brief 
niett  bekend is, valt uit Israels' antwoord de gang van zaken enigszins te reconstrueren.162 

'Evenn zoo als UEd teleurgesteld was nopens de rekening der  laatste teekeningen zoo ook 
verwonderdd en teleurgesteld was ik bij  het lezen uwer  brief van gisteren. Ook Uwe vorige 
berusttee zoo als het u zeker  niet vergeten kan zijn op een misverstand en ook deze in quaestie 
iss daarvan het gevolg. U zijt mij  zelfwezen opzoeken en mij  aangespoord voor  den schoonen 
Bedee tekeningetjes te maken. U kwam daarna in mijn atelier  en zeidet toen de zaak in orde 
wass ik heb er  f50 voor  berekent ik antwoordde dat ik het goed vond. Had de zaak ook thans 
weerr  zoo geloopen en daar  ik het aan UEd overliet mij  gezegd geworden of door  u of door 
[Fuhri jj  wij  hebben er  zoo veel voor  berekend zonder  uw werk te willen taxeren zoo had ik er 
ookk nu vrede meegenomen daar  ik heel goed weet hoe ondankbaar  het publiek tegenover zulke 
nieuwee importatien is en ik de hemel zij  gedankt niet noodig heb van illustraties te leven en er 
mijj  weinig om bekommer of als ik het eens gedaan heb er  veel of weinig voor  betaald wordt, 
daarr  het bij  mij  eene liefhebberij  zaak is.'163 

1588 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, LTK139Ü No.5 Universiteit Leiden. 
1500 brief van Cd. Busken Huet aan EJ. Potgieter, Haarlem 16-4-1860, opgenomen in: Smit 1972, p,34. 
1600 brief van Mevrouw Israels aan A.S. Kok, Amsterdam 5 maart 1871, In deze brief schreef ze enthousiast over het 
beroemdee werk Rrench Revolution van de gezaghebbende historicus Cartyle: *Carlyle's French Revolution is zeker een der 
verwonderlijkstee boeken die er ooit geschreven zijn. Men kon zich haast verbeelden oor- en ooggetuige te zijn geweest van 
dee geschiedenis. Ook las ze de correspondentie van Lessing en zijn vrouw, In een brief vin 31 januari 1893 - één van haar 
laatstenn als gevolg van haar slopende ziekte waar zij begin 1894 aan bezweek-, schreef zij dat ze onlangs een studie had 
geschrevenn over mevrouw de Stael. Mevrouw Israels was erg geïnteresseerd in haar werk en informeerde bij Kok omtrent 
meerr literatuur over haar. Tijdens een bezoek met haar man aan Zwitserland in het najaar van 1891 las ze het een en ander 
overr haar en bezochten ze ook bet kasteel Coppet aan het meer van Genève waar mevrouw De Stael tijdens haar ballingschap 
woonde.. In de deze brief doet mevrouw Israels ook verslag van het bezoek aan een voordracht van Verlaine in Nederland 
tijdenss zijn bekende verblijf:*' t was abominabel, maar hij is een groot dichter'. 
' r '' Enschede 1899 (I), p.490. 
1622 Jan Veth noemde dit financiële misverstand slechts summier, zie zijn schrift met aantekeningen (deel II), p.17, bewaard in 
hett Archief van AS. Kok in het RKD. 
1633 Brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1 jan 1862 LTK 1795, XVII I Nol Universiteit Leiden. Op 5 mei 1861 kondigde 
Israelss een bezoek aan: 'Daar ik morgen met den tweede trein te Haarlem denk te zijn ben ik zoo vrij u te melden dat ik UE 
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Hett conflict tussen Israels en de uitgever Kruseman rondom Adam Bede is opmerkelijk. Over het 
algemeenn zijn we slechts summier geïnformeerd omtrent het zakelijke reilen en zeilen van 
negentiende-eeuwsee kunstenaars. Terwijl van kunstenaars wel hun kunstwerken zijn overgeleverd, 
geldtt dat doorgaans niet voor hun boekhouding. De bedragen waar het in dit conflict om draaide, 
moetenn we niet overschatten; het ging slechts om drie illustraties, waar de schilder, volgens eigen 
zeggen,, gelukkig niet van hoefde te leven. Het kwestie rondom Adam Bede geeft een interessante 
indrukk van de informele gang van zaken tussen Israels en zijn uitgever. Het geschil versterkt het 
vermoedenn dat zakelijke afspraken vooral mondeling werden gemaakt en vaak niet schriftelijk werden 
vastgelegd.1644 Hoewel een gentlemens' agreement niet minder bindend is, dreigt immer het gevaar van 
misverstanden.. De afspraken en bedragen stonden niet op papier en bovendien had Israels volgens 
eigenn zeggen 'nimmer of nooit berekeningen of cijfers in [zijn] hoofd*.165 Zo achtte hij zichzelf niet 
echtt geschikt voor het vak van koopman."6 Dit zelfbeeld behoeft echter enige nuancering. De schilder 
Israelss was financieel buitengewoon succesvol en het zijn zakelijk inzicht wel degelijk doorschemeren 
toenn de schilderes Wally Moes eens op bezoek kwam op zijn atelier. In haar Herinneringen beschreef 
zee de schilder: 

'Alss hij zo vertrouwelijk doorbabbelde, liet hij argeloos doorschemeren, dat hij zich zelf 
volstrektt niet zo groot vond als zijn vurige bewonderaars dit deden, hem gaarne met 
Rembrandtt vergeleken. Hij wist wel beter, maar sprak ze als slim man niet tegen. De 
kunstkoperss waren zo lang met de grote winsten gaan strijken en hadden hem altijd met een 
kleinn beetje afgescheept; ze moesten nu maar eens opdokken, en wie weet, het was misschien 
well  zo mooi, als ze het dan toch allemaal zeiden! 'ï67 

Overigenss moeten we bij deze zakelijke kant van Israels zijn echtgenote niet vergeten. Wally Moes 
weess eerder op de zakehjke bijdrage van mevrouw Israels. De schilder wist dat hij materieel nooit zo 
verr was gekomen zonder haar. Zij was de eerste die ervoor zorgde dat de kunsthandelaars hem niet 
vergaten.1688 De samenhang tussen zakehjke en persoonlijke verhoudingen, werd door Israels fraai 
verwoordd toen hij uitgever Kruseman schreef naar aanleiding van het conflict rond Adam Bede: 'Mogt 
uu dan al niet als uitgever mijn atelier bezoeken zoo zal het mij steeds aangenaam zijn u als Kruseman 
bijj  mij te zien."" 

Naastt zijn illustraties voor Adam Bede maakte Israels een (zeldzame) litho voor Bet Leven een droom. 
ToneelspelToneelspel van Calderon de la Barca (1871), uit het Spaans vertaald door zijn vriend en de toegewijde 
verzamelaarr van zijn werk A.S. Kok. Bovendien maakte hij tekeningen voor de Nederlandse 
bewerkingg van Alfred Lord Tennysons Henoch Arden (1882) en voor Het Nachtlichi van de Zee van 
MJ.. Brusse (1873-1941) uit 1907.170 Israels' illustraties vormen daarmee een bescheiden maar 

morgenn maandag, bij mijne aankomst een bezoek wenschte te brengen om over een en ander te spreken.' Zie brief van J. 
Israelss aan A.C. Kruseman, 5 mei 1861 LTK 1795, XVTJ No 55 Universiteit Leiden. Mogelijk hebben ze het hier ook over 
hett projekt Adam Bede gehad, naast dat andere belangrijke gezamenlijke projekt: Kinderen der Zee. 
1644 Zie in dit verband: Stolwijk 1998, p.214. Zie ook: Dekkers 1996, p.33. 
1655 brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, 1 jan 1862, LTK 1795, XVT1I No.1 Universiteit Leiden. 
,66Dakel911,p.6. . 
1677 Moes 1961, p.153. 
1688 Moes 1961, p.156. Illustratief is wellicht een schrijven van Israels van 9 november 1885 aan kunsthandelaar Buffa: lIk 
[,.]benn zoo vrij te verzoeken Mijne schilderij aanstaande woensdag te komen zien, dan zal mijn vouw u ook gaarne aan de 
ontbijttafell  ontvangen.1, zie brief J. Israels aan F. Buffa, 9-XI-I885, No.109 RPK Amsterdam. Zie in dit verband ook een 
brieff  aan kunsthandel Arnold & Tripp te Parijs: Sillevis 1988, p. 150. Over de betekenis van kunstenaarsechtgenoten voor het 
zakelijkee gang van zaken is nog weinig bekend. Naast de mevrouw Israels kan gewezen worden op het zakelijk beheer van 
mevrouww Maris van de succesvolle schilder Jacob Maris. Zoals macro-economie wel omschreven wordt als 
staatshuishoudkunde,, lijkt het ook de moeite waard om op microniveau dit verband tussen economie en huishouden nader te 
onderzoekenn bij kunstenaars in de negentiende eeuw. 
mm brief van J. Israels aan A.C. Kruseman, I jan 1862 LTK 1795, XVII I No. 1 Universiteit Leiden. 
1700 Zie: Alfred Tennyson, Henoch Arden; in het Nederlandsch vertaald [uit het Engelsen] bewerkt door J,L. Wertheim; met 
teekeningteekening van Jozef Israels, Amsterdam den Haag 1882. Het werk van MJ. Brusse, Het nacktlicht van dé zee; mei een 
penteekeningpenteekening van Jozef Israels, Rotterdam 1907, was een bewerking van 'Op het tichtschip Maas', verschenen in het voorjaar 
vann 1903 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (in dé rubriek 'Onder de Mensehen'). Zie voor deze werken in het archief 
vann A.S. Kok, inv. resp. A XI1, A X 2, A XI 4, A XI5. 
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karakteristiekk onderdeel van zijn oeuvre. Hij  past daarmee in een grote groep van negentiende-eeuwse 
kunstenaarss die naast hun eigen 'vrije '  werk actief waren als illustrator  van uiteenlopende 
letterkundigee werken. De vervaardiging van Israels' illustraties voor  Adam Bede past in de hierboven 
beschrevenn reproductiepraktij k van zijn werk. De schilder  volgde het proces op de voet, kritisch en 
betrokken. . 

