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VanVan kunst tot reproductie 
HoofdstukHoofdstuk 8 

KunstreproductieKunstreproductie in de negentiende eeuw 
ïnn de schaduw van de kunstgeschiedenis zijn eeuwenlang kunstwerken gereproduceerd. De 
negentiendee eeuw vormt daarin een bijzondere periode. Op het terrein van de reproductietechniek 
voltrokk zich een belangrijke verandering van grafische naar fotografische methoden, resulterend in een 
enormee diversiteit aan reproducties. Binnen het recht veranderde het eeuwenoude privilegestelsel 
definitieff  in het moderne auteursrecht met een nieuwe visie op de auteur, zijn werk én de reproductie 
ervan.. Tegelijkertijd trad er een grote schaalvergroting op in de kunsthandel en uitgeverij. Bescheiden 
prenthandelss groeiden in korte tijd uit tot internationale ondernemingen en creëerden een wijdvertakt 
netwerkk voor de productie en verspreiding van reproducties. Naast de traditionele prenten verschenen 
bovendienn allerlei nieuwe geïllustreerde uitgaven, zoals tijdschriften, catalogi en 
kunstenaarsmonografieën.. Het gevolg was een enorm aanbod van reproducties in allerlei vormen, dat 
beschikbaarr kwam voor een groot publiek. Het waren ingrijpende veranderingen in de geschiedenis 
vann de kunstreproductie, nauwlettend gevolgd door veel kunstenaars zelf. 

AryAry Scheffer, Jozef Israels en Lourens Alma-Tadema 
Scheffer,, Israels en Alma-Tadema waren ieder binnen hun eigen culturele context getuige van de 
ingrijpendee veranderingen in de negentiende-eeuwse kunstreproductie. Scheffer was dan wel getuige 
vann de ontwikkeling van de fotografie, maar kon slechts dromen van de fotografische mogelijkheden 
diee Israels en Alma-Tadema tot hun beschikking hadden. Andersom had Scheffer nog samengewerkt 
mett illustere graveurs als Reynolds en Couwenberg, prentmakers die Israels en Alma-Tadema alleen 
vann naam kenden. Daarnaast zag Scheffer hoe de nog jonge Adolphe Goupil een bescheiden 
prenthandell  uitbouwde tot een gróte firma met verschillende vestigingen in Europa en de Verenigde 
Staten.. Israels en Alma-Tadema kenden het bedrijf waarschijnlijk alleen als multinational in 
schilderijenn en reproducties, waarbij Israels vooral bekend was met de vestiging in Den Haag terwijl 
Alma-Tademaa meer vertrouwd was met het filiaal in Londen. Deze verschillen naar tijd en plaats 
resulteerdenn in een bonte variatie aan reproducties van hun werk: staalgravures, litho's, etsen en foto's, 
gepubliceerdd als zelfstandige prenten of opgenomen in uiteenlopende publicaties. En dat gedurende 
bijnaa de gehele negentiende eeuw. Toen Scheffer de eerste prenten naar zijn werk zag, was Napoleon 
nett verslagen. Alma-Tadema en Israels zagen op hun beurt reproducties verschijnen tot aan de 
vooravondd van de Eerste Wereldoorlog. 

Dee diverse reproducties werden gemaakt vanuit uiteenlopende motieven. Het succes van een 
schilderijj  op een tentoonstelling was een mooie aanleiding om het werk inn prent te brengen. Vooral 
tijdschriftenredactiess die de actualiteit op de voet volgden selecteerden zo hun werken voor 
reproductie.. Het lijkt geen toeval dat Israels' succes met Langs moeders graf zich al snel vertaalde in 
prentenn in de Almanakken. Ook Alma-Tadema's eerste internationale succes met Pastimes in Ancient 
Egypt:Egypt: 3,000years ago op de Salon in Parijs vertaalde zich als snel in reproductie in de tijdschriften. 
Bijj  de vervaardiging van zelfstandige gravures lag dit iets anders, al was het maar omdat het maken 
vann een gravure vaak enige jaren vergde. Firma's als Goupil, Buffa en Gambart hadden een groot 
zakelijkk inzicht en scherp oog voor kunst, waarmee ze jarenlang 'kunst voor reproductie' wisten te 
selecteren,, en met veel succes. Ze lieten regelmatig reproducties maken in aansluiting op het succes 
vann een eerder werk, als een passend pendant. Zo kan Goupils opdracht voor de prent naar Scheffers 
MignonMignon et son Père niet los worden gezien van het succes van de eerdere Mignons en de reproducties 
ervan.. Als we de fondslijst van Goupil overzien, dan blijkt hoezeer reproducties in series van twee of 
meerr verwante werken werden aangeboden. Zakelijke afwegingen werden daarbij afgewisseld door 
persoonlijkee voorkeuren. Zo was Gambarts persoonlijke bewondering voor Alma-Tadema's The 
VintageVintage Festival misschien we de belangrijkste reden dat hij juist dit werk als eerste liet graveren. 
Daarentegenn wilde Alma-Tadema zijn werken al snel laten fotografen, maar kreeg hij daarvoor 
aanvankelijkk maar weinig steun van uitgevers. Een schilderij van een beroemde kunstenaar kon 
daarnaastt een grote aantrekkingskracht uitoefenen uiteenlopende prentmakers en fotografen, die 
hooptenn op evenveel succes. Andersom kwam het echter ook voor. Zo was de jonge Israels zeer 
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verheugdd dat Frankrijk s beste ïithograaf Mouüleron zijn schilderij  Eerste Liefde in prent bracht. Aldus 
bestondenn er  verschillende motieven om bepaalde werken te reproduceren. Daarbij  bestond vaak een 
bijzonderee band tussen het reproduceren van een werk en het tentoonstellen ervan, zoals Gambart ook 
wist;;  de ene keer  vormde de tentoonstelling van een werk de aanleiding voor  een reproductie ervan; de 
anderee keer  organiseerde men juist een tentoonstelling van het werk naar  aanleiding van een nieuwe 
reproductie.. Soms wilde men een reproductie maken terwij l het origineel nog niet eens bestond. Men 
verstrektee de opdracht voor  dit schilderij  met het oog op de reproductie ervan, zoals Scheffer  Christus 
Remunerator.Remunerator. De reproductie was zo zelfs het motief voor  hef origineel. 

