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'Ik'Ik hou er nogal van het nuttige met het aangename te verbinden 'l 
LourensLourens Alma-Tadema (1836-1912) en de reproducties naar zijn werk 
HoofdstukHoofdstuk 7 

Inn 1869 deed De Kunstkronijk verslag van een wel heel bijzonder bezoek aan de Tentoonstelling van 
werkenwerken van Levende Meesters in Amsterdam. De bronzen standbeelden van Ary Scheffer en 
Rembrandtt waren tot leven gekomen en stonden vroeg in de ochtend voor de deur bij Arti et 
Amicitiaee aan het Rokin: 

'Eenn ieder die beseft hoe vervelend en eentoonig 't leven van een standbeeld voortkruipt, kan 
ligtt begrijpen dat die beelden met het nachtelijk en vroege morgenuur woekeren, om zich voor 
diee pijnlijke rust schadeloos te stellen. Toch keek Scheffer zonderling op, toen hij Rembrandt 
voorr zich zag staan. Hetzelfde doel had beiden hier heen getroond. Scheffer maakte een korte 
buigingg voor Rembrandt, liet deze het eerst binnentreden en weldra waren beiden in de 
bovenzalenn van Arti, waar eene tentoonstelling van moderne kunst hen blijkbaar had 
heengelokt.. "Uit Dordt overgewipt, om Arti's tentoonstelling te zien?" vroeg Rembrandt, zijn 
knevell  krullende; '*naar uw gading zal er niet veel bij zijn!" "Wie weet?"antwoordde Scheffer, 
"ikk ben zoo exclusief niet; u weet misschien niet, dat er zelfs nog een periode in mijn 
kunstlevenn geweest is dat men mij Rembrandtiek noemde: toen ik die schilderijen van Graaf 
Ebenhardd b.v. schilderde, die bij de Kat in Dordt waren en nu door de stad Rotterdam voor 
haarr museum Boymans zijn aangekocht." "Jawel, "hernam Rembrandt. "Dat wist ik wel. Gij 
hebtt u niet te beklagen over uw landgenooten. Denk maar eens aan dat Scheffer-Album. "En 
gijj  evenmin. Wat doet Vosmaer niet voor u met zijn "Rembrandt Harmens van Rijn? En wat 
wordtt de oud-Hollandsche school waarvan gij ontegenzeggelijk het hoofd zijt, tegenwoordig 
niett gevierd en nagevolgd?"'2 

Binnengekomenn wandelden de twee beroemde meesters over de tentoonstelling en bespraken de 
modernee kunst. Aangekomen bij Alma-Tadema's schilderij Hoe Claudius keizer van Rome werd, ging 
hunn conversatie voort: 

"Datt is geen alledaagsch kunstenaar", riep Scheffer, "die als *t ware het algemeen type van 
uitgestorvenn rassen weer tracht op te delven en terug te geven. Archeologische schilderkunst!" 
"Zekerr een bestelling voor de bibliotheek van een of ander archeoloog, "zei Rembrandt, "want 
datt is toch de roeping der kunst niet; daar zit geen ziel in, al is het er ook de geheele antieke 
rommelzooo met ontegensprekelijke kennis van zaken tentoongesteld!" "t Is knap", zei 
Schefferr peinzend, "maar, zoo als gezegt, vrees ik, dat de kunst op die wijze van hare roeping 
afwijkt.. Er is nog een ander doek van Tadema, Iaat ons dat in de andere zaal eens gaan zien." 
Aangekomenn bij het werk Wittebroodsweken: "A Ia bonheur!", riep Scheffer uit, "dat is 
aantrekkelijker.. Hier is die archaïstische uitvoering en stijl minder kleingeestig 
tentoongespreid.. De blonde vrouwen-figuur is allerbekoorlijkst van pose en 't kopje 
uitnemendd gemodelleerd de jongeling eveneens. Er ligt een gratie over 't geheel verspreid, die 
eenn ieder bekoren moet." "Voorzeker" hernam Rembrandt, "maar de kleingeestigheid 
waarmeee de geringste détails behandeld zijn, stuit me tegen de borst, Zie die tafel en dien 
vloerr eens." "Ik kan me ligt voorstellen," ging Scheffer voort, terwijl hij de détails 

11 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, ll-Ü-1875, Nr.15, Vosmaer-archief RPK. Eerder schreef ik een ongepubliceerde 
doctoraalscriptiee Tussen kunst en reproductie. Over de betekenis van reproducties voor het werk van Sir Lawrence Alma-
TademaTadema (1836-1912), Vrije Universiteit (1996) waarvan delen zijn gepubliceerd in R.M. Verhoogt, 'En nu nog een paar 
woordenn business. Over reproducties naar Alma-Tadema', Jong Holland 12 (1996) 4, pp.22-33. 
22 Anoniem, *A propos van de tentoonstelling van schilderijen van levende meesters in Arti et Amicitiae', De Kunstkronijk 
(1869),, p.3. 
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naauwkeurigg bekeek, "dat een man als gij, die voor  licht en bruin leefde, en menig détail voor 
uww effect hebt verwaarloosd-"  "Verwaarloosd? kies liever  een ander  woord!"  riep Rembrandt 
norschh uit. "Wat hebt gij  met uw aanbidding van omtrek en lijnen niet "verwaarloosd!"  Dat 
dachtt  ik onlangs nog toen ik bij  Fodor  uw "Christu s Consolator"  bezag: zeer  wijsgeerig, diep 
doordacht,, streng geteekend, maar  - geen schilderij! "  "Dat hebben ze in mijn leven anders 
gevonden!""  zei Schetter  peinzend met het hoofd knikkende. "Ge zijt er  ten minste in uw leven 
mett  uw kunst beter  bij  gevaren dan ikP'hernam Rembrandt eenigszins spijtig. "D e 
nakomelingschapp denkt met zijn standbeelden alles goed te maken!"' 3 

Dezee fictieve conversatie tussen Rembrandt en Scheffer  geeft een 'realistisch' beeld van de 
toenmaligee waardering voor  Alma-Taderna *s werk in Nederland. Weliswaar  ontving hij  in 1862 een 
goudenn medaille voor  zijn Merovingische schilderij  Venantins Fortunatus leest zijn gedichten voor 
aanaan Radegonda en werd hij  in 1868 onderscheiden voor  zijn bijdrage aan de Nederlandse kunst, maar 
inn het 'land vann Rembrandt*  viel zijn * archeologische' schilderkunst uit de toon bij  de Realistische 
genre-- en landschapsschilderkunst van Roelöfs, Mauve en Israels. Over  het algemeen was ér  respect 
voorr  zijn technische vaardigheid en grote archeologische kennis van het verleden* maar  niet meer  dan 
dat.44 Weer  buitengekomen, werden de bronzen Rembrandt en Scheffer  nog begroet door  het beeld van 
dee dichter  Vondel, waarna de drie heren terugkeerden naar  hun voetstuk. 

Toenn de standbeelden SchetYer  en Rembrandt in 1869 zijn werk bespraken, had de in Friesland 
geborenn Alma-Tadema zijn vaderland al lang verlaten. Sinds 1852 werkte hij  in Antwerpen onder 
invloedd van zijn leermeesters Louis de Taeye (1822-1890) en Henri Leys (1815-1869). Daar  beleefde 
hijj  in 1861 ook zijn eerste succes met zijn schilderij  De opvoeding van de kinderen van Clovis 
(1861).[82JJ Na enkele werken met Middeleeuwse onderwerpen, legde hij  zich toe op de verbeelding 
vann het oude Egypte. Met zijn schilderij  Pastimes in Ancient Egypt 3,000years ago (1863) debuteerde 
hijj  in 1864 op de Salon in Parijs en veroverde hij  direct een gouden medaille,[95] In hetzelfde jaar 
maaktee de 'archeoloog onder  de schilders*  kennis met de schatten van het Oude Romeinse Rijk . Na 
eenn bezoek aan de opgravingen van Pompei'  raakte hij  definitief in de ban van deze rijke  historische 
periode,, resulterend in talloze Grieks-Romeinse schilderingen.5 

Alma-Taderna'ss archeologische verbeelding van het verleden trok ook de aandacht van de 
invloedrijk ee kirasmandelaaruitgever  Ernest Gambart. De handelaar  had het vak destijds nog geleerd 
bijj  Goupil, maar  was nu inmiddels zelf toonaangevend onder  zijn eigen naam en deed onder  meer 
goedee zaken met het werk van de kunstenaarss Henri Leys en Rosa Bonheur  (1822-1899). Via hen had 
hijj  ongetwijfeld al gehoord van de talentvolle schilder  Alma-Taderna. De eerste ontmoeting met de 
jongee schilder  vond plaats in 1864, Nadat Alma-Taderna had gehoord dat de invloedrijk e handelaar 
naarr  Antwerpen zou komen, arrangeerde hij  een ontmoeting via een zorgvuldig gepland misverstand. 
Toenn Gambart een bezoek wilde brengen aan het atelier  van de schilder  Joseph Laurent Dyckmans 
(1811-1888),, zorgden Alma-Tadema's vrienden ervoor  dat Gambarts koetsier  het adres opkreeg van 
dee jonge Fries, fel de veronderstelling dat hij  het atelier  van Dyckmans binnenging, stapte de 
handelaarr  vervolgens bij  Alma-Taderna naar  binnen. De kunstkoper  vatte het 'misverstand1 sportief 
opp en was direct onder  de indruk van het werk. Hij  bood Alma-Tadema zelfs een contract aan voor 
maarr  liefst 24 schilderijen, die hij  zou betalen tegen oplopende prijzen. Aanvankelijk ging Gambart 
daarbijj  af op het schilderij  Bij het verlaten van de kerk in de vijftiende eeuw (1864). Ahna-Tadema 
wistt  hem echter  snel te overtuigen van zijn Egyptische onderwerpen en van zijn nieuwe belangstelling 
voorr  de Grieks-Romeinse Oudheid. De handelaar  stemde toe en dacht daarbij  ongetwijfeld aan het 
success van jonge Engelsen als Frederick Leighton (1830-1896), Albert Moore (1841-1893) en Edward 
Poynterr  (1836-1918), die in deze tij d de aandacht hadden getrokken met onderwerpen uit de Klassieke 

33 Anoniem, 'A propos van de tentoonstelling van schilderijen van levende meesters in Arti et Amicitiaé', De Kunstkronijk 
(1869),p.4. . 
44 Zie over receptie van Alma-Tadefna in Nederland: Meédendorp Pijl 1996, p.21-30. 
55 Zie over de populariteit van Oriëntaalse onderwerpen bij andere Nederlandse kunstenaars: Dé Leeuw 1985, p.10-37. 
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Oudheid.66 Mede op advies van Gambart verhuisde Alma-Tadema in 1865 vanuit Antwerpen naar het 
meerr mondaine Brussel waar hij werkte aan zijn eerste grote opdracht. Vanaf deze periode begonnen 
zijnn schilderijen langzaam maar zeker steeds beter te verkopen. Naar aanleiding van dit bemoedigende 
resultaat,, gaf Gambart Alma-Tadema in 1868 een tweede grote opdracht, nu voor 52 schilderijen. De 
beidee opdrachten zorgden voor een buitengewoon succesvolle samenwerking tussen de kunstenaar en 
zijnn handelaar.7 In het verleden had Gambart al eerder successen geboekt met SchefYer, Israels, 
Holmann Hunt en Rosa Bonheur, maar vanaf nu was Gambarts naam vooral verbonden met de jonge 
Alma-Tadema,, Gambarts biograaf Jeremy Maas schreef het later treffend: 

'hii  him Gambart found a painter who was tailor-made to his requirements; industrious, never 
soo rarefied in his idealism as to be blind to the vagaries of the art market, and unfailingly 
capablee of painting rich and luscious pictures exactly suited to the tastes of the new 
bourgeoisie,, particularly in England and America. It is no exaggeration to say that, while he 
wass aided and abetted by that genial figure, Alma-Tadema was Gambart's greatest creation-.*8 

Dankzijj  de opdrachten van Gambart was Alma-Tadema aan het einde van de jaren zestig uitgegroeid 
tott een bekende kunstenaar. Zo schreef hij op 8 juni 1868 aan zijn neef H.W. Mesdag: 

'indienn er een liefhebber naar mijn schilderijen gevraagd heeft geloof mij deze is het meer om 
vann mij een werk te bezitten dan wel omdat hij het mooi vindt *[.»] Een ding is zeker namelijk 
datt ik te Parijs meer reputatie heb dan in Holland en België. Iedereen kent me daar. Bc heb 
zelfss een Heer gerencontreert die mij aangeboden heeft een huis naar mijn believen en 
behoeftee en teekeningen te bouwen op een hem toebehoorend terrein [...] Ik heb er niet direct 
inn gebeten dewijl het mij nu nog niet zoo geheel en al past. Wij hebben nog eenige huizen 
wezenn zien zeer lief en mij zeer passend allen ongeveer 5,6 of 7 duizend franken huur 
doendee gelegen rondom rue de Boulogne rue de Bruxelles rue Laval etc. dus goed in Parijs. 
Hett is mij dus gebleken dat het zeer mogelijk is een geheel huis met tuin te Parijs te bewonen. 
Wijj  hebben die zaak echter nog maar wat uitgesteld, er is du reste nog geen haast bij en 
hebbenn wij tijd.'9 

Desondankss werd zijn werk in Frankrijk, net als in Nederland of België, nog weinig verzameld. Zijn 
schilderijenn vertrokken vooral naar Engeland. Gambart had de jonge kunstenaar in de Victoriaanse 
kunstwereldd geïntroduceerd waar hij kennismaakte met tijdgenoten als J.E, Millais, D.G. Rossetti 
(1828-1882)) en G.F. Watts (1817-1904). In Engeland ontmoette hij bovendien zijn toekomstige 
(tweede)) echtgenote Laura Theresa Epps (1854-1909). Terwijl de weg naar Parijs was afgesloten door 
dee Frans-Duitse oorlog, werd hij in Engeland in meerdere opzichten met open armen ontvangen. Hij 
verhuisdee naar Londen en groeide in de jaren zeventig uit tot een van de toonaangevende Victoriaanse 
kunstenaars.. Vanaf toen was Engeland zijn tweede vaderland. In tegenstelling tot 'Scheffer en 
Rembrandt'' hadden veel Engelse critici wel veel bewondering voor deze archeologische schilder van 
dee Grieks-Romeinse Oudheid. 

Gambartt trok zich aan het begin van de jaren zeventig langzaam terug uit de kunsthandel 
terugg en droeg op 25 maart 1871 zijn bedrijf over aan zijn neef LH. Lefêvre. Toch bleef de oude 
handelaarr nog jaren op eigen naam en rekening actiefin de kunsthandel en onderhield hij nauwe 
contactenn met Alma-Tadema.10 In het voetspoor van Gambart zette Lefêvre de handel in schilderijen 
alsmedee de uitgave van reproducties voort. De Engelse firma Lefêvre, later in samenwerking met 

66 Barrow 2001, p. 56-57. 
77 Zie over deze kennismaking van Gambart met Alma-Tadema: Swanson 1977, p.14-15 en Meedendorp Pijl 1996, p. 26-28. 
8Maasl975,p.l71. . 
99 Brief van Alma-Tadema aan H.W. Mesdag, 6-6-1868, geciteerd in: Meedendorp Pijl 1996, p.28. 
100 Brief van Alma-Tadema aan Gambart, 18 maart 1902,, inv. 1990-A.987 Fondation Custodia Parijs. Het is één van de 
laatstee brieven van de schilder aan zijn handelaar. Minder dan een maand later, op 12 april 1902, overleed de beroemde 
handelaar. . 
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Pilgeram,, continueerde de relatie met Alma-Tadema en bleef zo de belangrijkste firma  voor  zijn werk en 
dee reproducties ervan. 

Alma-Tademaa zag zijn werk gereproduceerd in vele gravures, etsen, litho' s en foto's. 
Daarnaastt  werden er  reproducties naar  zijn werk gepubliceerd in uiteenlopende geïllustreerde 
uitgavenn - van tijdschrifte n en tentoonstellingscatalogi tot archeologische overzichtswerken. Na 
Schefferr  en Israels staan in dit hoofdstuk de reproducties van Alma-Tadema's werk centraal. Wat 
voorr  reproducties verschenen er  van zijn werk en hoe ging deze schilder  om met de prenten naar  rijn 
werk?? Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing over  de betekenis van reproducties voor 
Alma-Tademaa en zijn werk. De geboren Fries had zich in veel opzichte tot Engelsman gevormd en 
werdd zelfs in de Engelse adelstand verheven tot Sir  Lawrence Alma-Tadema. Voor  de aanduidingen 
vann zijn werk hanteer  ik zoveel mogelijk de oorspronkelijk titel. Na zijn vroege werken uit zijn 
Continentalee periode gebruik ik voornamelijk de Nederlandse titels. Na zijn verhuizing naar  Engeland 
veranderdee de titels voornamelijk naar  Engelse bijschriften. Voor  de kunstenaar  zelf gebruik ik de 
naamm Alma-Tadema. Aanvankelijk was hij  geboren met de achternaam Tadema. De term Alma 
voegdee hij  later  zelf toe. Over  wanneer  en waarom hij  dat deed zijn de meningen verdeeld. Volgens 
sommigenn was het een doopnaam, afkomstig van zijn grootvader. Een ander  vernaai is dat hij  de term 
toevoegdee om zijn werk meer  op de voorgrond te plaatsen bij  tentoonstellingen, die, zoals destijds 
gebruikelijk ,, op alfabet werden ingericht. Om de aandacht van de argeloze bezoeker  (inclusief critici , 
uitgeverss en handelaren!) te trekken was de naam Alma-Tadema aantrekkelijker  dan Tadema. Of dit 
verhaall  waar  is, weten we niet, maar  gezien de zakelijk inslag van de kunstenaar  moeten we het niet 
uitsluiten.. Feit is dat hij  al vanaf zijn zestiende jaar  zijn werk signeerde met Alma-Tadema.11 

Alma-TademaAlma-Tadema en Het 'copyright' 

Alss zoon van een notaris was Alma-Tadema van huis uit vertrouwd met de wereld van het recht. 
Aanvankelijkk  leek hij  in de wieg gelegd voor  een juridische toekomst. Hij  koos echter  voor  een 
artistiekee loopbaan, waarover  de biografe Helen Zimmern later  schreef: 

'Todayy we hardly know whether  it is more touching or  more comic to think of the painter  of 
"Sappho" ,, of 'Phidias', of the ^First-born "  of so many masterpieces, as destined for  the dry, 
dusty,, unpoetic profession of the law.'12 

Mett  zijn keuze voor  het kunstenaarschap nam hij  echter  nooit volledig afscheid van het recht. De 
eerstee expliciete aanwijzing van Alma-Tadema's juridisch besefis een brief aan zijn goede vriend, de 
classicuss en juris t Mr  Carel Vosmaer  (1826-1888),13 Het ging om enkele schetsen met de 
personificatiess Muziek en Tekenkunde, gemaakt ter  decoratie van zijn atelier. De schetsen zouden 
eventueell  in prent verschijnen bij  de Leidse uitgever  Sijthoff . Voor  het geval de reproducties 
daadwerkelijkk  zouden worden uitgegeven, stelde Alma-Tadema: 'dan zal Mr  Sijthoff mij  iets moeten 
geven.. b.v. een **Royalty." 14 Het reproduceren en verspreiden van zijn composities was voor  hem geen 
vrijblijvend ee aangelegenheid. Het exploiteren van zijn werk via repmductie vereiste enige compensatie 
aann de kunstenaar  in de vorm van een 'royalty' . Gezien het ontbreken van een Nederlands auteurswet 
voorr  beeldende kunst was de uitgever  Sijthof hiertoe niet wettelijk verplicht De wens van de schilder 
getuigtt  van een algemeen juridisch besef, zoals dat bij  steeds meer  kunstenaars doordrong. Om 
onbekendee redenen kreeg het plan tot een zelfstandige uitgave van zijn schetsen geen gevolg, maar 
kwamenn ze uiteindelijk terecht in De Kunstkronijk, waarover  later  meer. 

1'' Swanson 1977, p.8. Illustratief is de signatuur op het vroege zelfportret uit 1852: L Alma-Tadema fee et inv 1852 15/3, 
zie:zie: Swanson 1990, nr.7. 
l2Zimmernl886ip.2. . 
133 Zie over de vriendschap tussen Alma-Tadema en Vosmaer: Heijbroek 1989, p.130-147 en over Vosmaer: Praamstra 1997, 
p.83-98. . 
144 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 26-X-1874, Vosmaer-afchief Nr.1 la, 1 lb RPK Amsterdam. 

288 8 



Alma-Tadema'ss verdoek om een royalty roept de vraag op hoe hij omging met copyrights op 
zijnn werk. Had hij afspraken met kunsthandeluitgevers over de mogelijke reproductie van zijn 
schilderijen?? Het is waarschijnlijk dat de reproductierechten een belangrijk element waren bij de handel 
inn zijn werk. Het is goed denkbaar dat Gambart, die, zoals we zagen, zich als geen ander bewust was van 
hett belang van copyrights, met Alma-Tadema afspraken heeft gemaakt over het copyright van de 
diversee werken. Er bestonden in ieder geval wel afspraken hieromtrent tussen de kunstenaar en 
Gambartss opvolgers, Pilgeram & Lefèvre. Zo schreef Alma-Tadema aan Vosmaer over de verkoop van 
hett werk ,4 Parting Kiss (1882) ook wel bekend als Au Revoir: 

'Diee liefhebbers zijn mooye lui.[...] Mijn Au Revoir dat nu te Parijs te zien zal zijn in de Salie 
Petitt was gereserveerd door een amateurvriend voor een lage prijs. Madame had er geen plezier 
in,, ten minste niet om mij aangenaam te zijn. Zoo als zij niet besliste verkocht ik de schilderij in 
dee 12 uren voor hetzelfde geld plus copyright aan mijn kunstkooper die er binnen het uur L 
15000 aan verdiende aan een andere amateur. Nu is die vriend natuurlijk kwaad, t kan mij niet 
schelen.*15 5 

Alma-Tademaa verkocht het schilderij 'plus copyright' aan zijn 'kunstkooper' L.H. Lefèvre, die het 
vervolgenss doorverkocht aan een liefhebber. Daarbij heeft de handelaar het reproductierecht 
waarschijnlijkk niet afgestaan, getuige de gravure die hij enkele jaren later van dit werk uitgaf.16 Een 
anderr voorbeeld is At the Shrine of Venus (1888, CCLXXXDC), waarvan de schilder het 
reproductierechtt al voor de tentoonstelling bij de Royal Academy had verkocht aan de Berlin 
Photographicc Company.17 Bij de verkoop van Tarquinius Superbus aan Pilgeram & Lefèvre deed hij 
eveneenss het copyright van de hand. Toen The Magazine of Art in 1878 een reproductie ervan 
publiceerde,, deed men dit met expliciete dank aan deze kunsthandel.18 

Inn de schaduw van het reproductierecht speelde bij Alma-Tadema ook het tentoonstellingsrecht een rol. 
Hett exposeren van kunstwerken bood een belangrijke mogelijkheid voor de commerciële exploitatie van 
kunstwerken.199 Het was opnieuw Gambart die de trend had gezet, waarna vele kunsthandelaren 
probeerdenn om populaire kunstwerken via expositie lucratief uit te buiten, dit overigens vaak buiten de 
kunstenaarr om. Zo zag Alma-Tadema eens tot zijn grote ongenoegen de schets Hush! She sleeps (1870, 
LXXXV )) geëxposeerd door de kunsmandelaaruitgever McLean, zonder dat hij hierover van tevoren was 
geïnformeerd: : 

'Mayy I be allowed to say mat I am sorry to see that the old sketch called Hush dating as far as 
18700 is exhibited publicly. Really, exhibition-makers ought to ask the artist's permission to use 
hiss name in order to attract the public to pay their shillings for his show.'20 

Dee schilder raakte hiermee de kern van het tentoonstellingsrecht Het exposeren van een kunstwerk was 
eenn vorm van exploitatie waarbij het belang van de kunstenaar direct in het geding was, zoals de 
schilderr wist. Hij achtte deze schets verouderd en niet (meer) representatief voor zijn artistieke 
kwaliteitenn van dat moment en dus niet geschikt voor expositie. Afgezien van het belang van de 
kunstenaar,, moest uiteraard ook rekening gehouden worden met de belangen van de eigenaar. Illustratief 
hiervoorr is een brief van Alma-Tadema aan de acteur Coquelin betreffende zijn schilderij Reverie (1874 
opuss CXLI). De schilder wilde het werk exposeren en vroeg daarvoor tevens toestemming aan de 
nieuwee eigenaar. Na diens goedkeuring schreef hij: 'Comme vous n'avez pas reprondre a ma 

133 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 3-V-1882, Vosmaer-archief Nr.63 RPK Amsterdam. 
166 Op 1 juli 1884 verscheen bij hem een gravure ervan door de Franse graveur Auguste Blanchard. 
177 Swanson 1990, nr.326. 
188 The Magazine of Art (1878). 
199 Maas 1975, p.30. 
200 Alma-Tadema geciteerd in: Swanson 1990, p. 159. 
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propositionn de l'expose a la gallery. Ici j'ai en avoir  votre permission de Ie faire et dis aujourd'hui c'est 
deposee la et visible a tous les visiteurs comme votre propriete.'21 

Alma-Tadema'ss belangstelling voor  het auteursrecht ging verder  dan zijn eigen werk. In zijn 
bibliotheekk bevonden zich enkele juridische publicaties.22 Zo bezat hij  W. Briggs, The Law of 
internationalinternational copyrights. Prospectus of work, giving contents and index (1906), M, Routh, The Law of 
artisticartistic copyrights (1881) en verschillende Amerikaanse wetswijzigingen.23 In een recensie van The Law 
ofof artistic copyrights in de Art Journal verweet men Routh dat deze te veel vanuit het belang van de 
kunstenaarss had geschreven en daarbij  de belangen van andere partijen, zoals de eigenaar, te kort had 
gedaan.244 Gezien het voorgaande is het de vraag of Alma-Tadema deze kritie k deelde. 

Tekenendd voor  zijn betrokkenheid bij  het auteursrecht is ook zijn inzet voor  de verbetering van 
dee juridische bescherming van kunstenaars en hun werk in het algemeen. Op 27 april 1897 schreef 
Alma-Tademaa aan de bevriende kunstenaar  Edward Burne-Jones: *I  left at 7 to reach home for  a match 
off  food to be at 8.30 at the Commission Meeting of the Copyright Law wich lasted til l 12 midnight,' 25 

Ruimm eenjaar  eerder  was tijdens een bijeenkomst van de St. John's Wood Art s Club van 24 februari 
18966 de Copyright Law Committee opgericht Alma-Tadema werd benoemd tot voorzitter  van de 
commissie,, die tot taak had de regelgeving op het gebied van het auteursrecht nader  te onderzoeken. Het 
uiteindelijk ee doel was het formuleren van een wetswijziging om te komen tot betere wetgeving. De 
commissiee bestond verder  uit prominente schilders, graveurs en vormgevers. Haar  aanbevelingen 
werdenn overgenomen door  de Royal Academy en aangeboden aan het Britse Parlement26 Alma-
Tadema'ss voorzitterschap van de Copyright Law Committee onderstreept zijn belangstelling voor  het 
auteursrecht,, waarmee hij  inmiddels de nodige ervaring had opgedaan. Met zijn inzet voor  het 
auteursrechtt  trad hij  bovendien in de voetsporen van Gambart, die al in 1863 een pleidooi had gehouden 
voorr  het auteursrecht dat nog steeds actueel was. 

ZelfstandigeZelfstandige reproducties 

Gravures,Gravures, etsen enfotos 
Tijdenss zijn verblij f in Antwerpen voltooide Alma-Tadema in 1861 zijn schilderij  The Education of 
thethe Children ofClovis (1861, XIV).[82] Hij  had het werk in opdracht gemaakt voor  de Antwerpse 
Verenigingg voor  de Bevordering van de Beeldende Kunsten. Het werk zou worden verloot. De nieuwe 
gelukkigee eigenaar  was niemand minder  dan de Belgische Koning Leopold. Het omvangrijke werk 
baardee veel opzien en vormde het eerste succes voor  de jonge schilder. Na de tentoonstelling in 
Antwerpenn was het in datzelfde jaar  1861 nog te bewonderen op de expositie van Levende Meesters 
inn Den Haag, waarna het in 1864 en 1866 te zien was in het Amsterdamse Arti  et Amicitiae. Gezien 
ditt  succes is het niet toevallig dat de Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten in 
Nederlandd juist dit werk koos voor  de premieplaat van 1866.28 Net als in Antwerpen werd ook hier 

211 Brief van Alma-Tadema aan Coquelin, 23-4-1892, fav. 1992-A.420 Fondation Custodia Parijs. 
222 Het Van Gogh Museum in Amsterdam bezit een overzicht van zijn bibliotheek 
233 Senate,-S. 6330 A Bill  to amend and consulate the acts representing copyright, Washington 1906. Senate,-S.81 90 A Bill 
toto constitute and revise the acts respecting copyright, Washington 1907. 
244 M. Routh, The law of artistic copyright, Remington & Co, London 1881. In een kritische recensie van dit werk verwijt 
menn de auteur Routh te veel vanuit de kunstenaar te redeneren en de belangen van de koper hierbij te kort te doen, zie: 
Anoniem,, The Art Jbuwia/(188I),p.256. 
255 Brief van Alma-Tadema aan E. Burne-Jones, 27-4- 1897,1.9308c Fondation Custodia Parijs. 
266 De commissie bestond uit L. Alma-Tadema R.A. (schilder) voorzitter; Frank Dicksee R.A (schilder), penningmeester; 
Edwinn Bale R.I. (schilder) secretaris; Alfred East A.R.A., R.I. (schilder); George Simonds (beeldhouwer), W. Reynolds 
Stephenss (beeldhouwer/vormgever); G.A. Storey, AJR..A (schilder); Solomon J. Solomon A.R.A. (schilder); C. F. A Voysey 
(architect/vormgever);; J.C. Webb (graveur); H. A. Voysey (juridisch adviseur); Vanaf 28 februari 1896 hield de commissie 
gedurendee twee en een halfjaar, wekelijks haar vergaderingen, zie: Edwin Bale, *The law of artistic copyright: an 
exposition',, The Magazine of art (1899), p.262-265. 
277 Gewezen kan worden op de affaire rondom Millais' schilderij Bubbles (1885) dat tot ergernis van de kunstenaar gebruikt 
werdd voor een reclame-affiche van de bekende zeepfabrikant Pears'. Zie: Millais 1899 (II), p. 186-191. Voor deze zaak en de 
regelingg van het Engelse auteursrecht verwijs ik naar hoofdstuk 3. 
2«ZieHeijl989,p.l54. . 
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eenn kunstverloting georganiseerd. Voor hen die bij de verloting geen geluk hadden was een 
reproductiee beschikbaar, gegraveerd door J.H. Rermefeld, die eerder prenten had gemaakt van Israels' 
werk.299 Rennefelds gravure van The Education of the Children ofClovis (1861, XIV) behoort daarmee 
tott de vroegste zelfstandige prenten naar Alma-Tadema's werk. Terwijl het geschilderde origineel bij 
dee Koning van België hing, was de reproductie ervan beschikbaar voor de gewone man. 