HetHet publiek voor Israëls-reproducües 

IsraelsIsraels zelf 
Inn april 1883 liep Vincent van Gogh langs het huis van Israels aan de Koninginnegracht nummer 2 in 
Denn Haag. De deur  stond open en toen hij  naar  binnen keek herkende hij  aan de muur  in de gang 
enkelee houtgravures, waarover  hij  schreef aan zijn broer  Theo: 

'Onlangss kwam ik 't huis van Israels voorbij - ik ben daar  nooit binnen geweest, de voordeur 
stondd open» daar  de gang geschrobd werd. Ik zag dingen hangen in de gang en weet ge wat het 
waren?? De grote Herkomer, Last muster  Sunday at Chelsea en een foto naar  dat bewuste 
schilderijj  Van Roll, Greve de Charbinniers, waarover  ge u misschien herinnert, ik u indertij d 
schreef.'171 1 

Voorall  de sociaal-realistische prenten van de Engelse kunstenaar  H. Herkomer (1849-1914) werden 
doorr  Van Gogh - en kennelijk ook door  Israels - bewonderd. Van Goghs oplettendheid geeft een 
zeldzamee indruk van de decoratie van het interieur  in Israels' woning. Jammer genoeg is Van Gogh 
niett  het huis ingelopen en door  de verschillende kamers gaan dwalen om te kijken wat daar  aan de 
muurr  hing. Toch zijn de houtgravure en de foto aan de muur  in de gang van huize Israels al een eerste 
aanwijzingg voor  Israels' persoonlijke belangstelling voor  reproducties.172 

VriendenVrienden en bekenden 
Vanuitt  zijn belangstelling voor  de reproducties naar  zijn werk ontving Israels eens van de firm a Buffa 
tweee reproducties, waarvoor  hij  de uitgever  bedankte: 

'I kk  dank u voor  de toezending der  2 fraaye drukken die u na mij  heb uitgegeven, ofschoon ik 
mett  een aantal heéle gewone drukken beter  gediend ware daar  ik ze gebruik om nu en dan ze 
eenss cadeau te doen'173 

Hett  is niet bekend om welke afdrukken het hier  gaat, Buffa gaf nu eenmaal diverse prenten uit naar 
Israels.. Het blijk t dat Israels graag reproducties van zijn werk onder  handbereik had om af en toe eens 
wegg te geven, net als we eerder  zagen bij  Scheffer. De schilder  kreeg twee mooie afdrukken, bijna te 
mooii  om zo maar  weg te geven. Voor  wie waren dergelijke reproducties bestemd? Waarschijnlij k 
moetenn we daarvoor  denken aan collega-schilders, kunsthandelaren, uitgevers en critici . Daarnaast gaf 
hijj  ook regelmatig prenten aan familie en vrienden. Zo vroeg de schilder  ineen brief van 16 april 1872 
aann kunsthandelaar  Buffa: * Wil t u zo goed zijn de twee platen die Sluiter  naar  mij  gegraveerd heeft 
voorr  mijne rekening aan het volgende adres te zenden: Mr  B. Cohen procureur  te Groningen. '174 De 
prentenn zijn niet bekend, de bestemming wel: het was Israels' zwager  Bennie Cohen, juris t in 

Brieff  van Vincent van Gogh aan Theo, ca. 21-22 april 1883, opgenomen in: Van Crimpen Berends-Albert 1990, nr.339. 
1722 Alvorens zelf etsen te gaan maken, verzamelde hij ze al. Zo is het bekend dat de firma Buffa hem af en toe etsen heeft 
opgestuurdd voor zijn verzameling. In de zomer van 1871 schreef hij Buffa dat hij gecharmeerd was van de door hem 
opgestuurdee prenten: 'Ik dank u voor het bezigtigen dezer etsen [...] [ze] zijn zeer mooi. Ik ben echter thans niet in de 
gelegenheidd ze te koopen en hoop eerst later wat te doen.'zie: brief van J. Israels aan Buffa, 9-7-1871, No. 86. Buffa RPK 
Amsterdamm Wetend van Israels belangstelling voor prenten, stuurde Buffa hem waarschijnlijk vaker etsen toe. Zo 
antwoorddee de schilder 13 februari 1873 de kunsthandelaar: 'Hamertons etsen bezit ik reeds.', brief van J. Israels aan F. 
Buffa,, 13-11-1873, No.88 Buffa RPK Amsterdam. 
mm J. Israels aan F. Bufta, 10-DC-1890, No.l23a Buffa RPK Amsterdam, 
1744 J.Israels aan F. Buffa, 16-IV-1872, No.87 Buffa RPK Amsterdam. De graveur DJ. Sluiter maakte in de jaren *50 en '60 
diversee gravures vooral voor verschillende almanakken. Israels gaf ook zijn eigen etsen hier en daar weg zoals aan Victor de 
Steurss en natuurlijk zijn goede vriend Kok, zie: J. Israels aan Victor dé Steurs 13 [?] juli 1876en J.Israëlsaan A.S. Kok, Den 
Haag,, 12 december 1891, A.S. Kok-archief, RKD Den Haag. 
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Groningen.. Rond 1888 maakte Israels een dubbelportret van het echtpaar Bennie Cohen en Anna 
Schaap.1755 Enkele jaren later vroeg Israels opnieuw om een reproductie van zijn werk te verzenden. De 
aanleidingg was de verjaardag van zijn oudere zus in Groningen: 

'Dee ondergeteekende is behebt met een groote en eene eenigszins lastige familie. Nu heb ik 
weerr een zuster in Groningen wonen die zeventig jaar wordt[...] ik weet waarlijk niets beters 
tee bedenken dan in een mooye lijst met glas, de laatste Dake van mij te zenden. Wilt gij zoo 
goedd zijn dit voor mij in orde te brengen franco voor al aan huis. Mijne rekening wordt wel 
watt groot bij u maar mijn hand is hoop ik nog sterk om ze te betalen.'176 

Waarschijnlijkk ging het hier om de ets van Carel Dake naar Enfants de la mer, uitgegeven door de 
firmafirma Buffa rond 1890.[77] De prent werd ingelijst en achter glas verzonden, hetgeen illustreert hoe 
dezee grootformaat prenten werden gebruikt als muurdecoratie. 

Nett als bij Scheffer blijken reproducties bij Israels een representatieve functie te hebben gehad 
bijj  het opbouwen en onderhouden van zijn persoonlijk netwerk. De schilder leverde langs deze weg 
eenn eigen bijdrage aan de verspreiding van de reproducties naar zijn werk. Zijn contact met de firma 
Buffaa speelde hierbij een belangrijke rol. Hij werd door de uitgever van prenten voorzien, maar hij 
schakeldee de firma ook in om reproducties te verzenden naar deze en gene. 

Dee reproducties naar Israels' werk kwamen terecht bij een groot publiek. Men kon ze bewonderen op 
tentoonstellingenn in binnen- en buitenland. Zo was Ed. Taurels Na de storm te zien op de 
TentoonstellingTentoonstelling van werken van Levende Meesters in Rotterdam in 1860 en op de Salon van 
Antwerpenn van 1861. Enkele jaren later was Rennefelds De schipbreukeling aanwezig op de 
Antwerpsee Salon van 1864 (nr.740) en vijfjaar later op de internationale tentoonstelling in 
München.1777 Het waren prenten van bekende schilderijen, maar ze werden ook getoond als 
zelfstandigee werken. Daarnaast lagen ze hoogstwaarschijnlijk in de etalages van Buffa in de 
Kalverstraatt of bij Goupil in Den Haag. Buffo had wellicht de grootste keuze, maar men kon ze 
waarschijnlijkk overal bestellen. Waar voor veel liefhebbers de schilderijen of aquarellen van Israels 
onbereikbaarr waren, boden de gravures, litho's, etsen, foto's en albums een aantrekkelijk alternatief. 
Bovendienn ging achter iedere titel vaak een veelvoud aan verschillende staten en varianten schuil: met 
enn zonder opschrift (van titel, maker en uitgever), gedrukt op verschillende soorten papier en al of niet 
voorzienn van een signatuur (van de prentmaker en/óf de schilder). De verschillende staten varieerden 
sterkk in kwaliteit, prijs en oplage. 

Hett is waarschijnlijk dat dergelijke reproducties van een populaire schilder als Israels op 
ruimee schaal zijn verzameld, al of niet ingelijst aan de muur of keurig opgeborgen in speciaal 
ontworpenn portfolio's. Toch is de aard en omvang van deze verzamelcultuur nog grotendeels in het 
duisterr gehuld. Dankzij Dekkers hebben we een indruk van de verzamelaars van Israels' schilderijen. 
Zoo zijn we goed geïnformeerd over wat enkele uitzonderlijke Israëls-verzamelaars als Verloren van 
Themaatt en Staats Forbes bezaten, maar moeten we nog grotendeels raden wat de gemiddelde 
kunstliefhebberss aan de muur hadden of in hun albums bewaarden. Gezien de aard van de reproducties 
mogenn we ervan uitgaan dat de prenten naar Israels vooral terechtkwamen bij mensen uit de sociale 
middenklasse.. Veel reproducties werden uiteraard allereerst in Nederland verspreid, maar uitgever 
Schalekampp wees al op de grenzen van deze bescheiden markt. Zijn kostbare albums waren vooral 
gemaaktt voor de export naar het buitenland. La het verlengde van de prentenverkoop in het Verenigd 
Koninkrijkk mogen we er van uitgaan dat veel reproducties, net als schilderijen en aquarellen, in de 
Verenigdee Staten en Canada terecht zijn gekomen. Of het nu ging om losse etsen en gravures of om 
reproductiess in geïllustreerde tijdschriften, er was keuze genoeg. Dat valt althans af te leiden uit de 
studiee Holland Mania van Annette Stott over Nederlandse kunst in Amerika, waarin zij schrijft over 
Haagsee School-meesters als Israels: 

1755 Tentcat Groningen 1999, p.218-219. 
mm J. Israels aan F. Buffa, 1890, No. 125 Buffa RPK Amsterdam. 
1777 Het formaat was 22,7 x 43,3 cm, uitgegeven door George Funke te Amsterdam 'm 1864. De ets van Löwenstam (van na 
1880)) naar Langs het kerkkof/Langs moeders graf wordt vermeld in de tentoonstellingscatalogus Jozef Israels exhibition, 
Londonn (Hannover Gallery) van 1890. 
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**  Even if one had not the means to obtain original work or  good oil copies, reproductions in 
thesee magazines and fine art reproductions by numerous printin g firms allowed the decoration 
off  home walls with Dutch pictures.'178 

Hoewell  er  nog veel onduidelijk is over  de aard en omvang van de negentiende-eeuwse 
verzamelcultuurr  van reproducties, bestaat er  ten aanzien van Israels echter  één uitzondering: zijn 
goedee vriend A.S. Kok. 