Inn de diversiteit aan kunstreproducties naar  het werk van Scheffer, Israels en Alma-Tadema, zijn 
opmerkelijkk  vergelijkbare patronen te herkennen. Kenmerkend is hun grote betrokkenheid bij  de 
reproductiess naar  hun werk. Deze betrokkenheid strekte zich uit over  drie specifieke terreinen. 

Inn de eerste plaats waren de drie schilders juridisch betrokken bij  de prenten naar  hun werk. 
Schefferr  verkocht al in de jaren twinti g copyrights van zijn schilderijen, wat bij  de andere twee later 
ookk in meer  (Alma-Tadema) of mindere mate (Israels) een rol speelde. Bij  deze laatste twee meesters 
reiktenn de belangstelling voor  het auteursrecht zelfs nadrukkelij k verder  dan hun eigen werk. Vooral 
Alma-Tademaa zette zich publiekelijk in voor  de algemene verbetering van het auteursrecht, zoals ook 
zijnn kunsthandelaar  Gambart al eerder  had gedaan. Hoewel het auteursrecht in Nederland een andere 
ontwikkelin gg kende, is het waarschijnlij k niet toevallig dat de parlementaire geschiedenis van het 
Nederlandsee auteursrecht ook de naam van Israels vermeldt. De drie schilders waren zich zeer  goed 
bewustt  van de aard en het belang van het auteursrecht en het beginsel dat daaraan ten grondslag lag: 
dee bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en de reproducties ervan. 

Inn samenhang met deze juridische band bestond er  in de tweede plaats een economische relatie 
tussenn de kunstenaar  en de reproducties naar  zijn werk. Terwij l Scheffer  al in de jaren twinti g 
inkomstenn genoot uit dé verkoop van reproductierechten, was Alma-Tadema later  uitdrukkelij k 
gespitstt  op royalty' s en heeft ook Israels hoogstwaarschijnlijk tot aan het einde van zijn leven geld 
verdiendd aan de reproducties van zijn werk. Er  zijn dan ook redenen genoeg om te veronderstellen dat 
zee aan reproducties verdiend hebben, hoewel de omvang van deze inkomsten nog grotendeels 
onduidelijkk  blijft . Kunstreproductie was 'business', zoals Alma-Tadema stelde. 

mm de derde plaats waren Scheffer, Israels en Alma-Tadema ook artistiek betrokken bij  de 
reproductiee van hun werk. Het meest in het oog springen de gecorrigeerde proefdrukken. Zowel Alma-
Tademaa als Israels waren veeleisend in hun samenwerking met prentmakers. Kunstreproductie was 
eenn vak van specialisten en de schilders waren sterk afhankelijk van de goede wil , inzet en capaciteiten 
vann de individuele prentmaker  en fotograaf. Door  deze artistieke betrokkenheid en afhankelijkheid kon 
bijj  de schilder  de spanning hoog oplopen. Illustratie f is het conflict tussen Alma-Tadema en zijn etser 
Löwenstam,, bepaald door  de macht en de machteloosheid van de schilder  in het reproductieproces. 
Wass de reproductie voltooid, dan werd deze regelmatig door  de schilder  gesigneerd. Uiteraard kende 
eenn gesigneerde prent een hogere prij s dan een ongesigneerd exemplaar. De handtekening had echter 
niett  uitsluitend financiële betekenis. De paraaf was ook een teken van goedkeuring en een bevestiging 
vann de artistieke band tussen de schilder  en de reproductie van zijn werk. 

Dee juridische, economische en artistieke betrokkenheid van de kunstenaar  zorgde voor  een nauwe 
bandd tussen de kunstenaar  en de reproductie van zijn werk. De schilder  maakte de prenten en foto's 
vann zijn werk dan wel niet feitelijk zelf, maar  het origineel was hem en het leefde voort in de 
reproductiee ervan. De andere vorm, techniek en interpretati e van een prentmaker  of fotograaf deden 
daarr  weinig aan af. Aldus werd de reproductie zelfs representatief voor  het werk van de kunstenaar. 
Illustratie ff  is dat zowel Scheffer, Israels als Alma-Tadema reproducties uitdeelden aan vrienden en 
bekendenn uit hun directe omgeving. Daarnaast kwamen gravures, litho's, etsen en foto's terecht bij  het 
grotee publiek. Men leerde werken kennen die men nog nooit had gezien, laat staan had kunnen 
aanschaffen.. Zo bezat de Belgische Koning Leopold Alma- Tadema's schilderij  Education of the 
ChildrenChildren ofClovis (1861, XIV ) en had de eenvoudige man de premieprent ervan in huis. Reproducties 
brachtenn de naam en faam van de kunstenaar  tot ver  over  de grenzen. Scheffers roem in Engeland was 
voorall  gebaseerd op de prenten die er  van zijn werk in omloop waren. De reproducties werden daarbij 
somss zelfs tegelijkertij d in Engeland en Frankrij k verspreid. Zij n schilderijj  Christus Consolator kwam 
terechtt  bij  de Amsterdamse verzamelaar  Fodor, maar  was dankzij  de prenten ook in de Verenigde 
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Statenn bekend. Löwenstams etsenn naar Alma-Tadema waren volgens de uitgever Pilgeram & Lefevre 
verkrijgbaarr bij 'the leading Publishers and Printsellers in all countries' en reikten zelfs tot in Australië. 
Dee reproducties vormden daarbij geen aantasting voor de eigen echtheid, of het 'aura', van het 
originelee kunstwerk. Integendeel, de prenten en foto's leverden eerder een bijdrage aan de roem van 
hett originele werk en daarmee een ondersteuning en zelfs een uitbreiding van het 'aura'. 

Tochh stonden reproducties niet alleen in dienst van het origineel. Ze waren meer dan een 
financiëlefinanciële en publicitaire ondersteuning van het kunstenaarschap, ondergeschikt aan het originele 
artistiekee werk. Het zelfstandige karakter van reproducties blijkt zowel in de productie als in de 
verspreidingg en de waardering van de afbeeldingen. Zo waren de kunstenaars kritisch in de keuze van 
dee bewerker, volgden ze het reproductieproces nauwgezet en hingen ze zelf naast hun geschilderde 
'originelen'' ook de reproducties aan de muur, gesigneerd en wel. De prenten en foto's werden 
bovendienn vaak tentoongesteld als zelfstandige kunstwerken. Ten slotte kwamen ze terecht bij een 
grotee schare liefhebbers die oog had voor de specifieke intrinsieke kwaliteiten van een concrete prent 
off  foto. Net als de oorspronkelijke werken hadden zo ook reproducties hun eigen kwaliteiten, hun 
eigenn 'aura*. 