Naa zijn Antwerpse periode verhuisde Alma-Tadema in 1865 naar Brussel. Hij betrok een 
atelierr aan de Rue de Palais nr. 51 dat hij deelde met de Belgische fotograaf J. Dupont.30 Het 
fotografischh medium was inmiddels het experimentele stadium ontstegen en werd nu op steeds 
ruimeree schaal toegepast voor de reproductie van kunstwerken. Samenwerking tussen een schilder en 
eenn fotograaf was niet meer nieuw; Ary Scheffer en Jozef Israels heten al tien jaar eerder hun werken 
fotograferen.. Wel nieuw was de intensieve en structurele wijze waarop Alma-Tadema en Dupont met 
elkaarr samenwerkten. De schilder liet tijdens het schilderen zijn werken in verschillende fasen 
vastleggenn door de fotograaf. Op basis van dergelijke foto's experimenteerde hij vervolgens uitvoerig 
mett de vormgeving van zijn composities.31 Hij gebruikte Duponts reproducties als 'fotografische' 
tussenstadiaa bij de totstandkoming van zijn werk. Overigens maakte Dupont ook vele portretten van 
Alma-Tademaa en zijn gezin. Als dank voor de diverse foto's gaf Tadema zijn schilderij The Mirror 
aann de fotograaf, zoals hij Vosmaer schreef: 

'Dupontt who, has photographed my family more than once, to be explicit: some hundred 
portraitss and who has reproduced several of my paintings, I paid with a sketch of a day's 
work.. His excellency [J.Dupont] has sold the thing for 3,000 francs, it turned up here for sale 
[and]]  has caused me troubles with my art dealer and at last it has been sold to some lover of 
artt for 6,000 francs.'32 

Dee kunsthandelaar in kwestie was Gambart, dié, zoals eerder bleek, zeer gespitst was op fotografen. 
Hett op de markt komen van dit werk verstoorde zijn handel. Opmerkelijk genoeg lijk t dit schilderij 
vann de fotograaf Dupont een grotere bedreiging voor zijn handel in schilderijen, dan Duponts foto's 
voorr zijn handel in reproducties. De foto's van Dupont hebben waarschijnlijk maar in zeer beperkte 
matee het gezamenlijk atelier verlaten. Gezien de functie van de foto's lijken ze vooral voor intern 
gebruikk te zijn geweest. 

Eenn interessante vroege foto is een reproductie van de aquarel In the Temple (1872, XCVH), uit 
1872,, waarvan het Fries Museum te Leeuwarden een exemplaar bezit. Alma-Tadema woonde en werkte 
inmiddelss in Londen, waar hij doorwerkte aan de vele werken in opdracht van Gambart. Ook deze foto 
blijktt uitgegeven door Gambart, Hoewel in hoofdstuk 3 is geschetst hoezeer deze handelaar ten strijde 
trokk tegen illegale fotografen, moet worden benadrukt dat zijn ergernis vooral was gericht tegen 
frauduleuzefrauduleuze fotografen; niet tegen het medium als zodanig. Integendeel, al in de jaren veertig waagde hij 
zichh als een der eersten in de handel van foto's. Het is niet duidelijk wanneer Gambart de eerste foto's 
naarr Alma-Tadema's werk liet maken, maar wellicht niet veel eerder dan 1870. In deze periode werd 
Alma-Tadema'ss werk nog op bescheiden schaal gefotografeerd, dit tot teleurstelling van de kunstenaar 
zelf,, die hierover in 1873 klaagde tegen Vosmaer: 'De uitgave van photografieen is een moeyelijk ding 
dee uitgevers willen er geen geld genoeg voor uitgeven.'33 De kunstenaar zelf zag wel mogelijkheden 
voorr fotografische reproductie, maar was nu eenmaal afhankelijk van de medewerking van uitgevers. 

Hett schilderij dateert uit 1864. In hetzelfde jaar verscheen in opdracht van de Vereniging van Schone Kunsten in Gent een 
groott formaat litho van de firma R.Bong en Hönemann naar de Queen Fredegonda at the deathbed of bishop Praetextatus 
(18644 opus XX) uit 1866, zie: Swanson 1990,p.l33. 
300 Swanson 1990, nr.98. 
3'' Het eerste voorbeeld van deze werkwijze was volgens Swanson: The Armourer 's shop in Ancient Rome (1866 XU). 
322 zie brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 28 mei 1873, Leiden, Zie: Swanson 1990,nr.98 The Mirror,  1868 zie ook op 
hett schilderij: *A son ami J.Dupont, L-Alma-Tadema1 

333 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 28-V-1873, Nr. 7, Vosmaer-archief RPK Amsterdam 
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Tott  teleurstelling van de kunstenaar  ging de voorkeur  van uitgevers vooralsnog uit naar  traditionele 
gravuress en etsen. Toen Gambart zijn favoriete werk van Alma-Tadema, The Vintage Festival, wilde 
latenn reproduceren, koos ook hij  voor  een traditionele gravure, niet voor  een foto. De kunstenaar  had 
hett  werk in opdracht van de handelaar  gemaakt en in 1870 voltooid. Met het oog op de gravure gaf de 
handelaarr  hem eveneens de opdracht om een verkleinde versie van het werk te maken, die ruim een 
halfjaarr  later  voltooid was.34[83] Enkele maanden later  was de eerste, grote, versie te bewonderen in 
Gamhartss French Gallery in Londen, waar  het werk al snel werd gekocht door  de vermogende 
bankierr  Baron J.H.W. von Schroeder. Het grote schilderij  vertrok naar  de nieuwe eigenaar  en de 
reductiee ging naar  de bekende graveur  Auguste Blanchard. Al voordat de prent was verschenen, 
schreeff  The Art Journal in 1871: 

'I tt  is placed in the hands of the eminent engraver  Blanchard, whose reputation is very high in 
Englandd as well as in France. He is certain to produce a plate of surpassing merit; for  the style 
andd "manner"  of the picture is precisely suited to the burin of the master.*35 

Hett  was ongetwijfeld de keuze van Gambart om zijn favoriete 'Alma-Tadema* door  Blanchard te laten 
graveren.. Hij  kende ongetwijfeld Blanchards fraaie gravures naar  Scheffers werk, zoals naar  diens 
ChristusChristus Remunerator. De Franse graveur  had in Engeland inmiddels naam gemaakt met prenten naar 
diversee beroemde Victoriaanse meesters, zoals zijn gravure uit 1858 naar  het beroemde Derby Day van 
W.P.. Frit h en zijn prent uit 1867 naar  The Finding of the Saviour in the Tempte van W. Holman Hunt 
Hett  waren twee zeer  populaire prenten, succesvol uitgegeven door  Gambart36 Gambart moet een groot 
bewonderaarr  van deze Franse graveur  zijn geweest en voorzag hem van diverse opdrachten voor 
reproductie.. Gecharmeerd als hij  was van de schilderijen van Alma-Tadema, is het dan ook niet verwon-
derlij kk  dat hij  voor  de reproductie ervan opnieuw koos voor  Blanchard. De graveur  had reeds ervaring 
opgedaann met Alrna-Tadema's werk, getuige zijn gravure naar  het Egyptische werk Pastimes in Ancient 
Egypt:Egypt: 3>ÖQQ years ago, opgenomen in The Art Journal van 1S67.37 Blanchards gravure naar  The 
VintageVintage Festival verscheen volgens het register  van de PSA op 8 januari 1S74.38 Deze is daarmee de 
eerstee zelfstandige reproductie van een werk van Alma-Tadema die in dit register  vermeld staat. De 
prentt  werd overigens niet meer  uitgegeven door  Gambart zelf, maar  door  zijn opvolger  en heef L.H. 
Lefèvre. . 

Naa Blanchards gravure van The Vintage Festival verschenen bijna twee jaar  later, op 24 
decemberr  1875, opnieuw twee gravures van zijn hand naar  werken van Alma-Tadema: Thé Picture 
GalleryGallery en The Sculpture Gallery.39 Voor  de reproductie van deze twee werken schilderde Alma-
Tademaa opnieuw een reduction van het origineel als een alternatief voor  de graveur. Sterker  nog, de 
reductiee van The Picture Gallery was ogenschijnlijk al eerder  af dan het origineel. Zo schreef hij  aan 
Vosmaer::  *De grote schilderijen zijn nog steeds in wording, de reductie van de schilderijen liefhebber  is 
nuu te Parijs bij  Blanchard die er  de gravure van begonnen heeft.*40 Hoewel een reductie doorgaans 
impliceertt  dat deze na het origineel gemaakt wordt, lijken deze verschillende versies hier  eerder  naast 
elkaarr  te zijn geschilderd. Toch zijn er  opmerkelijke verschillen. Het grote schilderij  biedt een Romeinse 
sctólderijengallerijj  met diverse figuren die wel zijn geïdentifeerd als mensen uit de directe omgeving 

344 Swanson 1990, nr.122, (origineel) en nr.I30 (reductie). 
355 Anoniem, 'Minor topics', The Art Journal 10 (1871), p.147,166. 
366 De roem van Derby Day is in grote mate te danken aan zijn prent, zie: Engen 1975, p.49, Maas 1975, p.103-104,112-113, 
131-1322 en Engen 1995, p.49-50. 
377 Swanson 1990, p.132. Zie over andere prenten van Blanchard naar Alma-Tadema: W. Armstrong, 'Recent Engravings', 
TheThe Art Journal (1884), p.212. 
388 The Vintage Festival, A.Blanchard lijngravure, Pilgeram and Lefèvre, 8 januari 1874, zie: Friend 1886, p.239. 
399 The Picture Gallery (Ancient Rome). Companion to "  The Sculpture Gallery", A- Blanchard lijngravure , Pilgeram and 
Lefèvre,, 24 december  1875, zie: Friend 1886, pi 75; The Sculpture Gallery (Ancient Rome). Companion to "The Picture 
Gallery",Gallery", A. Blanchard lijngravure, Pilgeram and Lefèvre, 24 december 1875,zie Friend 1886,205 en ook Maas 1975, 
p.242. . 

Brieff  van Alma-Tadema aan G Vosmaer, 26-XU-I873, No,9, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. Zie ook Swanson 1990, 
nr.1222 (origineel) en nr.130 (reductie). 
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vann de kunstenaar. De oude kunsthandelaar in centrum van de voorstelling is naar alle waarschijnlijk 
niemandd minder dan Ernest Gambart, met op de achtergrond zijn opvolgers: PJ. Pilgeram en Léon 
Lefèvree en rechts ernaast de invloedrijke handelaar Paul Durand-Ruel. Op dé voorgrond kijken twee 
mannenn ingespannen naar een werk op de ezel, dit zijn wellicht de kunsthandelaren Henry Wallis en 
Charless Deschamps. Het zijn stuk voor stuk bekende zakenrelaties van de oude kunsthandelaar, 
waarmeee deze Romeinse scène tevens een interessante afspiegeling is van de eigentijdse Victoriaanse 
kunsthandel.. Alleen de vrouw op de voorgrond was geen handelaar, maar hoogstwaarschijnlijk Madame 
Angelée,, de maitresse van Gambart. Zowel het grote als het kleine schilderij waren opdrachten voor 
Gambart,, maar het grote werk was speciaal bestemd voor Gambarts eigen huis in Nice. Dit is wellicht 
ookk de reden dat Alma-Tadema in dit werk diverse bekende personen uit het leven opnam in deze 
Romeinsee voorstelling.41 Op de prent gemaakt naar de reductie, eveneens gemaakt in opdracht van de 
Gambart,, pastte hij de voorstelling aan en liet hij hem weg.[84 A/B] Waarschijnlijk wilde de handelaar 
niett figureren op een prent die hij zelf uitgaf. Alma-Tadema voltooide in 1875 van de pendant, A 
SculptureSculpture Gallery (1874 CXXV), eveneens een verkleinde versie voor reproductie (1875 CLVH).42 

Afgezienn van dergelijke reducties stelde Alma-Tadema ook aquarellen, tekeningen en foto's beschikbaar 
voorr de prentmakers als (ondersteunend) beeldmateriaal.43 Op 24 december 1875 verschenen Blachards 
prentenn naar The Picture Gallery en The Sculpture Gallery. Daarnaast werd er een gravure van zijn hand d 
gepubliceerdd naar A Bacchante. Mede dankzij zijn eerdere prent naar The Vintage Festival maakte 
Blanchardd nu snel naam als graveur van Alma-Tadema's werk.44 

Tegelijkertijdd met de gravures van Blanchard verscheen er een reproductie-ets van de Franse 
etserr Paul Rajon (1842/3-1888) naai A Roman Emperor: 41 AD.A$ Net als met Blanchard, was met 
Rajonn voor een toonaangevende prentmaker gekozen. The Art Journal roemde de prent als: 'the joint 
workk of two great men, the painter Alma-Tadema and the artist-etcher Rajon.,46 Ook Alma-Tadema 
omschreeff  de prent als 'een prachtige ets'.47 De schilder was goed bevriend met Rajon en was een groot 
bewonderaarr van diens grafisch werk. In een brief aan Vosmaer stelde hij: 'Sijthoff heeft mij gevraagd 
omm het adres van een goed etser [...]. Ik heb bij mij direct Rajon genoemd die zeker de beste van allen 
is.'488 Rajons ets iss onlosmakelijk verbonden met de oplevende populariteit van reproductie-etsen in deze 
periode.499 Vooral gedurende de jaren zeventig en tachtig was de etstechniek in Engeland populair. In de 
hoopp hiervan te profiteren staken vele etsers het Kanaal over. Ook The Art Journal constateerde in 1876 
dee groeiende populariteit van de etstechniek voor de reproductie van schilderijen, mede dankzij de etsen 
vann Rajon.50 

Naastt de gravures van Blanchard en de ets van Rajon verschenen op 24 december 1875 ook 
tweee etsen van de Nederlander Leopold Löwenstam (1842-1898) naar werken van Alma-Tadema: The 

411 Tent.cat Amsterdam 1996, p.186-187. 
422 Swanson 1990,nr.l64,193, 
433 Zo ontving Löwenstam voor de reproductie van Autumn (ook wel A Halt, 1872, Cl) een potloodtekening (1879, CCDQ-
Zie:: Swanson 1990, p.166. 
444 A Bachantey A. Blanchard lijngravure, Pilgeram & Lefèvre, 24 december 1875, zie; Friend 1886, pi 1; The Picture Gallery 
(Ancient(Ancient Rome). Companion to " The Sculpture Gallery", A. Blanchard lijngravure, Pilgeram and Lefèvre, 24 december 
1875,, zie: Friend 1886, p.75; The Sculpture Gallery (Ancient Rome). Companion to "The Picture Gallery", A. Blanchard 
lijngravure,, Pilgeram and Lefèvre, 24 december 1875, zie: Friend 1886, p.205. 
** ss A Roman Emperor P. Rajon ets, Pilgeram and Lefèvre, 24 december 1875, zie: Friend 1886, p. 195. 
466 Anoniem, 'Minortopics', TheArt Journal 16 (1877), p. 160. 
477 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 1-1-1877, Nr. 30, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
488 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 24-1-1875, Nr. 13, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. De Leidse uitgever 
Sijthofff  was op moment van schrijven één van de belangrijkste uitgevers in Nederland met een omvangrijk fonds met 
geïllustreerdee uitgaven. Bovendien was de uitgever in deze periode ook verantwoordelijk voor De Kunstkronijk. Het is niet 
bekendd waarom Sijthoff contact zocht met Alma-Tadema. Het is goed denkbaar dat Carel Vosmaer*  die met beiden goed 
bevriendd was, het contact heeft gelegd tussen de uitgever en de schilder. 
499 Rajon had zijn roem in Engeland zelfs deels te danken aan Braquemond. Toen deze beroemde etser in 1873 zelf geen kans 
zagg om aan een opdracht van een Engelse uitgever te voldoen, verwees hij naar de jonge talentvolle Rajon. Beraldi, XI1891, 
p.. 153. Zie over de populariteit van de reproductie-ets ook hoofdstuk 2. 
**  Anoniem, The Art Journal 15 (1876), p. 159. 
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FirstFirst  whisper of love en de pendant In Confidence  ̂ In  het voetspoor  van etsers als Raj  on maakte ook 
dee Nederlandse prentmaker  naam met reproductie-etsen. Nadat hij  de Koninklijk e Academie voor 
Beeldendee Kunst in Amsterdam had doorlopen en in Stockholm enige tijd  als etser  had gewerkt, 
vertrokk ook hij  naar  Londen waar  hij  sinds 1873 woonde en werkte. Daar  ontmoette hij  ook Alma-
Tademaa waarna ze jarenlang intensief samenwerkten. Verreweg de meeste reproducties naar  Alma-
Tademaa verschenen van de hand van deze Nederlandse etser, die, net als schilder  zelf, in Engeland 
zijnn tweede vaderland. Op deze samenwerking tussen Alma-Tadema en Löwenstam kom ik hieronder 
terug. . 

Terwij ll  de prentmakers Blachard, Rajon en Löwenstam aan hun prenten werkten, hoopte Alma-
Tademaa dat de gerenommeerde eiser  Leopold Flameng (1831-1911) twee prenten wilde maken naar 
tweee Merovingische werken. In de wetenschap dat de prentmaker  naar  Amsterdam zou komen om in het 
Rijksmuseumm de Nachtwacht in prent te hrengen, schreef Alma-Tadema aan zijn vriend Carel Vosmaer: 

'Gee weet dat Flameng, de honderd gulden print gecopieerd heeft voor  het Franse Gouvernement 
enn nu naar  Amsterdam [is]om als pendant de Nachtwacht te maken? De print is magnefiek 
uitgevallenn en als de Nachtwacht zo goed gelukt, dan beloof ik U zal het iets mooyer  worden. 
Hijj  kan als we tot een besluit komen met de Fredegonda en Venantius Fortunatus, die nu in 
Amsterdamm zijn, beginnen. *52 

Dee twee Merovingische schilderijen Queen Fredegonda at the death-bed of bishop Praetextatus (1864) 
enn de Venantius Fortunatus reading his poems to Radegonda VI:  AD 555 (1862) waren in 1873 in bezit 
vann respectievelijk J. Borski en H.D. Hooft van Woudenberg, allebei woonachtig in Amsterdam. 
Interessantt  is het initiatie f om gebruik te maken van de aanwezigheid van de prentmaker  voor  de 
reproductiee van eigen werk.53 Of Alma-Tadema en de befaamde prentmaker  tot overeenstemming 
kwamenn is niet bekend, Prenten van diens hand naar  Alma-Tadema zijn mij  niet bekend. Wellicht kon 
ditt  plan voor  reproductie om de een of andere reden geen doorgang vinden. 

Naa deze vroege prenten uit halverwege de jaren zeventig verschenen er  hoofdzakelijk 
reproductie-etsenn naar  Alma-Tadema?s werk, vooral van dé etser  Löwenstam, en een enkele prent van 
Rajon.. Op 9 mei 1876 verscheen bijvoorbeeld de ets van Rajon naar  On the Steps of the Capitol, Toen 
dèè eiser  nog bezig was, schreef Alma-Tadema aan Vosmaer: 'Hi j  is nu airede f<bezigM met de "spri -
ngflowers""  en verheugt zich zeer  in het project mijn portret te etsen.'54 Aangezien er  geen schilderij 
onderr  deze titel bekend is, doelde hij  waarschijnlij k op de aquarel Springflowers: Garland sellers on 
thethe steps of the Capitol (1874, CXXXVET) . Deze aquarel was de tweede versie van zijn eerder  gemaakte 
schilderijj  On the Steps of the Capitol (1874, CXXXÜ). Toen de ets uitkwam, stond daarop niet de titel 
vann de aquarel, maar  de titel van het schilderij  vermeldt: On the steps of the Capitol.55 Een ander 
voorbeeldd is een ets van Löwenstam naar  Pleading (1876, CLXVII) . Ook hij  maakte hiervoor 
waarschijnlij kk  gebruik van een aquarel in plaats van het geschilderde origineel. De twee jaar  later 
gemaaktee aquarel A sollicitation (1878, CLXXXD Q lijk t de feitelijk e basis voor  Löwenstams reproduc-
tie-etstie-ets naar  het schilderij  Pleading (1876, CLXVII). 56 In 1879 verscheen van het verwante werki4 

511 The First whisper oflove. Companion to "In confidence', L. Löwenstam, PUgeram and Lefêvre, 24 december 1875, zie 
Friendd 1886, p.77; In confidence. Companion to "The first whisper oflove", L. Löwenstam, ets Pügeram and Leferve, 24 
decemberr 1875, zie: Friend 1886, p. 108. 
522 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 28-V-l 873, Nr.7, Vosmaer-archief RPK Amsterdam 
333 Zoals bij veel musea bestond er ook bij hét Rijksmuseum een rijke cultuur van kopieren. Naast de vele kunstenaars en 
liefhebberss die voor hun eigen oefening de oude meesters kwamen kopieren, waren er ook vele prentmakers en fotografen 
werkzaamm met het oog op het uitgeven van reproducties, zie: P.J.J. vanThiel, 'Het Rijksmuseum in het Trippenhuis, 1814-
1885.. Kopiisten en fotografen', Rijksmuseum Bulletin 30 (1982), pp.63-86. 
544 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 11-11-1875, Nr.15 (a-d), Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
555 On the steps of the Capitol, P.Rajon ets, E.S. Palmer, 9 mei 1876, zie; Friend 1886, p.164. Bij uitzondering verscheen de 
prentt niet bij de firma Pilgeram en Lefêvre maar bij uitzondering bij E.S. Palmer. 

Swansonn I990,p.I92. Dit in tegenstelling tot de mening van Cuypers die de aquarel opvat als de vervanging van het 
verlorenn gegane olieverf schilderij. Alma-Tadema had het schilderij Pleading geschilderd als een 'centrepiece' bij de eerdere 
werkenn In confidence en The First whisper of love. Vergelijkbaar werd ook de nieuwe ets in aanvulling op Löwenstams 
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QuestionQuestion (1877 opus CLXXXV ) een ets van Unger.57 Etsen als deze zouden gedurende de jaren 
zeventigg en tachtig regelmatig in Engeland verschijnen, zoals de fraaie ets van Löwenstamnaar 
WelcomeWelcome Footsteps uit 1888.58[85] 

Dee populariteit van de reproductie-ets verhinderde niet dat er nog steeds gravures bleven verschijnen. 
Vann Blanchard werd een gravure gepubliceerd naar The Torch Dance (1881, CCXXII), bedoeld als 
eenn pendant bij de eerder verschenen gravure naar A Bacchante*9 Eenjaar later, in 1883, verscheen 
zijnn gravure naar In the time ofConstantine.60 Vervolgens werden in 1884 en 1886 prenten 
gepubliceerdd naar respectievelijk The Parting Kiss en An Oleander.6ï[$6]  Hoezeer gravures naast 
etsenn werden uitgegeven, blijkt wellicht uit de reproductie van Alma-Tadema's vier werken met de 
jaargetijden,, gemaakt in opdracht van Pilgeram en Lefêvre.62 Van de vier schilderijen verscheen op 25 
septemberr 1879 een serie van vier gravures door Blanchard.63 Nadien werd de serie ook door 
Löwenstamm en de Italiaanse etser Battista Maggi in prent gebracht 

Eenn opmerkelijke gravure is Blanchards prent naar Dolce Far Niente (ook wel: Resting, 1882, 
CCXLIV).. Alma-Tadema had vijf dagen eerder een aquarel voltooid met dezelfde titel. De beide 
afbeeldingenn zijn echter spiegelbeeldig. Volgens Swanson heeft de schilder waarschijnlijk zijn 
schilderijj  tussentijds laten fotografen, zoals hij vaker deed. Op basis van het negatief heeft de schilder 
dee aquarel gemaakt. Deze aquarel is wellicht (mede) gemaakt als ondersteunend beeldmateriaal voor 
dee prentmaker. Dankzij de spiegelbeeldige voorstelling kon de prentmaker, in dit geval Blanchard, de 
afbeeldingg exact overnemen.w Na het afdrukken van de plaat was de voorstelling vervolgens weer 
overeenkomstigg het originele schilderij. Dankzij deze methode werd de graveur verlost van de lastige 
omzettingg van de voorstelling. De prent toont daarbij op een interessante wijze hoe schilderkunst, 
prentkunstt en fotografie soms met elkaar werden gecombineerd om kunstwerken gemakkelijker te 
kunnenn reproduceren. 

Gambartt had aan het begin van de jaren zeventig de toon gezet met zijn initiatief voor 
Blanchardss prent naar The Vintage Festival. Het originele schilderij in de grote versie was destijds 
aangekochtt door de bankier Baron von Schroeder. Jaren later informeerde dezelfde verzamelaar bij 
Gambartt naar een pendant bij zijn geliefde werk van Alma-Tadema. Vervolgens gaf Gambart aan de 
schilderr de opdracht tot het vervaardigen van een bijpassend schilderij: A Dedication to Bacchus 
(1889,, CCXCIÜ), een vergelijkbaar onderwerp en geschilderd op hetzelfde formaat. Net als bij The 
VintageVintage Festival vroeg Gambart om een reductie ervan (1889, CCXCIV) voor een reproductie die een 
paarr maanden later klaar was. Voor de gravure werd opnieuw Blanchard aan het werk gezet, waarna 
dee verkleinde versie terechtkwam bij Gambart in zijn villa Les Palmiers in Nice. De prent verscheen 
inn 1892 als één van de laatste gravures naar Alma-Tadema. [87] De traditie van de traditionele 
reproductietechniekk bestond nog steeds, maar werd nog slechts door enkelen instandgehouden. 

eerderee etsen van deze werken gepubliceerd. Zie: Pleading. As a centre to "In confidence," and "The first Whisper of love", 
L.. Löwenstam ets, Pilgeram and Lefêvre, 24 juni 1878, zie: Friend 1886, p. 177. 
577 Swanson 1990, nr.226. 
588 Zie ook twee latere etsen van de Engelse reproductie-etser CO. Murray met prenten naar The Convalescent, uitgegeven in 
18966 en zijn ets naar The Ever Changing Horizons, 1904 beiden uitgegeven door Virtue and Co, Zie Swanson 1990, nr.4Ö9, 
420. . 
599 The Torch Dance (Companion to " A Baehantë% A.Blanchard lijngravure, L.H.Lefèvre 20 maart 1882, zie; Friend 1886, 
p.231. . 
600 In the time ofConstantine, A. Blanchard lijngravure, L.H.Lefèvre, 24 januari 1883, zie: Friend 1886, p. 109. 
611 The Parting Kiss, A. Blanchard lijngravure, L.H.Lefèvre, 1 juli 1884, zie: Friend 1886, p.170 (1881,CCXXIV aquarel, 
1882,, CCXL olieverf) An Oleander, A.Blanchard lijngravure L.H.Lefêvre, 22 maart 1886, zie: Friend 1886, p.4.1882, 
CCXLIV); ; 
6262 The Seasons (In four plates) -1 Spring, 2 Summer, 3 Autumn, 4 Winter, A. Blanchard lijngravure , Pilgeram and Lefêvre, 
255 september 1879, zie: Friend 1886, p.205. 
633 De serie schilderijen werd behalve door Blanchard ook door Löwenstam en de Italiaanse prentmakers Battista Maggi in 
prentt gebracht. 
""  Dolce far Niente, A. Blanchard gravure, L.H.Lefêvré 22 januari 1887, zie Friend 1886, p.21 (CCXLIII eerste versie 
aquarel,, CCXLIV tweede versie paneel). 
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Blanchardd was één van de laatste graveurs die hét nog kon en de opvolgers van Gambart waren de 
laatstee uitgevers die het nog aandurfden om dergelijke kostbare prenten uit te geven. 

Inmiddelss werd Alma-Tadema's werk vanaf het einde van de jaren tachtig op ruime schaal 
gefotografeerd.655 Na de vroege foto's van Dupont, zoals naar  The Sculpture Gallery, durfden uitgevers 
durfdenn er  nu kennelijk wel genoeg geld voor  uit te geven.[88] Toen hij  in 1888 At the Shrine of Venus 
(18888 CCLXXXLX ) had geschilderd, had hij  het copyright ervan al verkocht aan de Berlin Photographic 
Corporationn nog voordat het werk werd tentoongesteld op de Royal Academy.60 Deze Duitse firma  had 
vestigingenn in Berlijn , Londen en New York en speelde een belangrijke rol in het uitgeven van 
fotografischee reproducties. Bijzonder  zijn de grootformaat fotomechanische fotogravures die in de jaren 
tachtigg en negentig verschenen. De eerste fotografische reproductie van een werk van Alma-Tadema, 
diee in de PSA is te vinden is, The Frigidarium  uit 1890, uitgegeven door  deze fotografische 
cnaderneming.677 Enkele jaren later  publiceerde deze firma  een foto naar  Spring. Het schilderij  dateert 
uitt  1894 en werd in hetzelfde jaar  nog gefotografeerd.68^ ] Gedurende de tweede helft van de jaren 
negentigg verschenen er  diverse fotogravures naar  Alma-Tadema's werk, vooral bij  de 
kunsthandelaaruitgeverr  Arthu r  Tooth die in deze periode toonaangevend was op het gebied van 
fotogravures,, m 1894 publiceerde hij  een fotogravure van The Benediction (1894, CCCXXV) . Eenjaar 
laterr  verscheen bij  dezelfde firma  de fotógravure van Past and Present Generations (1894, 
CCCXXVH) .. Na deze prent gaf de kunsthandelaar  nog meer  reproducties uit zoals, van Roses, Love 's 
Delight.Delight.69 69 

Ookk na 1900 presenteerde de firma Tooth nog verschillende fótogravures op groot formaat.70 De 
laatstee mij  bekende zelfstandige reproducties zijn de fotogravures naar  Ask me no more, for at a touch I 
yieldyield uit 1906 en de prent naar  Caracalla and Gèta: Bearfight in thé Coliseum AD203, uit 1907.71 [90, 
91]]  Aan het begin van de twintigste eeuw bepaalden deze fraaie grootformaat foto's het beeld van 
Alma-Tadema*ss werk. Gravures of etsen van zijn werk waren inmiddelss zeldzaam geworden. Het is niet 
bekendd of, en hoe, hij  betrokken is geweest bij  deze fotografische reproducties aan het eind van zijn 
leven.. Gezien zijn grote interesse voor  fotografie, moet hij  met veel belangstelling de fraaie fotogravures 
hebbenn bekeken, gemaakt op een formaat Waar  hij  een halve eeuw eerder  alleen nog maar  van had 
kunnenn dromen. 