EenEen liefhebber van Israëls-reproducties: A.S. Kok (1831-1915) 
Opp 16 november  1894 schreef Israels zijn trouwe vriend, de schrijver-vertaler  A.S. Kok: 

*Ikk  had dezen dagen een bezoek van een geacht schrijver, die over  mij  en mijner  werken iets 
interessantss wil schrijven. Daarvoor  echter  zou hij  zoogaame allerlei zaken van mij  kennen, 
diee niet zoo voor  den hand liggen en die iedereen kent. Daarom vroeg hij  of ik collectioneurs 
kende,, die werk maakten van mijne oeuvres in plaat photo of houtnee wat het zij.- De dacht 
toenn aan u. Zou het kunnen zijn dat uwe verzameling eenige weken bij  mij  aan huis vertoefde, 
dann zou ik ze met eenigen vermeerderd terugzenden. Gij  krijg t ze onbeschadigd na inzage 
terug.'179 9 

Dee 'geachte schrijver*  was Jan Veth, op onderzoek voor  een bijdrage over  Israels. Binnen een week 
hadd Israels de omvangrijke verzameling reproducties van Kok in huis en schreef hij  de verzamelaar: 
'I kk  dank u zeer  voor  de toezending der  portefeuilles ik zal er  bij  zonderen zorg voor  dragen dat er  niets 
aankomt.'180 0 

Bijj  de vraag van Veth naar  een verzamelaar  van Israels-repróducties dacht de schilder  zelf 
directt  aan zijn goede vriend Kok, en terecht.181 Gedurende vijfti g jaar  verzamelde Kok alles wat 
verbandd hield met het leven en werk van de schilder: albums, kunsthistorische publicaties uit binnen-
enn buitenland, aantekeningen van Israels, krantenknipsels, portretten, illustraties, veilingcatalogi en 
originelee grafiek. Een belangrijk onderdeel van zijn Israëls-verzameliïig was de enorme collectie 
reproducties,, gekregen van bevriende uitgevers, prentmakers en de schilder  zelf. Het was een unieke 
verzameling. . 

1788 Stott 1998, p.36. 
1799 Brief van J. Israels aan A.S. Kok, 16 november 1894» A-S.Kok-archief RKD. 
1800 Briefkaart van J. Israels aan A.S. Kok, 22 november 1894, A.S. Kok-archief RKD. 
1811 Sfrrit Kleine 1917, p.618. 
1822 Smit Kleine 1917, p.618. Helaas zijn de prenten zelf verspreid geraakt met de veiling van het A.S. Kok-archief van op 13 
enn 14 juli 1920. fa totaal gingen hier 577 reproducties in verschillende technieken, verdeeld in 11 portefeuilles, en 7 albums 
mett prenten naar werken van Israels onder de hamer die het einde betekende van deze collectie, zie: Veilingcatalogus van 
archieff  A.S. Kok: Dessin et gravures topographie-moeurs et c&uiumes provenant en portie du Musee Kunstliefde a Utrecht; 
LaLa Celebre collection sur Jozef Israels. Provenant du M. Ie Dr AS. Kok Dessins- eaux-fortes- lettre autographes-
reproductvons-reproductvons- livres etc. Vente a Amsterdam, Mardi et mercredi Ie 13 et 14juillet 1920, R. W.P. de Vries dans leur salie des 
ventesventes Singel 146,10 et 12juillet 1920. De index van zijn reproductieverzameling en de inhoudsopgaven van zijn 
portefeuilless zijn wel bewaard én geven een goede indruk van de aard en omvang van zijn verzameling. Jozef Israels en 
Abrahamm Seyne Kok (1831-1915) waren meer dan een halve eeuw nauw bevriend. Omstreeks 1855 hebben de schilder en de 
zess jaar jongere onderwijzer elkaar voor het eerst ontmoet tijdens hun verblijf te Amsterdam. Tussen 1855 en 1862 bezocht 
Kokk de schilder regelmatig op diens atelier op de Rozengracht, waar ook de lithograaf Mouilleron regelmatig langs kwam, 
zie:: Smit Kleine 1917, p.618. De vriendschap tussen Israels en Kok kreeg verder vorm dankzij hun gemeenschappelijke 
letterkundigee interesses voor het werk van Shakespeare, Goethe en Heine-zie: Smit Kleine 1917, p.633-637. Beginjaren '60 
voltooidee de inmiddels in Roermond woonachtig en werkzame onderwijzer Kok zijn vertaling van Dante's Divinia 
Commedia.Commedia. Het werk verscheen bij de voor beide vrienden vertrouwde uitgever Kruseman. Dante's Divina commedia/Danle 
AHghieri;AHghieri; metrische vert., voorzien van ophelderingen en ajfbeeldigen door A.S. Kok. Deel 1 De hel; 2 De Louteringsberg; 
DeelDeel 3 Het Paradijs, Haarlem 1863-1864. Kok vertaalde naast Dante's Divinia Commedia diverse werken die door 
Krusemann werden uitgeven, J.W. Enschede, A.C. Kruseman, eerste deel 1818-1863, Amsterdam 1899, p.192. Op 9 januari 
18677 schreef de schilder na ontvangst van deze vertaling: 'Met regt veel genoegen ontvangen wij uw ons zoo aangenaam 
cadeauu en wij zijn reeds begonnen het te lezen. Mijne vrouw heeft dadelijk reeds gehuild bij het stuk van Francesca, dat ik 
zooo wat kende, prachtig schijnt het mij vertaald, maar wij hopen het woord voor woord na te gaan en U later ons compliment 
tee maken.' Brief Israels aan A.S. Kok, 9 januari 1867, geciteerd in: Smit Kleine 1917, p.670. Rond 1870 werkte Kok aan de 
vertalingg van het toneelstuk 'Het leven een droom' van Spaanse schrijver Calderon de la Barca. Israels leverde een portret en 
Kokk droeg de vertaling op aan de schilder. Zie: brief van JJsraels aan A.S. Kok, Amsterdam 11 oktober 1870, A.S. Kok-
archief,, RKD Den Haag. De beide echtgenotes deelden de vriendschap, zie in dit verband de hartelijke brieven van Mevrouw 
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Rondd 1870 werkte Kok aan zijn vertaling van het toneelstuk Het leven een droom van de 
Spaansee schrijver Calderon de la Barca. Hij vroeg Israels daarop om een getekend portret van de 
schrijver.. Etsen deed de schilder toen nog niet.183 Liever maakte hij een litho, zoals hij Kok het weten: 
'Alss gij mij nu de grootte van het blad wilt zenden dan zal ik daarvoor het portret op steen teekenen. 
Etsenn heb ik nooit gedaan maar op steen doe ik het nogal aardig.'184 Voor het portret maakte Israels 
eenn eerste ontwerp, binnen enkele maanden gevolgd door een tweede.1*5 Als dank droeg Kok de 
vertalingg op aan de bevriende schilder en zijn vrouw.186 Begin december 1870 ontving Israels een 
exemplaarr van de nieuwe vertaling, die in het daaropvolgende jaar in Amsterdam verscheen.187 Enkele 
jarenn later volgde een Shakespearevertaling, waar Israels ook erg van had genoten.188 

Nadatt Kok eens een enthousiast pleidooi voor Israels had geschreven, bedankte de schilder 
hemm voor zijn inzet en stuurde hem en passant nog een reproductie van Oude vrouw bij de haard (ook 
well  Als men oud -wordt uit 1883): 

'Ikk las met veel genoegen uwe kunstontboezeming in de portefeuille op zoo'n manier wordt 
menn nog eens aan elkander herinnert.' Is het niet gek dat wat gij zegt in uw stuk nog door zoo 
weinigg menschen begrepen wordt. Onder anderen was er iemand ik geloof in het nieuws van 
dee dag, die de oude vrouw bij den haard waarvan ik u bij deze post eene kleine reproductie 
zend,, hoe mooi ook geschilderd walgelijk zegge walgelijk van onderwerp vond. Laatst is 
Albertt Thijm ook erg aan't malen geweest over mijn omhalen van den plunje van de arme lui. 
Goedd gebruld leeuw dacht ik. Goed begrepen waarvoor het geschilderd is.'189 

Dee vriendschap tussen de schilder en de literator kenmerkte zich door gedeelde interesses, wederzijds 
respectt voor ieders werk en persoonlijke waardering. Aan het slot van de brief riep Israels zijn vriend 
dann ook op: 'Komt gij eens in den Haag? Doe dat om het leven, de zee en om de familie Israels 
[sic.].'190 0 

Dee kleine reproductie naar Als men oud wordt kwam ongetwijfeld terecht in Koks enorme 
prentenverzameling.. Israels voorzag zijn goede vriend regelmatig van nieuwe prenten: 'Bc weet niet of 
gijj  mijn etsen hebt, anders zend ik u daar wat van,' schreef de schilder op 12 december 1891.191 

Vervolgenss stuurde hij van iedere nieuwe ets een goedgekeurde afdruk aan de verzamelaar.192 Kok 
bouwdee een grote prentencollectie op met vele reproducties als onderdeel van zijn enorme 
verzamelingg Israels-memorabilia}9'*  In het overgeleverde A.S. Kok-archief, bewaard in het RKD in 
Denn Haag, zijn de prenten zelf helaas niet meer vinden. Waarschijnlijk zijn de portfolio's met prenten 
verspreidd geraakt met de veiling van het archief op 13 en 14 juli 1920.194 In totaal gingen hier 577 