Reproductiess vertonen daarmee een kenmerkende tweeslachtigheid. Enerzijds waren ze onlosmakelijk 
verbondenn met het origineel en de oorspronkelijke maker, anderzijds waren ze werken op zich. Aan 
wiee moeten we dergelijke werken toeschrijven? Wie is de auteur van deze reproducties? Als we 
uitgaann van het feitelijk makerschap, is er natuurlijk verschil tussen de werken van de kunstenaar zelf 
enn de reproducties gemaakt door prentmakers en fotografen. Juist in de negentiende eeuw ontstond 
echterr met de ontwikkeling van het auteursrecht een andere visie op de relatie van de kunstenaar tot 
zijnn werk, die veel verder ging dan het feitelijk makerschap van de kunstenaar. Uitgangspunt was niet 
langerr alleen de feitelijke ambachtelijke band tussen de maker en zijn werk, maar de geestelijke band 
tussenn de maker, zijn geesteskind en de bewerkingen ervan. Dit theoretische uitgangspunt wordt 
ondersteundd door de praktijk, waarin Scheffer, Israels en Alma-Tadema zich net zo betrokken toonden 
bijj  de reproductie als bij hun eigenhandig gemaakte origineel. Zo lijk t het criterium vann het feitelijk 
makerschapp een maatstaf waaraan deze kunstenaars zich zelf niet hielden. Sterker nog, vasthouden aan 
hett feitelijk makerschap zou onrecht doen aan de bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en 
dee reproducties ervan. Eerder zouden reproducties inn principe ook tot het werk van de schilder moeten 
wordenn gerekend. Dat betekent niet dat reproducties daarmee in wezen worden gekwalificeerd als 
'' originele * werken van de kunstenaar. Bovendien moeten we reproducties zeker niet alleen 
toeschrijvenn aan de schilder, maar ook azn de bewerker. De relatie van Israels tot Zilckens reproductie-
etsenn naar zijn werk doet nu eenmaal niets af aan de band die de etser zelf had met zijn prent. 
Hetzelfdee gold voor fotografen. Bij reproducties is er in wezen sprake van een vorm van 
gecombineerdd makerschap, waarbij reproducties kunnen worden toegeschreven aan de inventor en aan 
dee uitvoerder, zoals ze vaak zowel werden gesigneerd door de schilder én de prentmaker. Daarmee 
vormenn ze een aparte groep van werken op de rand van het oeuvre van de schilder, deels overlappend 
mett het oeuvre van de prentmaker en fotograaf. Als gevolg hiervan hebben reproducties een dubbele 
betekeniss binnen het oeuvre van een kunstenaar. Enerzijds zijn de prenten op te vatten als een 
vermenigvuldigingg van het voorgestelde werk, als een herhaalde uiting van het originele werk. 
Anderzijdss onderscheidt dezelfde reproductie zich van dit origineel door zijn eigen intrinsieke 
kwaliteitenn en is het als ze ware een nieuw zelfstandig werk. 

Zowell  bij Scheffer, Israels als Alma-Tadema was de afstand tussen hun kunst en de 
reproductiee ervan niet zo groot. Het is daardoor van belang om hun kunst en de reproductie ervan in 
samenhangg tot elkaar te zien. Ze maakten kunstwerken die binnen afzienbare tijd werden 
gereproduceerd.. Opvallend is dat elk van hen de mogelijkheden van reproductie vanaf het begin van 
hunn carrière heeft benut; de reproducties verschenen niet pas nadat zij met hun schilderijen naam 
haddenn gemaakt De prenten en foto's waren zo niet louter een gevolg van hun roem, maar leverden 
hierr rechtstreeks een bijdrage aan. Hoogstens namen met het rijzen van hun ster de mogelijkheden 
voorr reproductie toe. Seheffers succes met religieuze genreschilderijen als Mignon et son Père bracht 
eenn stroom van fraaie gravures op gang. Ook Israels' doorbraak met Langs moeders graf vertaalde 
zichh in diverse reproducties. Op het hoogtepunt van hun roem, werden de mogelijkheden van het 
origineell  en de reproductie al snel gecombineerd. Zo gaven de firma's Pilgeram & Lefevre en Arthur 
Toothh opdrachten aan Alma-Tadema voor schilderijen en zetten ze tegelijkertijd graveurs en 
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fotografenn aan het werk voor  de reproductie ervan. De graveur  Blanchard graveerde zijn Picture 
GalleryGallery zelfs al toen het origineel nog op de ezel stond, en Israels en Mouilleron werkten eveneens zij 
aann zij  aan respectievelijk het schilderij  De Wieg en de litho ervan. De kunstwerken en de reproducties 
werdenn zo grotendeels parallel vervaardigd en verspreid. Hoe nauw kunst en reproductie met elkaar 
warenn verbonden, bleek uit Alma-Tadema's zorg wat, toen de schilderijen niet wilden afkomen, de 
firm aa Goupil dan moest reproduceren. 

Uitt  de samenhang tussen hun kunst en de reproductie ervan ontstaat vervolgens een interessant beeld 
vann het werk van deze drie meesters. De 'originele' composities werden regelmatig herhaald in 
replica's,, reducties, aquarellen en reproducties. Toch betekent dat niet dat we de 'originele' 
compositiess louter  moeten beschouwen als 'prototypes' voor  reproductie. Het werk was dan wel 
geschikt,, maar  daarmee niet ondergeschikt voor  bewerking. Zelfs de speciaal voor  reproductie 
geschilderdee werken, zoals de reducties, werden voltooid tot 'volwaardige', zelfstandige kunstwerken. 
Naa gebruik door  de prentmaker  werden ze tentoongesteld, verhandeld en verkocht als zelfstandige 
werken.. Gezien deze variatie aan meer  of minder  verwante werken was 'het'  origineel in de 
(reproductie)praktij kk  niet altij d even eenduidig. Als we het oeuvre van de drie kunstenaars overzien, 
lijke nn de werken in meer  en mindere mate te zijn bepaald door  elementen van reproductie. Omgekeerd 
bezatenn reproducties in vergelijkbare zin juist eigen 'originele' kwaliteiten dankzij  een specifieke 
interpretatie,, techniek, afdruk, papiersoort en signatuur. Zo gesteld is het oeuvre van de schilders een 
verzamelingg van uiteenlopende werken waarin elementen van originalitei t en reproductie vloeiend in 
elkaarr  overlopen. Deze samenhang tussen originalitei t en reproductie van kunstwerken werd 
bovendienn zorgvuldig in balans gehouden door  een subtiel samenspel tussen kunsthandel, uitgeverij, 
tentoonstellingenn en tijdschriften . Tekenend is dat veel kunsthandeluitgevers zowel geschilderde 
'originelen**  als reproducties verkochten. Zo kon een liefhebber  van Scheffers werk bij  Qoupil kiezen 
uitt  schilderijen, aquarellen en reproducties van zijn favoriete kunstenaar. Bij  Buffa kon men van 
Israelss schilderijen, tekeningen, etsen en reproducties krijgen en voor  Alma-Tadema's werk had de 
firmafirma  Pilgeram &  Lefevre een ruime keuze uit originelen en reproducties. 