Terugkijkendd is Alma-Tadema's werk gedurende meer  dan een halve eeuw gereproduceerd in gravures, 
etsenn en foto's. Opvallend genoeg lijken sommige reprodiK^etechnieken hierbij  grotendeels te 
ontbreken.. De lithografi e is bijvoorbeeld nauwelijks gebruikt voor  grootformaat reproducties, met 
uitzonderingg van de litho van Bong en Honemann naar  Fredegonda at the deathbed of bishop Praetexta-

Inn hét register van de Printseller's Association vermeldt als één van de eerste fótogravures naar een Alma-Tadema de prent 
marmar Settling a Difference uitgegeven door Goupil. De maker van dit werk is niet de schilder zelf maar zijn echtgenoot, Mrs 
Alma-Tadema,, Photogravure Goupil, The fine Art Society (limited), 24 april 1884.zie: Friend 1886, p.206. 
666 Swanson I990,p.257. Hier haalt Swanson een mij verder onbekende brief aan van Alma-Tadema aan Harry Quilter. Zie 
overr de Berliner Photografische GeseUschaft: Tentcat Berlin 1989, p.278. 
677 The Frigidarium, Thé Berlin Photographic Company fotógravure, Thos. McLean, 11 juni 1890, zie Friend 1886, p.99 
(1890,0X11) ) 

Eenn ander voorbeeld uit deze periode is de fotogravure naar Comparisons, gepubliceerd door de uitgever Stephen Gooden 
&&  Fox in 1893, zie Swanson 1990, p.354. 
699 cat Maas: Arthur Toom 1898 [zie swanson 385. noemt fotogravure van BerlinPhot.Soe, 1897] Interessant is ook het werk 
TheThe Conversion of Paula By St. Jerome 1898. De schilder maakte het in opdracht van de uitgever Tootb, Het schilderij werk 
alss fotogravure gereproduceerd en Stephens schreef een uitvoerige toelichting, ook in opdracht van de kunsthandelaar, zie: 
Swanson,, no. 387. In 1899 verstrekte de Tooth nog enkele opdrachten aan Alma-Tadema waarvan binnen een jaar bovendien 
fotogravuress verschenen, zoals Hero, (1898, CCCLH) The Baths of Caracalla, (1899, Zie cat. Maas: Hero, Arthur Tooth, 
1899,, The Baths of Caracalla, Arthur Tooth 1900. 
700 Een fraai voorbeeld is de fotogravure van Under the roof of blue Ionian wheather (1901 opus CCLXXUT) uitgegeven in 
1901,, Swanson noemt een fotogravure uit 1901 van de Berlin Photographic Soc, zie: Swanson 1990, nr.400. In 1905 
verscheenn bij dezelfde firma een fotogravure naar Among the ruins (1902, CCCLXXIT) fotogravure van Tooth in 1905, zie 
Swansonn 1990,nr,405. 
711 Swanson 1990, nr.413. 
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tustus (1864 opus XX) uit 1866.72 Een andere 'afwezige' techniek is de typische Engelse mezzotint. Zeker, 
dezee techniek werd net als de lijngravur e aan het einde van de negentiende steeds minder  gebruikt, maar 
err  bleven nog steeds voorbeelden verschijnen. Alma-Tadema zag zijn werk echter  nooit gereproduceerd 
doorr  zijn beroemde tijdgenoot, de mezzotinter  Samuel Cousins, of door  andere gerenommeerde 
prentmakerss als T.L. Aitkinson (1817-C.1890) en JJJ>. Mille r  (1860-1903). Het dichtst in de buurt kwam 
eenn mezzotint van Aitkinson naar  Colliers portret van Alma-Tadema.73 Waarom verschenen er  zo 
weinigg litho' s en mezzotints naar  Alma-Tadema's werk? Wat betreft de lithografi e hangt dit 
waarschijnlij kk  samen met het relatief spaarzame gebruik van deze techniek voor  zelfstandige prenten. 
Dee lithografi e werd inmiddels meer  gebruikt voor  geïllustreerde uitgaven en goedkoper  drukwerk dan 
voorr  prestigieuze prenten. Dat de lithografi e en de mezzotint zo weinig zijn gebruikt voor  de reproductie 
vann Alma-Tadema's werk, hangt misschien mede samen met de uitgevers en prentmakers met wie hij 
samenwerkte.. Zo werkte de schilder  gedurende meer  dan dertig jaar  vrijwel uitsluitend samen met 
Gambartt  en diens opvolgers Pilgeram en Lefëvre.74 Hetzelfde gold voor  de prentmakers Blanchard, 
Rajonn en Löwenstara Ook met hen werkte de schilder  gedurende lange tij d samen en was hij  goed 
bevriend.. De informele persoonlijke betrekkingen van de schilder  met uitgevers en prentmakers heeft er 
wellichtt  toe geleid dat Alma-Tadema de reproductie van zijn werk aan hen lijk t te hebben 
voorbehouden.. Als gevolg hiervan verbond hij  zich ook aan het specialisme van deze prentmakers. 
Blanchardd was nu eenmaal graveur  en geen mezzotinter, en Löwenstam was een moderne etser  die de 
mezzotinttechniekk waarschijnlij k helemaal niet beheerste. Soms lijk t Alma-Tadema's band met een 
prentmakerr  zelfs hechter, dan met zijn uitgever. Zo werkte hij  jarenlang intensief samen met de etser 
Löwenstam,, wiens prenten werden uitgegeven door  Pilgeram en Le fè4 en andere uitgevers. Meer  dan 
welkee andere prentmaker  of fotograaf maakte Löwenstam reproducties naar  Alma-Tadema's werk en 
groeidee hij  uit tot de vaste etser  van de schilder. 

DeDe schilder en zijn etser 
Dee carrières van de schilder  Alma-Tadema en de etser  Leopold Löwenstam kenden een vergelijkbaar 
patroon.. Beiden hadden hun vaderland al snel verlaten en hun eerste succes in het buitenland 
gevonden,, zij  het dat de schilder  naar  België vertrok en de prentmaker  naar  Zweden. Vervolgens 
verhuisdenn ze allebei aan het begin van de jaren zeventig naarr  Londen. Daar  kruisten hun wegen 
elkaarr  en werkten ze veel samen bij  de reproductie van Alma-Tadema's werk. Ze raakten nauw met 
elkaarr  bevriend. Löwenstam trouwde met het Engelse kindermeisje van Alma-Tadema, Alice Search. 
Dee band tussen Alma-Tadema en Löwenstam komt fraai tot uitdrukkin gg in het portret dat de sehilder 
inn 1883 van de prentmaker  maakte (1883, CCLH) ter  gelegenheid van diens 41^ verjaardag. Het toont 
dee etser  geconcentreerd werkend aan een prent naar  een werk van Alma-Tadema. De prentmaker 
maaktt  daarbij  gebruik van een zogenaamd paperwindow. Kijken d door  dit instrument kon de 
prentmakerr  de voorstelling in spiegelbeeld bestuderen. Op het schilderij  valt nog net de aquarel A 
DeclarationDeclaration (1883, CCLVm ) te herkennen, gebruikt voor  Löwenstams reproductie van Arno te Ama 
Afe(1881,CCXXXIV). . 

Alma-Tademaa volgde het reproductieproces op de voet. Hij  voorzag Löwenstam van de nodige 
aanwijzingenn en correcties, zoals valt af te leiden uit een interessante brief van de schilder  aan de etser 
overr  diens ets naar  zijn schilderij  A Favourite Author?5]*}!]  De Engelstalige brief geeft een bijzondere 
indrukk van bun samenwerking en wordt daarom integraal geciteerd: 

722 Ook in het register van de Printseller's Association zijn geen Holografische reproducties naar Alma-Tadema's werk te 
vinden. . 
733 In tegenstelling tot Alma-Tadema verschenen er in de jaren '80 en '90 diverse mezzotints naar werken van zijn tijdgenoot 
Fredericc Letghton. Voorbeelden zijn de prent van Cousins naar Biondina (The Fine Art Society, 1881), Millers prent naar 
InvocationInvocation (Arthur Tooth, 1893) of de mezzotint van Leon Girardet (1857-1895) naar The Queen ofSheba van Edward 
Poynterr (Thomas McLean 1892). Afgezien van de typische Engelse mezzotint is zijn wérk ook niet gereproduceerd in de 
veelgebruiktee 'mixed method', een combinatie van gravure, ets en mezzotint en toegepast door onder andere W.H.Simmons. 
744 Na de opdrachten van Gambart vanaf 1864 schilderde hij vele werken voor hem en diens opvolgers tot aan het begin van 
dee jaren '90. Eenn van de laatste werken in opdracht van Lefèvre is Eloquent Silence (1Z9Ö, CCCÏ). Het werk werd 
gereproduceerdd door P.J.Arendzen, zie: Swanson 1990, nr.338. 
"Swansonn 1977 p.33. 
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'Apri ll  601,1889 
Dearr  Löwenstam, 
Whenn yesterday moming I received a letter  from Lefèvre telling me that the etching was 
finishedfinished save a few touches after  my remarks, I telegraphed to Lefèvre in answer  to his letter, to 
comee and talk the matter  over  with me. I cannot feel completely satisfied with the progress of 
thee plate as submitted to me in the last proof and as I wanted to dispel the idea from Lefèvre's 
mindd mat he could publish and promise the plate shortly... I asked him to speak to you, and to 
requestt  you the favour  of a call if possible at 7 p.m. yesterday. You arrived at lunch time, and 
beingg at the time unusually preoccupied with my own work, I preferred not to see you and 
discusss your  work which upset me to much, and I trust you wil l understand and accept this 
apology. . 

Itt  is not clear  to me why you complain of labouring under  difficulties, in line of a 
touchedtouched up photo. I told you at the time I believe it the better  way to leave a photo, which is 
unusuallyy good in tone and modelling and to give you a careful drawing of the picture. This 
drawingg in many cases is an outline only, in others it is carried much further , in the left hand of 
thee reading girl for  instance. Had you followed my drawing as I repeatedly insited upon, you'd 
finish,, the plate must have (undecipherable)., and hair  like horsehair  out of an old sofa... you 
persistt  to leave out the hand of the fair  girl... you will not look carefully at my drawing, you pay 
noo attention to the modelling on the photo, you accept very littl e of my comments... you 
reproachh me for  having foiled in keeping my promise, you are childish and infotuated with your 
workk as to tell me that under  the circumstances you doubt very much whether  any etcher  could 
doo better. 

II  am sorry to have to write, Lowen, that I decline to sign such works as it stands, and I 
trustt  that our  meeting tomorrow at 12 Noon will make you feel that it wil l be a good thing if you 
tookk the plates up again and worked at it with all the might and wish to make it as well as you 
can. . 

Yourss sincerely, , 
Ahna-Tadema* * 

Dee brief illustreert hoe Alma-Tadema de reproductie nauwkeurig naspeurde op onregelmatigheden in 
dee tekening en op licht-donkerverschillen. Aanwijzingen in de marge van de prent en nader  overleg 
mett  de prentmaker  waren volgens de schilder  noodzakelijk om het reproductieproces bij  te sturen. En 
ditt  alles in de hoop dat de prentmaker  hieraan kon en wilde voldoen. De aangehaalde prent naar  A 
FavouriteFavourite Author staat daarbij  niet op zichzelf. Alma-Tadema's veeleisende benadering van 
Löwenstamm werd ook bevestigd door  de dochter  van de etser, Milli e Löwenstam: 'He was too much of 
aa perfectionist, and always demanded extra work of Father. He was hot tempered and could become 
excessivelyy angry if details didn't run smoothly.'76 De brief laat zich lezen als een 'geschreven' 
proefdruk ,, kritisch becommentarieerd door  de schilder.77 

Bijj  Alma-Tadema liep de spanning op als de reproductie hem niet beviel. De schilder  zat nu 
eenmaall  in een lastig parket. Hij  was zeer  ontevreden over  Löwenstams ets naar  zijn werk A 
FavouriteFavourite Author en probeerde de uitgever  over  te halen om de publicatie ervan uit te stellen. 
Tegelijkertij dd bleef hij  echter  afhankelijk van Löwenstams inzet. In felle bewoordingen probeerde hij 
zijnn macht te laten gelden in het reproductieproces en poogde hij  zowel de uitgever  als de prentmaker 
aann zijn zijde te krijgen. Of de schilder  uiteindelij k geheel zijn zin heeft gekregen, is de vraag. 
Hoewell  de schilder  het reproductieproces nadrukkelij k wilde rekken ten bate van de kwaliteit van de 

766 Swanson 1977, p.33. 
777 Zo bestaat er ook een geannoteerde proefdruk van Löwenstams ets naar He loves me he loves me not (1887 opus 
CCLXXX). . 
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prent,, verscheen Löwenstams ets al ruim een maand later, op 14 mei 1889, bij uitgever L.H. 
Lefèvre.78 8 

Dee botsing tussen de schilder Alma-Tadema en de etser Lowenstam bij de reproductie van A 
FavouriteFavourite Author had een dieper liggende oorzaak. De werkelijke reden van het conflict schuilde in 
hett feit dat Alma-Tadema, net als al zijn collega-schilders, niet zijn eigen reproducties maakte. 
Hierdoorr bleef de schilder afhankelijk van de kwaliteit en inzet van de prentmaker. Deze afhankelijke 
positiee ten opzichte van de prentmaker gold misschien nog sterker ten opzichte van de uitgever. Hoe 
afhankelijkk de schilder van beide partijen was, blijkt wellicht ook uit het feit dat hij niet de 
consequentiee heeft getrokken om na deze prent Lowenstam en Lefèvre zakelijk vaarwel te zeggen. 
Eenn paar maanden later verscheen opnieuw een ets van Lowenstam, gemaakt naar zijn Rose of all the 
Roses,Roses, nu echter uitgegeven door Stephen T. Gooden.79 De breuk met Lefèvre was niet definitief. 
Ruimm een jaar na de 'problematische' ets van A Favourite Author verscheen een ets van In the Rose 
garden,garden, opnieuw gemaakt door Lowenstam en uitgegeven bij Lefèvre.80 Gezien het conflict rond de 
reproductiee van A Favourite Author, was de schilder formeel of informeel kennelijk niet bij machte 
omm een volledig eigen koers te varen. In Alma-Tadema's felle bewoordingen lijk t niet alleen zijn 
macht,, maar vooral zijn machteloosheid door te klinken/Machteloosheid die het gevolg was van zijn 
artistiekee betrokkenheid bij de reproductie in combinatie met zijn afhankelijkheid van de prentmaker 
enn de uitgever. 

Alma-Tademaa was overigens niet alleen kritisch ten opzichte van de etser Lowenstam. 
Kenmerkendd voor zijn kritische controle is eveneens het commentaar bij een próefafdruk van Rajons ets 
naarr The Bath (Strigils and sponges), in het bezit van het British Museum.81 [93] De marge van de prent 
staatt vol met minutieus commentaar voor de etser over ónder meer de verhoudingen tussen licht en 
donker:: 'trop de lumiere sur Ie jet' [...] la strigyle dans Tombre plus foncée' Bovendien lette de 
schilderr scherp op de tekening van de ets: 'un peu plus de dessin dans les cheveux sur Ie bronze [...] 
Tepongee pourrait avoir des trous plus variees et plus profondes.'82 Naast deze geschreven 
opmerkingenn bracht Alma-Tadema de verschillende details, zoals handen of andere lichaamsdelen, 
mett schetsjes in de marge nog eens extra onder de aandacht van de prentmaker. Nadat Rajon het 
commentaarr had verwerkt in de etsplaats, mocht hij de proefdruk houden als een geschenk van de 
schilder.833 Dé ets werd gepubliceerd door Pilgeram en Lefèvre op 1 juli 1880.84 

Lowenstamm behoorde tot een generatie prentmakers die naam maakte met reproductie-etsen 
vann kunstwerken. Toch was de reproductie-ets aan het einde van de jaren tachtig niet meer bij 
iedereenn populair. Toen criticus Veth in 1887 in Londen verbleef, wilde hij ook even op bezoek gaan bij 
Alma-Tadema,, maar door de verbouwing van diens woonhuis en atelier kwam het niet gelegen, zoals hij 
begreepp van Lowenstam, die hij wel ontmoette. De heren hadden het onder meer over kunstreproductie, 
zoalss Veth liet weten aan zijn vriend Albert Verwey op 11 december 1887: 

'Tademaa zal ik wel niet hoeven te bezoeken. Zijn atelier wordt verbouwd. Gisteren ontmoette ik 
zijnn vriend Lowenstam wiens portret door hem indertijd op de driejaarlijksehe was. De man gaf 
mee geen groot idee van Tadema's behoefte aan artistieke omgang. Hij beweerde dat Arendzen 
knapperr etser was dan Thijs Maris!!! En Waltner vond hij de grootste levende etser, - om dat te 
bewijzenn vertelde hij hoe duur de epreuves d'artiste van de Nachtwacht wel waren: f.2500,-'89 

88 A Favourite Author Lowenstam ets, L.H.Lefèvre, 14 mei 1889, zie: Friend 1886, p.73 
799 Rose of all the Roses, Lowenstam ets, Stephen T.Gooden, 8 november 1889, zie: Friend 1886, p.86. 
800 In the Rose garden (companion tö A Favourite Author), Lowenstam ets, L.H.Lefêvre, 22 juli 1890, zie: Friend 1886, 
p.101. . 
811 Er is alleen een aquarel hekend met deze titel (1878 CXCVI). In tegenstelling tot de eerdere voorbeelden diende deze 
aquarell  dus niet als een alternatief voor een (eerder vervaardigd) olieverfschilderij. 
822 Zie opmerking in de marge van Rajons ets in het British Museum, zie; tentcat. Amsterdam 1996, p.12 en noot 10. 
833 In 1888 was Alma-Tadema aanwezig op de begrafenis van Rajon in Parijs. 
844 The Bath {Strigils and sponges), P.Rajon, ets L.H.Lefevre, 1 juli 1880, psa 13, zie hierover: Anoniem, 'Reviews', The Art 
JournalJournal (lSSl),p3\. 
855 brief van J.P. Veth aan A. Verwey, 11-12-1887 Londen, opgenomen in: Schehkeveld Van der Wiel 1995, p.381. 
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Dee moderne kunstenaarcriticus Veth verbaasde zich zeer  over  de opvattingen van de reproductie-etser 
Löwenstam.. Zelf had hij  eindeloos meer  waardering voor  de etsen van de originele Matthij s Mari s 
dann voor  de reproducties van Arendzen en Waltner. Sterker  nog, door  de fraaie fotografische 
reproductiess van de firma  Braun achtte hij  dit soort reproducties eigenlijk overbodig.86 

Dee schilder  Alma-Tadema en de prentmaker  Löwenstam werkten jarenlang intensief samen 
bijj  diverse reproducties. De etser  Löwenstam was daarmee de meest productieve bewerker  van zijn 
werk.. De prentmaker  profiteerde van het succes van de schilder  en de schilder  van de fraaie 
bewerkingenn van zijn etser. Zodoende hadden ze gezamenlijk succes, dat de een voor  een belangrijk 
deell  aan de ander  te danken had. 

Staten,Staten, prijzen en oplagen 
Hett  Fries Museum in Leeuwarden bezit een interessante advertentie van de kunsthandelaar  L.H. Lefèvre 
mett  een overzicht van de reproducties naar  Ahna-Tadema's werk van deze firma.[94]  Gezien de 
samenstellingg van de lijst moet de advertentie dateren uit het einde van de jaren tachtig.87 Als opvolger 
vann Gambart was Lefèvre gespecialiseerd m het werk van Alma-Tadema en de reproducties ervan. De 
advertentiee toont een doorsnee van het aanbod van reproducties toen de schilder  op het hoogtepunt van 
zijnn roem was. Ze biedt een ruime keuze van zijn Grieks-Romeinse taferelen in de vorm van gravures en 
etsenn van Blanchard en de etsers Rajon en Löwenstam.88 

Dee prenten waren leverbaar  in drie tot vij f staten en varianten bestaande uit Artist 's proofs, 
proofsproofs before the letters\ India proofs* Indian prints en plain prints, met sterk aflopende prijzen. De 
meestt  exclusieve Artist 's proofs droegen zowel de signatuur  van de schilder  als van de prentmaker. 
Blanchardss gravures naar  de pendanten The Picture Gallery en The Sculpture Gallery waren allebei in 
vij ff  varianten te krijgen: Artist's proofs (8p en &s),proqfs before letters (6p en 6s), India proofs (4p en 
4s),, Indian prints (3p en 3s) en gewone prenten (2p en 2s). De prenten naar  de vierjaargetijden werden 
perr  set aangeboden in verschillende staten: Artisf s proofs (2 lp), proofs before letters (Ï2p en 12s), 
Indiann proofs (6p en 6s) en in gewone prenten (4p en 4s). Relatief kostbaar  waren Blanchards gravures 
naarr  The Parting Kiss: Artist's proofs (10 p en I0s),proofs before letters (6p en 6s); India proofs (4p en 
4s)) en gewone prenten (2p en 2s), Van de populaire gravure naar  The Vintage Festival waren volgens de 
advertentiee de proofs before letters en de India proofs reeds uitverkocht Alleen de India prints (4p en 
4s)) en de gewone prenten (2p en 2s) waren nog uit voorraad leverbaar. Bovendien vermeldt de 
advertentie::  'The Artist' s Proofs of this celebrated subject have long since been disposed of. The 
publisherr  has, however, repurchased some [onleesbaar, RV] and wil l fumisch price on application.' 
Alleenn voor  de echte liefhebbers waren nog enkele Artist 's Proofs te koop met de prij s op aanvraag. 
Daarnaastt  waren van Blachard gravures te koop naar  A Bacchante, The Torch Dance, Dolce Far Niente, 
InIn  the time ofConstantine en An Oleander}9 

Behalvee deze gravures waren er  ook diverse etsen verkrijgbaar  van Rajon en Löwenstam, 
overr  het algemeen beschikbaar  in minder  varianten en voor  lagere prijzen. Rajons ets naar  The Bath 

Dee aanleiding was Walteers reproductie-ets naar Rembrandts Nachtwacht. Vosmaer schreef zijn bewondering in De 
NederlandscheNederlandsche Spectator, waarop Veth reageerde in De Nieuwe Gids; 'In onze tijd, waarin men zulke volmaakte 
reproductiess van schilderijen kan bekomen als de Braunfotografieen zijn, beeft een vlijtige maar zoodanig geestloze, zozeer 
koude,, qua kleur dus gemankeerde ets, ox geen reden van bestaan.'Giltay 1976, p.98. 
877 Gezien de samenstelling van de advertentie dateert deze uit de periode 1887-1889, Blanchards gravure Dolce far Niente, 
aangemeldd in 22 januari 1887 staat nog wel maar Löwenstams ets naar A Favourite Author uit 14 mei 1889 is nog niet 
opgenomenn in dit overzicht, zie: Zie Friend 1886, p.21,73. 
""  In deze tijd was een pond ongeveer 12 a 13 gulden waard. Zie hierover N.V. Postumus, De Nederlandse prijsgeschiedenis, 
22 dl, 1943. 
899 Blanchards gravure van A Bacchante was verkrijgbaar in vier staten: Artist 's proofs (5 pondfp] en 5 shillings]), proofs 
beforebefore letters (3 p en 3 s), India proofs (1 p en 11 s en 6 dime [d]) en prenten op gewoon papier (I5s). De gravure van The 
TorchTorch Dance was leverbaar in 4 staten: Artist's proofs (5p en 5s), Proofs before letters (3p en 3s), Indian proofs (lp en lis) 
enn gewone prenten (15s); van zijn gravure naar Dolce Far Niente waren er: Artist's Proofs (4p en 4 s), India Proofs (lp en 
l i ss en 6 d) en prenten op gewoon papier (I5s). Zijn gravure naar In the time ofConstantine was beschikbaar in vijf staten: 
'Artist'ss proofs' (6p en 6s), 'proofs before letters' (4p en 4s), 'Indian proofs' (3p en 3s), 'India prints' (lp en 1 Is en 6d) en 
tenn slotte in gewone prenten (lp en Is). De gravure van An Oleander was te koop in 3 staten: 'Artist's proofs' (6p en 6s), 
'Indiann proofs*  (3p en 3s) en gewone prenten (lp en Is). 
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wass te koop in Artist's proofs (5p en 5s), India proofs (2p en 2s) en gewone afdrukken (lp en Is). Van 
zijnn ets naar A Roman Emperor waren de Artist 's proofs inmiddels uitverkocht. Er waren alleen nog 
prentenn verkrijgbaar op Indiaas papier (4p en 4s) en gewoon papier (2p en 2s). Van Löwenstam waren 
err etsen naar de pendanten The First Whisper en In Confidence te koop in Artist 's proof(5 pond en 5 
shilling),, prenten op Indiaas papier (2 pond en 2 shilling) en op prenten op gewoon papier (lpond en 1 
shilling).. Zijn ets naar Pleading was aanwezig in dezelfde staten en prijzen. Ten slotte was er een ets van 
Löwenstamm verkrijgbaar naar Autumn in drie varianten: Artist's proofs (5p en 5s), proofs op India's 
papierr (2p en 2s) en prenten op gewoon papier (lp en Is). Van deze compositie was dus zowel een 
gravuree van Blachard als een ets van Löwenstam beschikbaar. 

Inn aanvulling op deze reproducties naar Alma-Tadema's werk was er bovendien een 
reproductiee van John Colliers portret van Alma-Tadema te koop, gegraveerd door T.L. Aitkinson.90 

Dee prent was vervaardigd in mezzotint, een opmerkelijke uitzondering in het aanbod van etsen en 
lijngravurés.. Ook deze prent was beschikbaar in verschillende versies: Artist 's Proofs (5p en 5s), 
ïndiaproofsïndiaproofs (2p en 2s) en gewone prenten (lp en Is). De metalen drukplaat van deze mezzotint was 
vernietigd,, zoals expliciet vermeldt staat in de advertentie. De prentverzamelaar hoefde dus niet te 
vrezenn voor zijn exclusieve bezit. 

Mett het oog op de verspreiding van deze prenten zijn de oplagen van groot belang. Hoewel de 
oplagecijj  fers een terugkerend probleem zijn in het onderzoek naar de negentiende-eeuwse 
kunstreproductie,, kunnen we dankzij de gegevens van de Printseller's Association toch een indruk 
krijgenn van deze aantallen. Als we de prenten naar Alma-Tadema's werk overzien, lagen de oplagen van 
dee Artist 's Proofs globaal tussen dé 100 en 500 exemplaren. Van deze staat werden vervolgens 
maximaall  25 prenten gedrukt als presentie-exemplaren. Van de staat 'voor de letter' verschenen 
doorgaanss 25 tot 100 exemplaren. Van de staat 'met de letter' verschenen globaal genomen 50 tot 100 
afdrukken.. Doorgaans varieerden de oplagen dus van minimaal 125 tot ruim 800 aangemelde 
exemplaren.. Benadrukt moet worden dat niet iedere prent in de dezelfde staten verscheen en dat 
bovendienn de prenten in de goedkoopste staat, de prints, niet hoefden te worden aangemeld. Juist van 
dezee staat verscheen waarschijnlijk de hoogste oplage. De totale oplagen waren dan ook meestal hoger 
dann de aangemelde hoeveelheid prenten. Een uitzondering is dé mezzotint naar Colliers portret van 
Alma-Tadema.. DePSAnoemtvande275y4rfef'spr0<#s, 25 presentie-exemplaren, 100 geletterde 
proofsproofs en tot slot 400 overige prenten.91 Aangezien de drukvorm werd vernietigd, weten we bij 
uitzonderingg van déze prent de exacte oplage: 800 prenten in totaal. 

Dee genoemde oplagen zijn uiteraard niet automatisch hetzelfde als de aantallen verkochte 
prenten.. In dit verband is Blanchards prent naar The Vintage Festival interessant. Volgens de advertentie 
warenn immers alle exemplaren van de Artist 's proofs verkocht. Dit betekent dat er 500 exemplaren 
warenn afgezet en bovendien de 25 spéciale Artist 's proofs presentie-exemplaren. Ook de 100 
exemplarenn 'voor de letter' waren uitverkocht, net als de 200proofs op Indiaas papier. Dit maakte dat er 
vann deze prent minimaal 825 exemplaren waren verkocht, zonder de verkoop van de goedkoopste 
exemplarenn mee te (kunnen) rekenen. Opgemerkt moet worden dat deze prent relatief veel staten kende 
enn de oplagen per staat aan de hoge kant waren. In combinatie met de bovengenoemde prijzen was de 
opbrengstt van deze prent minimaal 7290 pond. Aangezien de productiekosten niet bekend zijn, is het 
moeilijkk te achterhalen wat de winst was op deze uitgave. Duidelijk is in ieder geval wel dat het alleen al 
bijj  deze prent om aanzienlijke bedragen ging. 

Dee advertentie stelt dat alle prenten 'can be obtained from the Publisher L.H. Lefèvre, 1A King 
Street,, St James's Square, London'. De genoemde firma was dus niet alleen uitgever, maar tevens 
prentverkoper.. De combinatie van prentuitgeverij met prentverkoop kwam in deze periode vaker voor, 

Ookk de etser Paul Rajon maakte een portret van Alma-Tadema. Op 11 februari 1875 schreef de schilder aan zijn vriend 
Vosmaerr over een aanstaande reproductie van een :'[Rajon R.V.] verheugt zich zeer in het project mijn portret te etsen. Het 
portrett zou dan niet meer zo alleen staan en de artistieke waarde van het verhoogd worden.', zie: brief van Alma-Tadema aan 
Vosmaerr 11-2-1875, nr.15 a-d, Vosmaer-archief RPK Amsterdam, zie de aanmelding van de PSA: 27 aug 1883. 
911 Mezzotint, portret 275 'Artists proofs', 25 'Presentation proofs', 100 'lettered proof, 400 prints, zie: Friend 1886, p. 226. 
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maarr  was niet vanzelfsprekend. Afgezien van de firma  zelf, waren de prenten volgens de advertentie 
bovendienn verkrijgbaar  bij  'the leading Publishers and Printsellers in all countries.'  Deze eenvoudige 
zinsnedee is belangwekkend omdat hij  de firm a Lefèvre verbindt met de internationale prenthandel en 
uitgeverij. . 

Hierbi jj  moeten twee kantekeningen worden geplaatst In de eerste plaats wordt gewezen op de 
'leading'leading publishers and printsellers1. Een beroemde firm a als Lefèvre stond in contact met de 
belangrijkstee firma's, zowel prentuitgevers als prenthandelaren. Welke dat precies waren is moeilijk te 
achterhalen.. We mogen er  echter  van uitgaan dat men contact onderhield met de overige 
toonaangevendee firma' s in Engeland en daarbuiten, zoals de bekende Franse uitgevers Goupil en Petit 
enn de Nederlandse firma  Bufia. De samenwerking van Lefèvre met de Nederlandse firma  Buffa wordt 
bevestigdd door  een opmerking in de Kunstkronijk uit 1876: 

'Dee heer  Löwenstam, de verdienstelijke plaatsnijder  die eerst te Amsterdam woonde, doch 
sindss een paar  jaren te Londen zijn verblij f heeft gevestigd, heeft twee platen gesneden na 
schilderijenn van Alma-Tadema, The first  whisper  en Confidence. Deze platen zijn goed 
geteekendd en met degelijkheid behandeld en toonen groóten vooruitgang in het werk van den 
heerr  Löwenstam. Zij  zijn bij  de firma  Buffa en Zn. te Amsterdam verkrijgbaar/ 93 

Dee reeds genoemde etsen van Löwenstam naar  The First Whisper of Love en de pendant In 
ConfidenceConfidence waren eerder, op 24 december  1875 bij  de Engelse firma  Pilgeram en Lefèvre 
verschenen.944 Al snel waren de prenten vervolgens verkrijgbaar  bij  de firm a Buffa in Amsterdam.95 

Gezienn de naam en faam van deze firma  is het waarschijnlij k dat hier  behalve deze vroege prenten 
ookk andere reproducties naar  Alma-Tadema's werk te koop waren. Achter  de toonaangevende firma's 
gingg vervolgens een omvangrijk netwerk schuil van regionale en lokale firma's  met hun eigen 'niche' in 
hett  wijdverbreid e netwerk van de internationale prenthandel en uitgeverij. Dit betekent uiteraard niet dat 
all  deze uitgevers permanent prenten naar  Alma-Tadema te koop hadden. Het betekent wél dat hét voor 
veell  uitgevers en prentverkopers relatief eenvoudig zal zijn geweest om voor  een klant bepaalde prenten 
tee bestellen. 

Inn de advertentie van Lefèvre wordt verwezen naar  toonaangevende firma's  in alle landen. 
Daarbijj  past een tweede kanttekening. Bij  'alle'  landen moet in eerste instantie worden gedacht aan 
Europaa en de Verenigde Staten. Uiteraard besloegen deze continenten niet de gehele wereld, maar  wel 
eenn groot deel ervan, zeker  als we ook hun toenmalige koloniën meerekenen. Betekent het feit dat 
Alma-Tademaa een beroemde Victoriaanse kunstenaar  was, nu ook dat hij  als kunstenaar  beroemd was in 
hett  hele British Empire waar  de zon nooit onderging? Uiteraard was de kunsthandel niet overal even 
sterkk vertegenwoordigd. Dat neemt niet weg dat met de nieuwe mogelijkheden van transport in de 
negentiendee eeuw steeds grotere afstanden konden worden overbrugd. Zo schroomde Gambart niet om 
vanuitt  Londen tentoonstellingen te organiseren in Zuid-Afiika , Australië en Nieuw-Zeeland. De 
internationalee handel bestond in de praktij k van de negentiende eeuw niet zelden uit 'intercontinentale' 
handel.. Hoever  de prenten kwamen is moeilijk te overzien, maar  het feit dat Löwenstams etsen van 
Alma-Tadema'ss werk tot in het Australische Sydney werden vertoond en bekroond is veelzeggend. 