Israelss aan A.S. Kok, Amsterdam 5 maart 1871 en van 31 januari 1893, een van haar laatsten geschreven tijdens een 
langdurigg ziekbed. 
11 83 Naar aanleiding van een lilfao voor Dé Nederlandsche Spectator, schreef hij de redacteur en goede vriend Carel Vosmaer 
datt hij het etsen maar een lastige bezigheid vond en dat hij vaak met de gedachte had rond gelopen een lithografische 
techniekk te ontwikkelen met het karakter van de etskunst, zie: Dekkers 1996, p.8. 
1844 brief van J.Israels aan A.S. Kok, 30 januari 1870, A.S. Kok Archief RKD. 
1833 Van het eerste ontwerp van het portret is een afdruk gemaakt en terecht gekomen in de collectie van Kok Vervolgens 
maaktee Israels een tweede ontwerp, ook weer zelf op de steen getekend. Zie brief J.Israels aan A.S. Kok, 15 april I87Ö, A-S. 
Kokk archief RKD. 
1866 Zie de dankbrief van J.Israels aan A.S. Kok, Amsterdam 11 oktober 1870. 
1877 Brief van J.Israels aan A.S. Kok, Amsterdam 8 december 1870. Naast Israels1 dank voor Koks vertaling van Calderon's 
'Hett leven een droom', toont de schilder een indruk van zijn pro-duitse opvattingen in zijn analyse van de Frans-Duitse 
oorlog.. In een brief van enkele dagen later noemde Aleide Israels de Calderon vertaling 'even uitstekend als uw Dante-
vertalingg in een briefaan de vertaler, brief Aieida Israels aan A.S. Kok 12 december 1870, geciteerd in: Smit Kleine 1917, 
p.650. . 
'MM Briefkaartje van J.Israels aan A.S. Kok, 17 maart 1873, Zie over Koks Shakespeare vertaling: Enschede 1899 (I), p,521. 
Dee relatie tussen Kruseman en A.S. Kok verslechterde door onenigheid omtrent honorarium bij deze vertaling, zie: Enschede 
1899(II),p.38. . 
1899 brief van J. Israels aan A.S. Kok, Den Haag 10 mei 1885. 
1900 brief van J. Israels aan A.S. Kok, Den Haag 10 mei 1885. 
1911 Brief van J. Israels Den Haag, 12 december 1891, 
1922 Brief van J. Israels aan A.S. Kok, Den Haag, 12 december 1891, A.S. Kok-archief RKD. 
'* 3SmitKleinel917,p.618. . 
1944 Veilingcatalogus van archief A.S. Kok: Dessin et gravures topographie-moéurs et coutumes provenant en partie du 
MuseeMusee Kunstliefde a Utrecht; La Celebre collection sur Jozef Israels. Provenant du M. Ie Dr A.S. Kok 
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reproducties,, verdeeld in elf portfolio' s en zeven albums met prenten naar  Israels onder  de hamer, wat 
hett  einde betekende van deze collectie. Gelukkig is de inventaris van zijn reproductieverzameling wel 
bewaardd gebleven, waardoor  we toch een overzicht kunnen krijgen van de aard en inhoud van deze 
collectie. . 

Kokk kocht ongetwijfeld regelmatig prenten bij  de diverse boek- en prenthandels en bezat 
verschillendee reproducties uitgegeven door  de Amsterdamse firm a Schalekamp, zoals een foto naar  En 
AttenteAttente en een lichtdru k van Het Naaistertje (La Couturière). Ook had hij  diverse lichtdrukke n van de 
Utrechtsee firma  Versluys en Scherjon en de befaamde firma  Hanfstaengel uit München. Daarnaast 
ontvingg hij  veel prenten langs informele weg van uitgevers, prentmakers en uiteraard van de schilder 
zelf.. Van uitgever  Kruseman kreegg hij  eens een eerste afdruk van Sluyters staalgravure naar  De 
weduweweduwe van Jóhan Van Oldenbarneveld den afscheidsbrief lezende en J.W. Kaisers gravure naar  Het 
Breistertje,Breistertje, beide vervaardigd voor  de Aurora-Almanak van respectievelijk 1854 en 1860. Van Buffa 
ontvingg hij  een lichtdru k van Aan het wiegetouw, Drentsch binnenhuis. De graveur  Rennefeld gaf hem 
verschillendee eerste drukken naar  Dolce far niente, Joost Atlas, Langs het kerkhof terwij l Ph. Zilcken 
hemm een gesigneerde ets naar  Het kind in 't bad stuurde.195 Israels schonk hem een gesigneerde 
fototypiee naar  Als men oud wordty een autotypie naar  De Zandvoortsche vissersvrouwen, een foto naar 
DavidDavid en Soul en etsen van Dake en Graadt van Roggen.19*5 De verzamelaar  heeft zijn motieven en 
doelstellingenn nooit uitdrukkelij k verwoord, maar  zijn verzameling laat daar  weinig twijfe l over 
bestaan.. Zij n verzamelwoede voor  Israels*  objecten was grenzeloos zonder  prioriteite n of 
specialismen.. Gezien de aard en omvang van zijn verzameling lijk t zijn belangrijkste richtlijn  te zijn 
geweest::  van alles zoveel mogelijk, zonder  veel criteria.197 

Inn de verzameling van Kok waren de fotografische reproducties het ruimst vertegenwoordigd 
mett  bijna 300 exemplaren. Daarnaast bezat hij  62 litho's, 33 staalgravures, 31 fotogravures, 23 etsen, 
177 houtgravures, 14 kleurendrukken. Ten slotte was er  nog een ruime restcategorie van 102 
exemplarenn in de vorm van autotypieën en fototypieën. Globaal weerspiegelen deze aantallen de 
verhoudingg tussen de verschillende technieken qua prij  s en oplage aan het einde van de negentiende 
eeuw.. De foto's en lichtdrukke n waren het goedkoopst en verschenen op dé grootste schaal, gevolgd 
doorr  de litho' s en de etsen en gravures, waarvan de oplage het kleinst en de prij s het hoogst waren. 
Vaakk bezat Kok van een werk van Israels diverse reproducties in verschillende technieken. Zo bezat 
hijj  van het bekende Mijmeren: een staalgravure van W. Steelink voor  de Aurora-Almanak, de grote 
zelfstandigee staalgravure van Ch.E, Taurel, een houtgravure en een autotypie. Ook van het bekende 
AlleenAlleen op de wereld had hij  verschillende soorten reproducties. 

Kokk bezat niet alleen veel, maar  ook bijzondere reproducties van Israels' werk. m de eerste 
plaatss had hij  van verschillende staalgravures een 'eerste druk' . Een zeldzame prent is ook de 
staalgravuree van CL . van Kesteren naar  Janmaat invalide. De prent was volgens Kok aanvankelijk 
bestemdd voor  het bekende album Kinderen der Ttee, maar  werd om onbekende reden niet opgenomen 
inn deze publicatie. Uiteindelij k verschenen louter  prenten van Rennefeld, van wie Kok ook 
verschillendee gravures bezat. Hij  was eveneens in het bezit van vij f proeven van de illustraties voor  het 
bekendee album Jozef Israels. L 'Homme et L 'Artiste, die de schilder  destijds ter  correctie aangeboden 
hadd gekregen. Daarnaast kon hij  verschillende fraaie gesigneerde etsen avant la lettre van de hand van 
Dakee (Les Enfants de la Mer en Seul au Monde) en Graadt van Roggen (Xe Batelier, Jeune Fille sur 
lesles Dunes) tot zijn verzameling rekenen. 

Dee omvang van zijn collectie maakte ordening noodzakelijk. Kok hanteerde verschillende 
manierenn van sorteren. In de eerste plaats waren de prenten in de portefeuilles gesorteerd op techniek. 
Zöö legde hij  portefeuilles aan met etsen, staalgravures, litho's, fötogravures, foto's en lichtdrukken . 

Dessins-Dessins- eaux-fortes- lettre auiographeS- reproductions- Uvres etc- Vente a Amsterdam, Mardi et mercredi Ie 13 et lAjuillet 
1920,1920, &. W.P. de Vries dans leur salie des ventes Singel 146,10 et Ujuillet 1920, zie p.30 (III reproductieverzamling). 
1955 Zoals reeds naar voren kwam stuurde Israels hem bovendien diverse etsen: 'De weet niet of gij mijn etsen hebt, anders 
zendd ik u daar wat van.' Later stuurde Israels van iedere nieuwe ets een goedgekeurde afdruk, zie: brief van J.Israëls aan A.S. 
Kok,, Den Haag 12 december 1891. 
1966 Volgens Kok had hij van dit eerste werk een - niet in de handel verkrijgbare - afdruk gekregen van een kunsthandelaar. 
Opp deze wijze kreeg Kok ook de aan Israels aangeboden eerste foto naar David en Soul. Hoewel ze mij niet bekend zijn, 
kreegg Israels waarschijnlijk vaker dergelijke 'auteursexemplaren \ De schilder gaf hem bovendien Dake's Binnenhuis en 
Graadtt van Roggens De Zandsckipper. 
1977 Koks verzameling leverde de bouwstoffen voor een boek over de schilder dat echter in een manuscript is blijven steken, 
ziee hierover: Smit Kleine 1917, p.649-652. Zie ook over de brievenverzameling van Kok: Smit Kleine 1917, p.670-67I. 
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Ditt ordenen van reproducties op techniek was vrij gebruikelijk in de negentiende eeuw én blijkt uit de 
Salontentoonstellingenn en de fondslijsten van Goupil. Daarnaast liet Kok een omvangrijke kaartenbak 
naa waarin reproducties zijn genummerd en geordend op basis van de chronologie van Israels' originele 
werken.. Volgens dit systeem waren de prenten geordend in reproducties naar schilderijen en 
aquarellenn uit de periodes 1837-1855,1855-1869,1869-1880,1880-1890,1890-1900 en ten slotte 
1900-1911.. Vervolgens maakte hij een aparte categorie met reproducties naar pentekeningen, krijt- en 
potloodkrabbelss en schetsen van Israels. De verschillende ordeningssystemen in zijn 
reproductieverzamelingg staan enigszins met elkaar op gespannen voet. Enerzijds sorteerde Kok de 
reproductiess volgens de eigen kwaliteiten (in de portefeuilles) en anderzijds op basis van het ontstaan 
vann de 'originelen'.19S Met deze tweeslachtige wijze van ordenen stuiten we opnieuw op de intrinsieke 
tweeslachtigheidd van de reproducties zelf, bepaald door het origineel en de eigen kwaliteiten van de 
bewerking. . 