Zoo bestond er  per  kunstenaar  een rijk e 'cultur e of copies'. Deze verzameling van verwante 
kunstwerkenn en reproducties lijk t op gespannen voet te staan met het romantische artistieke ideaal van 
originalitei tt  zoals dat in de negentiende eeuw gold. Ook voor  Scheffer, Israels en Alma-Tadema 
vormdee originalitei t een belangrijk uitgangspunt. De originalitei t van een compositie was daarbij 
echterr  niet zozeer  gelegen in de uniciteit ervan. Belangrijker  was de authenticiteit. Israels maakte vele 
werkenn met de titel Kinderen der Zee, maar  het belangrijkste was dat ze stuk voor  snik een echte 
''  Israels' waren. Het belang van authenticiteit boven uniciteit verklaart ook waarom kunst en 
reproductiee zo nauw verbonden konden zijn in de negentiende-eeuwse kunstwereld. Reproductie staat 
opp gespannen voet met uniciteit, niet met authenticiteit. Een geschilderde reductie van een reeds 
bestaandd werk, was (per  definitie) niet uniek maar  nog steeds een echte 'Alma-Tadema' of 'Scheffer'. 
Zelfss een reproductie, in duizenden exemplaren verspreid, was een echte prent of foto naar  een werk 
vann de meester  en in bepaalde opzichten zelfs een werk van de schilder. 

EenEen confrontatie 
Achterr  de namen 'Scheffer', 'Israels' en 'Alma-Tadema' gingen drie zeer  verschillende 
persoonlijkhedenn schuil. Hun specifieke omgang met reproducties moet dan ook niet alleen in een 
algemenee maatschappelijke context worden bezien, maar  zeker  ook tegen de achtergrond van hun 
eigenn persoonlijke ambities en kwaliteiten. Een onderlinge confrontatie kan het beeld van deze 
kunstenaarss verder  nuanceren. 

Eenn gezamenlijke ontmoeting van Scheffer, Alma-Tadema en Israels, heeft zich voorzover 
bekendd nooit voorgedaan. Maar  het had wel gekund. Het is bekend dat Israels grote bewondering had 
voorr  het werk van Scheffer  en de schilder  in 1853 opzocht in zijn atelier  in Parijs. Zij n bewondering 
voorr  Scheffers werk is vervolgens te duidelijk te herkennen in zijn vroege romantische werken, zoals 
Mijmering,Mijmering, Jaren later  kreeg Israels op zijn beurt Alma-Tadema op bezoek.1 Deze ontmoeting heeft 
overigenss geen sporen nagelaten in hun werk. Alma-Tadema heeft Scheffer  naar  ik weet nooit 
persoonlijkk  ontmoet. Hij  zal het werk van zijn befaamde collega ongetwijfeld hebben gekend en het is 

11 Briefkaart van Alma-Tadema aan mevrouw Israels, 3 mei 1881, Inv. A1-4, A.S. Kok Archief, RKD Den Haag. 
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goedd denkbaar dat hij bij zijn Merovingische schilderijen dacht aan Scheffer, die deze tamelijk obscure 
onderwerpenn eerder had verbeeld. 

Zee hadden ieder hun eigen bron van inspiratie. Scheffer las Goethe en de Bijbel, terwijl Alma-
Tademaa geen genoeg kreeg van zijn archeologische bibliotheek. Daarentegen had Israels 
ogenschijnlijkk helemaal geen boeken nodig voor zijn artistieke inspiratie. Een wandeling langs het 
strandd bood onderwerpen genoeg. Ze zochten alledrie in verschillende richtingen maar vonden 
grotendeelss hetzelfde: de schilderachtigheid van het sentimentele gevoelsleven van gewone mensen, of 
datt zich nu afspeelde in de literaire wereld van Goethe, de al lang verdwenen wereld van het decadent? 
Romeinsee Rijk, of in de eigentijdse wereld op het strand van Zandvoort Een mooi voorbeeld van de 
onderlingee verwantschap is Israels' Eerste Liefde en Alma Tadema's The First whisper of Love: de 
kostuumss en het decor zijn anders, maar het verhaal is hetzelfde. 

Dee kunstenaars brachten hun onderwerpen op hun eigen manier in beeld. Scheffer schilderde 
opp zijn stugge, enigszins onbeholpen wijze zijn doeken vol. Alma-Tadema had meer talent en kon met 
souplessee eigenlijk alles verbeelden wat hij zich voor de geest haalde. Zijn werk was virtuoos 
geschilderd,, maar het was ook glad en al lang achterhaald door vele eigentijdse kunstenaars - inclusief 
Israelss - met een meer ruwe, impressionistische wijze van schilderen. Hij verbeeldde daarbij liever het 
altijdd zonnige, rijke Romeinse leven dan het dagelijks leven in het altijd regenachtige Engeland. 
Druilerigg weer vormde voor Israels juist weer een belan^ijke bron van inspiratie, onlosmakelijk 
verbondenn met het leven van gewone boeren en vissers dat hij op zijn bekende ruwe wijze op de 
doekenn schilderde. 