Dee firma  Lefèvre domineerde het (internationale) aanbod van zelfstandige prenten naar  werken 
vann Alma-Tadema. Daarnaast brachten ook andere bekende firma's  als Agnew, McLean en Tooth 

Zoalss eerder bleek was het Engelse filiaal van Goupil aanvankelijk ingericht als groothandel en werd pass later de 
mogelijkheidd geopend voor de langslopende liefhebbers. Zie meer hierover in hoofdstuk 4. 
933 Anoniem, 'Nieuwe uitgaven', De Kunstkronijk (1876), p.96. 
ww The First whisper of love. Companion to "In confidence", L. Löwenstam, Pilgeram and Lefêvre, 24 december 1875, Zie: 
Friendd 1886, p.77. In confidence. Companion to "The first whisper oflovë\ L. Löwenstam, ets Pilgeram and Leferve, 24 
decemberr 1875, zie: Friend 1886, p.IÖS. 
955 Buffa publicatie van 25-7-1875, zie: Swanson 1990, nr.124. 
966 Naar aanleiding van Löwenstams overlijden schreef The Magazine of Art: 'soon aquired a reputation for his skill in 
translatingg the works of leading artists into etching*  (o.a. Alma-Tadema, Stacey Marks, Dendy Sadler, E Poynter) 'His 
platess [...] have done much to popularise bom the artiste and their works. He was awarded the highest honours for his 
etchingss at London, Paris, Amsterdam, Sydney and other International Exhibtions.*: zie: The Magazine of Art (1898), p.576. 
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prentenn uit naar zijn werk. Gezien Alma-Tadema's reputatie in Engeland behoeft het geen verbazing te 
wekkenn dat het hier zonder uitzondering Engelse firma's betreft. Toch is dat niet vanzelfsprekend. 
Eerderr is verwezen naar Alma-Tadema's reputatie in Frankrijk. Het had niet veel gescheeld of hij had in 
Parijss een huis gekocht met het oog op zijn toekomst aldaar. Zijn roem in Frankrijk lijk t zich echter niet 
tee hebben vertaald in een stroom van Franse reproducties naar zijn werk. Hij werkte dan wel met de 
Fransee prentmakeis Blanchard en Rajon, maar Franse uitgevers lijken zich niet of nauwelijks met de 
reproductiee van zijn werk te hebben ingelaten. Zo zijn in Goupils fondslijsten geen reproducties van 
Alma-Tademaa te vinden. De afwezigheid van Franse uitgevers van zijn werk is opmerkelijk, aangezien 
veell  van zijn schilderijen na verloop van tijd wél de weg naar Franse verzamelaars vonden. In die zin 
hadd Alma-Tadema geen ongelijk toen hij Mesdag schreef over zijn faam in Frankrijk.9*  Zijn werk was 
zekerr wel geliefd, maar werd desalniettemin nauwelijks door Franse uitgevers gereproduceerd. De 
oorzaakk voor deze 'afwezigheid' van Franse reproducties naar het werk van Alma-Tadema en veel 
anderee Engelse kunstenaars, ligt waarschijnlijk niet zozeer in de populariteit van de kunstenaars zelf 
maarr hangt wellicht eerder samen met de 'nationale' specialisatie van uitgevers en de samenwerking 
tussenn de diverse internationale firma's, zoals die eerder algemeen aan de orde kwam in hoofdstuk 3. 
Illustratieff  is een fotogravure van Under the Roof of the Blue Ionian weather uit 1901, gedrukt in 
Münchenn en uitgegeven door Arthur Tooth & Sons, die filialen had in Londen (5 & 6 Haymarket), 
Parijss (41 Boulevard des Capucines), New York (299 Fifth Avenue). Daarnaast was de prent te krijgen 
bijj  de firma Stiefbold & Co in Berlijn. 

Voorr Alma-Tadema waren al deze verspreidingsmogelijkheden echter nog niet genoeg. Niet 
alleenn controleerde hij de reproducties nauwkeurig, hij lijkt bovendien nauw betrokken te zijn geweest 
bijj  de verspreiding en verkoop van prenten. Interessant is een brief van Alma-Tadema aan Vosmaer over 
dee tegenvallende verkoop van Rajons ets naar̂  Roman Emperor. Claudius. Hij schreef daarin: 

'Enn nu nog een paar woorden business. Tot onze groote verwondering vindt die prachtige ets 
vann Rajon naar mijn Claudius geen koopers. Zoo ben ik zoo vrij geweest hen te vragen 
[uitgeverss Pilgeram & Lefëvre] U een proeve te zenden. Voor U met het verzoek ze te zien en 
eenn andere om ze gedurende eenige tijd tentoontestellen. Excuseer me zulke vrijheid maar het is 
voorr de ontwikkeling van de goede smaak en daarvoor hoop ik dan ook aan geen doofman's 
doorr [deur] te kloppen.'99 

Alma-Tadema'ss verzoek om hulp van Vosmaer voor publiciteit is begrijpelijk. De letterkundige zette 
zichh jarenlang in om Alma-Tadema's werk en de reproducties ervan bekend te maken. In vele artikelen, 
veelall  gepubliceerd in de Nederlandscke Spectatoren De Kunstkronijk> bracht de invloedrijke criticus 
regelmatigg het werk van zijn vriend onder de aandacht van het grote publiek. Vosmaers inzet ontging de 
schilderr zeker niet: 'Hartelijk dank voor de mooye verdediging en artikels in de Spectator,*  schreef hij 

Inn 1881 bracht Thomas McLean twee etsen van Löwenstam op de markt naar The Dinner en Siesta uit 1881 The Dinner 
L.Löwenstam,, ets, T.McLean, 12 October 1881, de: Friend 1886, p.55; Siesta, Löwenstam ets, T.McLean, 12 oct 1881, Zie: 
Friendd 1886, p.211. Zie: Swanson 1990, nr.154 TheSiesta31873 let op verschillende versies.!!: engraved by Löwenstam in 
1880,, who also engraved no.256 (1880 The Dinner) which is similar to this painting. See also no.99 en 101,1868. Enkele 
jarenn late- gaven zij etsen uit naar An Apodyterium en The Secret. An Apodyteriüm Löwenstam ets, thos McLean, 3 
novemberr 1886, zie: Friend 1886, p. 18, (1886, CCLXXIV); The Secret, Löwenstam ets, T.M. McLean, 9 september 1887, 
zie:: Friend 1886?? P.34. (1887, CCLXXVII ) Ook de bekende firma Tooth publiceerde een zelfstandige reproductie naar 
Alma-Tadema'ss Welcome Footsteps. Welcome Footsteps, Löwenstam ets, Arthus Toom & Sons, 1 september 1888, zie: 
Friend,, p.58 (1883 CCLVU) Naast dergelijke bekende kunsthandeluitgevers werden er ook reproducties gepubliceerd door 
meerr ideële organisaties zoals de eerder gememoreerde premie-platen. In deze context past ook de uitgave van Löwenstams 
etss naar Expectations uitgegeven door The Fine Art Society en de etsen van A. Mongtn naar The Death of the first born en 
vann C.O.Murray naar Childish Affections, beiden gepubliceerd in 1883 door The British and Foreigh Artists' Association 
Expectations,Expectations, L-Löwenstam, ets The Fine Art Society, 6 november 1885, zie Friend 1886, p.68. (1885, CCLXVI).The Death 
ofof the first born, A. Mongin, ets The British and Foreigh Artists' Association, 27 augustus 1883, zie Friend 1886, p.49. 
(1872,, CIII). Childish Affections, C.O.Murray ets, The British and Foreigh Artists' Association, 3 september 1883, zie: 
Friendd 1886, p.33. (1882, CCXXXV Young Affections). 
988 Brief Alma-Tadema aan H.W. Mesdag 6-6-1868, geciteerd in: tentcat. Amsterdam 1996, p.28. 
999 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 1-1-1877, Nr.30, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
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aann de classicus. Vosmaer  refereerde regelmatig aan de reproducties, zoals op 27 jul i 1878 in de 
Spectator.Spectator. 'De firma  Pilgeram en Lefèvre te Londen heeft weder  eenige staalplaten van Aug. Blanchard 
naa Tadema uitgegeven die der  nieuwe plaatsnijfcunst tot eere zijn.' I01 Vosmaer  refereerde aan de prenten 
naar''  Eene schilderijengalerij'  en naar  de 'Eene beeldengalerij'  (respectievelijk The Picture Gallery en 
TheThe Sculpture Gallery),101 De prenten waren slechts een inleiding voor  de Blanchard gravure naar  A 
Bacchante,Bacchante, volgens Vosmaer  'misschien de volmaakste die hij  na Tadema's werk tot dus ver  maakte'. 
Dankzijj  dergelijke berichten waren ook de Nederlandse lezers op de hoogte van de nieuwste gravures 
naarr  Alma-Tadèma's werk 

Alma-Tademaa besefte als geen ander  het belang van publiciteit . Zij n inzet voor  de verkoop van 
Rajonss ets suggereert ook een financieel belang van de kunstenaar, hoewel de werkelijk e omvang ervan 
onbekendd is. Het was 'business*  voor  Alma-Tadema. Tijdens de vervaardiging van de reproductie 
volgdee hij  het reproductieproces kritisch als kunstenaar. Was de prent af, dan ging hij  ermee om als een 
zakenman.. In dit opzicht komt zijn benadering van de reproducties overeen met de wijze waarop hij  met 
zijnn eigenhandige werk omging. Artistiek e en zakelijke overwegingen wisselden elkaar  af, zoals hij 
steldee in een interview uit 1882, opgetekend in zijn bekende gebroken Engels: 'So long I paint my 
picture,, I work 'ard, I work slow to get 'im right If 'e is not right,  I paint 'im out, once, twice. But when 
'ee is finished, I am not an artist no more. I am a tradesman. *103 

ReproductiesReproducties in geïllustreerde uitgaven 

GeïllustreerdeGeïllustreerde kunsttijdschriften 
Inn 1862 exposeerde Alma-Tadema op de Tentoonstelling voor  werken van Levende Meesters in 
Amsterdamm zijn schilderij Venantius Fortunatus leest zijn gedichten voor aan Radegonda VI. Hij 
ontvingg er  een gouden medaille voor, waarna het Nederlands Magazijn er  een reproductie van 
publiceerde.1044 Twee jaar  later, in 1864, exposeerde hij  zijn Egyptische schilderij  Pastimes in Ancient 
Egypt:Egypt: 3,000years ago op de Salon in Parijs en had hij  opnieuw sucees.[95] Ook nu werd het werk 
bekroondd met een gouden medaille, waarna in hetzelfde jaar  een reproductie Verscheen in de Franse 
GazetteGazette des Beaux Arts.105 Beide prenten behoren tot de eerste voorbeelden van reproducties naar  zijn 
werkk in geïllustreerde uitgaven. Vooral de geïllustreerde kunsttijdschrifte n namen regelmatig 
reproductiess van zijn werk op, zoals hieronder  zal worden geschetst aan de hand van respectievelijk 
Engelse,, Franse en Nederlandse voorbeelden. 

Nadatt  het schilderij Pastimes in Ancient Egypt 3,000 years ago in de Gazette des Beaux Arts was 
gepubliceerd,, verscheen er  enkele jaren later  opnieuw een gravure naar  dit werk, ditmaal in de 
Engelsee Art Journal. De gravure kwam van Auguste Blanchard en was wellicht de eerste reproductie 
diee hij  naar  een werk van Alma-Tadema maakte. Het is goed denkbaar  dat kunsthandelaar  Gambart 
ookk al betrokken was bij  deze reproductie voor  The Art JournaL De kunsthandelaar  had het werk 
aangekochtt  nadat het schilderij  op de Franse Salon te zien was geweest. Gezien zijn banden met 
zowell  de Franse graveur  als het Engelse kunsttijdschrift , is het aannemelijk dat de kunsthandelaar  de 
handd heeft gehad in de publicatie van de prent in dit blad. Na de gravure van Blanchard verschenen er 
inn de loop van de jaren zeventig diverse reproducties naar  werken van Alma-Tadema in The Art 

1000 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 24 maart 1873, Vosmaer-archief.... 
1011 C. Vosmaer, 'Eene nieuwe gravure van Blanchard na Tadema', De Nederlandsche Spectator, 27 juli 1878, p.233. 
1022 A Bachante, A.Blanchard lijngravure, Pilgeram & Lefèvre, 24 december 1875, zie: Friend 1886, p. 11; The Picture 
GalleryGallery (Ancient Rome). Companion to " The Sculpture Gallery", A. Blanchard lijngravure, Pilgeram and Lefèvre, 24 
decemberr 1875, zie: Friend 1886, p.175; The Sculpture Gallery (Ancient Rome). Companion to "The Picture Gallery", A. 
Blanchardd lijngravure, Pilgeram and Lefèvre, 24 december 1875, zie: Friend 1886, p.205. 
mm Alma-Tadema geciteerd in Barrow 2001, p.127. 
1044 Het Nederlands Magazijn (1862), p.313; zie Swanson 1990, p.129. Dit werk gegraveerd doorL. Lucas en PJ. Arentzem 
enn is later nog eens gepubliceerd in: J.F. van Sotneren, Moderne Kunst in Nederland, etsen van PJ. Arendzen (1883), pi 107. 
1055 reproductie in: Gazette des Beaux Arts, XVI (1864), pJ30. 
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Journal.Journal. TJO werd enkele jaren later, in 1874, de prent van Blanchard opnieuw in dit tijdschrift 
gereproduceerd.106 6 

Naa de gravure van Blanchard werden er in The Art Journal bovendien enkele reproductie-
etsenn van Löwenstam opgenomen. In 1877 verscheen zijn ets naar Our Corner (1873 opus 
CXVT).107[96]]  Het tafereel toont Alma-Tadema's beide dochters Anna en Laurense in een huiselijke 
sfeer.1088 Ondertussen werkte de prenttnaker reeds aan twee andere etsen die eenjaar later werden 
gepubliceerdd in dit kimsttijdschrift: Sculpture (1877, CLXXX) en het daarmee verwante werk 
ArchitectureArchitecture in Ancient Rome (1877, CLXXXI).[97] Beide werken, gemaakt in opdracht van Pilgeram 
enn Lefèvre, zijn bij uitzondering geschilderd op koperplaten, die wellicht afkomstig waren van de 
etser.1099 Nadat de twee reproducties waren gepubliceerd, kreeg Alma-Tadema waarschijnlijk deze 
prentenn onder ogen en schreef hij vol ergernis aan Vosmaer: 'Löwenstam heeft horrible gravures voor 
dee Art Journal gemaakt' Om te voorkomen dat zijn goede vriend op basis van deze afbeeldingen een 
verkeerdd beeld zou krijgen van zijn werk, vervolgde de schilder; 'Daar ik weet dat ge mij daar niet om 
zultt oordelen heb ik Pilgeram en Lefèvre order gegeven U de photögraphieen daarvan te zenden.'110 

Alma-Tadema'ss kritische houding jegens Löwenstam kwam al eerder naar voren, en ook deze 
reproductiess voor The Art Journal volgde hij kennelijk met veel belangstelling. Bij de genoemde werken 
SculptureSculpture (1877, CLXXX) en Architecture in Ancient Rome (1877, CLXXXI ) kan eveneens gewezen 
wordenn op het verwante werk Painters (1877). Dit schilderij werd ook door Löwenstam 
gereproduceerdd voor The Art Journal van 1877, maar is om onbekende redenen niet gepubliceerd.111 

Naa deze prenten van Löwenstam verschenen nog diverse reproducties in The Art Journaly vooral in de 
speciaall  aan Alma-Tadema gewijde uitgaven uit 1886 en 1909.112 

Behalvee in The Art Journal verscheen er vanaf het einde van de jaren zeventig eveneens een 
aantall  prenten in een ander bekende Engelse kunsttijdschrift, The Magazine ofArt.xn Het algemeen 
culturelee blad The Illustrated London News nam al in 1866 een reproductie van Alma-Tadema's 
ReturningReturning home from market (1865) op.114 Dit tijdschrift publiceerde vooral vanaf de tweede helft van 
dee jaren zeventig diverse houtgravures naar zijn werken, waaronder in 1877 een reproductie van het 
eerderr gememoreerde schilderij Our Corner met de twee dochters van de schilder, in hetzelfde jaar als 
Löwenstamss ets ervan in The Art Journal. In hetzelfde jaar verscheen een grote houtgravure naar 

1066 reproductie in: The AH Journal(lS74)t p.100. 
1077 reproductie in: The Art Journal(1877),p.28ö. 
1088 Wellicht zijn de beide dochters ook het onderwerp van de ets naar het schilderij Sisters van de hand van Alma-Tadema's 
echtgenoot,, Laura Alma-Tadema-Epps. De prent werd gepubliceerd in The Art Journal van 1883,p.350. Zie ook het 
onvoltooidee werk The three Graces (1876) met links Alice Search, de latere echtgenoot van Löwenstam, en in het midden en 
rechtss de twee dochters Laurense en Anna. 
1099 Swanson 1990, nr.221. 
1100 Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 26-XI-1877, Nr.36, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
1.11 Zie Swanson 1990, nr.216. 
1.22 Zie ook de reproductie van Phidias and the Frieze of the Parthenon (1868, LX) in The Art Journal (1 &75)Sappho and 
AlcaeusAlcaeus (1881) in The Art Journal (l%B3),p.6& en in The Art Journal (1886), p.231; Who is it? {IU4) in The Art Journal 
(1886);;  A Difficulttinefrom Horace (1881) in The Art Journal (\%99),p.56; A Harvest Festhwl(l8$0)tm The Art Journal 
(1909). . 
1133 Voorbeelden zijn: Joseph, Overseer of Pharaoh's Granaries (1874) in The Magazine of Art (1878), p. 197; After the 
DanceDance (1875) in The Magazine of Art (1878), p. 127; Balneatrix (1877), in The Magazine of Art (1879), p...; Fredegonda 
andand Galswintha: AD 566, (1878) in: The Magazine of Art (1880), p.280; Going down to river (1879) in The Magazine of Art 
(1880),, p. 140 illustration in situ at Vanderbilt mansion; On the Road to the Temple of Ceres (1879)in The Magazine of Art 
(1880),, p.316; Sappho and Alcaeus (1881) in The Magazine of Art (1881), p.309 door  CO Murray ; On the way to the temple 
(1882)) in The Magazine of Art (1883), p.433; A Garden Altar (1879) in The Magazine of Art (1888), p.425; Portrait of the 
SingerSinger George Henschel (1879) in The Magazine of Art (1889), p.270; Portrait of myself at Forty-seven years old (1883)in 
TheThe Magazine of Art (1893),, p.8-I0; A Love Missile (1878),, in The Magazine of Art (1895), p.165. 
1144 repro in The Illustrated London News jun 30 (1866), p.627,645 reproductie gegraveerd door W.Thomas, zie in The 
IllustratedIllustrated London News: 'No artist has secured more antiquarian versimilitude in his works tha M. Alma-Tadema. Drawing 
asidee the veil from the past, he enables us, as it were witness apparently the most vivid and minutely faithful reflections of 
incidentss of domestic life in long forms of civilization.' 
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BetweenBetween Hope and Fear (1876).n5[98] Opmerkelijk is de ets van Rajon naar  On the Steps of the 
CapitolCapitol (1874) in The Illustrated London News van mei 1876.116 De prent was als zelfstandige 
reproductiee verkrijgbaar  bij  de uitgever  Pilgeram en Lefèvre. Als datum van uitgave staat in het 
registerr  van de PSA 9 mei 1876 vermeld.1 Het betekent dat deze ets van Rajon nog in de dezelfde 
maandd als zelfstandige prent werd gepubliceerd én werd opgenomen in The Illustrated London News. 
Inn hoeverre de publicatie van de prent in het tijdschrif t de verkoop van de zelfstandige prent heeft 
beïnvloed,, is niet bekend. Het is denkbaar  dat de publiciteit via het populaire tijdschrift  de verkoop 
vann de exclusieve zelfstandige prent heeft gestimuleerd, maar  het tegenovergestelde is echter 
waarschijnlijker .. Lezers die de afbeelding uit het tijdschrif t kenden (en haar  eruit hadden verwijderd!) , 
haddenn wellicht minder  belangstelling voor  de kostbare zelfstandige prent Volgens de schilder  Alma-
Tademaa liep deze prent niet goed; de publicatie van de ets in The Illustrated London News lijk t de 
verkoopp geen goed te hebben gedaan. 

BijBij  de reproducties van Alma-Tadema's werk in föigelse geïllustreerde tijdschrifte n kan ook 
gewezenn worden op de satirische bladen. Vanaf het tweede kwart van de negentiende eeuw bestond er 
inn Engeland een belangrijke traditi e van dergelijke bladen, die in de loop van de eeuw ook elders veel 
navolgingg kregen. Een van de bekendste vertegenwoordigers van dit genre was het blad Punch, dat 
jarenlangg bestond als een luis in de Victoriaanse pels. Talloze bekende politieke en culturele personen 
enn gebeurtenissen werden hierin op de hak genomen. Kunstenaars en hun werken werden evenmin 
gespaard.. Zo verschenen in dit blad enkele parodieën op bekende kunstwerken van Alma-Tadema.11S 

Ookk dergelijke satirische interpretaties van zijn werk kunnen als reproducties worden beschouwd, zij 
hett  als een bijzondere categorie. Karikature n zijn alleen maar  effectief bij  algemene bekendheid van 
hett  origineel. Zoals een karikatuu r  van een onbekende persoon nauwelijks de lach van de lezer  kan 
opwekken,, geldt dit ook voor  kunstwerken. Juist dergelijke spotprenten illustreren de bekendheid van 
Alma-Tademaa en zijn werk bij  het grote lezerspubliek. 

Meestall  publiceerden de geïllustreerde tijdschrifte n reproducties van reeds bestaande 
kunstwerken,, maar  soms gaven ze zelf opdracht tot kunstwerken met het oog op reproductie. Zo 
verleendee The Graphic in 1880 aan twaalf kunstenaars de opdracht om hun voorstelling van 
vrouwelij kk  schoon te schilderen. Ook Alma-Tadema kreeg een opdracht, waarvoor  hij  het werk 
Interrupted.Interrupted. A type of female beauty (1880, CCKBS) schilderde. Het werk toont zijn echtgenote, Laura 
Epps-Tadema,, die plotseling opkijk t tijdens het lezen van The Graphic, als een subtiele verwijzing 
naarr  de opdrachtgever. Het schilderij  maakte deel uit van de speciaal door  The Graphic 
georganiseerdee tentoonstelling. Enige rij d later  werd het werk uiteraard ook gereproduceerd in dit 
tijdschrift. 119 9 

1155 The Illustrated London News (1877), p.67. Andere voorbeelden zijn reproducties van Joseph Overseer of Pharaoh 's 
GranariesGranaries (1874), opgenomen in The Illustrated London News (3 oct 1874), p.328; An Audience at Agrippa's (1875-76!!) in 
TheThe Illustrated London News (10 jun 1876), p.576 gegraveerd door W. Biscombe-Gardner; Between Hope and Fear (1876) 
inn The Illustrated London News{\\ aug. 1877), p. 128-129; Sunday Morning, the two sisters, (1871, XCVI) , in The 
IllustratedIllustrated London News (9 nov 1878), p.448; Going down to river (1879) in The Illustrated London News (18 oct 1879), 
p.372,, ook in The Illustrated London News (27 nov, 1886), p.591; On the Road to the Temple of Ceres (1879), in The 
IllustratedIllustrated London News (1 mei 1880), p.435; Sappho and Alcaeus (1881) in The Illustrated London News (23 jul i 1881), 
p.76;;  Portrait of Professor Giovanni Battista Amendola (1883) in The Illustrated London News (14 juni 1884), p.583; 
PortraitPortrait of myself at Forty-seven years old (1883) in The Illustrated London News (27 nov. 1886), p.594; Entrance to a 
romanroman theatre (1866), repro in The Illustrated London News (nov.27 1886), p.591; Ave Caesar! 10 Saturnalia! (1880), in 
TheThe Illustrated London News (27 nov. 1886), p.591, ook in The Illustrated London News (11 jan 1913), Supplement, p.iv; 
TheThe Meeting of Anthony and Cleopatra: 41BC (1883) in The Illustrated London News (april 1887), p.457. 
1166 Zie: The Illustrated London News (20 mei 1876), p.498. ets van Paul Rajon, zie ook de brief op de achterkant van het 
werkk waarbij wordt verwezen naar de ets van Rajon. 
11 '7 On the steps of the Capitol, P.Rajon ets, E-S. Palmer, 9 mei 1876, zie Friend 1886, p. 164. 
1""  Autumn (1877) in Punch LXXTV , (29 jun 1878), p3WFredegonda and Galswintka: AD 566 (1878), in Punch LXXVIII , 
(aprill  10 1880), pA67; Sappho and Akaeus(l$Bl) in Punch LXXX (14 mei 1881),p.226. Zie ook de cartoon smAPictüre 
GalleryGallery in Rome (1874) in Fun Magazine (23 mei 1874), p. 17. 
1199 Swanson 1990,nr.257. en Barrow 2001, p.108-109. 
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Alma-Tadema'ss werk verscheen regelmatig in Franse tijdschriften. Na de eerder genoemde vroege 
reproductiee van Pastimes in Ancient Egypt: 3,000years ago in de Franse Gazette des Beaux Arts, 
verschenenn er in hetzelfde tijdschrift vanaf de jaren zeventig diverse prenten naar zijn werk, onder 
anderee van The Vintage Festival, Greek Wine, A Picture Gallery in Rome en de vierjaargetijden.120 

Interessantt is de eerder vermelde ets van Paul Rajon naar A Roman Emperor: AD 41 (1871) die in 
18777 verscheen in het blad La Chronique des Arts}21 Net als Rajons ets naar On the Steps of the 
CapitolCapitol was ook deze prent reeds eerder door Pilgeram en Lefèvre in Engeland uitgegeven als een 
zelfstandigee prent en werd nu dus opgenomen in dit kunsttijdschrift. Vervolgens verschenen er in de 
jarenn tachtig fraaie prenten in het chic uitgevoerde kunsttijdschrift L 'Art}22 In 1885 publiceerde het 
bladd een ets naar A Love Missile: 

'Lee celebre membre de la Royal Academy of Arts, de Londres, dont VArt a publié plusieurs 
oeuvress importantes, nous a fait Thonneur de nous autoriser a en graver d'autres. A Love 
Missile-- un message d'amour,- si bien traduit a Teau-forte par M.A. Mongin, est une des 
perless de la collection de M. John Fielden.'123 

Dee belangrijkste Franse kunsttijdschriften van de laatste decennia van de negentiende eeuw namen 
regelmatigg prenten naar zijn werk op, zij het in beperkter aantal dan de Engelse bladen. De 
reproductiess in Franse bladen getuigden van zijn reputatie in Frankrijk. 

Nadatt het Nederlands Magazijn in 1862 als eerste tijdschrift een reproductie naar Alma-Tadema had 
gepubliceerd,, van Venantius Fortunatus leest zijn gedichten voor aan Radegonda VI, kwam zijn werk 
regelmatigg terecht in de Nederlandse kunstbladen.124 Net als elders kwam ook hier de stroom van 
reproductiess vanaf de jaren zeventig opgang. Zo publiceerde De Kunstkronijk in 1871 een litho van J.J. 
Meskerr naar Romeinsche galanterie, ook wel Spelevaren genoemd, uit de collectie van H. W. Mesdag. 
Vann dezelfde lithograaf kwam ook een spiegelbeeldige prent naar zijn werk Cherries (1873 opus CXSV) 
inl886.t2S[99A/B] ] 

Somss zorgde Alma-Tadema persoonlijk voor beeldmateriaal ter publicatie in geïllustreerde 
kunsttijdschriften.. In 1871 maakte hij een prent voor De Nederlandsche Spectator van dat jaar. Hij 
wass via Vosrnaer en de uitgever Thieme goed bekend met de kring rond de Spectator. Het wekelijks 
verschijnendd tijdschrift bestreek vanaf de jaren zestig een ruim terrein van politiek, letterkunde, 
beeldendee kunst, wetenschap en actualiteiten.126 Een belangrijk element van het blad was de wekelijkse 
prent.. Meestal waren het satirische reacties op de politieke ontwikkelingerL Zo leverde de vaste tekenaar 
JMJM Schmidt Crans vele prenten, maar ook Carel Vosrnaer, Alexander VerHuell en verschillende 
Haagsee schilders tekenden voor De Spectator. Tijdens een verblijf in Nederland maakte Alma-Tadema 
zelff  een litho ter reproductie. Het is een afbeelding met twee fluitspelende vrouwen, die, zoals te lezen 
staatt in de toelichting van Vosrnaer, afkomstig was uit een schilderij dat hij onlangs had voltooid. De 

1200 Reproductie in: Gazette des Beaux-Arts, XVI  (l 864), p.530. Zie: The Vüage Festival (1870) in: Gazette des Beaux-aris 
VIII ,, (1873), p.41; Greek wine (1872) reproductie in: Gazette des Beaux-Arts GBA, VII I september 1873, p.249; A Picture 
GalleryGallery in Rome (1874) in Gazette des Beaux-Arts (1875), p.9; Winter, Autums, Summer en Spring (1877) in Gazette des 
Beaux-ArtsBeaux-Arts (1 sept 1877), p.290-29I. 
1211 la Chronique des Arts (apr. 28 1877), p,8. De prent is geëtst door Paul Rajon. Eerder was deze prent van Rajon als 
zelfstandigee prent uitgegeven bij Pilgeram and Lefèvre, 24 december 1875, zie Friend 1886, p. 195. 

1222 The Vitage Festival (1870) in L 'Art  (1879), p. 128; An Egyptian at his doorway in Memphis (1865) in L 'Art  (1884), 
Xl:\9l;AXl:\9l;A  Love Missile (1878) inL'Art(aug  1885), p.l01M  W«U protected Slumber (1879) 'mVArtU (1890), p.ISl. 
1233 Anoniem, 'Alma-Tadema1, VArt, 1885 H,p.l00. 
1244 Het Nederlands Magazijn (1862), p.313;Zie: Swanson 1990, p.129. Dit werk gegraveerd door L. Lucas en P.J. Arentzem 
énn is later nog eens gepubliceerd in: J.F. van Someren, Moderne Kunst in Nederland, etsen van PJ. Arendzen (1883), pi 107. 
Daarnaastt publiceerde bet protestantse culturele tijdschrift Eigen Haard verschillende reproducties van zijn werk: Tarquinius 
SuperbusSuperbus (1867) in Eigen Haard (1879), no.41; The Juggler (1870) in Eigen Haard (1895), fig 9; Sky (1883) in Eigen 
HaardHaard (1896), p.. Zie ook de Ave Caesar.' IO Saturnalia! (1880)in De Huisvriend (1883), p.333, p.336. 
125125 Swanson 1990, p. 170. Deze litho van J.J. Mesker is gepubliceerd in De Kunstkroniek (1886), p.68. 
1266 Maas 1986, p.3-4. 
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prentt  toont een detail uit A Private Celebration (1871), waarin we aan de linkerkant de twee 
fluitspelendee vrouwen herkennen.I27[100] Een verschil is echter  dat de vrouwen in spiegelbeeld zijn 
afgebeeld,, net als de signatuur  van de schilder, veroorzaakt door  het afdrukken van de steen. Het 
gebruikk  om details uit schilderijen te reproduceren, al of niet ter  aankondiging van de prent van de 
volledigee voorstelling, was aanvankelijk vooral in Frankrij k bekend. Daarna introduceerde Gambart 
dezee close-ups van kunstwerken in Engeland, overigens nog voordat fotografen hiertoe in staat waren. 
Hett  lijk t dan ook geen toeval dat juist zijn protégé Alma-Tadema een detail uit een schilderij 
natekendee ter  reproductie in De Spectator, Terug in Londen hoorde hij  enige tij d later  van zijn neef 
H.W.. Mesdag dat de prent in De Spectator verschenen was.128 In de Engelse hoofdstad kon hij  het 
Nederlandsee tijdschrif t echter  niet krijgen, waardoor  hij  informeerde bij  Vosmaer: 

'I kk  hoorde voor  een paar  dagen door  een schrijven van Mesdag [dat] mijn teekening was ver-
schenen.. Ik ben met regt blijde... en zoude er  zeer  gaarne een exemplaar  van te zien krijgen. Ik 
ziett  namelijk niet waar  een Spectator  te koopen en neem daarom de vrijhei d U met het verzoek 
mijj  een te zenden lastig te vallen/129 

Dankzijj  de litho van de schilder  zelf kreeg de Nederlandse lezer  een (zeldzame) indruk van Alma-
Tadema'ss werk, zoals ook Vosmaer  stelde ter  toelichting bij  de prent: 

'Hett  Nederlandsche publiek heeft het voorrecht niet gehad ze te zien, daar  ze meesten in 
Brussel,, Parijs of Londen, 't zij  werden tentoongesteld, 't zij  geplaatst. Welkom was ons 
daaromm de gelegenheid, de aandacht op deze belangwekkende werken van onze landgenoot te 
kunnenn vestigen, nu hij  zoo welwillend, gedurende een kort verblij f in den Haag, de 
teekenstiftt  opnam om het Album te verrijken.' 130 

Enigee jaren later  was Alma-Tadema opnieuw in het land en bezocht hij  op 9 oktober  1879 een 
redactievergaderingg vanXte Spectator, in gezelschap van onder  meer  zijn neef H.W. Mesdag, Jozef 
Israelss en S. van Witsen,131 Tijdens deze vergadering maakte Alma-Tadema ter  plekke opnieuw een 
tekeningg voor  reproductie, met de toepasselijke titel Not at Home. Om onbekende redenen is de tekening 
nooitt  in het tijdschrif t verschenen.152 

Alma-Tademaa voorzag eveneens De Kunstkronijk van beeldmateriaal voor  reproductie. Al in 
18699 verontschuldigde hij  zich bij  Carel Vosmaer  dat hij  nog geen gelegenheid had gehad om te 
voldoenn aan Vosmaers verzoek om een litho voor  De Kunstkronijk.133 In 1873 kon hij  wél aan Vos-
maerr  schrijven: * Aan uwe aanvrage om een prentje op steen voor  de Kunstkroniek wil ik volgaarne 
voldoen.'1344 Enige tij d later  leverde hij  enkele tekeningen voor  reproductie. Het waren tekeningen van 
dee wandversieringen in zijn eigen Townshend House. Hij  was in mei 1871 in dit huis getrokken en 
hadd vervolgens jarenlang gewerkt aan de versiering van het plafond in zijn atelier. De 
muurschilderingenn in Pornpeiiaanse stijl brachten het atelier  van de schilder  in overeenstemming met 

1277 Zie afbeelding in de Album van den Nederlandschen Spectator no. 12. 
1288 Alma-Tadema had nauwe banden met de schilder Mesdag. Het was niet alleen zijn neef, maar deed ook zaken voor de 
schilder.. Toen Alma-Tadema geld kreeg van Vosmaer voor enkele foto's adviseerde hij hem om het geld aan Mesdag te 
geven:: 'Wat de 42 Eng. schillingen aangaat die kunt ge dan bij gelegenheid aan Mesdag uitbetalen daar ik altijd wel meer 
metmet hem te verrekenen heb. mogt U mijn voorstel echter niet gansch bevallen dan kan ik mijn tweede exemplaar wel anders 
plaatsen.'' Brief van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 31-111-1875, Nr.18, Vosmaer-archiefRPK Amsterdam. Zie uitvoerig 
overr de relatie tussen Alma-Tadema en Mesdag: H. Pennock, 'De levens van twee neven: Hendrik Willem Mesdag en 
Lourenss Alma-Tadema', Jong Holland 9 (1993) 1, pp.8-19. 
1299 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 2Ï-XII-1871, nr. 4, Vosmaerarchief RPK Amsterdam. 
1300 C. Vosmaer, 'Album no.\2\ De Nederlandsche Spectator {W\\ p.338-339. 
1311 Maas 1986, p.3-4. 
1322 Heijbioek 1989, p.8. 
1333 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer 5-XI-l 869, Nr. 2 a-b Vosmaerarchief RPK Amsterdam. Niet duidelijk is wat de 
aanleidingg is van Vosmaers verzoek om een litho. 
1344 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer 4-IX-l 873, Nr. 8a, Vosmaer-archiefRPK Amsterdam. 