Dee reproductieverzameling van Kok was naar aard en omvang volstrekt uniek. Dit roept 
tegelijkk de vraag op hoe representatief deze collectie is voor het verzamelen van Israëls-reproducties in 
hett algemeen. Wat betreft de omvang van deze verzameling bestond er waarschijnlijk geen 
vergelijkbaree collectie. Dat ligt anders voor de structuur van de collectie. Het sorteren van reproducties 
opp techniek, van gravures tot litho's en fotografische varianten, komt in de negentiende eeuw 
algemeenn voor in tentoonstellingscatalogi en fondslijsten. Ook het opbergen van prenten in 
portefeuilless kent een lange traditie en bleef ook in de negentiende eeuw gebruikelijk. Daarnaast 
hingenn bij Kok ook de reproducties aan de muur, ingelijst en wel. 

Israels'Israels' werk versus reproductie 

Toenn Jozef Israels in 1856 zijn werk De Wieg schilderde, werkte de lithograaf Mouilleron naast hem 
aann de litho ervan.!9s> In hoeverre leende Israels1 werk zich voor reproductie wat betreft onderwerp, 
techniekk en formaat? 

RealistischRealistisch sentiment 
Aanvankelijkk koos Israels voor historische scènes uit het vaderlands verleden. Taferelen als De laatste 
briefbrief van Oldenbarneveld (1852) en Willem van Oranje in dé raad bij landvoogdes Margaretha van 
ParmaParma waren populair en werden al snel gereproduceerd in de veelgelezen almanakken. Onder invloed 
vann de schilders van Barbizon liet hij echter al snel zijn oog vallen op sentimentele taferelen in zijn 
eigenn tijd. Israels*  schilderijen Langs moeders grqfen De schipbreukeling waren een groot succes. In 
plaatss van een spontaan * snapshot' van de werkelijkheid, schilderde Israels zorgvuldig geënsceneerde 
taferelenn uit het leven van gewone mensen, zoals Na de Storm. Het zijn veelal sterk 'verhalende' 
werkenn over de verstilde dramatiek van het dagelijks leven. Deze realistisch-sentimentele 
onderwerpenn kenden een enorme populariteit in binnen- en buitenland. Al sinds de jaren veertig 
haddenn Franse en Engelse kunstenaars successen gevierd met dergelijke onderwerpen. °° Of Israels nu 
vissersscèness schilderde of taferelen uit het eenvoudige boerenleven, het waren allemaal onderwerpen 
diee hun populariteit ruimschoots hadden bewezen. Het waren daarmee onderwerpen die zich 
uitstekendd leenden voor reproductie en konden rekenen op een groot publiek. 

RuweRuwe techniek 
Kleurenn vormden een terugkerend probleem voor prentmakers en fotografen. Israels gebruikte veel 
donkeree tinten bruin en grijs, maar schuwde evenmin felle kleuren blauw, rood en geel.. Na zijn 

1988 De veiling van de reproductieverzameling gebeurde op basis van de eerste indeling: in portefeuilles op techniek A] etsen: 
11 C.L. Dake, Les enfants de la mer. Eau-forte avec l'adr. De Buffa gr. In. Fol. En large. Epr. Av. La lettre. Signee. Sur Japon; 
22 CL. Dake, Seul au Monde. Eau-forte av. L'adr. De Scheltema & Holkema. Impr. Roelofizen & Hubner. Gr. In fol. En 
large.. 1c epr d'essai sur velin. Signee; 3 Graadt van Roggen, Le batelier eau-forte impr chez Roelofizen & Hubner. Epr. Av. 
Laa lettre Signee, sur Japon; 4 Graadt van Roggen, Jeune fille sur les dunes. Eau-forte av. L'adr. De Roelofizen & Hubner 
Epr.. Av. La lettre Signee, sur Japon; 5 etsen door Dake, Koster, Steelink, Zücken 19ff; B] Staalgravures 33ff; C] 
Houtgravuress I7ff; D] Litho's 62ff; E]Lichtdrukken I95ff; F] Photo's lOOtT, G] Photogravures 3Iff; H] Kleurendrukken 
I4ff;; rj Reproducties in verschillende procédés I02ff: Geheel 577 reproducties in 11 portefeuilles en ten slotte 7 albums met 
reproductiess naar Israels. 
! **  Loos 1987, p.201 en noot 2 op pagina 211. 
2000 Dekkers 1994, p.31-63. 
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zonnigee visserstaferelen tonen ook zijn boereninterieurs een rijke  schakering aan kleuren. Deze bonte 
kleurenn en tinten moeten de prentmakers de nodige zorgen hebben gegeven. Het zou interessant zijn 
omm te weten wat Mouilleron daarvan vond toen hij  een litho maakte naar  het kleurige werk Eerste 
Liefde.Liefde. Uit de genuanceerde diversiteit van grijzen in de prent blijk t dat de ervaren prentmaker 
vertrouwdd was met de vertaling van kleur  naar  zwart-wit . Afgezien van de felle kleuren, waren ook de 
donkeree schaduwen vaak lastig te reproduceren. De schilder  zelf was zich bewust van de 
moeilijkhedenn van zijn kleurgebruik bij  reproductie, maar  liet zich niet hierdoor  leiden.201 Veel 
schilderijenn zoals Van duisternis tot licht (1871) en Niets meer/Alleen (1881) vertonen donkere delen 
waarr  de bewerker  van de voorstelling slechts naar  kon raden. 

Mett  het oog Op reproductie is het interessant om sul te staan bij  Israels' schildertechniek. Zij n vroege 
werkenn uit de jaren vijfti g en zestig tonen nog een gepolij  st verfoppervlak, waarbij  de verftoets 
zorgvuldigg is weggewerkt. Zij n manier  van werken herinnert aan zijn lessen bij  Délaroche en zijn 
bewonderingg voor  het werk van Scheffer. In de loop van de jaren zeventig en tachtig hanteerde Israels 
echterr  steeds vaker  een lossere en ruwe manier  van schilderen, net als veel schilderende tijdgenoten 
vann de Haagse School, Anders dan bij  de 'fijnschilders' als Délaroche en Scheffer, kreeg bij  Israels het 
gladdee verfoppervlak een duidelijk zichtbare toets. Met overtuiging zijn de klodders verf op het doek 
gesmeerdd en vervolgens uit overtuiging zo gelaten, resulterend in een ruwe verftextuur. Israels' 
techniekk was niet zonder  gevolgen voor  de reproductie ervan. De steeds ruwere textuur  van zijn 
schilderijenn stelde prentmakers en fotografen voor  een steeds groter  probleem. 

Enerzijdss streefden grafici naar  een precieze weergave van het origineel, ook wat betreft de 
oorspronkelijkee verftextuur, anderzijds waren er  prentmakers die kozen voor  een eigen interpretati e 
vann het origineel.202 In wezen ging het om de vraag in hoeverre een prentmaker  de schildertechniek 
moestt  imiteren of trouw moest blij  ven aan zijn eigen grafische medium. Ook in de reproducties naar 
Israelss vinden we voorbeelden van 'refckelijken ' en *preciezen' onder  de grafici. Het verschil tussen 
béidee benaderingen valt goed af te zien aan de twee reproducties van De Schaapherder. De ene ets is 
vann Zilcken, de andere van Graadt van Roggen.[78,79] Het origineel is hetzelfde, het 
reproductiemediumm ook, maar  de interpretati e van de prentmakers verschilt. Het verschil spitst zich toe 
opp de weergave van Israels' schildertechniek. Graadt van Roggen behoorde onmiskenbaar  tot de 
'preciezen''  en hij  gaf met zijn etsnaald ook de verfstreek van Israels weer. Uiterst minutieus etste hij 
dee klodders en de groeven in de verf. Treffend is ook de wijze waarop hij  zorgvuldig de geschilderde 
signatuurr  van de schilder  Israels heeft nagebootst. Hoewel Zilcken zichzelf ook tot de 'preciezen' 
rekende,, die zich in dienst van de oorspronkelijke schilder  en zijn origineel stelden, komt uit zijn 
reproductie-etss van De Schaapherder een ander  beeld naar  voren.203 Zelfs de compositie paste hij 
enigszinss aan en van de oorspronkelijke schildertechniek is geen spoor  te bekennen. Zilcken vertaalde 
daarmeee het oorspronkelijke schilderij  nadrukkelij k in een grafische reproductie. Als we de beide 
reproductie-etsenn vergelijken, blijk t het grote verschil: Zilckens bewerking is een ets en blijf t een ets, 
terwij ll  Graadt van Roggens prent een ets is die eigenlijk een schilderij  'wil '  zijn. Terwij l Graadt van 
Roggenn zijn grafisch medium poogde te transformeren, bleef Zilcken trouw aan zijn eigen grafisch 
metier.. Het is niet bekend aan welke benadering de schilder  Israels de voorkeur  gaf. Hij  moet zich 
bewustt  zijn geweest van de verschillende benaderingen, maar  werkte met beide etsers intensief 

204 4 

samen. . 

'Voorr Slagmulder (Buffa) mijn portret geschilderd. Hij zegt dat ze het heel mooi vinden. Hij laat er een ets of een 
photogravuree naar maken. Het zal moeilijk zijn want het grootste gedeelte is in de schaduw.' Zie: Dagboek van Israels 22 
decemberr 1903. 
2022 'The more the original artist's work appear in the engraving, unobscured by the personality of the engraver - the more 
'brushh marks' there are and the fewer tool marks - the better is the effect produced.' Citaat in: Fawcett 1986,204. 
2433 Zo kreeg hij eens kritiek van de schrijver Netscher dat zijn reproductie-etsen te weinig getuigden van zijn persoonlijk 
stempel,, waarop de etser schreef: Toen ik dit las, schreef ik een brief aan Netscher, waarin ik zeide, dat mijn mening was, 
datt in "een vertolking" men zijn "ik" niet moet laten zien, maar in de eerste plaats het karakter van den artiest, waarnaar men 
gewerktt heeft, en tenslotte haalde ik de woorden aan van Willem Smalt (in het R. Nieuwsblad), " is het niet den ontwerper 
eenn zwijgende hulde gebracht, wanneer men, rondziende, zijnen naam vergeet, en die van Rembrandt of Stevens, Maris of 
Israelss en zoovele anderen op de lippen zweeft?", zie: Zilcken 1928, p.50. 
2044 In dit verband kan ook nog gewezen op de kolossale prent van Henri Koetser naar het befaamde Als men oud wordt. Ook 
ditt schilderij kent een ruw verfoppervlak met diepe sporen van de schilderskwast die door Koetser op zijn eigen manier is 
geïnterpreteerd.. De prent toont een scala aan grafische technieken waarbij de ets op 'schilderachtige' wijze is aangevuld met 
aquatint,, gesigneerd door de prentmaker en de schilder. 
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Israels11 ruwe techniek stelde ook fotografen voor problemen. De schilder werd regelmatig op 
dezee problemen gewezen. Dit valt althans af te leiden uit zijn voorwoord bij het album Jozef Israels en 
zijnzijn kunst, met grootformaat fotogravures, uit 1904: 

'Dee had nooit gedacht, dat eene machine zooveel zou kunnen teruggeven van wat mijne 
ongeordendee hand door dik en dun op het doek had gebracht. Temeer daar men mij altijd 
waarschuwde,, dat naar mijn werk geen goede foto's te maken waren. De hoogten en de 
laagtenn van de verf, de sporen van het krabmes en de penseelharen, die niet weg te werken 
waren,, glimmende en doffe partijen, dat ging niet. En nu zie ik heden reproducties, die deze 
schilderijenn vleiend en complimenteerend teruggeven.*205 

Hett ruwe geschilderde oppervlak stelde hoge eisen aan de fotograaf. Met de voortgang van de 
technischee ontwikkeling behoorden veel van dergelijke problemen aan het einde van de negentiende 
eeuww tot het verleden. De fraaie fotogravures tonen daarmee niet alleen de compositie maar ook de 
oorspronkelijkee techniek; alleen de kleuren ontbraken nog. 