Afgezienn van de thematische, technische en stilistische verschillen in hun werk, volgden 
Scheffer,, Israels en Alma-Tadema een vergelijkbare praktijk van werken. Ze maakten schilderijen die 
zee naar eigen believen herhaalden in de vorm van geschilderde replica's reducties, tekeningen en 
aquarellen.. Daarnaast hielden ze zich alledrie bezig met vrije grafiek en boekülustraties, zij het dat 
Schefferr vooral litho's maakte, Israels vooral etsen en Alma-Tadema allebei, zij het op bescheiden 
schaal.. Bovendien hadden ze een vergelijkbare zakelijke benadering van mensen uit hun eigen 
kunstwereld,, of het nu ging om kunsthandelaars, uitgevers, prentmakers of verzamelaars. Werkend 
vanuitt hun eigen culturele context hadden ze zelfs enkele gemeenschappelijke contacten via de firma's 
Goupil,, Buffa en Ernest Gambart. Vooral met deze laatste, de excentrieke Victoriaanse 
kunsthandelaar,, hadden ze alledrie in meer of mindere mate samengewerkt. Gambart had zelfs voor 
elkk van hen de deuren geopend naar de Victoriaanse kunstwereld. Als vertegenwoordiger van Goupil 
hadd hij in de jaren veertig en vijfti g met prenten het werk van Scheffer in Engeland geïntroduceerd. 
Onderr zijn eigen naam kocht hij in 1862 van Israels De Schipbreukeling ̂die de internationale 
doorbraakk vormde van de Nederlandse schilder. En enkele jaren later verstrekte hij Alma-Tadema de 
opdrachtt tot tientallen werken, die de basis legden voor diens roem in Engeland. Daarmee is Gambart 
eenn opmerkelijke figuur met een bijzondere betekenis voor elk van deze drie kunstenaars. De 
gemeenschappelijkee band met deze kunsthandelaar bleek in 1870, toen in Gambarts French Gallery 
vann elk van hen werken waren te bewonderen.2 

Zowell  Scheffer, Israels als Alma-Tadema waren meer dan schilder. Ze hadden ieder een persoonlijke 
horizonn die breder was dan hun eigen artistieke werk en ze bewogen zich met evenveel gemak binnen 
alss buiten hun atelier. Naast hun kunstenaarschap waren ze ook maatschappelijk actief. Scheffer was 
politiekk actief binnen de Franse liberale beweging ten tijde van de Restauratie, zorgvuldig 
manoeuvrerendd tussen het bevriende Koningshuis van Orleans en zijn eigen liberale overtuiging. 
Israelss was onder meer voorzitter geweest van de kunstenaarsvereniging Pulchri en richtte - samen met 
collega'ss - de Hollandsche Teeken-Maatschappij op. Alma-Tadema zette zich in voor de verbetering 
vann het auteursrecht, gaf regelmatig lezingen over archeologie en organiseerde concerten aan huis. De 
onderlingee verwantschap tussen de drie kunstenaars ging dan ook verder dan hun eigen 
kunstenaarschap. . 

Nietteminn bestonden er tussen hen nadrukkelijk persoonlijke verschillen. Scheffer was een 
intellectueel,, vertrouwd met de geschiedenis en gewaardeerd door de culturele elite van zijn eigen tijd. 
Hijj  was goed bevriend met generaal Lafayette, de politicus en historicus Francois-Pierre-Guillaume 
Guizott (1787-1874), Franz Liszt (1811-1886), Horace Vemet (1789-1863) en het Koninklijk Huis van 

22 Anoniem, 'The French Gallery. Seventeenth Exhibition', The Art Journal (1870), p.149-150. 
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Orleans.. Vanuit zijn liberale visie maakte hij  zorgvuldig geconstrueerde werken als Chistus 
Consolator,Consolator, waarin algemene religieuze motieven werden verbonden met een uitgesproken politieke 
opvatting.. Hij  koppelde de door  Lucas gepredikte verlossing van de onderdrukten moeiteloos aan de 
actuelee Griekse en Poolse Vrijheidsstrij d en de moderne slavernij  van de negers in Amerika. Het moet 
hemm zeker  hebben geraakt dat de neger  was verdwenen van de reproductie voor  de Amerikaanse 
markt .. Als weerspiegeling van de Amerikaanse realiteit werd de kleurlin g ook in het werk van 
Schefferr  onderdrukt. Scheffers 'wraak' was echter  zoet toen één van zijn leerlingen, de beeldhouwer 
Augustee Bartholdi (1834-1904), later  de belangrijkste icoon van het liberalisme zou maken: het 
Vrijheidsbeeldd in New York. 

Alma-Tademaa wilde heel graag een intellectueel zijn. In zijn voorstellingen van de Griekse 
Oudheidd rustte hij  niet voordat hij  alle archeologische details van voorwerpen, inscripties en decoraties 
compleett  had. Een bibliotheek vol archeologische literatuur  en een immense fotoverzameling moesten 
hemm behoeden voor  het 'gevaar*  van historische incorrectheden. Bij  de geringste twijfe l liep hij  altij d 
nogg even naar  het British Museum voor  zekerheid omtrent een of andere inscriptie. Veel van zijn 
schilderijenn zijn daarmee onmiskenbaar  indrukwekkende verzamelingen van authentieke 
archeologischee details, bij  elkaar  gebracht door  jarenlange historische zelfstudie. Illustratie f is het 
verhaall  dat de schilder  zijn bezoekers wel eens een vergrootglas gaf om de vele details beter  te kunnen 
bekijken.33 Toch is het de vraag of Alma-Tadema daarmee als een intellectueel kunstenaar  moet 
wordenn beschouwd. Zij n onvermoeibare archeologische inzet dwingt respect a£ maar  maakt tegelijk 
eenn merkwaardig naïeve indruk . Door  de overdaad aan archeologische details bevat zijn werk 
weliswaarr  veel kennis, maar  weinig ideeën. Hoewel artistiek geïnspireerd door  het historisch werk van 
Thierry ,, mist het de intellectuele visie van deze beroemde historicus. Ahna-Tadema's benadering van 
hett  verleden onttrekt zich niet aan een oppervlakkigheid, die ook spreekt uit zijn weergave van 
figuren.. De zorgvuldig en gedetailleerd geschilderde mannen en vooral vrouwen zijn doorgaans 
elegantt  en historisch correct gekleed, maar  tegelijkertij d karakterloze wezens zonder  enige 
psychologischee inhoud. Maar  wat een meester  in 'oppervlakkigheid1! Of het nu gaat om marmer, 
rozenblaadjes,, zilveren schalen, donzige kussens of tapijten, de stofuitdrukkin g is altij d even subtiel en 
virtuooss geschilderd. Het maakte hem wereldberoemd; zijn succes beheerde hij  zorgvuldig door  het 
nummerenn van zijn werken en het tellen van zijn medailles. 