308 8 



hett werk dat hij er maakte. Het project was bijna voltooid toen op 2 oktober 1874 een schip met 
buskruitt in de directe omgeving van zijn huis explodeerde, waardoor zijn atelier voor driekwart werd 
vernietigd.. Als gevolg van de ingrijpende herbouw van zijn atelier waren de decoraties met Griekse 
goden,, guirlandes en arabesken waarschijnlijk pas in 1877 volledig voltooid. Al voordat de 
muurschilderingenn af waren, overlegde hij met Vosmaer over de mogelijkheid om de decoraties in een 
off  andere vorm te reproduceren en te publiceren. De bedoeling was de plafonddecoraties te 
reproducerenn in het album van De Spectator, voorzien van de nodige toelichting, maar dit plan werd 
nooitt gerealiseerd. Wel maakte hij zelf enkele tekeningen van de decoraties, die in De Kunstkronijk 
verschenen.. [101] 

Inn verschülende brieven aan Vosmaer schreef Alma-Tadema over de publicatie van de schetsen 
enn ging hij uitvoerig in op de technische wijze van reproductie. In een brief van 7 januari 1875 schreef 
hijj  Vosmaer: 'Ge zult wel zoogoed zijn de schetsen aan Sijthoff op te zenden en de teekenigen aan hem 
tee lenen voor de proefneming.'l35 Waarschijnlijk door de grootschalige restauratie van zijn huis 
vervolgdee hij op 11 februari 1875: 

*Ikk ben overstelpt met bezigheden en heb geen ogenblik kunnen vinden om in die zaak van 
reproductiee nog eens en dit maal duidelijker [te] expliceren. De photógraphische reproductie is 
dee eenvoudige zooals die altijd gedaan wordt met deze uitzondering dat de photograaf de fond 
moett uitwassen. De versta hier onder fond alles wat niet figuren is of liever alles wat niet in de 
omtrekkenn der geteekende figuren en voorwerpen ligt en dan na de steen geprepareerd te hebben 
voorr het drukken moeten de figuren en voorwerpen op wit papier gedrukt worden. Daarna moet 
eenee steen geprepareerd worden voor een egaal blauwe toon voor de oppervlakte buiten de 
omtrekken.. Zie hier de voorbeelden eerste druk. Dit schijnt nu zeer eenvoudig en moet sla-

Vertrouwdd met de fotografie, zette de schilder zijn ideeën uiteen voor de reproductie van de tekeningen. 
Interessantt is dat de schilder koos voor een combinatie van fotografie en lithografie. Hoewel een 
dergelijkee fotomechanische reproductie al tamelijk gebruikelijk was in deze periode, kwamen de meeste 
prentenn in De Kunstkronijk nog altijd van ambachtelijke Uthografen. m plaats van deze persoonlijke 
interpretatiee door een prentmaker, koos de schilder expliciet voor een foto^aftsche weergave van zijn 
schetsen. . 

Inn de brief van 11 februari 1875 vervolgde Alma-Tadema over de publicatie van schetsen door 
SijthofF: : 

'Eenn paar weken geleden verzond ik aan de heer Sijthoff in Leiden het hem beloofde schilderij 
vann mijn vrouw en een viertal teekeningen, omtrekken in zwart krijt voor de decoratie van mijn 
zolderr in mijn atelier. De dag daar na zond ik zijn Ed. in een letter vier anderen en proposeerde 
hemm het geheel, de twaalf anderen daarbij gevoegd uit te geven. In ieder geval zijn die acht zijn 
eigendomm en zal ik zoo vrij zijn U eene van de anderen te zenden en dat wel geteekend in de 
manierr zoo als ik ze gaarne zoude zien verschijnen.'[.. .j'Wat nu de moeite aangaat om die 
teekeningenn alleen uit te voeren dat zal mij een groot plezier doen, hoofdzakelijk als er enige 
centjess mee te verdienen zijn. Want ik hou er nogal van het nuttige met het aangename te 
verbinden.. [...] zou het blijken dat niet alleen mijn werk slecht [...] voor de dag komt [sic] maar 
ookk het eens onvoordelige manieren van publicatie zouden zijn, dan kunnen we altijd aan vriend 
Allebe'ss deurtje kloppen.'137 

Alma-Tademaa geeft in deze brief een duidelijke visie op de uitgave van reproducties van zijn werk. In 
dee eerste plaats moest zijn werk goed voor den dag komen. In de tweede plaats moest de uitgave op een 

Brieff  van Alma-Tadema aan Vosmaer, 7-1-1875, Nr.12, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
Brieff  van Alma-Tadema aan Vosmaer, 11 -E-1875, Nr. 15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
Brieff  van Alma-Tadema aan Vosmaer, 11-11-1875, Nr.15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
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voordeligee wijze plaatsvinden om 'het nuttige met het aangename te verbinden'. Hij  stelde dit naar 
aanleidingg van enkele concrete reproducties, maar  waarschijnlij k raken we hiermee de kern van de 
betekeniss van reproducties in het algemeen voor  Alma-Tadema en zijn werk. De kom hier  aan het eind 
vann dit hoofdstuk op terug. Mocht deze uitgave te weinig opleveren, dan suggereerde hij  de moge-
lijkhei dd om bij  zijn vriend August Allebé aan te kloppen, met wie hij  in Brussel bevriend was geraakt. 

Ruimm een maand later  kwam Alma-Tadema terug op de uitgave van schetsen door  Sijthoff : 
'Dankk intussen Mr Sijthoff voor  zijn goede intentie en zeg hem dat hij  die proeve van Bacchus maar  in 
dee Kunstkroniek moet plaatsen en zijn schetsen kunnen daar  ook plaats in vinden.'138 De schilder  was 
zichh zeer  bewust van de verschillende uitgavemogelijkheden van zijn schetsen en had daarbij 
nadrukkelij kk  oog voor  het financiële voordeel, zoals hij  eerder  opmerkte. Het vervolg van de brief geeft 
eenn indruk van de bedragen waar  het bij  een dergelijke publicatie om ging (in ponden): 

'Dee twaalf schetsen en 24 fotolithografieen enz. kunnen betaald worden met L 1500. De 
honderdd proefdrukken voor  de letter  a L I  5 stuks zullen de uitgave dekken. De 1000 
exemplarenn a L 10 en L 6 met de letter  zullen boni zijn. De speculatie schijnt nu zoo slecht 
niet' 139 9 

Zoalss hij  in eerder  aangehaalde brieven aangaf, wilde hij  per  schets twee lithografieën laten maken. Één 
vann de figuren en de ander  van het fond (de achtergrond). Hierbi j  rekende hij  voor  twaalf schetsen op 24 
fotolithografieên.1400 Met de verkoop van alle honderd proefdrukken was de hele onderneming 
kostendekkendd en was iedere verdere opbrengst uit de verkoop van lettered proofs winst. Hoewel 
concretee verkoopgegevens over  deze prenten ontbreken, was het bij  andere prenten zeker  niet 
uitzonderlij kk  dat ze uitverkocht raakten. In dat geval kon de winst van de verkoop van deze schetsen al 
snell  in de duizenden ponden lopen en meer  dan het tienvoudige in guldens. Twaalf eenvoudige schetsen 
kondenn hierdoor  meer  opleveren dan menig schilderij. Hij  aarzelde dan ook niet om te speculeren met 
dee uitgave van deze reproducties. 

Naa ontvangst van de prenten schreef hij  Vbsmaer: *Dank voor  de reproductie van mijn 
schetsen.. Die doen heel goed. Komen er  nog meer  van ? Mi j  dunkt ik moét ook maar  een abonnement 
vann de Kunstkroniek nemen.'14i In 1876 werden de schetsen van Alma-Tadema in De Kunstkroniek 
gepubliceerd.. Bij  de afgebeelde Bacchante schreef Vosmaer  ter  toelichting: 

'Onzee afbeeldingen zijn nabootsingen, voortreffelij k door  getrouwheid, van des schilders 
oorspronkelijkee krijtschetsen, die voor  de decoratie gediend hebben. Zij  geven dus de eerste 
ontwerpen,, de oorspronkelijke geboorten dier  geest- en kunstvolle fantasieën. Zij  zijn zeer 
schoonn door  de vastheid der  trekken, het breede en rnalsche van den toets, terwij l de hier  en 
daarr  noch zichtbare lijnen, waar  de hand eerst voelde en tastte, ons de wording der  beelden als 
hett  ware doen bijwonen,*142 

Vosmaerr  benadrukte de directheid van de schetsen. Hier  blijk t ook de betekenis van de door  Alma-
Tademaa voorgestelde fotografische reproductie van zijn schetsen. De methode was niet alleen 
technischh en financieel voordelig, ze gaf tevens een directe afbeelding van het origineel 'zonder' de 
interpreterendee hand van de prentmaker. De reproducties van de schetsen toonden de hand van de 
meester. . 

Alduss kwam het werk van Alma-Tadema in de loop van de jaren zestig en vooral in de jaren zeventig 
terechtt  in diverse Engelse, Franse en Nederlandse geïllustreerde kunsttijdschrifte n en overigens ook in 

Brieff  van Alma-Tadema aan Vosmaer, 18-ITI-1875, Nr.17, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
Brieff  van Alma-Tadema aan Vosmaer, 18-ÜÏ-1875, Nr.17, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
Ziee voor meer over deze fotomechanische technieken hoofdstuk 2. 
Brieff  van Alma-Tadema aan Vosmaer, 4-VH-1876, nr.20, Vosmaer-archief RPK Amsterdam 
C.. Vosmaer, De Kunstkronijk (1876), p. 11. 
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Duitsee en Amerikaanse bladen. Afhankelijk van de aard van het tijdschrift verschenen er gravures, 
etsen,, houtgravures en litho's. De vele verwijzingen en recensies van uitheemse bladen veronderstellen 
eenn ruime verspreiding van dergelijke bladen, zoals eerder is toegelicht. Hoewel de taal uiteraard 
complicatiess bracht voor de geïnteresseerde lezer, gold dit uiteraard niet voor de reproducties. Ook voor 
henn die de taal niet konden lezen, boden de bladen veel om te zien. De reproducties naar Alma-Tadema 
kendenn zo een breder publiek dan de taal van het blad suggereerde. Dlustratief is een verwijzing in De 
KunstkronijkKunstkronijk naar  Löwenstarns ets van Our Corner in The Art Journal'. 

'Dee heer L Löwenstam, vroeger te Amsterdam, thans te Londen, heeft eene derde gravure na 
Alma-Tademaa gemaakt, namelijk na diens schilderij welke zijne kinderen voorstelt en in 1873 
hett eerst in de Dudley Gallery werd ten toon gesteld met den titel: This is our corner. 
Lowenstam'ss gravure komt voor in het September-nommer van het Art Journal/144 

Alma-Tadema'ss werk kwam zeker niet alleen in tijdschriften terecht. Vooral tentoonstellingen 
vormdenn vaak aanleiding voor de publicatie van geïllustreerde catalogi. Zo verscheen een van de 
eerstee werken die hij op de Royal Academy exposeerde, The Pyrrhic Dance (1869), ook in de 
geïllustreerdee catalogus.145 Langs dezelfde weg verscheen zijn op de Parijse Salon van 1881 
geëxposeerdee On the Road to the Temple of Ceres (1879) in de Salonuitgavee van Goupil.146 Daarnaast 
dookk het werk van Alma-Tadema regelmatig op in diverse publicaties over (moderne) kunst in het 
algemeen.1477 Ten slotte kan nog gewezen worden op archeologisch getinte publicaties, die aan zijn 
werkk dankbaar illustratiemateriaal ontleenden. Vooral de bevriende Egyptoloog George Ebers nam in 
diversee boeken reproducties naar Alma-Tadema Op.148 

Hett is de vraag of Alma-Tadema van al deze reproducties op de hoogte was, laat staan of hij 
zee allemaal kritisch heeft kunnen beoordelen. Waarschijnlijk is dat niet het geval, tot ergernis van de 
schilderr zelf. Zo schreef de schilder in 1884 geïrriteerd aan Vosmaer nadat hij een aflevering van 
ModerneModerne Kunst in Nederland had ontvangen: 

mm Al tn 1867 nam de Illustrierte Zeitung zijn Egyptisch geïnspireerde werk Egyptian Chessplayers (1865) op. reproductie 
inn Illustrated Zeitung, dec 7 (1867). Zie ook zijn Batneatrix (1877) in Zeitschrifipjr Bildende Kunst, (1879), p.269; A 
QuestionQuestion (1877) in Zeischrift fur Bildende Kunst XIV (1879), p.261 en in Uber Land und Meer, Allgemeine Illustrierte 
ZeitungXXJVZeitungXXJV (1881), p.17. The Departure (1880) in Neue Illustrierte Zeitung X, (1888), p.369 en in Die Kunst unserer Zeït 
1893,, tegenover p.12. Daarnaast kan nog gewezen worden op de reproducties in het populaire, en door Van Gogh 
bewonderde,, Amerikaanse tijdschrift Harper 's Magazine, zie; Winter (1877) in Harper 's Magazine (1897), p.54; Autumn, 
Summer,Summer, Spring (1877) in Harper 's Magazine, (1897), p. 111 -112; Arno Te Ama Me (18 81) in Harpers New Monthly 
MagazineMagazine XCIV (New York 1897), p.562. 
1444 De Kunstkronijk (1879), p.1. Onduidelijk is dat de opmerking in de KK van 1879 werd gepubliceerd en de bewuste ets 
reedss werd gepubliceerd in de The Art Journal van 1877 (p.280). 
1455 Ml The Pyrrhic Dance, 1869 repro inRA Illustrated, no 42\ 
1466 On the Road to the Temple of Ceres, 1879 in M. Goupil Salon 1881, p.I59. Andere voorbeelden zijn The Convalescent 
(1869)) opgenomen in: E. Strahan, Masterpieces of the Centennial International Exposition 1876, p.69,; A roman Emperor: 
ADAD 41 (1871) in: Edward Strahan, The Chefs-d'oeuvre d'art of the International Exhibition 1878, Philadelphia, 1878-1880, 
p.115-116;; Improvisatore (1872), in: W. Armstrong Celebrated Pictures exhibition at the Glagöw International Exhibition 
1888,1888, p.29 en in: W.E. Henley, A Century of Artists: A Memorial of the Glasgow International Exhibition 1888,1889, p.2. 
1477 Andere voorbeelden zijn Spelevaren (1868), in: Zimmern 1886, p.281 getithograféerd door JJ. Mesker, The first whisper 
ofof love (1870), in: S.G.W. Benjamin, Contemporary Art in Europe, 1877, p.99; The Convalescent (1869), in: Anoniem, 
BritishBritish Painters of the Eighteenth and Nineteenth centuries 1880, p. 138; The education of the children ofClotilde and Clovis 
(1868),, in: Earl Shim, Art treasures of America 11879, p.95; Sappho andAlcaeus (1881), in: R. Munther, The History of 
ModernModern Painting (London 1907) vol.3, p.354; Spring (1877), in: Louise M Richter, Meister de Farbe. Europaische Kunst 
derder Gegenwart (1904), p.31 kleuren reproductie. 
1488 Zo verschenen in zijn boek over Egypte twee houtgravures naar een Joseph, overseer of Pharaoh 's granaries (1874) en 
AnAn Egyptian at his doorway in Memphis (1864) in G. Ebere, Egypt London 1880. De uitgave werd voor Nederland bewerkt 
doorr J. Margadant en verscheen in 1886 bij H.D. Tjeenk Willink (Haarlem). De afbeeldingen bevinden zich in de 
Nederlandsee uitgave tegenover respectievelijk p.56 en p.68. Een andere voorbeeld is de reproductie van A Question (1877), 
in:: August Mau, Ponpeii in Leben und Kunst 1908, 429-430 fig.253. 
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'Hedenn ontving ik Uw portret &  en de aflevering van Moderne Kunst in Nederland met de etsch 
naarr  Venantius Fortunatus. Bliksems zwart &  en de koppen mis hoor! Kan zoo 'n mensen zich 
dann de moeite niet geven om mijn oordeel in te roepen wanneer  het tij d is ? Hij  weet misschien 
ookk zoo (veel) beter. Nu moet ik ook nog notabene 3 gulden voor  die grap betalen. Je portrai t is 
ookk niet zeer  gelukkig. Je ziet er  uit als of je met boomwol opgestopt werd.*149 

Alma-Tadema'ss woede over  deze reproductie-ets van J.P. Arendzen onderstreept zijn betrokkenheid bij 
dee reproducties van zijn werk, ook als hij  ze nooit eerder  had gezien.[102 A/B] 

EenEen geïllustreerde monografie 
mm 1886 verscheen een speciale geïllustreerde uitgave van The Art Journal, gewijd aan het léven en werk 
vann Alma-Tadema, geschreven door  dé kunstcritica Helen Zimmern: The Life and Work of L. Alma-
Tadema.Tadema. With numerous Illustrations. Zimmern schreef regelmatig in kunsttijdschrifte n en had 
publicatiess op haar  naam over  onder  meer  Schopenhauer  en Lessing. Ze was goed bevriend met Alma-
Tademaa en schreef met haar  bijdrage een van de eerste monografieën over  de schilder. Nadien is haar 
publicatiee een veelgebruikte bron gebleken voor  de kunstenaar  en zijn werk.. Hier  wil ik stilstaan bij 
dezee publicatie als zodanig en vooral bij  de gebruikte reproducties. 

Zimmernn gaf een overzicht van het leven en werk van Alma-Tadema. Ze baseerde zich 
voornamelijkk  op de overzichtstentoonstelling die in 1882-1883 in de Grosvernor  Gallery werd 
gehouden,, waarover  ze schreef: 'The Tadema Exhibition, [..,] afforded Art lovers a rare opportunity for 
studyingg not the works only, but the manner  of Alma-Tadema. They saw side by side the earliest and 
latestt  of his creations. *1SQ Aan de hand van deze expositie beschreef Zimmern verschillende periodes in 
Alma-Tadema'ss artistieke loopbaan. Na een korte inleiding kwamen achtereenvolgens de Continentale 
periodenn 1852-1862 en 1863-1869 aan de orde, gevolgd door  zijn verblij f in Engeland tot 1875. In 1876 
werdd de schilder  toegelaten tot de prestigieuze Royal Academy, voor  veel Engelse kunstenaars een 
belangrijkk  ijkpun t in hun artistieke loopbaan. Ze besloot haar  overzicht met een toelichting van de 
periodee 1876-1886. Na Alma-Tadema's werk was er  aandacht voor  de persoon zelf in een interview, en 
inn het verlengde hiervan beschreef Zimmern het huis en atelier  van de bevriende schilder. 

Dee monografie toont Alma-Tadema en zijn werk in woord en beeld, geïllustreerd met in totaal 
366 afbeeldingen. Bij  het openslaan wordt het oog van de lezer  gevangen door  een fraaie ets van de 
bekendee etser  G.O. Murray , gemaakt naar  Sappho. Met deze eerste ets bezat de lezer  een van de meest 
populairee werken van de schilder. De ets was al eerder  gepubliceerd in The Magazine of Art in 1881.1SI 

Halverwegee Zimmerns publicatie vinden we nog een prent van Murray , gemaakt naar  Quiet Pets. 
Murra yy had deze prent eerder  gemaakt voor  uitgave in The Art Journal van 1883, waarover  de schilder 
zelff  overigens zeer  tevreden was.l52[103] Murra y maakte meerdere prenten naar  Alma-Tadema's werk, 
diee verschenen als zelfstandige prenten dan wei werden opgenomen in kunsttijdschriften . Over  het 
algemeenn werden ze uitgegeven door  de firma  H. Virtu e and Co in Londen, die ook verantwoordelijk 
wass voor  The Art Journal en de monografie van Zimmern. De twee fraaie etsen van Murra y zijn dus niet 
speciaall  gemaakt voor  deze uitgave, maar  hergebruikt na eerdere publicatie. Dit hergebruik van 
afbeeldingenn kwam vaker  voor  om op de hoge kosten van 'nieuwe* reproducties te besparen. 

Naa de twee fraaie etsen van Murra y bevat Zimmerns monografie voornamelijk houtgravures in 
combinatiee met fotografie. Zoals eerder  opgemerkt, was de techniek van houtgravure nauw verbonden 
mett  de ontwikkeling van geïllustreerde uitgaven in het algemeen. De houtgravures in de monografie 
werdenn echter  al lang niet meer  gemaakt volgens de wijze waarop Thomas Bewick dat ooit deed. De 

Brieff  van Alma-Tadema aan Vosmaer, 7-11-1884, Nr.82, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. De prent verscheen in J.F. 
vann Someren, Moderne kunst in Nederland, etsen van PJ. Arendzen, Amsterdam 1880. Zijn ergernis richtte zich in dit 
verbandd op de gerenomeerde etser P. J. Arendzen (1846-1932) die vele etsen naar Mauve, Israels op zijn naam had staan. 
1500 Zimmern 1386, p.5. 
1511 The Magazine of Art (1881), p.309 gemaakt door CO. Murray. 
1522 Murray gold als een gerenomeerde etser in Engeland die onder andere Alma-Tadema's Quiet Pets (1881 opus CCXXX) 
etste,, tot volle tevredenheid van de schilder. Zie voor een publicatie en bespreking van Murray's reproductie-ets, The Art 
/öM77w/(1883),p.l6-17. . 
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prentenn zelf ogen als houtgravures, maar  zijn in feite voorbeelden van fotoxylografie: een combinatie 
vann de traditionele houtgravure met fotografie. De techniek was uitgevonden rond 1860 en sindsdien op 
grotee schaal toegepast bij  illustraties van allerlei aard. Kenmerkend is dat de afbeelding fotografisch 
werdd overgebracht op het houtblok, waarna de houtgraveur  handmatig de compositie in het blok 
graveerde.. Het reliëf in het houtblok werd vervolgens overgebracht op een metalen gaïvano, waarmee in 
kortee tij d bijna onbeperkte oplagen konden worden gedrukt153 Ook hier  bevinden zich afbeeldingen 
tussenn die reeds eerder  waren gepubliceerd, zoals de houtgravure van J. Robert naar  A Roman Emperor 
4141 AD m The Art Journal van 1883.154 De houtgravure van Shy verscheen eerder  in 1884 in The 
EnglishEnglish Illustrated Magazine. In kleine lettertjes lezen we dat dit blad overigens expliciet 
toestemmingg had gegeven voor  publicatie van de afbeelding in deze monografie.155 De houtgravure 
vann Fredegondè at the Death-bed ofPreatextatits was afkomstig van de bekende firma  Bong en 
Honemann,, die eerder  verantwoordelijk was voor  een premieplaat met deze afbeelding. Wellicht was de 
firmafirma  na twinti g jaar  nog steeds in het bezit van het copyright van dit werk. In aanvulling op de 
kunstreproductiess kan ten slotte nog gewezen worden op drie houtgravures die gemaakt zijn naar 
tekeningenn van J. Emsly Ingli s met impressies van Ahna-Tadema's woning. 

Eenn voordeel van de houtgravure als illustratietechniek was dat deze de mogelijkheid bood om 
afbeeldingenn samen met letters te kunnen afdrukken. Etsen, gravures of litho' s vereisten immer een 
apartee drukgang. Zo zijn de etsen van Murra y in Zimmerns monografie apart gedrukt op andersoortig 
papierr  en pas bij  het binden samengevoegd met de tekst. Daarentegen konden de hoogdruk houtgravures 
well  gelijktijdi g met de letterss worden afgedrukt en zijn ze door  de tekst verspreid. Typografisch bood dit 
procédéé uiteraard nieuwe mogelijkheden, die in vele geïllustreerde uitgaven ten volle zijn benut. Met 
dezee nieuwe mogelijkheden lijk t echter  ook het unieke karakter  van een afbeelding verloren te zijn 
gegaan.. Terwij l de twee etsen van Murra y ogen als een meer  persoonlijke interpretati e van Alma-
Tadema'ss werk, lijken de houtgravures als eenvoudige plaatjes verstrooid door  de tekst. Interessant zijn 
vierr  houtgravures die juist niet tussen tekstblokken zijn ingeklemd, maar  zelfstandig op een pagina zijn 
afgebeeld::  Fredegondè at the Death-bed ofPreatextatus, Pandora (het diplomastuk van Alma-Tadema 
voorr  toelating tot de Royal Academy), Who is it? en A Reading from Homer.'56 Door  hun formaat en de 
typografischee plaats lijken deze afbeeldingen dan ook eerder  als zelfstandige reproducties, die niet 
onderschiktt  aan dé tekst zijn gemaakt. 

Tenn slotte bevat Zimmerns monografie nog een reproductie in de vorm van een autotypie. Via 
dezee techniek werd een afbeelding volledig fotografisch overgebracht op een drukvorm . Hierbi j  werd de 
afbeeldingg met een raster  verdeeld in een veld van punten. Bij  nadere beschouwing lijk t er  zélfs sprake 
vann een autotypie met een zogenaamd 'kruislijnraster' , op dat moment een van de nieuwste uitvindingen 
inn de fotografische kunstreproductie.157 De autotypie toont een gesigneerde potloodstudie voor  An 
ApodyteriumApodyterium uit 1886 en daarmee een vroeg voorbeeld van deze fotografische reproductietechniek. 

All  bladerend door  Zimmerns monografie over  Alma-Tadema, ziet men een gevarieerde 
verzamelingg reproducties in verschillende technieken. De etsen van Murra y weerspiegelen de 
populariteitt  van deze techniek in deze periode. Daarnaast zijn er  diverse houtgravures, typografisch 
verspreidd tussen de tekst en autotypieën, op dat moment één van de modernste methoden. De keuze van 
reproductiess werd deels bepaald door  economische motieven. Het is daarom niet toevallig dat de 
publicatiee werd opgesierd met diverse eerder  gepubliceerde afbeeldingen. In plaats van alle reproducties 
zelff  te vervaardigen, koos men platen die beschikbaar  waren. De uitgever  maakte dankbaar  gebruik van 
afbeeldingenn die in The Art Journal waren opgenomen, aangevuld met reproducties uit andere 
publicaties.. De * handgemaakte' reproducties van Murra y gaven de monografie een meer  exclusieve 
uitstraling ,, waarmee Zimmerns uitgave past in de traditi e van de zogenaamde prachtalbums. Toch is de 

Dee preaten in deze relatief goedkope reproductietechniek kwamen van verschillende houtgraveurs: R.S. Leuders, J-D. 
Cooper,, C. Dietrich, W. Hecht, J. Robert, J.P. Davis en A. Bellenger. 
1544 Anoniem, The Art Journal (1883), p.35. 
1555 English Illustrated Magazine verschenen (1884), frontispiece 
1566 In Zimmern gepubliceerd tegenover respectievelijk pagina: 8,20,24 en 28. 
1577 Volgens Van der Linden was G. Meisenbach de eerste die in 1888 een dergelijke methode toepastte, zie: Van der Linden 
1990,, p/70. 
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monografiee meer  dan 'een praatje bij  een plaatje'. Zimmem schreef een zorgvuldige en fraai 
geïllustreerdee kunsthistorische monografie over  het leven en werk van Alma-Tadema.158 

Alma-TademaAlma-Tadema 's boekillustraties 
Opp 26 november  1880 verscheen Carel Vosmaers roman Amazone. Het is een liefdesverhaal rond 
enkelee kunstenaars in de romantische, schilderachtige omgeving van het antieke italie. Vosmaer  koos 
Alma-Tademaa als model voor  een belangrijk personage in zijn roman, de Nederlandse kunstenaar 
Siwartt  Aisma. De roman was al snel een succes: de eerste druk van zevenhonderd exemplaren was 
binnenn vij f weken uitverkocht en in totaal verschenen er  tien drukken. De schrijver  Jacques Perk schreef 
dee auteur  Vosmaer: 'Uw boek is zoo'n weldaad. Wij  armen, willen zoo gaarne in de wriemeling der 
alledaagschheidd iets edelers zien en omdat er  dit doorgaans niet is, moeten wij  't zelf maken.'15 

Multatul ii  was aanmerkelijk minder  positief: 'Ge spreekt over  Vosmaers Amazone! Och, ik ben er  zoo 
verdrieti gg over. Vosmaer  is m'n vriend, en bovendien héb ik aan hem groote verplichting. Maar... z'n 
Amazonee bevalt me niet!'160 OokLodewijkvanDeyssel moest er  niets van hebben: 'Amazone is een 
boek,, dat de minste proza-kunstenaar, het kleinste naturalistjen, zich schamen zou geschreven te hebben, 
eenn boek dat ik in alle opzichten kaakpijnigend belachelijk vind/161 Alma-Tadema dacht er  wellicht 
anderss over. Hij  herkende ongetwijfeld zichzelf in het boek, dat hem inspireerde tot zijn schilderij  Arno 
tete ama me, dat hij  maakte in december  1881, ruim een jaar  na het verschijnen van Vosmaers roman.162 

Dee titel is afkomstig van een ring die het personage Aisma krijg t van zijn geliefde Marciana in Rome. 
Voorr  de Engelse vertaling van de roman maakte Alma-Tadema de litho Arno te ama me naar  het 
gelijknamigee schilderij. [104] De recensent van The Magazine of Art was ronduit kritisch: 'M . Carl 
Vosmaer'ss **  Amazon"  (...), tolerably translated by Mr . EJ, Irving , and insignificantly frontispieced by 
Mr .. Alma-Tadema, belongs to that irritatin g kind of literatur e which under  the guise of a story treats one 
too a sermon.'163 De prent kan worden beschouwd als een door  Alma-Tadema eigenhandig gemaakte 
reproductie,, naar  een van zijn werken. De litho verscheen later  ook in de derde druk van de Nederlandse 
versie. . 