Bijj  de vergelijking van Israels' schilderijen met dé reproducties ervan is het verschil in formaat niet 
zonderr betekenis. Veel van zijn schilderijen zijn groot van formaat. Dergelijke aanpassingen zijn 
uiteraardd niet zonder gevolgen voor het beeld van hét oorspronkelijke werk, Een interessant voorbeeld 
iss het - veelgereproduceerde - werk Langs Moeders graf. Het behoort tot de bekendste werken van 
Israels,, maar is de laatste decennia nauwelijks te zien geweest. Na jaren in het depot te hebben gestaan 
vann het Stedelijk Museum te Amsterdam werd hét beroemde werk van weleer onlangs opnieuw te 
voorschijnn gehaald voor de overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum (1999-2000). Op de 
expositiee hing het als een vertrouwd beeld, maar van een onvertrouwd groot formaat. Hoewel dit 
schilderijj  geldt als typisch voorbeeld van het Realisme, onttrekt het werk zich wat betreft de omvang 
nadrukkelijkk aan de realiteit. De realistische treurende visserman is meer dan levensgroot. Het formaat 
iss dan ook meer dan een formele eigenschap van het werk, maar bepalend voor de betekenis ervan. 

Dee schilder zelf had nadrukkelijk oog voor de formaatverandering bij de reproductie van zijn 
werk.. Eerder bleek al zijn teleurstelling over het kleine formaat van de illustraties in Adam Bede. Ook 
inn enkele brieven uit 1910 - een halfjaar voor zijn dood * wond de bejaarde schilder zichnog op over 
dee verkleining van zijn werk. Het betrof een reproductie van een pentekening waarvan de schilder 
nadrukkelijkk de proefdruk wilde controleren. Toen hij deze ontving schreef hij boos terug: 

'' Waarom zoo klein gereproduceerd? De heb het juist op de maat geteekend, waarop ik dacht 
datt het gereproduceerd moest worden. Voor het vorige, dat zoo groot was, was dat wat anders, 
maarr dit wat u mij gestuurd hebt, is belagchelijk.[.. .]Enfin, ik reken er op, dat het zoo groot 
alss ik het geteekend heb ook gereproduceerd wordt[.. .]207 

Dee verkleining van zijn werk was weliswaar gebruikelijk, maar daarmee nog niet vanzelfsprekend. 
Somss poogde men bij de reproductie het formaat van het origineel te benaderen. Zo is het omvangrijke 
werkk Als men oud wordt door Koetser bewerkt tot een reproductie die weliswaar de helft is van het 
origineel,, maar toch een imposante indruk maakt, net als het oorspronkelijke schilderij.208 

205205 Zie: Jozef Israels in de inleiding van Jozef Israels en zijn kunst. Met tekst van Jan Veth, Arnhem/Nijmegen 1904. Met 
dankk aan Edward van Voolen die mij wees op een exemplaar in de collectie van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. 
2066 Op 2 december 1910 schreef Israels aan H.E van der Klei naar aanleiding van een pentekening die gereproduceerd zouden 
worden:: 'Volgens uw laatste schrijven komt het mij voor, dat bijgaande penteekening voor eene reproductie wel geschikt is 
(...)) Mocht het gebruikt worden, dan zou ik gaarne eene proef reproductie er van zienf. ..V Geciteerd uit veilingcat. Books, 
PrintsPrints and Afanuscipts, 29, 30 november en 1 december 2000, Bubb Kuyper Haarlem, no.3840, p.372 (momenteel in bezit 
vann Fondation Custodia, Parijs.). 
2077 Brief van Jozef Israels aan H.E. van der Klei, 9 december 1910, geciteerd uit veilingcat. Books, Prints and Manuscipts, 
29,300 november en I december 2000, Bubb Kuyper Haarlem, np.3840, p.372 (momenteel in bezit van de Fondation 
Custodia,, Parijs.). 
2088 Het schilderij Als men oud wordt is 101 x ï 60 cm, de prent van Koetser 45,4 x 70,5 cm beeld/ 56,5 x 82,8 cm 
blad,, RPK Amsterdam. 
Amsterdam m 
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KunstKunst voor reproductie? 
Kortom,, Israels*  werk leende zich over  het algemeen goed voor  reproductie. De sentimentele, 
realistischee onderwerpen van eenvoudige vissers en boeren waren populair  en zeer  geschikt voor 
reproductie.. Israels' kleurgebruik, de scherpe contrasten en de ruwe schildertechniek maakten de 
reproductiee ervan minder  eenvoudig. Toch blijken deze factoren het op grote schaal reproduceren van 
zijnn werken niet in de weg te hebben gestaan. Het resultaat zijn uiteenlopende reproducties, zoals de 
geraffineerdee litho' s van Moüilleron, de verschillende bewerkingen van De Schaapherder en de 
kolossalee prent van Koetser. 

Gezienn zijn betrokkenheid bij  de reproductie van zijn werk was Israels zich terdege bewust 
vann de eisen van reproductie. Li plaats van zijn werken ondergeschikt te maken aan de reproductie, 
lijk tt  hij  het element van reproductie eerder  volledig in zijn werk te hebben geïntegreerd. Zo herhaalde 
Israelss - net als Scheffer  - zijn composities in geschilderde reducties, replica's en daarnaast in 
aquarellenn en tekeningen,, al of niet speciaal gemaakt voor  reproductie. 

Eenn bijzondere categorie in dit verband is zijn grafisch oeuvre. Geïnspireerd door  het idee van de 
peintre-graveur,, bewoog Israels zich in de loop van zijn carrière zowel op het terrein van de 
schilderkunstt  als de prentkunst, net als véél van zijn tijdgenoten. Nadat hij  jarenlang had 
samengewerktt  met diverse prentmakers voor  de grafische reproductie van zijn werk, besloot hij  in de 
Winterr  van 1872 op 1873 zelf het grafisch metier  uit te proberen. Na enige oefening trad hij  na 1875 
steedss vaker  met zijn prenten naar  buiten.209 Hij  maakte in totaal 3 7 prenten, vooral etsen en een 
enkelee litho.210 Hoe verhouden deze prenten zich tot Israels*  'originele' werk en de grafische 
reproductiess ervan? 

Israels''  etsen worden doorgaans gerekend tot originele of vrij e grafiek en niet tot reproducties. 
Voorr  de meeste etsen is dat zeker  terecht. Immers, het gaat in veel gevallen om 'originele' composities 
diee door  de kunstenaar  persoonlijk in het koper  zijn gebracht. Echter, zoals in het hoofdstuk 'Pinxi t et 
Sculpsit''  is betoogd kan een kunstenaar  zijn eigen werk repro<hiceren. Beslissend voor  een reproductie 
iss de wijze van totstandkoming van de prent, niet degene die de prent maakt. Zoals Dekkers aantoont 
staann Israels' etsen in een complexe relatie tot de rest van zijn werk. Sommige etsen zijn bedoeld als 
Voorstudiee voor  een schilderij, zoals de ets Binnenhuis voor  het schilderij  Het slapend kind?11 Soms is 
hett  echter  moeilijk vast te stellen of de ets voor  of na een bepaald werk is gemaakt.212 Verschillende 
prentenn geven details van bestaande schilderijen weer. Hen voorbeeld is de ets Nettenboetster, 
gebaseerdd op de schilderijen Oud en versleten en Kind aan tafel.213 Enkele etsen zijn met meer 
zekerheidd naar bestaande werken gemaakt. Een indicatie hiervoor  is de spiegelbeeldige afbeelding van 
dee prent in vergelijking met de geschilderde voorstellingen. Zo bestaan er  van het werk Op weg naar 
huishuis en Als men Oud wordt spiegelbeeldige etsen.2l4[80] De spiegelbeeldigheid van de voorstelling 
komtt  voort uit het grafisch proces; we komen deze soms ook tegen bij  reproducties, zoals Mouillerons 
prentt  naar  Eerste LiefdeP5 Er  waren overigens de nodige technieken om dit effect te verhelpen, maar 
dee schilder  zag kennelijk geen grote bezwaren in een spiegelbeeldige compositie. De spiegelbeeldige 
prentenn impliceren een vorm van 'navolging', een essentieel element van het eerder  beschreven 
reproductieproces.. Gezien deze wijze van totstandkoming moeten deze prenten dan ook eerder  worden 

209209 Dekkers 1996, p.8. 
2100 Dekkers 1996, p.7. Dekkers ging reeds in haar publicatie Really artistic etchings reeds uitvoerig in op de etsen van van 
Jozeff  Israels. Belangrijke bron hiertoe vormt de correspondentie van Israels aan de kunsthandelaar Buffo. In het kader van 
rnynn onderzoek heb ik deze brieven van Israels opnieuw geraadpleegd. In het onderstaande verwijs ik dan ook naar de 
oorspronkelijkee brieven. 
2121 ï Dekkers 1996, p. 16. Ook de ets schelpenvisser 1882 is een voorstudie voor het gelijknamige schilderij van een jaar later, 
zie:: Dekkers 1996, p.28. 
2.22 Ook volgens Dake waren de etsen van Israels veelal voorstudies voor of souvemiers van schilderijen. Zelden zijn het 
volledigee uitgewerkte toonstudies. Een uitzondering hierop was volgens hem de ets 'Kindje in den stoel' die Israels maakte 
voorr De Kunstkronijk, zie hierover:: Dake 1911,p«27-28.. 
2.33 Dekkers 1996, p. 14. 
2144 Dekkers 1996, p. 15. Andere voorbeelden zijn dé ets Oude wouw bij de haard naar het schilderij Als men oud wordt (1883 
Haagss gemeentemuseum) en de ets De twee slaapsters naar De slapers (1868 Aberdeen Art Gallery), zie: Dekkers 1996, 
p.28. . 