Israelss wilde heel graag geen intellectueel zijn. Hij  hield zijn eigen intellectuele achtergrond 
graagg zorgvuldig verborgen in zijn contacten met de buitenwereld. Zo liet hij  zich door  een bewust 
gekozenn voorkomen als een eenvoudige, 'gewone' man graag van een enigszins naïeve, anti-
intellectuelee kant zien. Tegelijkertij d correspondeerde hij  echter  met zijn goede vriend A.S. Kok over 
dienss laatste Shakespearevertaling en las hij  veel literatuur  uit binnen- en buitenland. Hij  schilderde 
dann wel vele eenvoudige boeren en vissers, maar  altij d in het besef dat hij  zelf niet tot deze laag van de 
bevolkingg hoorde. Juist zijn afstand tot deze sobere mensen en hun leefwereld maakte dat hij  de 
charmee van hun dagelijkse armoede kon waarderen. Ondanks zijn interesse voor  de dagelijkse realiteit 
iss Israels*  verbeelding van het dagelijks leven nooit geheel zonder  verhaal. Zij n scènes zijn eerder 
zorgvuldigg gekozen: Na de Storm of De Schipbreukeling vormen dramatische momenten in het 
vissersleven.. Ook na zijn keuze voor  het realisme speelde het verhalend element een belangrijke rol in 
zijnn werk. Israels zag de schilderachtigheid van de realiteit altij d in een groter  verband. Daarmee heeft 
hijj  zich in wezen nooit volledig afgewend van een verhalende, intellectuele benadering van de 
schilderkunst.. In dat opzicht staat hij  dichter  bij  Scheffer  dan zijn tijdgenoot Alma-Tadema. Israels* 
werkk suggereert altij d een verband dat verder  strekt dan de concrete voorstelling - een oorzaak en een 
gevolg.. Daarentegen ging Alma-Tadema's verbeelding vrijwel nooit verder  dan de scène op zich. In 
tegenstellingg tot Ahna-Tadema's expliciete weergave van historische kennis, zit Israels' intellectuele 
benaderingg verscholen in zijn verhalende schildering van het dagelijks leven. 

Scheffer,, Israels en Alma-Tadema leefden in een periode die werd getekend door  de opkomst en 
vervall  van ideologieën, grootschalige culturele en sociaal-economische verschuivingen en ingrijpende 
technischee vernieuwingen. Het waren veelal internationale ontwikkelingen, mede gevormd door 
nationalee tradities en persoonlijke initiatieven. Ook de kunstwereld kende ingrijpende veranderingen. 
Dee drie kunstenaars werden evenzeer  geconfronteerd met - en soms overvallen door  - deze 

33 Erftemeijer 2000, p.370. 
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ontwikkelingen.. Toch waren ze daarbij niet louter volgzaam, maar probeerden ze op hun eigen manier 
inn te spelen op trends. Zo profiteerde Scheffer ongetwijfeld van de schaalvergroting in de 
internationalee kunsthandel zoals die tot stand werd gebracht door de firma Goupil, maar tegelijkertijd 
hadd de firma op haar beurt profijt van de roem van deze schilder. In vergelijkbare zin genoot Alma-
Tademaa de voordelen van het auteursrecht, maar droeg hij ook zelf actief bij aan de verbetering van dit 
juridischee systeem. De schilders hadden voordeel van de inzet van prentmakers, fotografen en 
uitgevers,, maar dit gold net zo goed andersom. De roem van het origineel straalde daarbij af op de 
reproductiee ervan, die vervolgens weer bijdroeg tot een grotere bekendheid van het oorspronkelijke 
werk. . 

Ondankss hun persoonlijke verschillen zouden Scheffer, Alma-Tadema en Israels het 
waarschijnlijkk in grote lijnen eens zijn geweest óver de persoonlijke band met hun werk: een relatie 
diee zorgvuldig moest worden beheerd. Was het schilderij voltooid, de signatuur gezet en de verf 
opgedroogd,, dan was de betrokkenheid met het werk niet ten einde. Hoogstens was de eerste fase 
afgerond,, waarna de volgende fase van (zorgvuldige) exploitatie kon beginnen, of, zoals Alma-
Tademaa ongeveer stelde: zolang ik schilder ben ik een schilder, maar zodra het werk af is ben ik een 
zakenman.44 Het schilderij was daarbij niet enkel een concreet uniek object maar tevens een abstracte 
entiteitt van verschillende rechten, die los van elkaar konden worden geëxploiteerd. Dit gebruik viel 
uiteenn in de exploitatie van het kunstwerk zelf en van de voorstelling van het werk. Het schilderij kon 
wordenn geëxploiteerd in het tentoonstel lings circuit: het hing enige weken op de Salon of in een 
kunsthandel,, of het ging voorjaren óp tournee langs dorpen en steden in binnen- en buitenland. 
Daarnaast,, eventueel tegelijkertijd, kon het werk worden vermenigvuldigd en in omloop worden 
gebrachtt in de vorm van zelfstandige reproducties, in albums, of in een van de veel gelezen 
kunsttijdschriften.. Het maakte het mogelijk om geld te verdienen aan een kunstwerk zonder het te 
verkopen.. Het werk verkopen kon altijd nog, net als de voor reproductie gemaakte replica, aquarel of 
eenn gecorrigeerde proefdruk. Vaak hielden de schilders zelf enige reproducties achter de hand voor het 
onderhoudenn van contacten met handelaars, uitgevers, prentmakers, fotografen, tijdschriffa-edacties en 
verzamelaars.. Dankzij een zorgvuldig en zakelijk beheer van hun werk en de reproducties ervan waren 
zee in staat hun werk bij een wijdverbreid publiek onder de aandacht te brengen en te houden en aldus 
uitt te groeien tot de bekendste kunstenaars van hun tijd. 