Alma-Tadema'ss litho Arno te ama me voor  Vosmaers roman Amazone is een van de illustraties 
diee de schilder  maakte ter  verluchting van proza en poëzie van bevriende auteurs. Hij  maakte 
bijvoorbeeldd de ets Tesselschade at Alkmaar voor  zijn goede vriend, de criticus en dichter  Edmund 
Gossee (1849-1828), als frontispiece voor  diens Studies in the Literature of Northern Europe uit 1879.164 

Ookk maakte Alma-Tadema etsen voor  Helen Zirnmerns The Epic of Kings, Stories retold from Firdusi 
enn enkele etsen ter  illustrati e van gedichten van W.B. Scott.165 Meer  dan van de lithografi e maakte hij 
daarbijj  gebruik van de etstechniek. 

Alma-Tademaa behoort, net als Scheffer  en Israels, tot de vele negentiende-eeuwse kunstenaars 
diee regelmatig illustraties maakten ter  verluchting van proza en poëzie. In de traditi e van Thomas 
Bewickk bestond er  met name onder  de Victoriaanse kunstenaars op dit terrein een rijke  illustratietraditie , 
diee vooral gedurende de jaren 1860 een grote bloei kende dankzij  de inzet van de familie Dalziel en 

1S88 In I902 verscheen een herziene versie van Helen Zirnmerns monografie. Behalve Zirnmerns bijdrage verschenen 
gedurendee zijn leven monografieën van G. Ebers, Lorenz Alma-Tadema: His Life and Works (1886), P.C. Standing, Sir 
LawrenceLawrence Alma-Tadema, OM., R.A. (1905), R. Dircks, The Later Works of'Sir Lawrencer Alma-Tadema, OM, RA. (1910), 
zie:: Swanson 1977, p.61-62. 
1899 brief J. Perk aan C Vosmaer 21 december 1880, geciteerd in: Heijbroek 1989, p. 131 
1600 brief Multatuli aan G. Valette, afgedrukt in De Gids (1910) H, p.388, geciteerd in Heijbroek 1989, p.133. 
1611 L. van Deyssel, 'Nieuw Holland' in: Verzamelde opstellen* eerste bundel. Tweede druk. Amsterdam 1899, p. 19. geciteerd 
inn Heijbroek 1989, p.133. 
' °° Swanson 1990, nr.273. 
1633 Anoniem, Magazine of Art, (1884), p.xl. Er verscheen een Franse vertaling en zijn goede vriend George Ebers nam het 
initiatieff  tot een Duitse vertaling. 
1644 Swanson 1977, p.55. 
1655 Lóvett 1991, p.82-83. Het Rijksmuseum bezit enkele etsen van die Alma-Tadema maakte als illustratie van gedichten 
vann W.B. Scott, zie Lady Janet, May Jean (Inv. no.A.3271); Woodstock Image (Inv.no.A-3266); Hiemsfaild's Zyste (Inv.no. 
A.3270)) To the Sphinx (Inv.no.A.3269). 
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anderee prerafaelieten. Rossett̂ Holman Hunt en Millais maakten vele grafische versieringen voor 
literairee publicaties en voor populaire geïllustreerde tijdschriften als The Illustrated London News, The 
GraphicGraphic en Punch. In de praktijk maakten ze ontwerpen, die vervolgens door professionele 
houtgraveurss op het blok werden gebracht. In aanvulling op de populaire houtgravure werd vooral ook 
dee etstechniek veel gebruikt voor illustraties. Toonaangevend was destijds het exclusieve tijdschrift The 
GermGerm uit het begin van de jaren vijftig, dat rijk was voorzien van etsen van de belangrijkste 
prerataëlieten.166 Vooral Millais was behalve een productief schilder ook zeer actief als illustrator en 
voorzagg vele publicaties van etsen. In deze context moeten ook Alma-Tadema's etsen worden 
beschouwd.. Zijn illustraties waren meer dan een vriendendienst aan enkele bevriende auteurs. Grafische 
boekverluchting,, nauw verbonden met de uitgeverij en prenthandel, maakte een essentieel deel uit van 
dee Victoriaanse kunstwereld en vormde een kenmerkend onderdeel van het moderne kunstenaarschap. 

Striktt genomen zijn Alma-Tadema*s illustraties niet altijd reproducties, aangezien er niet altijd 
sprakee lijkt van navolging van een reeds bestaand werk. Zijn litho naar het schilderij Arno te oma me 
vormtt in dat opzicht een uitzondering. Meestal maakte hij zijn composities speciaal met het oog op de 
illustratiee van de tekst Vertrouwd met de techniek etste hij de prenten zelf. Aldus zorgde hij voor de 
bewerktee drukvorm die vervolgens alleen maar hoefde te worden afgedrukt, zonder dat daar nog een 
apartee bewerking van een prentmaker of fotograaf voor nodig was. Dit in tegenstelling tot de illustraties 
diee Israels maakte voor Adam Bede. Daar leverde de kunstenaar de tekeningen, die vervolgens door 
Rennefeldd in gravures werden gereproduceerd. Alma-Tadema's illustraties liggen daarmee dichter bij 
zijnn 'originele' werk dan bij de reproducties. Zijn illustraties vormen een weliswaar bescheiden, maar 
nietteminn kenmerkend deel van zijn artistieke oeuvre. 

HetHet publiek voor Alma-Tadema-reproducties 

Alma-TademaAlma-Tadema zelf 
mm het voorjaar van 1867 voltooide Alma-Tadema een schilderij voor zijn oom Klaas Mesdag. Sinds 
18666 was diens zoon, Hendrik Willem Mesdag, in de leer bij zijn neef Alma-Tadema. Alma-Tadema 
schilderdee voor Mesdag sr. in Nederland een familieportret gesitueerd in zijn Brusselse atelier.[105] Het 
toontt zijn eerste (Franse) vrouw, Marie Pauline dessin de Boisgirard in verwachting van hun tweede 
kindd Anna en in gezelschap van hun dochterje Laurense en haar moeder. Het schilderij gaf Klaas 
Mesdagg een indruk van de mensen en de omgeving waar zijn zoon Hendrik Willem in verkeerde. Ruim 
eenn eeuw later krijgen ook wij dankzij dit werk een beeld van het Brusselse atelier van Alma-Tadema. 
Interessantt is een rij reproducties die te zien is op de achtergrond. Het zijn vier afbeeldingen, achter glas 
ingelijstt in smalle gouden lijsten en dicht tegen elkaar gehangen. Bij nadere beschouwing blijken het 
fotografischee reproducties van Egyptian chessplayers (1865, XXII) , Gallo-Roman women (1865, 
XXIV) ,, The armourer 's shop in ancient Rome (1866, XLI) en Queen Fredegonda at the death-bed of 
bishopbishop Praetextatus (1864, XX).169 De foto's zijn gemaakt door de eerder genoemde fotograaf Dupont, 
diee in deze periode dit atelier deelde met de schilder.'70 

Nadatt Alma-Tadema naar Londen was verhuisd hing hij eveneens reproducties aan de muur. 
Danlsijj  een werk van de bevriende schilder Jan Verhas krijgen we ook hier een indruk hoe het interieur 
vann Towshend House eruit heeft gezien rond 1870.[106] We zien aan de muur opnieuw enkele ingelijste 
foto'ss van zijn werk, die wellicht afkomstig zijn van de fotograaf Dupont. Van de tien werken die te zien 
zijn,, kunnen we er echter maar enkele herkennen. Duidelijk te zien is een foto naar Spelevaren (1868). 
Hett oorspronkelijke schilderij had Alma-Tadema destijds geschilderd voor zijn neef H.W. Mesdag, 

1666 Muir 1971, p.129-148. 
1677 Engen 1995, p.10-13, p.85-115. 
1688 TenUat Amsterdam 1996, p.142-143. 
1699 Swanson identificeerde deze werken. Wat betreft het Mefovingische werk verwijst hij naar de versie van 1871 (zie; 
Swansonn 1990, nr.136). Aangezien het Mijn Atelier dateert uit 1867, moet het gaan om de eerder versie van Fredegonda en 
PraetextatusPraetextatus uit 1864, 
1700 Swanson 1990, nr.85. 
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waarnaa het terechtkwam in diens omvangrijke kunstcollectie. Daarnaast herkennen we een foto naar  Een 
PyrrhischePyrrhische dans, dat hij  schilderde in 1869 en als een van de eerste werken in Engeland exposeerde. 

Dezee twee schilderijen van zijn interieur  getuigen van Alma-Tadema's eigen aandacht voor 
reproducties.. Afgezien van de reproducties van zijn eigen werk, had hij  ook belangstelling voor  prenten 
naarr  Oude Meesters. Op zoek naar  etsen naar  werken van Frans Hals informeerde hij  bij  Vosmaer: 
**  Waarom heb ik nooit meer  iets van de etsen naar  Frans Hals gehoord? [...] mogt er  een exemplaar 
komenn opdagen dan zou ik daar  zeker  de beste plaatsen in mijn bibliotheek voor  openmaken.'171 Hij 
doeldee hier  waarschijnhjk op de prenten van de befaamde Duitse etser  Willia m Unger. Deze had vooral 
naamm gemaakt met zijn prenten naar  Oude Meesters en was goed bekend met Vosmaer.172 In 1872 
werktee Vosmaer  met deze etser  samen aan zijn boek over  Frans Hals, dat in 1874 verscheen. Gezien 
Ungerss staat van dienst is het niet verwonderlijk dat Alma-Tadema veel belangstelling had voor  zijn 
prenten.'nn Hij  informeerde bij  Vosmaer  naar  Ungers etsen van Hals, maar  hij  dacht op zijn beurt aan 
zijnn goede vriend bij  enkele exclusieve foto's naar  een werk van Mantegna, zoals hij  schreef: 

**  Als ik mij  wel herinner  dan waard ge zeer  belust op eene reproductie van de Mantegna in 
Hamptonn Court. Eenige vrienden zijnde van Uw opinie hebben van de Koningin permissie 
bekomenn deze te photografieren en geven aan vrienden voor  de verspreiding van deze fraaie 
dingenn de photo's aan kostprijs; dat is 9 groote platen onopgeplakt ongeveer  50 centime [cen-
timeters]]  hoog en even zo breed voor  de som van two guineas, dat is 42 Englische schillingen. 
Bcc heb dus aann U gedacht en heb voor  twee exemplaren ingeteekend die nu in mijn bezit. Mogt 
hett  in Uwe smaak vallen dat geld daarvoor  op te offeren zoo laat het mij  weten en ik zend ze U 
dadelijkk  op. Wat de 42 Eng. schillingen aangaat die kunt ge dan bij  gelegenheid aan Mesdag 
uitbetalenn daar  ik altij d wel meer  met hem te verrekenen heb. mogt U mijn voorstel echter  niet 
ganschh bevallen dan kan ik mijn tweede exemplaar  wel anders plaatsen/174 

Alma-Tadema'ss belangstelling voor  reproducties resulteerde in een uitgebreide prentenverzameling, die 
inn 1913, eenjaar  na zijn dood, werd geveild. Dankzij  de veilingcatalogus kunnen we nu nog een indruk 
krijgenn van zijn collectie reproducties.175 Als we ons richten op de reproducties naar  zijn eigen werk, 
bevatt  de catalogus in de eerste plaats zestien exclusieve Artist 's proofs van gravures en etsen. Zo bezat 
hijj  de gravures naar  de vierjaargetijden, gesigneerd door  Blanchard en hem zelf. Bovendien had hij  de 
beidee door  Blanchard gegraveerde pendanten naar  The Vintage Festival en The Dedication to Bacchus, 
dee laatste ingelijst in een speciaal ontworpen lijst , en de beide prenten naar  The Picture gallery en The 
SculptureSculpture Gallery. Een wellicht vergelijkbaar  exemplaar, ingekleurd en wel, bevindt zich op dit moment 
inn het Fries Museum te Leeuwarden. [107] Voorts bezat hij  etsen, zoals Rajons prenten naar  A Roman 
EmperorEmperor en The Bath: Strigils and Sponges en Murray' s ets naar  The ever-new Horizon uit 1902, 
gesigneerdd door  de etser  en de schilder. Opmerkelijk is dat er  geen etsen van Löwenstam op de veiling 
werdenn aangeboden. Gezien de jarenlange samenwerking mogen we ervan uitgaan dat hij  van deze 
Nederlandsee etser  diverse prenten in zijn bezit heeft gehad. Wellicht zijn de prenten in een eerder 
stadiumm onderhands aan de familie van de etser  gegeven. De fondslijst vermeldt wel een litho naar 
FredegpndeFredegpnde et Pretexiat. Het is waarschijnhjk een exemplaar  van de prent die door  Bong &  Hönemann 
inn 1866 als een van de eerste zelfstandige reproducties van zijn werk uitgaf. Ten slotte bezat Alma-
Tademaa een fraaie verzameling van ingelijste fotogravures naar  zijn werk.176 Tussen de in totaal 33 

Brieff  van Alma-Tadema aan C. Vosmaer, 24-III-1873,Nr. 6, Vosinaer-arcbiefRPK Amsterdam; zie ook de brief van 28-
V-I873,, Nr.7, en de brief van 4-IX-1873, Nr.8, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
1722 Bastet 1989, p.59. 
mm Unger zou in 1879 ook een ets maken naar̂  Question (1877 opus CLXXXV) - zie: Swanson 1990,nr..226. 
1744 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 31-111-1875, Nr.18, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
1755 Veiling van de Alma-Tadema, 9-13en 16juni 19I3r Londen, Lugtno.72906, p.47. In zijn testamenten komen de 
reproductiess naar zijn werk niet expliciet voor, zie: Cuypers 1986, p. 107-128. 
177 Deze verzameling fotografische reproducties moet niet worden verward met de enorme fotocollectie die hij ook bezat 
maarr die bij deze veiling niet onder de hamer kwam. Deze fotoverzameling van 5000 exemplaren bestond vooral uit 
archeologischh voorwerken en gebouwen en is eerder onderwerp van studie geweest. Ik wil hier dan ook voorbij gaan aan dit 
fotografischee beeldreservoir als visueel naslagwerk voor zijn composities. Het was omvangrijk en interessant, maar bevatte 

316 6 



fotogravuress bevinden zich diverse prenten zoals die vanaf de jaren negentig vooral door de firma Tooth 
warenn uitgegeven. Voorbeelden zijn de fotogravures van The Benediction, Hero, Past and Present 
Generations,Generations, Caracalla and Geta, Roses Love 's Delight maar  ook de door  Stephen Gooden uitgegeven 
prentt naar Comparisons. Bovendien blijkt zijn portret van Löwenstam ook te zijn gefotografeerd. 
Volgenss de veilingcatalogus waren alle fotogravures ingelijst en gesigneerd door de schilder zelf; de 
fotogravuree van het portret van Paderewski droeg bovendien de signatuur van de beroemde pianist177 

Gezienn deze ingelijste prenten, had de schilder kennelijk reproducties aan de muur, zoals ook 
blijktt uit de twee schilderijen van zijn interieur. De constatering dat deze prenten ingelijst en wel aan de 
muurr hingen en bijvoorbeeld niet uitsluitend waren opgeborgen in een van zijn vele albums, is niet 
zonderr betekenis. Ze betekent dat reproducties van zijn werk zijn interieur decoreerden, dat door de 
schilderr zorgvuldig was vormgegeven. Juist Alma-Tadema hechtte veel belang aan de inrichting en 
decoratiee van zijn eigen woning. Zijn huizen in Londen liet hij ingrijpend verbouwen om ze geheel naar 
zijnn eigen smaak in te richten, onder andere met de eerder genoemde plafondschilderingen, die in De 
KunstkronijkKunstkronijk zijn gereproduceerd Zo bracht hij zijn complete huis in stijl met zijn werk. Misschien was 
zijnn huis wel zijn grootste kunstwerk, waar hijzelf en zijn vrouw doorheen konden lopen.178 Hierdoor 
maaktee hij niet alleen naam als schilder, maar ook als architect en interieurontwerper. In zijn zorgvuldig 
vormgegevenn interieur schroomde de schilder dus niet om ook gravures, etsen en foto's naar zijn werken 
opp te hangen, en dat terwijl hij toch genoeg geschilderde 'originelen' tot zijn beschikking had. Hij deed 
ditt niet alleen voor zijn eigen genoegen, maar zeker ook voor zijn vele gasten, die regelmatig over de 
vloerr kwamen in het befaamde *Casa Tadema'.179 

Hoezeerr Alma-Tadema hechtte aan de reproducties in zijn interieur blijkt uit het familieportret 
datt hij schilderde voor zijn oom Klaas Mesdag met de foto's duidelijk herkenbaar aan de muur. 
Opgemerktt moet worden dat het een schilderij is en geen foto. Had hij een fotografische indruk van zijn 
atelierr willen overbrengen, dan had hij een fotograaf (bijvoorbeeld Dupont) om een foto kurmen vragen. 
Inn plaats daarvan bracht de schilder zijn familie in zijn atelier met de reproducties op de achtergrond 
zorgvuldigg op het doek, alsof hij op dit familieportret niet alleen zijn werkelijke dochter Laurense, maar 
ookk enkele van zijn geesteskinderen heeft willen verbeelden. 

VriendenVrienden en bekenden 
Alma-Tademaa verzamelde reproducties, maar gaf ze bovendien zo nu en dan weg aan vrienden en 
bekenden,, net als Scheffer en Israels deden. Eerder is al gewezen op de foto's die hij Vosmaer stuurde 
uitt angst dat zijn vriend een verkeerde indruk van zijn werk zou krijgen door Löwenstams zwakke 
bewerkingenn ervan. Waarschijnlijk verstuurde hij regelmatig foto's, hoewel hij hier niet altijd toe in 
staatt was, zoals hij Vosmaer Het weten: 'Ik ben met mijn uitgever overhoop, daarom vooreerst geen 
photo/180 0 

hii  een ander geval beloofde Alma-Tadema de bekende domineeschrijver Francois Ha-
verschmidtt uit Schiedam, alias Piet Paaltjes, een foto te sturen. De schilder schreef in 1872 een 
hartelijkee brief aan de bevriende Haverschmidt:181 

nauwelijkss kunstreproducties, nog in het minst van zijn eigen werk. Zie uitvoerig hieroer: U.Pohlmann, 'Alma-Tadema en de 
fotografie',, in Tentcat Amsterdam 1996, p. 111 -124. 
1777 Veiling cat. Alma-Tadema, p.47-48, lot no.698-730. 
1788 Het is bekend dat zijn echtgenote zich regelmatig vertoonde in een traditionele grieks kledij, zie: F.A.L. 'Fraaie kunsten. 
Mrr en mrs Alma Tadema', Ons Streven. Courant voor Nederlandsche Vrouwen 9 (1878) 32. Met dank aan Lotte Jensen die 
mijj  hierop wees. 
1799 Zie over zijn Alma-Tadema, zijn huis en zijn rijke sociale leven: Barrow 2001, p. 114-127. 
1800 Brief Alma-Tadema aan Vosmaer, 24-3-1873, nr.4. Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
1811 Interessant in deze context is ook de vriendendienst van Alma-Tadema voor Haverschmidt om de schilderes Therese 
Schwartzee in Londen te laten exposeren. De schilder berichtte Haverschmidt dat hij ondanks zijn lidmaatschap van de R.A 
enn inzet voor 'juffrouw Schwartze' geen plaats had kunnen verwerven op de tentoonstelling voor schilderijen. Bovendien 
wass hij het zicht op enkele van haar werken kwijt geraakt waardoor ook een kansje op een tentoonstelling in Grosvenor 
Galleryy mis liep, zie: brief van Alma-Tadema aan Francois Haverschmidt, No 1,1872 LTK 1818, XI geschreven vanuit 
Townshendd House, North Gate Regents Park, Universiteit Leiden. 
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'Geëerdee domine en vriend[...] 't heeft [...] weinig gescheeld of j e had me nog te dineeren 
moetenn geven maar  ik had waarachtig geen tij d wij  moesten met Kerstmis te huis zijn en de 
Zeee had ons [vreselijk?] niet en over  laten gaan dan 10 dagen voor  dat gevierde der  feesten. 
Ergoo geen tijd . Exuseert me én houd u overtuigd dat de volgende keer  met dat vermeetele [?] 
enn invloedrijk e Schiedam kennis wordt gemaakt. Veroorloof intusschen van onze gerichte 
schrijvenn een exemplaar  te verzoeken en ene bij  de eerste gelegenheid af te zenden photo naar 
eenn mijner  schilderijen aantebinden na veel zielezegen in t nieuwe jaar  om mijn oude 
vriendschapp en familie toegevoegd te hebben verblij f ik met hoogachting, L Alma-Tadema'182 

Omm zijn beloofde reproductie waar  te maken, schakeldee de schilder  Vosmaer  in met het verzoek om 
Haverschmidtt  de prent te bezorgen: 'I k voegde bij  de verzending eene gravure naar  mijner  Egyptenaren. 
Verzendd die s.v.p. aan dominee Frans Haversmith te Schiedam.'183 Hoewel het onduidelijk is om welke 
prentt  het ging, is het goed denkbaar  dat hij  doelde op Blanchards gravure van Pastimes in Ancient 
EgyptEgypt 3,000years ago, eerder  verschenen in The Art Journal. Nadat de schilder  de prent naar 
Vosmaerr  had gestuurd, schreef deze op zijn beurt aan Haverschmidt: 

'Tademaa zond mij  voor  eenige tij d deze plaat voor  u. Ik vertraagde de zending, om een betere 
gelegenheidd te zoeken, doch thans wil ik niet langer  wachten. Bc ontving ze in tweeen 
gevouwen;;  dit is dus niet mijne schuld.[...] Gij  bericht hem zeker  wel met de goede 
ontvangst.*184 4 

Alduss ontving Haverschmidt een opgevouwen reproductie van een werk van Alma-Tadema. De 
schilderr  stuurde ook eens eenn reproductie naar  zijn vroegere school, het gymnasium te Leeuwarden, 
Hett  was een grootformaat fotogravure van Under the roof of blue Ionian wheather (uitgegeven door 
Arthu rr  Tooth &  Sons in 1901) waarop hij  met de hand schreef: 'L.Alma-Tadema oudleerling van het 
gymnasiumm te Leeuwarden: uit dankbare herinnering sept.1902.'  De prent, ingelijste en wel is 
momenteell  in het bezit van het Fries Museum in Leeuwarden. 

Tenn slotte lijk t de kunstenaar  ook op zijn atelier  reproducties te hebben gehad om af en toe 
eenss weg te geven aan toevallige bezoekers. Afgezien van vele beroemde musici zoals Tjaikowski , 
Paderewskii  en G. Henchel die zijn atelier  bezochten, kwam op 21 mei 1894 zelfs een compleet A 
Cappella-koorr  op bezoek. Als aandenken van hun bezoek schonk hij  een gesigneerde fotogravure van 
Comparisons,Comparisons, in 1893 uitgegeven door  Stephen T. Gooden.185 

Alduss lijk t Alma-Tadema regelmatig reproducties te hebben verspreid onder  vrienden en 
bekendenn uit zijn directe omgeving. Net als Seheffer  en Israels gebruikte Alma-Tadema reproducties 
vann zijn werk bij  het onderhouden en uitbreiden van zijn sociale netwerk. Hij  stuurde ze op, of gaf ze 
meee aan toevallige bezoekers. Hij  had de prenten en foto's naar  schilderijen dan wel niet zelfgemaakt, 
maarr  ze waren letterlij k representatief voor  zijn werk. 

HetHet grote publiek 
Dee reproducties van Alma-Tadema's werk kwamen dankzij  kunsthandel en uitgeverij  terecht bij  het 
grotee publiek. In de etalages van de prenthandels aan de Londense Pall Mall en de Strand moeten 
regelmatigg prenten naar  zijn werk te zien zijn geweest Terwij l het publiek zich vergaapte voor  de poor 
menmen 's galleries, bekeek de criticus John Ruskin het geheel met argusogen: 

1822 Brief Alma-Tadema aan Francois Haverschmidt, 1872, LTK 1818, XI, No2. geschreven vanuit Townshend House, North 
Gatee Regents Park, Universiteit Leiden. 
1833 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 7-1-1875, Nr.12, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
IMM Brief van Vosmaer aan Francois Haverschmidt, XI25 februari 18.. LTK 1818, Universiteit Leiden. 
1855 Het exemplaar werd in 2000 geveild bij Bubb Kuiper. Als onderschrift staat te lezen: 'ter herinnering aan den 21 st mei 
18944 in mijn atelier /het Lange A Capella Choir aangeboden \ gesigneerd door de schilder.. Zie veilingcat 2000 Bubb Kuiper 
Haarlem,, 611. 
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'Andd there are simply no words for the mixed absurdity and wickedness of the present 
popularr demand for art, as shown by its supply in our thoroughfares. Abroad, in the shops in 
thee Rue the Rivoli, brightest and most central of Parisian streets, the putrescent remnant of 
whatt was once Catholicism promotes its poor gilded pedlars' ware of nativity and crucifixion 
intoo such honourable comers as is can find among the more costly and studious illuminations 
off  the brothel: and, although, in Pall Mall, and the Strand, the large-margined Landseer,-
Stanfield,-- or Turner-proofs, in a few stately windows, still represent, uncared-for by the 
people,, or inaccessible to them, the power of an English school now wholly perished, -these 
aree too surely superseded, in the windows that stop the crowd, by thrilling attraction with 
whichh Doré, Gérome, and Tadema (curs, r.v.) have invested the gambling table, the duelling 
ground,, and the arena; or by the more material and almost tangible truth with which the 
apothecary-artistt stereographs the stripped actress, and the railway mound.'186 

Dee kritische kunstkenner Ruskin had geen goed woord over voor de burgerlijke smaak van het grote 
publiekk voor de populaire kunst in de etalages van de kunsthandels, zoals Alma-Tadema's werk. Door 
zijnn ergernis heen tekent zich echter een interessant beeld af van de publieke belangstelling voor 
reproductiess van dit soort populaire kunstenaars. Een chique gelegenheid was de Grosvenor Gallery in 
Londen,, waar alleen de duurste kunsthandels hun kunst toonden in een elitaire, mondaine sfeer. In 
18822 hing er een grote overzichtstentoonstelling van Alma-Tadema's werk met in totaal 
honderdvijftigg schilderijen en dertig tekeningen. Naast de originele werken, hingen er reproducties: 
driee etsen van Rajon en Murray en achttien gravures van Blanchard.187 Ook de bekende kunsthandel 
Thomass McLean organiseerde in 1894 een opmerkelijke tentoonstelling met reproducties. Het was 
eenn dubbelexpositie met prenten naar werken van Alma-Tadema en van de even populaire - en veel 
gereproduceerdee - kunstenares Rosa Bonheur. De dierschilderes Bonheur behoorde tot de 'stal' van 
kunsthandelaarr Gambart, net als Alma-Tadema, en bouwde een grote naam op met haar dierstukken, 
niett in de laatste plaats door de vele reproducties ervan.1*8 De expositie werd door The Magazine of 
ArtArt lovend besproken als: : 

'ann exhibition [...] of great interest, not only as illustrating the history of engraving during the 
thirthyy years prior to the development of photogravure, but also as enabling us to see at a glance 
thee whole record in black and white of the life of two great artists.'189 

Vann Alma-Tadema waren er onder meer prenten te zien door de prentmakers Raj on, Löwenstam en 
Blanchard. . 

Dankzijj  Alma-Tadema ontving Carel Vosmaer eens een exclusieve uitnodiging voor een 
voorbezichtingg van The Vintage Festival, georganiseerd in de kunsthandel van Gambart in Londen op 
222 april 1871.[108] Nadien waren er in het commerciële tentoonstellingscircuit regelmatig werken van 
Alma-Tademaa te zien. In het voetspoor van Gambart stuurden Pilgeram & Lefèvre regelmatig 
schilderijenn op tournee door Europa, waaronder diverse werken van Alma-Tadema. Toen in 1873 
gedurendee enige tijd enkele werken in Amsterdam vielen te bewonderen, deed de schrijver EJ. Potgieter 
(1808-1894)) op 20 februari 1873 verslag aan zijn vriend C. Busken Huet (1826-1886), die inmiddels in 
Bataviaa woonde en werkte: 

'Dee Heeren Pelegrin en Lefèvre, kunstkoopers te Londen, doen hunnen zaakgelastigde zijn togt 
doorr Europa met vier schilderijen Tadema's beginnen of besluiten, ik weet het niet regt,-met 

1866 Ruskin 1907, p.270. 
1877 C Vosmaer, 'L. Alma-Tadema in de Grosvenor Gallery', De Nederlandse Spectator 3 februari No 5, (1883), p.37,46. 
1888 Zie over reproducties naar Rose Bonheur: Roger-Müès 1900, p. 180-182 en H.Lafont-Couturier, 'La diffusion de Poeuvre 
dee rosa Bonheur par la mainson GoupiP, in: tent.cat. Rosa Bonheur, Bordeaux, Barbizon, New York, 1997-1998, p.137-144. 
1899 The Magazine of Art (1894), p.XVIII . 

319 9 



ookk ons te bezoeken. Om het even of wij  de eersten of de laatsten zijn, ben ik er  hun niet minder 
dankbaarr  voor- het is een genot dat ik lang heb gewenscht te smaken.'! w 

Ondertussenn liet de schrijver  zijn gedachten gaan over  wat hij  eigenlijk kende van deze schilder: 

Tademaa kende ik tot nog toe maar  ten halve. Zijn e ''Kindere n van Clovis"  werden door  mij 
alleenn aanschouwd in de vri j  stijve gravure, welke Art i er  naar  liet vervaardigen, om tot nietprij s 
tee strekken..En onze tentoonstellingen, werden zij  door  den meester  in liefde gedacht? Mi j 
heugenn maar  twee stukjes, eene allerliefste jonge Romeinsche, die zich op hare teenen beurt, om 
denn geur  der  bloemen, die op een tafeltje voor  haar  staan, te smaken, en Tarquinius, ter  in beeld 
gebragtee les, hoe men in dagen van staatkundige verdeeldheid mét onrustige luidjes moet 
omspringen,, op een papaverveld de hoogst gewassenen den kop afslaande. Beide tableaux de 
chevalett  lieten zij  in blijken van kennis des tijds en der  toestanden, beweerden de geleerden, 
nietss te wenschen overig, waren ze om strij d bevallig van voorstelling en behagelijk van kleur. 
Hett  is waar, het eerste onderwerp was alleronbeduidendst, maar  een bewonderaar  der 
Hollandschee school mag op dat punt niet moeielijk zijn, het is waar, het tweede stukje lokte de 
vraagg uit, of iemand die de legende nooit had gehoord, zou kunnen vermoeden waarom die 
gezantee vorschend naar  Tarquiniu s op zagen; doch de tweede Lessing moet nog worden 
geborenn om de grenzen der  schilderkunst in dat opzigt aan te wijzen. De meester  geeft ons thans 
inn vier  schilderijen een beteren maatsstaf zijner  gaven.' 