155 Zie in dit verband ook het vergelijkbare werk In het hoekje van de haard, in spiegelbeeld gelithograveerd door JJ. Mesker 
inn de Kunstkronijk van 1876. 
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beschouwdd als door de kunstenaar zelfgemaakte reproducties dan als voorbeelden van 'originele' 
grafiek. . 

Dee overige 'originele' etsen zijn van reproducties te onderscheiden, maar zijn er tevens mee 
verwant.. In de eerste plaats is er ook bij de 'originele' etsen sprake van vermenigvuldiging door het 
afdrukkenn van de plaat. In de tweede plaats ging Israels zelf op een vergelijkbare wijze met deze 
prentenn om, zoals hij eerder had gedaan met de reproducties van zijn werk. Net als bij vele 
reproductiess vertrouwde hij voor de productie en verspreiding van de etsen op uitgever Buffa, maar 
volgdee hij het proces kritisch.216 En net als eerder bij de reproducties controleerde de schilder de 
proefdrukkenn uitvoerig, om ze vervolgens, voorzien van aantekeningen, via de uitgever aan de drukker 
tee retourneren.217 Indien het resultaat hem niet beviel, spoorde hij regelmatig de uitgever aan om de 
platenn bij de drukker terug te halen: 

'Mijnenn etsen, ogen [sic] toch heel onplezierig. I vind dat u ze op moet eisschen en ze cout 
quii  cout terug laat halen. Dan kan ik ze misschien te Munchen of elders laten drukken. Ik hoop 
datt u zoo goed zult zijn er werk van te maken datt ik de koperen plaatjes zoo spoedig terug 
heb.'218 8 

166 'Ik zal nog eenige taten drukken en ge u dan zenden. Ik wil er toch nog eens over denken om ze te laten drukken bij 
Salmon,, daar sommige van tijd tot tijd van de droge naald verliezen. Ik wil ze eerst nog eens proeven bij mij te huis. Ik hoop 
UU de volgende week nog eénigen te zenden. Meld mij dan bij gelegenheid ook eens hoé het met die rekening staat, 'zie brief 
vann J. Israels aan F. Buffa, november 1875, No.93 Buffa RPK Amsterdam. In Nederland werden zijn etsen veelal uitgegeven 
doorr de Amsterdamse firma Buffa. Daarnaast werkten Israels samen met enkele buitenlandse uitgevers. Zo gaf de Parijse 
kunsthandell  en prentuitgever Arnold & Tripp enkele etsen uit, gedrukt bij de bekende fïrma Salmon De roker  1882 (Dekkers 
1996,, nr.27) die bovendien op 28 juni 1882 in Engeland verscheen; Seheipenvisser, 1882 (Dekkers 1996 nr.28) Israels 
stuurdee hiervoor de etsplaten op naar uitgever Arnold & Tripp die deze vervolgends doorstuurde naar de bekende drukker 
Salmon.. Ook bij buitenlandse uitgaven trachtte de schilder de gang van zaken kritisch in het oog te houden, zie: J. Sillevis, 
'Lettress de Jozef Israels a Arnold et Tripp marchands de tableaux a Paris (1881-1892)', Archives de l 'Art Francais, n.p. 
XXIXX (1988), p.141-162. De financiële gang van zaken hierbij is moeilijk te achterhalen. Mogelijk ontving Israels een vast 
bedragg en was het risico en de opbrengst voor de kunsthandel. In een brief aan de firma Arnold & Tripp van 31 okt 1882 
toondee Israels begrip voor het feit dat de kunsthandel enkele etsen niet wilde geven en beloofde hij de rekening van drukker 
tee betalen, zie: Sillevis 1988, p.147. 
2177 Zie in dit verband ook een ongedateerde brief aan Buffa, 'In antwoord op de uwe dient dat ik er ook nog eens over gedacht 
hebb en u zal verzoeken mijne proeven weer heen [te] zenden met mijne aanmerkingen geschreven op élke proef willen zij dan 
nogg eens een proefje zenden dan zou dat zeer geschikt zijn of anders kunnen toch die vijf en twintig exemplaren gedrukt 
worden.. Mogten zij mij dan nog voorgoed niet bevallen. Kunt u mij ze dan terug laten halen. In elk geval zend ik U heden de 
proefjess met aanmerkingen die u dan wel zult willen overzenden*, zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, No. 131 Buffa RPK 
Amsterdam.. In lijn van deze brief ligt een ander ongedateerd schrijven: 'Zoals ik Ued geschreven heb zend ik hiernevens de 
proevenn met mijne aantekeningen - Misschien willen gij ze in aanmerking nemen en nog eens proeven op chinees en 
Holl[andss papier] zenden. In elk geval verzoek ik u de commissie te laten doorgaan maar ik hoop dat u zult willen 
medewerkenn dat ze door de aantekeningen nog beter worden. Wanneer men ze op groot papier ziet is het misschien ook nog 
anders.. De vellen moeten goed groot zijn deze velletjes zijn erg klein.' zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, No.132 Buffa 
RPKK Amsterdam. 
2,88 zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, 2-IV-l 876, No.89a Buffa RPK Amsterdam. Tekenend is ook de kritische brief aan 
Buffaa omtrent enkele proefdrukken van de persen van de bekende drukker Salmon te Parijs: 'Ik dank u voor de toezending 
derr proeven van Salmon- ïk heb in uw bijgaande brief niet gevonden dat u ze mooi of goed vond en datzelfde vind ik ook. Bc 
vindd ze Ieelijk vuil en veel te zwart waarschijnlijk erg in den haast gedrukt. Nu was mijn verzoek de firma Salmon te 
verzoekenn u de koperen plaatjes terug te zenden zullende ik gaarne de betoopen onkosten dragen. Ik geloof dat ik zelf er bij 
moétt wezen als ze gedrukt worden namelijk de eerste proeven en daar het nu zoo wat reis tijd wordt bén ik misschien hier of 
daarr misschien wel te Amsterdam bij Brugman of bij Felsing te Munchen om ze te laten proeven in mijn bijzijn dan kan ik 
zelff  zeggen wat mijne bedoeling van effect is U zult mij te zeerste verplïgten de koperen plaatjes zoo spoedig mogelijk in 
mijnn bezit te stellen. De maak mijn excuus voor de moeite die ik u daardoor veroorzaak maar ik dacht niet dat het zo lastig zou 
wegen,, anders had ik u er niet mee durven belasten. Intusschen staat het gek als ik het nu zelf doe en hoop ik dus dat u 
nogmaalss bij die firma wilt aankloppen om mij de plaatjes terug te zenden.' Zie: zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, 10-IV-
1876,, No.97a-b Buffa RPK Amsterdam. In 1885 informeerde hij weer naar geschikte drukkers toen hij zijn uitgever bij een 
zendingg etsen schreef:' verder bevinden er zich in de groote ets "afgeleide kinderen" en vijf andere allen onuitgegeven. De 
grootee de spelende kinderen kunt u even als de andere koopen maar ik weet waarlijk de prijs er niet van op te geven. U kunt 
mijj  ook zoo als u wilt opgeven welke exemplaren u er van verkocht hebt. In elk verzoek ik u mij eenige exemplaren van te 
latenn drukken en de rest in uwe Kunstgallerij te houden. Dan kunnen we altijd later wel eens zien. Ze zijn allen zeer mooi, 
reallyy artistic etchings- Van de groote behoef ik slechts een of twee van de kleinere iets meer. Kunt u ze goed te Amsterdam 
latenn drukken? Of waar? Salmonin Parijs is best of hebt u een ander.' zie: brief van J. Israels aan F. Buffa, 12-XI-I885, 
No.. 11 Oa Buffa RPK Amsterdam 
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Alss hij  tevreden was met het resultaat voorzag hij  de prenten van zijn signatuur, zoals hij  Buffa 
schreef::  *Beben weer  te huis en zal de proeven met genoegen ontvangen en teekenen.'2 

Vervolgenss verschenen de etsen als losse prenten bij  de uitgevers Buffa en Schalekamp en 
werdenn ze ook opgenomen in geïllustreerde uitgaven, evenals vele reproducties. In 1875 publiceerde 
DeDe Kunstkronijk de ets Kind in de stoel die de etser  Dake roemde als * zo compleet als een 
schilderij ''  .no In 1876 publiceerde het Album van de Nederlandsche Spectator de litho Kinderkopje™ 
Enkelee jaren later, in 1879, verschenen de etsen ook in het buitenland, onder  andere in de bekende 
Fransee tijdschrifte n L 'Art,  Gazette des Beattx-Arts en / 'Illustration} 12 In hetzelfde jaar  bood de 
Engelsee kunstvereniging The Fine Art Society eveneens een set van tien etsen aan. De originele 
etsenn werden zo op ruime schaal verspreid maar  bovendien door  de kunstenaar  zelf uitgedeeld aan 
vriendenn en bekenden. Hij  schreef bijvoorbeeld aan de gezaghebbende bestuurder  Victor  de Steurs: 

*Ikk  ben zoo vri j  u eenige mijner  etsen die ik voor  mijn genoegen heb laten drukken te zenden 
inn de hoop dat ze u niet al te zeer  zullen tegenvallen.- Als bewijs mijner  hoogachting zend ik 
ditt  kleine cadeau, ze zijn niet uitgegeven.'224 

Eenn groot liefhebber  van Israels' etsen was Vincent van Gogh, die hierover  op 6 maart 1883 aan zijn 
broerr  Theo schreef: 