TotTot slot 
Dee werken van Scheffer, Israels en Alma-Tadema passen binnen de traditie Van de negentiende-
eeuwsee genreschilderkunst. Scheffers 'religieus sentiment' sluit hierbij nauw aan bij het werk van 
Ingres,, Délaroche en H.Vernet. Alma-Tadema's 'historisch sentiment' roept al snel het werk voor 
ogenn van Victoriaanse meesters als Millais, Moore en Leighton, terwijl Israels' 'realistisch sentiment' 
nauww verbonden is met zijn tijdgenoten uit de Haagse School. Hoe gingen de tijdgenoten van Scheffer, 
Alma-Tademaa en Israels om met de reproductie van hun werk? Voorlopig is er nog veel onderzoek te 
doenn naar de betrokkenheid van negentiende-eeuwse kunstenaars in het algemeen bij de reproductie 
vann hun werk. Ook de resultaten uit dit onderzoek kunnen we niet direct extrapoleren naar hun 
tijdgenoten.. Enkele recente studies lijker erop te wijzen dat de drie centrale kunstenaars van het 
onderhavigee onderzoek geen uitzonderingen waren in hun omgang met reproducties. Resultaten uit 
onderzoekk naar Délaroche, Ingres en Géröme en hun relatie tot kunstreproductie doen denken aan 
Schefferss situatie. Hetzelfde kan worden gesteld over diverse prerafaëlieten als Holman Hunt of 
Millai ss in vergelijking met Alma-Tadema. En het feit dat de etser Zilcken met Jacob Maris dezelfde 
ervaringenn had als met Israels, is evenzeer veelzeggend. Deze overeenkomsten met hun tijdgenoten 
zijnn niet verwonderlijk. Ze werkten veelal met dezelfde kunsthandelaren, uitgevers, r^^ntmakers en 
fotografen.. Het waren zeker niet alleen de genreschilders die het belang van reproductie zagen. De 
landschapschilderr Constable liet diverse schilderijen in prent brengen door zijn vaste prentmaker 
Lucas,, Koekoek werkte samen met de lithograaf Daiwaille en de nog jonge Daubigny maakte naam 
mett zijn reproductie-etsen naar werken van Ruysdael. Ook populaire portrettisten en dierschilders 
zagenn hun werk op grote schaal gereproduceerd in prenten en foto's. Het fenomeen kunstreproductie 
voltrokk zich dan ook dwars door de verschillende genres van de schilderkunst heen. Dat neemt niet 

44 'So loi^ 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 
whenn 'e is finished, I am not an artist no more. I am a tradesman.' Alma-Tadema geciteerd Barrow 2001, p. 127. 
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wegg dat de (religieuze) genrevoorstellingen het reproductieaanbod domineerden. De populariteit van 
dee genreschilderkunst is terug te zien in de samenstelling van werken op tentoonstellingen, in 
geïllustreerdee tijdschrifte n en in de fondslijsten van prenthandels en fotografen. Een populariteit die 
schilders,, prentmakers en vooral uitgevers wellicht de beste garantie bood om de gemaakte 
investeringenn voor  reproductie terug te verdienen. 

Inn de schaduw van de populaire - en veel gereproduceerde - kunstenaars uit het milieu juste 
hieldenn ook meer  progressieve kunstenaars uit de avant-garde zich bezig met de vermenigvuldiging 
vann hun werk. Hoewel hier  nog weinig van bekend is, zijn er  enkele voorbeelden uit de artistieke 
voorhoedee aan te wijzen. Zo waren Constable en Turner  nauw betrokken bij  de reproductie van hun 
werk.. Delacroix en Courbet maakten van het begin af aan gebruik van de nieuwe fotografische 
reproductiemogelijkheden.. Maar  ook Manet was gefascineerd door  het fenomeen van kopiëren en 
reproduceren,, en in zijn voetspoor  hielden diverse Impressionisten zich bezig met reproducties. Ze 
maaktenn zelf prenten naar  schilderijen en zagen vervolgens hun eigen werk weer  gereproduceerd door 
anderen;;  Degas bijvoorbeeld werkte samen met de lithograaf Thornley. Daarnaast weten we van 
WhisÜerr  dat hij  verschillende conflicten had met kimsttijdschrifte n over  reproducties en is het bekend 
datt  Toulouse-Lautrec de reproductierechten van zijn werk zorgvuldig in het oog hield. Ten slotte was 
Vincentt  van Gogh al vertrouwd met reproducties voordat hij  kunstenaar  werd. Dankzij  zijn loopbaan 
bijj  Goupil leverde hij  een eigen bijdrage aan de negentiende-eeuwse kunstreproductie. Nadien 
ontwikkeldee hij  zich tot een fanatiek verzamelaar  en liet hij  ook zijn eigen werk reproduceren. 

Inn alle genres, van Salonschilders tot de avant-garde, melden kunstenaars zich bezig met de 
reproductiee van hun werk. Er  zijn zelfs niet of nauwelijks voorbeelden van kunstenaars te noemen die 
zichh expliciet tegen reproductie keerden. Uiteraard maakten schilders, zoals Alma-Tadema, soms 
bezwaarr  tegen een concrete prent of foto vanwege gebrek aan toestemming of slechte kwaliteit . Maar 
kunstenaarss die zich principieel keerden tegen reproductie als zodanig, zijn uiterst zeldzaam. Dit 
onderstreeptt  de gedachte dat de betekenis van originalitei t in de negentiende-eeuwse kunstwereld goed 
wass te verenigen mét de belangen van reproductie. 

Ookk al waren er  waarschijnlij k weinig kunstenaars tegen reproductie, er  waren vele schilders 
diee hun werk nooit zagen vermenigvuldigd- Negentiende-eeuwse tentoonstellings- en veilingcatalogi 
staann vol met al lang vergeten kunstenaars en kunstwerken. Ze hebben nooit de aandacht gevangen 
vann critici , het grote publiek of een toevallige uitgever  op zoek naar  werk voor  reproductie. Er  kan ook 
wordenn gewezen op de grote schare amatetjrkünstenaars die naar  eigen believen schilderijen maakten, 
maarr  hun creaties nooit zagen vermenigvuldigd in prenten en foto's. Van all  deze schilders kennen we 
hooguitt  hun naam, enkele titels en soms een enkel overgeleverd werk, summier  toegelicht in de 
kunstenaarslexicons. . 