Dee schilderijen gaven Potgieter  een ruimer  beeld van Aïma-Tadema's werk, breder  dan de enkele 
werkenn die hij  tot dan toe van de schilder  kende, onder  meer  dankzij  Rermefelds gravure van De 
opvoedingopvoeding van de kinderen van Clovis. Onder  de werken die hij  in Amsterdam kon zien was The 
VintageVintage Festival, waarnaar, niet toevallig, na enige tijd  ook de gravure van Blanchard verkrijgbaar 
was.. Enkele jaren later  kwamen er  opnieuw enkele werken van Alma-Tadema langs in Nederland. 
Vosmaerr  wees in de Spectator op Hartelijk Welkom (1878 opus CXC) en Naar de tempel van Ceres 
(18788 opus CCVm) die in 1879 even in Den Haag te bewonderen waren.191 In hetzelfde jaar  kwam in 
dee Residentie ook een Merovingisch werk langs waar  De Kunstkronijk de lezer  in 1879 op 
attendeerde::  *"Eene morgengave aan Galeswintha*'. Het werk werd tentoongesteld in Amsterdam en 
wordtt  op zijn terug reis naar  Engeland nu even in Den Haag ten toon gesteld.'1W Ook elders werden 
dee werken van Alma-Tadema gesignaleerd of aangekondigd. Op 31 december  1884 schreef een 
Berlijnsee krant: 'Deffoir , in Berlin, Ein neues Bild von Alma-Tadema wird demnachst die Runde durch 
Europaa machen."* 

Tenn slotte waren de reproducties van Alma-Tadema's werk ook te bewonderen op de meest 
prestigieuzee tentoonstellingen van de Royal Academy. In veel gevallen was enkele jaren na de 
tentoonstellingg van het schilderij  ook de reproductie te zien. Een voorbeeld is het schilderij  A Picture 
GalleryGallery',',  dat in 1874 op de Royal Academy getoond werd, terwij l de reproductie van Blanchard in 1878 
wass te zien. Het werk/fe loves me, he loves me not (1887 opus CCLXXX ) viel in 1893 in de Royal 
Academyy alleen als ets van Löwenstam te bewonderen. 

Alss er  reproducties werden tentoongesteld, waren ze doorgaans ook te koop. Interessant is een 
brieff  van H.J. Scholtens aan de firma  Buffa, leverancier  van Alma-Tadema-reproducties: 

'Dee Gravure naar  Tadema heb ik in goede orde ontvangen. Ze is uitmuntend gereüsseerd en de 
Heerr  v:d: Vlugt zou dit exemplaar  gaarne voor  de Kunstverzameling willen behouden ware het 

brieff  Potgieter aan Busken-Huet, 20 febr.1873, deel IL, br.539 
G.. Vosmaer, 'Rondreizende schilderijen van Alma-Tadema', De Spectator 25 (1879), p.373-374. 
Anoniem,, 'Kunstberichten', De Kunstkronijk (1879), p.22. 
31-XIÏ-18844 Nr doe. 1. National gl., Vosmaer-archief RPK Amsterdam. Onbekend is weQc werk te zien was. 
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niett dat hij gelooft, tijdens de expositie der Schilderijen in Arti, op de lijst aldaar voor eene 
épreuvee d'artiste voor Teyler's verzameling geteekend te hebben. [.. .] '194 

Hett illustreert de belangstelling voor prenten naar Alma-Tadema die op tentoonstellingen te zien waren. 
Afgezienn van de particuliere liefhebbers, hadden blijkbaar ook institutionele verzamelaars interesse voor 
dee prenten naar zijn werk. 

Toenn de gravure van Blachard naar The Vintage Festival in 1874 verscheen, schreef The Art 
JournalJournal lovend: 

*Itt is quite impossible to examine the print closely without being impressed with the beautiful 
workk everywhere visible [...]: The engraving, exquisite in every portion, is one for thought and 
study:: that such a work should have been published in this country is no small compliment to 
thee national taste, *195 

Ookk Blanchards prent naar Alma-Tadema's In the time ofConstantine (1878 opus CXCII) werd 
bewonderdd om de eigen kwaliteiten: 'The engraving [...] is desirable as illustrating a curious and little 
understoodd period of history, altogether apart from its intrinsic merits which, it being by the master of 
Frenchh line engraving are very considerable.'196 De kwaliteit van de prentmaker zorgde voor een 
bewerkingg met een zelfstandige artistieke waarde, die de prent tot een begerenswaardig bezit voor iedere 
liefhebberr maakte. 

Inn de bewondering voor de prentmaker Blanchard, had men ook oog voor de inzet van de 
uitgeverr die de schilder en prentmaker tot elkaar had gebracht. Zoals in de context van Scheffer al de 
waarderingg voor Goupil bleek, had men in relatie tot Alma-Tadema respect voor de bijdrage van de 
firmaa Pilgeram & Lefèvre.191 Naar aanleiding van Blachards prent van The Torch Dance (1881 opus 
CCXXII)) merkte The Art Journal op: 

'' A publisher [Pilgeram & Lefèvre, R.V.] who so continually brings the two artists into connecti-
onn with each other is rendering a real service to Art. [...] The engraving is one which can with 
confidencee be recommended as a good specimen of the state of the Arts in 1882.'198 

Ookk de etsen van Rajon oogstten regelmatig bewondering, al werd zijn ets naar A Roman Emperor niet 
onverdeeldd positief besproken. De recensent in The Art Journal was enigszins teleurgesteld dat nu juist 
dezee afschrikwekkende voorstelling van Alma-Tadema door de talentvolle etser was gereproduceerd: 

'Noo doubt this is a production of great ability, one that will be very welcome to collectors; but 
wee cannot help regretting that the two great masters have not combined to produce a work 
whichh would give pleasure to all who look upon it, that its claim to admiration might be not 
merelyy what is derived from its value as a work of Art We can hardly consider any artist 
justifiedd in multiplying a picture that repels- one that cannot fail to give pain rather than 

- 1 Q Q Q 

enjoyment t 

Dee criticus had oog voor de artistieke kwaliteiten van de prent; daar twijfelde hij bij een samenwerking 
tussenn Alma-Tadema en Rajon niet aan. Helaas was de gruwelijke voorstelling niet erg prettig om naar 

1944 Brief HJ. Scholten aan [Buffa], 12-3-1874, RPK coll. Kunstenaarsbrieven (doos Scha-Slo), met dank aan Hans 
Rooseboomm die mij wees op deze brief. 
1955 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal 13 (1874), p.223. 
1966 Anoniem, 'Reviews', The Art Journal (1883), p.240. 
1977 Zie voor een bespreking van prenten van de kunsthandel Pilgeram en Lefèvre: anoniem, 'Review. The Publications of 
messrs.. Pilgeram and Lefèvre', The Art Journal 11 (1872), p.175-176. 
1988 Anoniem, The Art Journal (1882), p.224. Zie ook voor positieve waardering van Blanchards reproductie naar Alma-
Tadema'ss The Parting Kiss> Anoniem, The An Journal (1884), p.212. 
1999 Anoniem, 'Minor topics', The Art Journal 16 (1877), p,160. 
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tee kijken. Dat neemt niet weg dat de voorstelling enkele jaren ook in The Art Journal werd 
gereproduceerd.. [109] Het gruwelijk e tafereel vormt een uitzondering in Alma-Tadema's oeuvre, waarin 
armoedee óf ander  leed nauwelijks voorkomen.200 Alma-Tadema's vriend Vosmaer  was veel positiever 
overr  de prent van Rajon: 'Zijn e ets na Tadema's Claudius is een van de schoonste en volledigste 
vertolkingenn van eene schilderij  door  middel der  etskunst.'201 Vol bewondering wees hij  op de 'genie-
tingg al die lijntjes, hare bewegingen en kruisingen na te wandelen, mee te voelen waar  de teekenaar 
gevoeldd heeft*.202 

Inn de recensies van prenten naar  Alma-Tadema blijk t hoezeer  men oog had voor  de 
individuelee kwaliteiten van de prentmaker. Zo stelde The Magazine of Art tea aanzien van Löwenstams 
etss naar  Alma-Tadema's Rose of all the roses (1885 opus CCLXXS): 

'Defecatee piece of work. It is perhaps more of a line-engraving wrought with the etching tool, 
thann a true etching, but it is a very earnest attempt to reproduce faithfull y all the delicacies and 
refinementss of a very delicate and refined subject'203 

Dezelfdee indruk wordt gewekt in zijn ets naar  Welcome Footsteps (1883 opus CCLVn).[85] Het 
nauwgezettee patroon van lijnen doet eerder  aan de burij n denken dan aan de vlotte etstechniek. Was het 
dee traditionele status van de gravuretechniek die de etser  probeerde te imiteren om zijn ets het karakter 
vann een gravure te geven? Dat neemt niet weg dat in een ets de stofuitdrukkin g van haar  of de vacht van 
eenn tijger  subtieler  kon worden weergegeven dan in een gravure. Ook het marmer en het tintelende licht 
opp de verschillende materialen in Alma-Tadema's werk lijk t het fraaist te kunnen worden benaderd met 
dee etstechniek.204 De faam van Lówenstam was zodanig dat zelfs een *zwakke* prent geen bedreiging 
hoefdee te zijn voor  het succes ervan, althans, zo schreef The Magazine of Art over  zijn prent naar  A 
SilentSilent Greeting: "In e head of the sleeping girl seems hardly satisfactory as a translation of Mr  Tadema's 
drawing,, but the reputation of the etcher  is enough to guarantee a generally succesM result  ,205[110] De 
prentt  werd beoordeeld in het licht van het origineel, maar  daarnaast ook geplaatst in het kader  van het 
oeuvree van de prentmaker  zelf.206 

Dee waardering voor  de persoonlijke kwaliteiten van de prentmaker  hing uiteraard nauw 
samenn met de gebruikte techniek. Terwij l een gravure en vooral een ets bij  uitstek de individuele hand 
vann de maker  tonen, lijken foto's gemaakt door  een 'onzichtbare' hand. Zoals beschreven in 
hoofdstukk 2 hadden de verschillende reproductietechnieken ieder  een eigen plek in het spectrum van 
dee kunstreproductie aan het einde van de negentiende eeuw. Sommigen hadden belangstelling voor 
handgemaaktee prenten, terwij l anderen de voorkeur  gaven aan moderne foto's van kunstwerken. Deze 
situatiee is helder  verwoord door  een criticus in The Magazine of Art in 1893 die Löwenstams ets naar 
Alma-Tadema'ss A Silent Greeting (1889 opus CCXCLX) vergeleek met een fotogravure van An 
EarthlyEarthly Paradise (1891 opus CCVII) : 

'A ss affording a means of comparison between reproduction by etching and photogravure, 
anotherr  picture of Tadema (An Earthly Paradise) has opportunity just been reproduced by the 
Berlinn Photoghaphic Company and should be seen side by side with Löwenstams etching 

2000 Zie voorde Rajons reproductie naar Alma-Tadema's The Bath, The Art Journal London (1881), p.31 
2011 C. Vosmaer, 'Claudius. Door P. Rajon na L. Alma-Tadema', De Nederlandsche Spectator (1878), p.38-39. 
2022 Citaat van Vosmaer uit diens bepreking van Rajons ets naar Alma-Tadema's A Roman Emperor 41 AD, C. Vosmaer, 
'Claudius.. Door P. Rajon na L. Alma-Tadema', De Nederlandsche Spectator (1878), p.38-39. 
2033 The Magazine of Art (lZ9Q),p.XIX. 
2044 Zie over de mogelijkheden van de ets als reproductietechniek, zie: Hamerton 1880, p.8-13. 
2055 The Magazine of Art (1893), p.XH. 
2066 Na zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam werd hij gevraagd om in 1871 gevraagd door 
Zweedsee regering om een 'school of etching' op te zetten. Ldwenstam kwam in 1873 naar London en 'soon aqutred a 
reputationn for his skill in translating the works of leading artists into etching', behalve Alma-Tadema ook Stacey Marks, 
Dendyy Sadler, en E Poynter. 'His plates [...] have done much to popularise both the artists and iheir works. He was awarded 
thee highest honours for his etchings at London, paris, Amsterdam, Sydney and other International Exhibtions.'[zie: anoniem, 
TheThe Magazine of Art (1898), p.576, 
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(naarr Alma-Tadema's A Silent Greeting R.V.). The results are so different, however that it is 
nott possible to that one is better than the other; but the comparison is most interesting 
betweenn the translation of the artist-etcher and the mechanical reproduction of the camera. 
Differencee of taste will cause a difference in appreciation. People who want "the picture, the 
wholee picture and nothing man the picture" will choose the mechanical reproduction, which is 
certainlyy most admirebly made; but the etching will be the choice of those who prefer that a 
reproductionn should be rather a suggestion in the spirit of the artist than a facsimile of the 
workk of art. Mr Tadema has supervised both reproductions. '207 

Dee verschillende soorten grafische en fotografische reproducties werden niet uitsluitend concurrerend, 
maarr tevens aanvullend aan elkaar verspreid onder het grote publiek. Het was niet alleen de 
kunsthandell  die dit brede aanbod van reproducties instandhield. Zowel het maken van de fotogravure 
vann An Earthly Paradise als Löwenstams ets van A Silent Greeting geschiedde onder supervisie van 
Alma-Tadëmaa zelf.208 De schilder hield 20 persoonlijk toezicht op de diversiteit aan reproducties ter 
verspreidingg onder het publiek. 

EenEen 'Alma-Tadema-room' 
Reproductiess van Alma-Tadema's werk kenden een breed publiek van liefhebbers en kenners, 
interessantt is de eerder aangehaalde advertentie van L.H, Lefèvre» die niet alleen aangaf wat er 
verzameldd kon worden, maar bovendien enkele aanwijzingen gaf hoe men dat kon doen. 

Inn de aanhef van de advertentie voor deze Alma-Tadema-reproducties wees men ook 
nadrukkelijkk op de kwaliteit van de individuele prentmakers: : 

'Engraverss of fame, viz. in pure line by Auguste Blachard, one the greatest masters of this 
branchh of Art; Mr. Paul Raj on, the celebrated Etcher, so well known by his grand reproductions 
inn etching of celebrated portraits; and Mr. Löwenstam, who for some years has also etched 
picturess of Mr Alma-Tadema ILA., and of other artists/209 

Dee advertentie onderstreept dat het niet alleen ging om reproducties naar werken van de schilder Alma-
Tadema,, maar tevens om werken van individuele prentmakers gemaakt in speciale technieken. 
Illustratieff  is dat naar het wak Autumn een gravure van Blanehard én een ets van Löwenstam 
beschikbaarr waren. Deze individuele interpretaties waren, zoals gebruikelijk, leverbaar in kwalitatief 
variërendee staten en gedrukt op verschillend papier. Per prent werden zo verschillende exemplaren 
aangeboden,, uiteraard voor verschillende prijzen. 

Dee prenten waren in eerste instantie als losse exemplaren te krijgen. Daarnaast waren er 
verschillendee pendanten van verwante prenten te koop, zoals de gravures naar The Picture Gallery en 
TheThe Sculpture Gallery en de etsen van The First whisper en In Confidence. De vier  gravures van de 
jaargetijdenn waren waarschijnlijk alleen als set verkrijgbaar. Bij aanschaf van een prent werd een koper 
ongetwijfeldd gewezen op het feit dat zijn prent in wezen 'slechts' een deel was van een groter geheel. 
Combinatiess hadden een bredere betekenis dan een louter commerciële. Verwante prenten gaven 
verzamelaarss richting bij het vormgeven van hun collectie. Interessant is dat niet alleen sommige 
prentenn bij elkaar hoorden, maar dat, volgens de uitgever, zelfs het totale aanbod van prenten als één 
geheell  kon worden beschouwd, zoals de advertentie duidelijk kopte: 

'The'The complete engraved works ofL. Alma-Tadema. R.A. [...] The Attention of Art Connoisseurs 
iss respectfully invited to this unique Collection of the Engraved works of L. Alma-Tadema, 

2077 anoniem, The Magazine of Art (1893), p.XII. 
2088 Zoals center bleek bezat de schilder zelf ook gravures, etsen en foto's, vrijwel allemaal door hem persoonlijk gesigneerd. 
Ookk in het Fries Museum bevinden zich een ets van Löwenstam naar Welcome Footsteps (1883 opus CCLVII) en een 
fotogravuree van The Coliseum (1896 opus CCCXXXVI) die allebei door de schilder zijn gesigneerd. 
2099 Zie advertentie Lefêvre collectie Fries Museum. 
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RA.. [...] The Publisher  desires to draw the attention of amateurs to the great importance this 
Collectionn forms as a whole.* 

Dee lijst van prenten werd aangeboden als een volledig overzicht van prenten naar  werken van Alma-
Tadema,, samengesteld uit diverse gravures en etsen, maar  te beschouwen als één collectie. Juist door 
zichh op één kunstenaar  te concentreren was de verzamelaar  in staat om het 'verzameld werk' van een 
kunstenaarr  te bemachtigen en aldus zijn collectie te 'sturen', zoals ook Whitman benadrukte in zijn 
Print-collector'sPrint-collector's handbook. 

'forr  it is necessary to say with emphasis that he should collect with a definite purpose and not 
buyy hadhazard. Shall he take a school or  a period; a class of prints, such as portraits; a method 
off  engraving as stipple [...] shall he take a painter  and collect engraving after  his pictures?'210 

Blijken ss de advertentie voegde de uitgever  hier  nog een tip aan toe en adviseerde hij  [to] 'recommend 
Collectorss to form an Alma-Tadema room, as there are in several instances collections of Sir  Edwin 
Landseer'ss and Rosa Bonheur's.'  Het doet denken aan de eerder  aangehaald achttiende-eeuwse 
prentverzamelingen,, uitsluitend gewijd aan reproducties van Rafeels werk, die soms ook gezamenlijk in 
éénn ruimt e werden gehangen als een 'Raphael room'. m hoeverre de suggestie van een * Alma-Tadema 
room''  is nagevolgd valt moeilijk te achterhalen. Er  zijn mij  (helaas) geen voorbeelden bekend. Gezien 
dee verzameltraditie en de roem van de kunstenaar  in combinatie met gerenommeerde prentmakerss is 
zeerr  goed denkbaar  dat dergelijke ruimtes er  zijn geweest. Om toch een indruk te krijgen van een 
dergelijkee * Alma-Tadema-room' kunnen we terugkeren naar  de woon- en werkomgeving van de 
schilderr  zelf. pp zijn schilderij  van zijn Brusselse atelier  en ook op het schilderij  van Verhas zien we 
ruimtenn ingericht met fotografische reproducties naar  zijn werk.21 Het Brussels atelier  van Alma-
Tadema,, geschilderd voor  zijn oom Klaas Mesdag, kan in meer  dan één opzicht wórden opgevat als 
een''  Alma-Tadema-room'. 

Alma-Tadema'sAlma-Tadema's werk versus reproductie 

Opp 2 januari 1885 schreef Alma-Tadema aan zijn vriend Vosmaer: 

'Kunstt  gaat hier  slecht de schilderijen willen niet afkomen. Wat willen dan die Goüpils hebben 
omm te reproduceren? Zoo goed van je om hen die teekening te leenen. Iedereen doet dat zoo 
maarr  niet Daarbij  heb ik al uitgevonden dat die snuiters heel langzaam dingen retourneren. 
Daarr  schijnen ze niet van te houden.'212 

Vanwegee zijn tijdrovende manier  van werken had de schilder  vaak moeite om zijn werken af te maken. 
Niett  alleen de productie, maar  ook de reproductie kwam daardoor  in gevaar. Getergd door  de stagnatie 

2100 Whitman 1903, p.3. 
2111 Als we af mogen gaan op de geschilderde voorstellingen van zijn interieur valt het op hoezeer de prenten lijst aan lijst 
zijnn gehangen. Hoewel dit een gebruikelijke wijze van inrichting was kwam ook in de tijd van Alma-Tadema al kritiek op 
dezee wijze van ophangen. Zo merkte de bekende auteur Day op: 'We must limit the number of [pictures] in our rooms. Does 
anyonee really want his walls plastered with mem like patchwork of big postage stamps?'L.F- Day, How to hang pictures', 
TheThe Magazine of Art 5 (1882), p.58-60. Zie ook L.F. Day, 'The place of pictures in the decoration of a room', The Magazine 
ofof Art 4 (1881), pp.319-323. Hoewel de geschilderde afbeeldingen zijn interieurs uit rond 1870 weergeven, blijkt ook uit 
lateree afbeeldingen van bijvoorbeeld de bibliotheek dat hij kunstwerken lijst aan lijst hing, zie tent cat Amsterdam 1996, 
p.49.. Alma-Tadema moet de ideeën van Day hebben gekend, was het niet door bijdragen van deze auteur aan The Magazine 
ofof Art dan toch zeker  door  Vosmaers vertaling ervan in De lamst in het daaglijks leven. Vrij  naar het Engelsch van Lewis 
ForemanForeman Day, verschenen in 1884, Zie over Vosmaers vertaling: Maas 1989, p.138. 
2122 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 2-1-1885, Nr.87, Vosmaer-archiefRPK Amsterdam. Zoals eerder opgemerkt gaf 
dee firma Goupil weinig reproducties uit naar Alma-Tadema. Dit verzoek om werk voor reproductie hing waarschijnlijk 
samenn met de publicatie van The Great Modern Painters dat eenjaar later, in 1886, bij Goupil in Parijs verscheen en was 
geschrevenn door Helen Zimmern. 
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inn de voortgang van zijn werk voelde hij  de hete adem in zijn nek van de uitgevers die óp zoek waren 
naarr  kunst voor  reproductie. Zij n schilderijen wilden niet afkomen, waardoor  hij  niets 'reproduceer-
baars**  kon leveren aan de firma  Goupil. Zij n trouwe vriend Vosmaer  redde hem hier  uit de nood door 
eenn tekening te lenen voor  reproductie. 

Hett  voorval illustreert hoe nauw zijn kunst samenhing met de reproductie ervan. De kunsthandel 
functioneerdee daarbij  als intermediair. Als we Alma-Tadema's contacten met de kunsthandel overzien, 
valtt  op dat hij  veel zaken deed met relatief weinig firma's. Na zijn eerste ontmoeting met Gambart 
maaktee hij  vele werken voor  deze handelaar  en diens opvolgers Pilgeram &  Lefèvre. In de loop van de 
jarenn negentig werd deze rol van * grootopdrachtgever*  steeds meer  overgenomen door  de handelaar 
Arthu rr  Tooth. Ook voor  hem schilderde hij  vele werken in het laatste decennium van de negentiende 
eeuww en het begin van de volgende eeuw. De kunsthandelaren Gambart, Pilgeram &  Lefèvre, en Tooth 
warenn voor  Ahna-Tadema echter  niet alleen de belangrijkste opdrachtgevers van schilderijen, maar 
tevenss de voornaamste uitgevers van reproducties naar  zijn werk.213 Wanneer  Gambart en ook Pilgeram 
&&  Lefèvre de schilder  een opdracht voor  een nieuw schilderij  hadden gegeven, verscheen regelmatig 
enigee tij d later  bij  dezelfde firma  een ets of een gravure van het werk.214 In opdracht van Toom 
gemaaktee werken verschenen daarna regelmatig in fotogravures. Het lijk t dan ook aannemelijk dat met 
hett  verstrekken van de opdracht tot het schilderij, reproductie reeds was voorzien. De opdracht voor  het 
origineell  en de reproductie gingen ogenschijnlijk vaak hand in hand. Opgemerkt moet worden dat het 
zekerr  geen automatisme was om ieder  nieuw werk ook in prent te brengen. Zo zijn er  vele - in opdracht 
vann Gambart gemaakte - schilderijen niet in prent gebracht. Het is daarbij  betreurenswaardig dat de 
financiëlefinanciële gegevens over  deze gang van zaken veelal verloren zijn gegaan. Wat waren de inkomsten uit 
dee copyrights, uit de reproducties zelf, en wat was het effect van reproductie op de prijzen van de 
originelee werken? Zowel de inkomsten van de kunstenaar  als van zijn handelaar  blijven daarbij  in de 
praktij kk  onduidelijk . Daardoor  tasten we in het duister  over  de economische argumenten om het ene 
schilderijj  wel en het andere niet te laten reproduceren. Gezien de samenhang tussen de opdracht voor  het 
origineell  en de reproductie, lag het initiatie f waarschijnlij k bij  de kunsthandeluitgeverijen. Dat neemt 
niett  weg dat het uiteraard aan de kunstenaar  was om op dit initiatiefi n te gaan. Dit verbandd tussen 
Alma-Taderna'ss kunst en de reproductie ervan roept de vraag op in hoeverre Alma-Tadema bij  de 
vervaardigingg van zijn werk al rekening hield met de reproductie ervan. In hoeverre was zijn werk 
überhauptt  reproduceerbaar  wat betreft onderwerp, techniek en kleurgebruik? 

HistorischHistorisch sentiment 
Alma-Tadema'ss oeuvre wordt gedomineerd door  sentimentele genrevoorstellingen gesitueerd in een 
verr  verleden. Zij n Belgische leraren Louis de Taeye en Henri Leys brachten hem in contact met de 

Ziee uitvoeriger over de combinatie van de lcunsthandel-prentuitgever: Verhoogt 1999, p.22-29. 
2144 Zo maakte Alma-Tadema in 1894 in opdracht vóór de kunsthandelaar en uitgever uitgever Arthur Toom & Sons zijn 
werkk The Benediction (1894, CCCXXV). Hetzelfde jaar verscheen er een fotogravure van het werk Vergelijkbaar schilderde 
hijj  voor deze handelaar zijn schilderij Past and Present Generations (1894, CCCXXVÏÏ). Aan zijn goede vriend Henschel 
schreeff  de schilden 'You know the lovers and the busts, called Past and Present Generations. It is so difficult & I do hope to 
succeedd but I must use every drop of daylight so please take the will for the dead [sic] and accept my best wishes', brief van 
Alma-Tademaa aan Henschel 18 October 1894, (Birmingham Library, RKD). Eenjaar later verscheen bij dezelfde firma de 
fotogravure.. Na deze prent gaf de kunsthandelaar nog meer reproducties uit zoals van de Roses, love 's Delight, zie cat 
Maas:: Arthur Tooth 1898 zie ook: Swanson 1990, nr.385. Interessant is ook het werk The Conversion of Paula By St. 
JeromeJerome 1898. De schilder maakte het in opdracht van Toom dat door deze firma gereproduceerd werd en door Stephens van 
uitvoerigee toelichting werd voorzien in opdracht van de kunsthandelaar, Zie Swanson 1990, nr.387. In 1899 verstrekte de 
Toothh nog enkele opdrachten aan Alma-Tadema waarvan binnen een jaar bovendien fotogravures verschenen, zoals Hero, 
(1898,, CCCLII) The Baths ofCaracalla, (1899, Zie cat. Maas: Hero, Arthur Tooth, 1899, The Baths ofCaracalla, Arthur 
Toothh 1900. Tot slot verschenen ook na de eeuwwisseling verschenen er nog verschillende fotogravures op groot formaat, 
veelall  van de Engelse firma Arthur Tooth. Een fraai voorbeeld is de fotogravure van Under the roof of blue Ionian wheather 
(19011 opus CCLXXIII ) uitgegeven in 1901, Swanson noemt een fotogravure uit 1901 van de Berlin Photographic Soc.(zie: 
Swansonn 1990, nr.400). In 1905 verscheen by dezelfde firma een fotogravure naar Among the ruins (1902, CCCLXXII) 
fotogravurefotogravure van Tooth in 1905, zie Swanson 1990, no.405. Tot de laatste zelfstandige reproducties behoren de fotogravures 
naarnaar Ask me no more, for at a touch I yield uit 1906 en de prent naar Caracalla and Geta: Béarfight in the Coliseum AD203, 
uitt 1907, zie: Swanson 1990, nr.413 en Zie cat. Maas 
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romantischee genreschilderkunst van Vernet, Délaroche en Scheffer. Over  het algemeen bleef Alma-
Tademaa deze traditi e gedurende zijn gehele carrière trouw. Historiestukken, landschappen en 
stillevenss kwamen niet of nauwelijks van zijn schildersezel. Werkend in deze rijke  traditie , 
onderscheiddee Alma-Tadema zich al snel van veel tijdgenoten door  zijn archeologische accuratesse. 
Vanaff  het eerste contact met zijn eerste leraar  Louis de Taeye was Alma-Tadema in de ban van de 
geschiedeniss en archeologie, wat hem al snel de naam van de 'archeoloog onder  de schilders' 
bezorgde.. Met grote passie verdiepte hij  zich in het verleden: de duistere Middeleeuwen der 
Merovingers,, het exotische Egypte van de faraohs, maar  bovenal de rijk e Grieks-Romeinse cultuur. 