**  Schreef ik u reeds over  die twee grote etsen van Israels, een man die zijn pijp aansteekt en een 
interieurr  van een arbeiderswoning? Wat zijn die mooi... Ik vind het zo almachtig mooi van 
Israelss dat hij  doorzet met etsen, te meer  omdat om zo te zeggen al de anderen het hebben 
latenn lopen, ondanks de animo waarmee indertij d de ets-club begonnen werd. Althans de 
meestenn hebben geen vorderingen gemaakt in het etsen en als ze er  nu een doen, is 't niet beter 
off  completer  dan wat ze jaren geleden maakten. Doch vader  Israels is ondanks zijn grijze 
harenn nog jong genoeg om vorderingen te maken, en enorme nog wel - en dat vind ik de echte 
jeugdd en altij d groene energie. Sapperloot, als de anderen hetzelfde gedaan hadden, wat 
zoudenn er  mooie Hollandse etsen in de wereld gekomen zijn. Bc heb 2 kleine etsjes van Israels, 
misschienn wel zijn allereerste, een meisje met een schop in een tuintj e en een vrouw met een 
mandd op de rug. Kent gij  die? 't Is geloof ik uitgaaf der  "Aquafortiste s Belges".,225 

Hett  grafisch werk van Israels vormt een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre. Zij n zelfgemaakte etsen 
biedenn een interessante wisselwerking tussen origineel en reproductie. De meeste etsen zijn 'originele' 
etsenn en tonen oorspronkelijke composities die door  de kunstenaar  op zijn eigen wijze in beeld zijn 
gebrachtt  Sommige etsen zijn, gezien de wijze van totstandkoming, op te vatten als 'eigenhandige* 

2199 brief van J. Israels aan F. Buffa, 3-XM89Ü, Nol21 Buffa RPK Amsterdam. Ook de Franse kunsthandel Arnold &  Tripp 
drongg er bij de schilder op aan zijn prenten te signeren, zie: Sillevis 1988, p,153. 
2200 Dake 191 l,p.27-28. 
2211 Dekkers 1996, p.27, gepubliceerd in Album van den Nederlandschen Spectator, Arnhem/Den Haag s.a. [1876], nr. 6. 
2222 Dekkers 1996, p.28. Het waren respectievelijk Zittend meiye nwt mand op de rug/vissersmeisje am het strawl {Hubert 
XIX ;; Dekkers, 22) en Twee kinderen meteen scheepje spetend (Hubert V; Dekkers 1996, nr. 12) Zie in dit verband een brief 
vann etsverzamelaar Hubert aan Haverkom van Rijsewijk omtrent in dit tijdschrift verschenen etsen, No 178a Hubert aan 
Haverkom,, 29-X-1907. Hierin vroeg hij om twee etsen die volgens Zilcken door Cadart waren uitgegeven in L 'Illustration. 
Inn 1878 publiceerde uitgever Cadart een catalogus van etsen waar de prenten van Israels niet in genoemd werden. De prenten 
moetenn dan ook in dit tijdschrift zijn gepubliceerd tussen 1878 en de laatste jaargang van 1881. 
223223 Dekkers 1996, p.28. Ook nam de Societe internationale des Aquafortistes in Brussel twee etsen op in haar portefeuille. In 
hett volgend jaar stelde Israels bij deze vereniging 8 etsen ten toon, zie: Dekkers 1996, p.8. 
2244 Brief van Israels aan Victor de Steurs, 13 [?] juli 1876, A.S. Kok Archief RKD. De schilder reserveerde hierbij regelmatig 
eenn aantal voor zichzelf, waarschijnlijk om hier en daar te kunnen weggeven aan vrienden en bekenden: 'Ik heb de 
etsafdrukkenn wel ontvangen en ben u zeer verpligt voor uwe hulp in dezen; mag ik u verzoeken voor mij nog te bestellen ter 
drukkerijj  van Salmon, van ieder nog 10 behalve van de groote daarvan zijn nog5 voor eerst genoeg.'Zie de brief van J 
Israelss aan F. Buffa, 30-1-1886, No. 113 Buna RPK Amsterdam, Zie ook de hierboven aangehaalde brief van J Israels aan F. 
Buffa,, 12-XI-1885, No.llÖa Buna RPK Amsterdam. Daarnaast werden de etsen van Israels werden verzameld door onder 
anderee de schilder en vriend Salomon van Witsen (1833-1911), D.A.C. Artz (1837-1890). Een andere belangrijke 
verzamelaarr was Hubert wiens nalatenschap werd geveild en gekocht door onder andere zijn zoon Isaac en de kunsthandels 
C.M.. van Gogh, Buffa, Van Wtsselingh en Goupil en kwamen uiteindelijk terecht in het Stedelijk Museum, zie: Dekkers 
1996,p.l9-20. . 
2233 Brief van Vincent van Gogh aan Theo, ca 6 maart 1883, opgenomen in; Van Crimpen Berends-Albert 1990,nr.328. 

282 2 



reproducties.. Alle prenten werden verspreid via dezelfde firma's en netwerken als reproducties en 
kwamenn terecht in dezelfde geïllustreerde uitgaven. Israels' eigen prenten vormen aldus een 
belangrijkee aanvulling op zijn originele schilderijen, replica's, aquarellen, tekeningen en de 
reproductiess door anderen daarvan. 

Bijj  Jozef Israels was de afstand tussen zijn kunst en de reproductie ervan niet zo groot. Vanaf het 
beginn van zijn carrière is zijn werk gereproduceerd in uiteenlopende prenten en foto's. De schilder was 
zichh in de eerste plaats terdege bewust van zijn band met zijn geesteskinderen, die volgens hem 
zorgvuldigee juridische bescherming verdienden, zoals blijkt uit zijn inzet voor het auteursrecht in 
Nederlandd In de tweede plaats lijk t hij op de hoogte te zijn geweest van de economische waarde van 
dee reproductie van zijn werk. Hoewel hij waarschijnlijk heeft verdiend aan de prenten naar zijn werk, 
iss onbekend hoeveel. Toch moeten de bedragen daarbij niet worden overschat. Waar hij om 
toestemmingg werd gevraagd, gaf hij die doorgaans vriendschappelijk, zonder dat hij er veel voor 
hoefdee te hebben. Bovenal toonde hij zich, in de derde plaats, artistiek betrokken bij de 
vermenigvuldigingg van zijn werk. Hij had uitgesproken voorkeuren voor bepaalde prentmakers en hij 
volgdee het reproductieproces op de voet. Hij controleerde de reproducties nauwgezet, of het nu ging 
omm zelfstandige prenten, de kleine gravures voor almanakken, albums als Kinderen der Zee, 
illustratiess voor Adam Bede, of zijn eigen etsen. Voltooide reproducties werden regelmatig door de 
schilderr gesigneerd en kwamen zo terecht op tentoonstellingen. Op basis van zijn betrokkenheid bij de 
reproductiess gebruikte hij de prenten regelmatig om zijn persoonlijke netwerk te onderhouden dan wel 
uitt te breiden. Tekenend voor zijn betrokkenheid bij de reproducties, was dat hij er bij uitgever 
Krusemann op aandrong om nadrukkelijk zorg te dragen voor de 'uitgaanskleren van zijn kinderen*. 
Zelff  zorgde Israels immers ook als een betrokken geestelijk vader voor zijn geesteskinderen. Gezien 
zijnn bijzondere betrokkenheid bij de reproducties van zijn werk, moeten deze prenten worden gezien 
alss een bijzondere categorie aan de rand van zijn oeuvre van schilderijen, tekeningen, aquarellen, etsen 
enn boekillustraties. 

Dee nauwe samenhang tussen Israels*  originele werk en de reproducties ervan blijkt niet alleen 
inn de betrokkenheid van de meester zelf. Ook in de kunsthandels waar hij zaken mee deed, gingen 
kunstt en reproductie hand in hand. Zowel bij de firma's Buffa, Goupil als Schalekamp waren behalve 
zijnn schilderijen, aquarellen en etsen ook de reproducties ervan te koop. Aangezien van deze firma's 
veell  archiefmateriaal verloren is gegaan, is het moeilijk inzicht te krijgen in de relatie tussen de handel 
inn origineel werk en de reproducties. Gezien de achtergrond van deze firma's is het waarschijnlijk dat 
err een direct verband bestond tussen beide activiteiten. Zoals gebruikelijk waren de firma's van 
oorsprongg uitgevers van reproducties, die na verloop van tijd hun werkzaamheden gingen uitbreiden 
mett de handel in originele grafiek en schilderijen, waarbij de uitgeverij van reproducties overigens 
werdd voortgezet. Illustratief voor de combinatie van prenthandel met kunsthandel is Schalekamps 
gedifferentieerdd aanbod van Israels' producten. Naast diverse fotografische reproducties verkocht de 
firmafirma tevens reproductie-etsen van Steelink, die ook te verkrijgen waren in het prachtalbüm Jozef 
Israels.Israels. I'Homme et I 'Artiste?26 Liefhebbers konden bovendien kiezen voor een originele ets 
NettenboetstersNettenboetsters van de hand van de schilder zelf, in 1900 overigens te koop voor dezelfde prijs als de 
reproductiess van Steelink. Ten slotte verschenen de etsen van de meester zelf in dezelfde geïllustreerde 
tijdschriftenn als de grafische reproducties van de diverse prentmakers. 

Opp 12 augustus in 1911 overleed Jozef Israels. Hierop besloot het kunstlievende genootschap Pictura 
uitt Groningen een standbeeld op te richten voor de beroemde Groninger. Het door Abraham Hesselink 
ontworpenn beeld toont de figuren uit Israels' meesterwerk Langs moeders graf, gereproduceerd in 
brons.227[81]]  Aldus werd de kunstenaar geëerd met een 'monumentale*  reproductie van zijn bekendste 
werk. . 

726726 Verkrijgbaar in het formaat van 46 x 47 cm voor de prijs van f.5>-, zie: Catalogus van Schalekamp 's photographie en 
kunsthandel,kunsthandel, Buiksloot 1900, p, 16. In 1916 waren de etsen verkrijgbaar voor f 3,75 en waren ook nog enkele exemplaren 
'avantt la lettre*  voor f.7,50 zie: Geïllustreerde Catalogus van Schalekamp's photographie en kunsthandel, Amsterdam 1916, 
p.33.. Bovendien was erin 1892 een ets van Dake naar La Couturière leverbaar. Formaat 32 x 45 cmvoordeprijs van f.1,50, 
zie:: Catalogue iüustrede Pulications Artistique, J.M. Schalekamp Amsterdam 1892, p.13-14. 
^TentcaLL Groningen 1999,p.40-4l. 
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