Alma-Tademaa maakte diverse reizen naar  Itali ë en bestudeerde uitvoerig de overblijfselen van 
dee oude Romeinse cultuur. Toen de classicus Vosmaer  hem eens vergezelde tijdens een verblij f in 
Italië,, merkte deze over  de schilder  op: 'Zij n verbazende nauwkeurigheid, onvermoeidheid en vuur: 
hijj  bespiedde de gleuven der  deuren, de gaten der  grendels alles, alles.7215 Zij n persoonlijke 
aantekeningenn vulde hij  aan door  de aankoop van talloze foto's met archeologische details, en hij 
legdee een grote bibliotheek aan met archeologische naslagwerken.216 Vol zelfvertrouwen stelde de 
schilderr  eens: 'Now if you want to know what those Greeks and Romans looked like, whom you make 
yourr  masters in language and thought, come to me. For  I can show not only what I think but what I 
know.'2177 Ontbrak er  toch nog een detail, dan schakelde hij  zijn vriend Vosmaer  in. Werkend aan zijn 
werkk  Keizer Hadrianus in Engeland (1884 opus CCLXI ) vroeg de schilder  aan hem: 'Kan je me eenige 
detailss over  het bezoek des keizers in Britannye geven? of waar  ik die kan vinden? Heb dank voor  de 
inscripties.. Alhoewel ik niet weet hoe ik [ze] zou moeten schrijven.*218 Met grote archeologische inzet 
enn deskundigheid zette hij  zich in om de 'couleur  locale' van de Grieks Romeinse leefwereld historisch 
correctt  weer  te geven.219 Hij  wilde het verre verleden tot leven te wekken, maar  wel volgens de laatste 
wetenschappelijkee inzichten, waarmee hij  zich onderscheidde van zijn tijdgenoten Frederic Leighton 
(1830-1896),, Albert Moore (1841-1893) of Edward Poynter  (1836-1919). Het resultaat was een 
schilderijj  vol met historische details. Het schilderij  was een ware archeologische tour-de-force en werd 
tentoongesteldtentoongesteld in de Royal Academy en bovendien al snel gereproduceerd. Het werd een bij  zondere 
reproductiee nadat de kunstenaar  het schilderij  eigenhandig in stukken sneed en overschilderde tot drie 
zelfstandigee werken. Alleen dankzij  de reproductie, kunnen we nog een indruk krijgen van het 
oorspronkelijkk  archeologjsehe overladen werk.220[ 111] 

Dee schilder  hanteerde een consequente benadering van het verleden, of het nu ging om de 
Merovmgische,, Egyptische of Grieks-Romeinse geschiedenis. Karakteristiek is zijn keuze voor 
alledaagsee scènes, de 'petite histoire*  van zijn personages en zijn grote aandacht voor  de historische 
correctheidd van de 'couleur  locale'. Hij  plaatste zijn personages soms met andere kostuums en 
rekwisietenn tegen de achtergrond van een ander  decor, maar  het verhaal bleef hetzelfde, of, zoals hij 
zelff  opmerkte: 'Al l my pictures, [...] are the expression of one idea, they deal with different subjects, 
butt  one style of thought is expressed in them.*221 Zij n werk getuigt van een historische visie die nauw 
aansluitt  bij  het gedachtegoed van de romantische historici Michelet, Thierr y en Carlyle en hun 
belangstellingg voor  de 'couleur  locale'.222 Vooral het werk van de invloedrijk e historicus Augustin 

2133 Vosmaer geciteerd in Bastet 1989, p.167. 
2166 Rij bezat een grote bibliotheek en een enorme fotocollectie met afbeeldingen van archeologische details, keurig 
gesorteerdd op onderwerp. Zie over Alma-Tadema en fotografie: C. Cuypers, 'The Question by Alma-Tadema', Nederlands 
KunsthistorischKunsthistorisch Jaarboek, 27 (1976), p.73-90. UPohhrann, 'Alma-Tadema and photography', in: tent.cat Amsterdam 1996 
enn C. Cuypers, 'Alma-Tadema's Fredegonda en Praetextatus', in: W. Denslagen, Bouwkunst, studies in vriendschap voor 
KeesKees Peters, Amsterdam 1993, p.145-154. 
2,77 Alma-Tadema geciteerd in: Swanson 1977, p.43. 
2188 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 14-111-1883 Nr. 69, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
2199 Desondanks was zijn archeologische kennis niet onfeilbaar. Zo schilderde hij per abuis zonnebloemen in de Romeinse 
context,, zie Swanson 1990, nr. 181. 
2200 zie over dit werk: tentcat, Amsterdam 1996, p.224-228. 
2211 Alma-Tadema geciteerd in Zimmern 1886, p.29. 
2222 Zie ook in dit verband over Michelet en Thierry en de betekenis van historische correctheid: F. Haskell, 'Museums, 
Illustrationss and the Search for Authenticity', in: F. Haskell, History and Us images. Art and the interpretation of the past, 
Neww Haven London 1993, p.279-303. Historische onderwerpen konden daarbij op een grote populariteit rekenen onder het 
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Thierry,, wiens Recits des temps merovingiens (1840) hij bezat, lijk t hij nauwkeurig te hebben 
bestudeerd.2233 In het verlengde van Thierry's visie op de Merovingers bracht Alma-Tadema de 
Merovingischee scènes, gevolgd door de Egyptische, Griekse en Romeinse archeologisch correct in 
beeld.. Ook Thierry's oproep om niet te veel op andermans beschrijvingen te vertrouwen maar zoveel 
mogelijkk zelf gebruik te maken van de oorspronkelijke bronnen, lijk t door de schilder letterlijk te zijn 
opgevatt met zijn zelfstudie tot archeoloog. Zoals het gedachtegoed van de Romantische historici 
verderr strekte dan hun onderzoek naar de Middeleeuwen, zo reikte de invloed van Thierry op Alma-
Tademaa ook verder dan zijn Merovingische werken. De ideeënn van Thierry vormden de basis voor 
Alma-Tadema'ss historische verbeelding in het algemeen, zoals Busken Huet al in 1878 schreef: 
'Alma-Tademaa is een wegbereider, de eerste die partij getrokken heeft van de arbeid der nieuweren 
onderr de historici. Gelijk Augustin Thierry schreef, gelijk Mommsen en Ebers schrijven, zo schildert 
Alma-Tadema.'224 4 

Dee archeologische correctheid van Alma-Tadema's werk werd vooral in Engeland herhaaldelijk 
geroemd.2255 In Nederland sprak Vosmaer niets dan lof over de archeologische juistheid, die volgens hem 
essentieell  was voor de 'echtheid' van zijn werk.226 Interessant is dat dit archeologisch karakter zeker niet 
alleenn door specialisten lijk t te zijn gewaardeerd. Indertijd tijd werden belangrijke archeologische 
ontwikkelingenn uitvoerig gevolgd in kranten en tijdschriften, zoals The Graphic en de populaire 
IllustratedIllustrated London News. Archeologie was in deze periode nog nauwelijks uitgekristalliseerd tot een 
wetenschappelijkk specialisme en de belangrijke vondsten spraken dan ook niet slechts tot de verbeelding 
vann enkele specialisten. Archeologie maakte integraal onderdeel uit van de populaire Victoriaanse 
cultuurr met haar grote fascinatie voor het verleden, zoals Peter Gay beschrij ft in The Naked Heart: 

'Thee Victorians*  sense of themselves was enriched and, with the passing decades, 
complicatedd by their sense of the past as they consumed biographies and histories in 
unprecedentedd numbers. Seldom a purely disinterested pursuit, their reading often amounted 
too the seareh for a usable past.'227 

Dee waardering voor de historische correctheid van Alma-Tadema's werk was dan ook waarschijnlijk 
niett alleen een zaak van enkele ingewijden, maar had een basis in een breed cultureel geïnteresseerd 
publiek.. Dat neemt niet weg dat niet iedereen bewondering had voor zijn archeologische eruditie. 
Lodewijkk van Deyssel moest er niets van hebben en, zoals eerder bleek, sprak ook 'Rembrandt' smalend 
overr zijn Werk: 'Zeker een bestelling voor een bibliotheek van een of andere archeoloog, [...] want dat is 
tochh de roeping der kunst niet; daar zit geen ziel in, al is er ook de geheele antieke rommelzooi met 
ontegensprekelijkee kennis van zaken tentoongesteld.'228 

Dezee historische dimensie van zijn werk is van belang voor de reproduceerbaarheid ervan. Zo 
wass de historische correctheid een essentieel element van zijn schilderijen, dat zich doorgaans 
eenvoudigg liet reproduceren. De archeologische betekenis van een inscriptie veranderde nu eenmaal 
mett door reproductie. Het is dan ook niet voor niets dat in diverse besprekingen, behalve van zijn 
schilderijen,, ook van zijn reproducties, de archeologische correctheid werd geroemd.229 In een bespre-
kingg van Pastime in Ancient Egypt schreef The Art Journal over de archeologische kant van het werk: 

publiek,, zie: P. ten-Doesschate Chu, 'Pop Culture in the Making: The Romantic Craze for History', in P. ten-Doesschate 
Chu,, G.P. Weisberg, The Popularization of Images, Visual Culture under the July Monarchy, Princeton 1994, p. 166-188, 
2233 Alma Tadema bezat Gregoire de Tours, Histoire ecclesiastique des France par Saint Gregoire (dépuis S73jusqu 'en 594) 
suivisuivi d 'un sommaire de ses autres et precedée de sa vie ecrite au Xe Siècle pas Odon, Abbee de Cluny I-II (Parijs 1858-61). 
Ditt exemplaar bevindt zich evenals het werk van Thierry thans in de universiteitsbibliotheek van Birmingham. 
2244 Krul 1996, p. 164. 
2255 Zie uitgebreid hierover: ten.cat Amsterdam 1996, p.33. 
2266 C. Vosmaer, 'L. Alma-Tadema in de Grosvenor Gallery', in: De Nederlandse Spectator (1%%$) 5, p.37-38. 
2277 Gay 19981,p. 150. 
2288 Anoniem,' A propos van de tentoonstelling van schilderijen van levende meesters in Arti et Amicitiae', in: De Kunst-
kronijk\0(l$69%p.4. kronijk\0(l$69%p.4. 
2299 Over het werk Tibullus's visit to Delia stelde Daffome in The Art Journal: [it] 'has the merit of being a study and feast for 
thee antiquary [...]', zie: J. Daffome, 'The Works of Alma-Tadema', The Art Journal 16 (1875), p. 10. 
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'Hee has made himself a valuable teacher, and in a manner  more attractive and "readable"  than any 
writer ,, for  pictures are more generally intelligibl e and more impressive than the most elaborate verbal 
description.,2300 De archeologische kant van het werk van Alma-Tadema maakte het werk ook zeer 
geschiktt  als illustratiemateriaal voor  archeologisch getinte literatuur , zoals het wefkAëgypten in Bild 
undund Wort van de bevriende Egyptoloóg Georg Ebers.231 Archeologische informati e in inscripties, 
decoratiess en andere reconstructies, essentieel in zijn visie op de 'couleur  locale', lieten zich zonder  veel 
bezwaarr  omzetten in een prent, zonder  aan 'echtheid' te verliezen. 

Alma-Tadema'ss werk toonde het verleden in al zijn decadentie en sentimentaliteit, geschikt 
omm eindeloos bij  weg te dromen, ver  weg van de actuele problemen van de industriële Victoriaanse 
wereld.. Toch stonden zijn schilderijen nooit volledig los van de negentiende-eeuwse actualiteit In de 
eerstee plaats toonde hij  het verleden volgens de meest actuele archeologische inzichten. In de tweede 
plaatss zorgden de aanwezige figuren ervoor  dat de werken altij d meer  behelsden dan louter 
opsommingenn van historische details. Minstens zo belangrijk zijn de klassiek geklede mannen en 
voorall  vrouwen, weergegeven in hun dagelijks leven dat werd bepaald door  herkenbare menselijke 
gevoelenss van geloof, hoop en liefde. Tegen de archeologisch correcte decors speelden zich 
menselijkee scènes of die direct herkenbaar  waren voor  het publiek in de negentiende eeuw. 

Dee vele, vooral vrouwelijke, figuren spelen een sleutelrol in zijn werk om het verre verleden 
toegankelijkk  te maken. Typerend zijn vele klassiek geklede dames met rood haar  in overeenstemming 
mett  het Victoriaanse schoonheidsideaal.232 Zelfs zonder  systematisch genderonderzoek van zijn werk, 
blijk tt  al snel hoezeer  deze mannelijke schilder  talloze vrouwen op een weinig verhullende wijze heeft 
afgebeeld.. Enkele voorbeelden zijn de werken A Favourite Custom (1909 opus CCCXCI) en In the 
TepidariumTepidarium (1881 opus CCXXIX).[112] Toen Alma-Tadema eens hierop werd gewezen, antwoordde 
dee schilder: 'For  I never  looked at a picture or  portrai t with a view of looking at a beautiful woman. 
Beautyy is So dependent on so many things and so multiplea that I hardly ever  thought of it in your 
way.''  Het is een weinig geloofwaardige opmerking. Bij  Alma-Tadema blijk t lang niet altij d sprake 
tee zijn geweest van een Platonische bewondering voor  vrouwelijk schoon. Hij  lijk t zich zeer  bewust te 
zijnn geweest van het belang van vrouwelijk schoon in een afbeelding niet in de laatste plaats om de 
commerciëlee exploitatie ervan. Ook in de eerder  aangehaalde kritische recensie van Rajons ets naar  ̂ 4 
RomanRoman Emperor. AD 41 bleek hoezeer  een afbeelding vooral ook prettig moest zijn om naar  te kijken.234 

Dee gruwelijk e scène van de Romeinse keizer  was echter  een uitzondering in Alma-Tadema's oeuvre. 
Overr  het algemeen boden zijn schilderijen een fraaie combinatie van archeologische eruditie gevat in 
eenn sentimentele genrevoórstelling die buitengewoon populair  was in de Victoriaanse wereld en 
daarmeee zeer  geschikt voor  reproductie in prenten en foto's. Alleen het rode haar  vergrijsde snel bij  een 
prentt  in zwart-wit . 

230Anoniern,V7ftev*rr/(wniön3(1874),p.. 100. 
2311 G. Ebers, Aegypten in Biid und Wort, Óargestellt vom unsere ersten kunst tern, Stuttgart/Ltipzïg, 1879, pp. 113,139,165, 
309.. Opgemerkt moet worden dat niet alle archeologische details feilloos konden worden gereproduceerd. Juist in de jaren 
'600 en '70 van de negentiende eeuw ontspon zich onder archeologen de discussie over dé polychrome sculptuur in de 
Oudheid.. De sinds de Renaissance zo bewonderde witte marmeren beelden bleken volgens nieuwste inzichten bont gekleurd 
tee zijn geweest Ook Alma-Tadema reconstrueerde de beschildering van de Parthenon volgens de laatste inzichten en bracht 
hijj  de beroemde 'Elgin marbels*  in kleur. Dergelijke archeologische verantwoorde kleurstellingen gingen bij de reproductie 
vann zijn werk doorgaans verloren. Op de betekenis van kleur in Alma-Tadema's werk kom ik hieronder nog terug. Hier is 
vann belang dat alleen de archeologische betekenis van kleur verloren ging bij reproductie. Zie tentcat.amsterdam 1990, 
nr.13. . 
2322 In talloze schilderijen van meesters als Rossetti, Solomon, Moore, Watts blijkt de bewondering voor de, veelal uit Ierland 
afkomstige,, vrouwen met rood haar roodharige vrouwen. IHustratiefisook vanGustaveCourbets, Jo, the Beautiful Irish Girt 
(La(La belle Irlandalse) 1865-6. Zie: tentcat Londen 1997, nr.9. 
2333 Brief van Alma-Tadema aan M. Dolman, 13-10-1900, inv. 1990-A-852, Fondation Custodia Parijs. 
2344 Het archeologische onderwerp viel in de smaak. Waar men moeite mee had was de gruwelijke scene van de voorstelling: 
'wee cannot help regretting mat the two great masters have not combined to produce a work which would give pleasure to all 
whoo look upon it, that its claim to admiration might be not merely what is derived from its value as a work of Art We can 
hardlyy consider any artist justified in multiplying a picture that repels- one that cannot fail to give pain rather than 
enjoyment.'' Anoniem, 'Minor topics', The Art Journal 16 (1877), p. 160. 
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EenEen colorist 
Voorr de reproductie van Alma-Tadema's werk is ook zijn schildertechniek van belang. De basis voor 
zijnn feilloze techniek werd gelegd tijdens zijn vorming in België tussen 1852 en 1862, vooral onder 
invloedd van de Belgische historieschilder Henri Leys (1815-1869). Leys' scherp, lineair realisme en dui-
delijkee contouren, geïnspireerd door het werk van Holbein, Dürer en de Vlaamse Primitieven, heten 
duidelijkk hun sporen na bij zijn talentvolle leerling. Alma-Tadema hanteerde over het algemeen een 
gepolijstee manier van schilderen en waagde zich niet aan heftige experimenten met het paletmes. 
Hoogstenss varieerde hij, net als veel tijdgenoten, zijn wijze van schilderen enigszins op het doek, 
waarbijj  de achtergrond vaak aanmerkelijk ruwer is geschilderd dan de gedetailleerde weergave van 
marmerr en figuren op de voorgrond. Dat neemt niet weg dat hij over het algemeen een overwegend 
gladdee wijze van schilderen had. Het is ook niet voor niets dat zijn schildertechniek wel werd 
vergelekenn met de beroemde zeventiende-eeuwse fynschilder Gerard Dou.235 In dit opzicht kon hij zich 
metenn met befaamde voorgangers, maar ook met andere negentiende-eeuwse 'fijnsehilders' als 
Winterhalter,, Gérörne, Bougereau, Rossetti, of Bume-Jones. Al vaak is gewezen op deze 
penseelvirtuozenn en hun techniek die zich soms onder het oog van de toeschouwer lijk t op te lossen. In 
datt opzicht laat Alma-Tadema Scheffer ver achter zich. Toch heeft de gemeenschappelijke gladde 
techniekk voor beiden dezelfde consequenties. Juist de afwezigheid van een ruwe verftextuur verloste de 
prentmakerr van een lastig probleem: het reproduceren van het ruwe verrreliëf. In dat opzicht was Alma-
Tadema'ss gladde schildertechniek zeer geschikt voor reproductie. 

Inn de winter van 1888 werkte Alma-Tadema aan zijn bekende werk The Roses ofHeliogabalus, 
Hett toont de scène waarin keizer Heliogabalus zijn gasten liet stikken in ontelbare rozenblaadjes, zoals 
goedd te zien is in deze voorstudie.[113] Het verhaal gaat dat de schilder in deze periode zijn atelier in het 
kill ee Londen wekelijks Het voorzien van verse rozenblaadjes uit de Franse Rivièra.236 Of dit verhaal 
waarr is, is de vraag. Gezien de ware kleurexplosie op dit werk, moeten we het niet uitsluiten. Al tijdens 
zijnn leven werd zijn kleurgebruik uitvoerig geroemd. Met name zijn kennismaking met het Mediterrane 
lichtt zorgde voor een belangrijke verbreding van zijn palet, waardoor hij zich qua kleurgebruik kon 
metenn met Impressionisten als Renoir of Degas. Wat betekende dit (letterlijk) * schitterende' 
kleurgebruikk voor de reproductie van zijn werk? Het behoeft geen betoog dat een prentmaker 
machtelooss stond tegenover een dergelijke explosie van kleur. Het was in de negentiende eeuw nog 
nauwelijkss mogelijk om kleuren grafisch te reproduceren.237 Sommige resultaten waren veelbelovend, 
maarr voor veel schilders geen alternatief voor reproductie. Zelfs een kleurenliefhebber als Alma-
Tademaa gaf de voorkeur aan reproductie in zwart-wit boven een voorstelling in fletse kleuren, zoals hij 
Vosmaerr expliciet schreef: 'Nu hou ik niet van kleurendruk dus als ge daar niets tegen hebt dan kan 
Rajonn alle composities etsen.'238 

Vanwegee de onmogelijkheid om kleur te reproduceren moest de prentmaker of fotograaf 
volstaann met de bewerking van tint- en toonverschillen. Alma-Tadema moet zich zeer bewust zijn 
geweestt van het belang van een evenwichtig toongebruik. Zo is het bekend dat de bevriende fotograaf j . 
Dupontt zijn schilderijen in verschillende fasen van voltooiing fotografeerde. Op basis van dergelijke 
monochromee afbeeldingen corrigeerde hij vervolgens de tonen van de verschillende kleuren.239 Hoewel 
niett duidelijk is hoeveel werken Alma-Tadema op een dergelijke wijze maakte, moeten het er volgens 

2355 Zie: The Magazine of Art (1898), p.466. 
2366 tentcat Amsterdam 1996, p.238 en Swanson 1990, p.70. 
2377 Lambert 1987, p. 97. 
2388 Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 11 -II-1875, Nr. 15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. Pas in de jaren tachtig en 
negentigg nam de kleurenfotografie enige vorm aan. Voor reproductie in het algemeen en voor Alma-Tadema in het 
bijzonder,, speelde de kleurenfotografie nog nauwelijks een rol van betekenis. 
233 Dit gebruikt werd overigens vaak ondersteund met foto's van zijn schilderijen voor de prentmakers. Het feit dat de 
schilderr zijn toongebruik mede afstemde op foto's, betekent uiteraard niet dat de fotografische reproducties garant stonden 
voorr de fraaiste toonweergave. De fotografische gevoeligheid voor toon verloor het destijds nog steeds van het oog van de 
graveurr of etser. Hierbij moet overigens niet uit het oog worden verloren dat foto's in de loop der tijd vaak ongelijkmatig 
zijnn verkleurd, waardoor de toonbalans emstig(er) is verstoord. 
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zijnn biograaf Swanson diverse zijn geweest. Dankzij  deze werkwijze hield de schilder  de verhouding 
tussenn licht en donker  in zijn schilderijen in de hand en kon hij  ongewenste contrasten zorgvuldig 
vermijden.. Zowel lichte als donkere delen in zijn werken blijven volledig 'leesbaar' voor  de prentmaker. 
Dankzijj  dit uitgebalanceerd gebruik van toon kon de voorstelling volledig worden overgenomen zonder 
datt  onduidelijke gedeelten naar  eigen inzicht van de prentmakers hoefden te worden ingevuld. Het 
origineell  in kleur  kon zo worden vertaald in een voorstelling in zwart-wit , waarbij  de toonwaarde 
bewaardd bleef. Dat neemt niet weg dat de rijk e toon- en kleurgebruik in het werk van Alma-Tadema 
prentmakerss voor  moeilijke opgaven stelde. Zo maakte The Art Journal een kritische kanttekening bij 
Blanchardss gravure van The Vintage Festival: 

*i ff  as a whole, it does not come effectively together, this arises from what we may call the 
materialss of the subject; there is so large a preponderance of white, or  light colours, in the 
marbles,, the costumes &c., that apparent weakness in the foreground is but a natural result*241 

Opmerkelij kk  is echter  dat de zwakke prent werd gezien als een 'natural result'  van de gebruikte stijl van 
dee schilder. De oorzaak van dit probleem lag bij  het geschilderde origineel, niet zozeer  bij  de grafische 
interpretati ee ervan door  de prentmaker. De opmerking getuigt van de complexiteit van het reproduceren 
vann de vele lichte kleuren in Alma-Tadema*s werk door  de prentmakers. Bij  gebrek aan mogelijkheden 
tottot  grafische kleurenreproductie was men aangewezen op de handmatige inkleurin g van prenten. Het 
Friess Museum bezit een interessant voorbeeld van een ingekleurde gravure, die van Blanchard gravure 
naarr  A Dedication to Bacchus.[107] De fraaie reproductie is met lichte pasteltinten ingekleurd. Bij 
naderee beschouwing lijk t Blanchards afgemeten balans in zwart, wit en grijzen, eerder  te worden ver-
stoordd door  de weinig subtiele toevoeging van fletse kleuren. Hoewel dat niet bekend is, prefereerde de 
schilderr  waarschijnlij k ook hier  een fraaie zwart-witreproducti e boven een met slordige, fletse kleuren. 

KunstKunst voor reproductie? 
Denkendd aan het verzoek van de uitgever  Goupil aan Alma-Tadema om kunst voor  reproductie, kan 
wordenn gesteld dat zijn werk zich er  over  het algemeen goed voor  leende. De vele historische 
genreschilderingenn boden buitengewoon populaire onderwerpen, die aantrekkelijk waren voor 
reproductie.. De archeologische correctheid Het zich goed bewerken en ook zijn gladde schildertechniek 
verlostee prentmakers van de problematische reproductie van de lastige, ruwe verftextuur. Dit lag anders 
bijj  zijn kleurgebruik. De licht- en donkerverhoudingen konden nog enigszins door  de prentmaker 
wordenn benaderd, maar  de ldeurenrijkdo m bleef een probleem. Het probleem was echter  wel te 
overkomen,, aangezien de schilder  zelfde voorkeur  gaf aan reproductie in zwart-wit . 

Inn hoeverre hield Alma-Tadema bij  de vervaardiging van zijn werk al rekening met de 
reproductiee ervan? Alma-Tadema bouwde, net als Scheffer  en Israels, een complex oeuvre op van veel 
minn of meer  verwante werken. Hij  herhaalde regelmatig composities in reducties en paste de 
voorstellingg soms minutieus aan. Daarnaast vertaalde hij  schilderijen in aquarellen en andersom. 
Bovendienn waren er  ook nog dubieuze kopieën van zijn werk, zoals Fredegonda & Praetextatus (1871 
opuss XCH). Het draagt wel zijn signatuur, maar  is geschilderd door  de bevriende Belgische schilder 
Louiss Delbeke (1821-1891). In de vroege ochtend van 29 jul i 1871, de dag van zijn huwelijk met Laura 
Theressaa Epps (1852-1909), had Alma-Tadema enige tij d aan de kopie gewerkt en deze vervolgens met 
zijnn eigen naam gesigneerd, als ware het volledig van zijn hand.242 m een brief aan Vosmaer  biechtte hij 
dezee zonde in de kunst op: 

2400 Swanson 1990, p.33,76. Zie ook brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 28-V-1873, Nr.7, Vosmaer-archief RPK 
Amsterdam.. Het eerste werk dat op een deze wijze tot stand kwam, was The Armourer's shop in Ancient Rome (1866 opus 
XLÏ) . . 
2411 Anoniem, The Art Journal (l$7l), p.147,166. 
2422 Zie over deze kopie van Fredegonda en Preatextatus: C. Cuypers, 'Alma-Tadema's Fredegonda en Preatextatus (1871)', 
in::  W. Denslagen (red) Bouwkunst: Studies in Vriendschap voor Kees Peters, Amsterdam 1993, pp.145-154. 
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'Ikk had er een copie voor mijzelve van laten maken bij Delbeke op 2/3 groote en daar héb ik mij 
eenss aan bezondigd. De eenigste zonde die ik tot mijn eeuwig verwijt in de Kunst gemaakt heb. 
'ss Morgens voor mijn huidig huwelijk heb ik die copie opgetoets [sic] en onderteekend. 
Daarmeedee was ik hard bezig van 4 tot half 10. Om tien even trouwen etc.. 2500 gulden kreeg 
ikk er voor en Mijnheer Fop Smith van de Kinderdijk kocht ze toen langelaatst voor 12000 
guldenn van GoupüV243 

Vann een strikte scheiding tussen Alma-Tadema's originelen, reducties en kopieën lijk t geen sprake te 
zijn.. Tekenend is The Picture Gallery, waaraan de schilder nog bezig was toen de reductie al bij de 
graveurr Blanchard was. 

Omm zelf enig zicht te houden op zijn eigen complexe oeuvre - en zich te beschermen tegen 
vervalsingenn - ontwikkelde Alma-Tadema een numeriek systeem: 

'Kopiistenn zijn slimme kerels en schilderen soms verwonderlijk goed. Ik geef daarom mijn 
schilderijenn een nummer, waardoor ik gemakkelijk bedrog ontdek, door in mijn boeken het 
nummerr te raadplegen, waarbij ik alles noteer: de beschrijving van de schilderij, wanneer ik die 
maakte,, aan wien ik haar verkocht waar tentoongesteld, enz. enz.*244 

Mett dit inventarissysteem kreeg ieder werk letterlijk een eigen nummer als kenmerk van uniciteit. 
Interessantt hierbij is het werkPortm, the wife of Brutus (1887 CCLXXXÜ), gemaakt in opdracht voor 
TheThe Graphic?*5 Vergelijkbaar met de reducties was dit werk expliciet gemaakt voor reproductie.246 De 
schilderr had het wellicht daarom niet volledig uitgewerkt en het bovendien niet van een opusnummer 
voorzien.. Op aandringen van de handelaar McLean, die het werk wilde verkopen als een zelfstandig 
schilderij,, heeft hij het werk toen verder afgemaakt en van een opusnummer voorzien.247 Opmerkelijk 
genoegg nummerde hij 'originele' werken en reducties gewoon door, waardoor al zijn werken een 
zelfstandigee gelijkwaardige plaats kregen in zijn oeuvre.248 Ook de reducties konden zo een eigen leven 
leiden,, zoals de reductie van The Vintage Festival, die hij aanvankelijk speciaal had gemaakt voor de 
gravuree van Blanchard maar die op een tentoonstelling in Parijs als een zelfstandig kunstwerk werd be-
kroondd met een gouden medaille. 

Meerr nog dan zijn opusnummers gold zijn signatuur als een waarmerk voor een authentieke 
'Alma-Tadema'.. Zo voorzag de schilder ook reducties en kopieën van een handtekening. Daarnaast 
werdenn gravures, etsen en foto's door hem handmatig gesigneerd. Hoewel de prent uiteraard was 
gemaaktt door een prentmaker of fotograaf, benadrukte de schilder met zijn handtekening zijn relatie met 
dee reproductie, als ontwerper van de compositie. Door de band met de schilder via de signatuur te 

2433 Brief ran Alma-Tadema aan Vosmaer, 3-V-1882, Nr.63, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. Wie 2500 gulden voor dit 
werkk heeft betaald, is niet bekend. De Rotterdamse reder Fop Smith, de grondlegger van de bergingsmaatschapptj Smith-
Tak,, was een bekend mecenas en kocht vaker bij de internationale kunsthandel Goupil 
2444 Alma-Tadema geciteerd in een tijdschriftartikel: Groot Brittannte, de heer Alma-Tadema te London, Fries Museum te 
Leeuwardenn (datum en herkomst onbekend) No. P 1992-204. Het is niet bekend waaruit het 'enz. enz.' bestond. 
Hoogstwaarschijnlijkk doelde hij ook op informatie met betrekking tot reproducties. 
2455 Swanson 1990, p.234. 
2466 Alma-Tadema maakte ook Interrupted (1880) in opdracht voor The Graphic. Zie over de betekenis van The Graphic, J.T-
reuherz,, tentxat. Hard Times, Social Realism in Victorian Art, Amsterdam (Van Gogh Museum) 1987, pp. 53-64. 
3477 Hoezeer Alma-Tadema zijn zakelijke belangen in het oog hield, blijkt uit een brief aan Vosmaer waarin hij schreef over 
eenn aantal schilderijen onder vermelding van gegevens over tentoonstellingen, nieuwe eigenaren en reproducties. Hoewel het 
hierr tamelijk onschuldige informatie betrof, drukte hij de classicus toch op het hart vooral geen publiciteit te geven aan deze 
detailŝ ^ bang als hij was dat het de verkoop van zijn werk zou kunnen schaden. Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 18-X-
1875,, Nr.28, Vosmaer-archief RPK Amsterdam (deze brief is onjuist geïnventariseerd, Alma-Tadema dateerde zijn brief 
duidelijkk met 18-X-1876). Daarbij moet ook rekening worden gehouden dat de schilder in dit soort zaken ook onder druk 
stondd van zijn kunsthandelaren, Brief van Alma-Tadema aan Vosmaer, 28-V-1873, Nr.7, Vosmaer-archief RPK Amsterdam 
2488 Zijn irritatie was dan ook groot toen hij ontdekte dat een aan Alfred Stevens geschonken een schets van An Egyptian at 
hishis doorway (1865 geen opus nummer), zonder zijn medeweten op de markt terecht was gekomen, Brief van Alma-Tadema 
aann Alfred Verwee, 30-4-Ï877, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag. 
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benadrukken,, kreeg de reproductie het uiterlij k van een zelfstandig werk. Overigens werd de prent soms 
mett  hétzelfde doel door  de prentmaker  gesigneerd. 

Bijj  Akna-Tadema lijkt , net als bij  Scheffer  en Israels, de afstand tussen 'reproduceerbare kunst' 
enn 'originele kunst'  niet zo groot te zijn geweest. Uitgangspunt was waarschijnlij k niet zozeer  origineel 
óff  reproduceerbaar  maar  eerder  origineel én reproduceerbaar. Mede daardoor  vallen de werken voor 
reproductiee niet uit de toon in zijn oeuvre maar  vertoont zijn oeuvre een continue lij n die ogenschijnlijk 
niett  direct beïnvloed is door  reproductie. Zij n werk was geschikt voor, maar  niet ondergeschikt aan 
reproductie.2499 Elementen van 'originaliteit '  en 'reproduceerbaarheid' lijken zich gradueel tot elkaar  te 
hebbenn verhouden. Belangrijker  dan de originalitei t van een werk, was de authenticiteit ervan. Cruciaal 
wass dat een werk, een eerste versie, reductie of reproductie, als een authentieke 'Alma-Tadema* kon 
wordenn beschouwd, compleet met een opusnummer en/of zijn signatuur  met een eigen kwaliteit en prijs . 

Alduss was Alma-Tadema in meerdere opzichten betrokken bij  de reproductie van zijn werk. In 
dee eerste plaats had hij  een duidelijk juridisch besef van zijn werk en zette hij  zich expliciet in voor  de 
verbeteringg van het auteursrecht. In dat opzicht was hij  zich zeer  bewust van de bijzondere band tussen 
dee auteur, zijn werk en de bewerkingen ervan. In het verlengde hiervan bestond er  in de tweede plaats 
eenn economische relatie met de reproducties. Het blijf t echter  onduidelijk in welke mate hij  financieel 
voordeell  heeft genoten van de reproductie van zijn werk. Verder  toonde hij  zich nadrukkelij k artistiek 
betrokkenn bij  de vervaardiging van de prenten naar  zijn werk. Illustratie f is zijn veeleisende houding ten 
opzichtee van de etser  Löwenstam. Op basis van deze betrokkenheid beschouwde hij  ze in belangrijke 
matee als representatief voor  zijn eigen werk, onderstreept door  zijn eigen signatuur. In dit opzicht 
kunnenn ook de reproducties naar  Alma-Tadema worden geplaatst op de 'rand van zijn oeuvre', waar  de 
bijdragenn van de prentmaker  en de schilder  samenvallen. Ten slotte zette hij  zich nadrukkelij k in voor  de 
verspreidingg ervan en deelde hij  ze uit aan vrienden en bekenden. 

Alma-Tademaa maakte deel uit van de Victoriaanse kunstwereld en zag van dichtbij  de 
ontwikkelingg van de fotografie tot een massamedium, de populariteit van de reproductie-ets, de 
zeldzaamheidd van traditionele gravures, de zeer  goed geoliede internationale kunsthandel en 
prenthandei,, en de massale verspreiding van uiteenlopende geïllustreerde uitgaven. Door, zoals hijzelf 
opmerkte,, 'het nuttige met het aangename te verbinden' zag hij  met zorg toe dat zijn werk goed en 
voordeligg werd gereproduceerd.250 Als resultaat genoot de kunstenaar  ongekende roem en bekendheid 
enn deed hij  er  alles aan om dat vooral zo te houden. Hij  nummerde zijn werk, controleerde de 
reproducties,, telde zijn medailles en leefde als een beroemdheid. 

2499 Zijn oeuvre schilderijen bevat bovendien diverse werken waarvoorde reproductie waarschijnlijk nauwelijks een rol heelt 
gespeeldd zoals portretten. Vanuit de aard van het onderwerp en de opdracht ligt de doelstelling van reproductie hier niet voor 
dee hand. 
2500 Brief van Alma-Tadema aan C Vosraaer, 11-H-1875, Nr. 15, Vosmaer-archief RPK Amsterdam. 
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