Dee kunstenaars die niet zijn gereproduceerd kennen we nauwelijks. Maar  misschien moeten 
wee deze constatering eerder  omdraaien, We kennen bepaalde kunstenaars misschien wel juist omdat 
hunn werk is gereproduceerd. Hiermee stuiten we op de aard van de kunsthistorische discipline zelf. De 
betekeniss van reproducties voor  de kunsthistorische discipline vraagt om uitvoerig nader  onderzoek, 
datt  buiten de strekking van deze studie valt Ik wil mij  hier  beperken tot enkele opmerkingen, 
aangezienn negentiende-eeuwse reproducties niet los kunnen worden gezien van de wetenschap zelf.5 

Sterkerr  nog, het is zeer  de vraag of de ontwikkeling en uitoefening van de kunsthistorische wetenschap 
denkbaarr  was geweest zonder  reproducties. Het onderzoek naar  verschillende werken en meesters is 
praktischh onmogelijk zonder  hulp van reproducties; hetgeen men destijds ook besefte in de 
negentiende-eeuwsee kunstacademies, bibliotheken en musea met hun verzamelingen van reproducties. 
Hett  is waarschijnlij k niet toevallig dat de wetenschappelijke kunsthistorische discipline tot 
ontwikkelin gg kwam toen de kunstreproductie in de negentiende eeuw in een stroomversnelling raakte. 
Prentenn werden al eeuwen gebruikt bij  het bestuderen van kunstenaars en hun werk, maar  de komst 
vann de fotografie bracht een nieuwe standaard in de reproductie van kunstwerken. Vanaf dat moment 
bezatt  de geleerde 'een facsimile' van het origineel en had hij  direct zicht op het kunstwerk, zogenaamd 
'ongehinderd''  door  een persoonlijke interpretati e van de prentmaker. Niet voor  niets onderhielden 
bekendee pioniers van de moderne kunstgeschiedenis als Blane, Bode en Bredius intensieve contacten 
mett  de firma  Braun, groothandel in fotografische reproducties. Ook Cornelis Hofstede de Groot 

55 Zie ook in deze zin: Crary 1990, p.21. 
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(1863-1930)) onderkende het belang van de fotografie voor het kunsthistorisch onderzoek, hoewel hij 
daarbijj  terecht enkele kanttekeningen plaatste: 

'Diee Photographie giebt jeden strich genau wie im Original wieder und triff t auch annaliernd 
denn Tonwert. Dagegen lösst sie uns fiïr die Beurteilung der Farbe im Stich; auch genügt sie 
nichtt immer urn spStere Zusatze einer Zeichmmg zu erkennen, weil man meistens nicht 
feststellenn kann, welche Linie die andere überkreuzt, und dies ist bei den Originalen wohl 
möglich.'6 6 

Hofstedee de Groot was een fanatiek verzamelaar van reproducties en bezat talloze foto's van Braun, 
diee samen met zijn archief de basis legden voor het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
inn Eten Haag. Voor kunsthistorisch onderzoek naar stijl, authenticiteit en iconologie van (kunst)werken 
lijk tt de beschikbaarheid van reproducties een conditio sine qua non. 

Reproductiess brachten niet alleen nieuwe mogelijkheden voor de kunstgeschiedenis, maar stelden ook 
grenzenn aan de kunsthistorische analyse. Het is daarom zaak om net als Hofstede de Groot oog te 
houdenn voor de negatieven effecten van het gebruik van reproducties bij het kunsthistorisch 
onderzoek.. In de eerste plaats leidt het reproduceren onherroepelijk tot een 'vervormend* effect van 
hett origineel. Het oorspronkelijke materiaal, de textuur, het formaat, de kleur, de context van het werk 
wordenn vrijwel altijd ingrijpend veranderd bij het reproduceren. Waar reproducties worden gebruikt 
alss instrument voor onderzoek, beïnvloedt het instrument dus vrijwel altijd en onmiddellijk het object 
vann onderzoek met alle gevolgen van dien voor de analyse en de conclusies met betrekking tot dat 
object.77 Ook bij de in dit proefschrift gebruikte moderne digitale reproductietechnieken kon dit gevaar 
niett worden vermeden. 

mm de tweede plaats dreigt altijd het gevaar dat de kunsthistoricus een 'blinde vlek*  krijgt voor 
werkenn die niet zijn gereproduceerd. Kunstwerken waar geen reproducties van beschikbaar zijn, 
dreigenn daardoor buiten de horizon van de kunsthistoricus te vallen. Het resultaat kan zijn dat het 
kunsthistorischh onderzoek in een vicieuze cirkel verzeild raakt, waarbij het onbekende werk onbekend 
blijf tt en de kunsthistoricus onbedoeld ingekapseld raakt in zijn eigen' canon van reproducties'. Het 
gebruikk van reproducties kan daardoor een ongewenst 'isolerend' effect hebben ten opzichte van de 
wetenschapperr en het terrein van zijn onderzoek. Wat betreft het werk van Scheffer, Alma-Tadema en 
Israelss kon dit effect grotendeels worden vermeden dankzij de drie recente overachtstentoonstellingen 
mett diverse niet of nauwelijks gereproduceerde werken, 

Inn de derde plaats veroorzaakt het eenzijdig gebruik van reproducties als instrument van 
kunsthistorischh onderzoek niet alleen een beperkte indruk van de originelen maar ook een eenzijdig 
beeldd van de reproductie zelf. Terwijl reproducties op grote schaal zijn gebruikt als middel bij 
onderzoek,, zijn ze opmerkelijk weinig tot doel van onderzoek gemaakt. Paradoxaal genoeg heeft de 
kunsthistorischee wetenschap van het begin af aan gebruikgemaakt van reproducties, maar is dit 
essentiëlee instrument zelf grotendeels buiten beschouwing gebleven van diezelfde kunsthistorische 
wetenschap.. Als gevolg daarvan zijn de intrinsieke eigenschappen van reproducties, de functie van 
reproductiess in de kunstwereld en de betekenis van reproducties voor de methodologische 
ontwikkelingg van de kunsthistorische discipline veelal buiten beeld gebleven. Het vele gebruik van 
reproductiess voor de analyse van kunstwerken kan derhalve ook een 'beperkend* effect hebben voor 
hett onderzoek zelf. 

Kortom,, het eenzijdig gebruik van reproducties bij de kunsthistorische analyse kan leiden tot 
vervormende,, isolerende en beperkende effecten bij het kunsthistorisch onderzoek. Deze effecten zijn 
dess te ingrijpender gezien het feit dat de 'geschiedenis van de kunst*  in de praktijk vaak kan worden 
opgevatt als de 'geschiedenis van de gereproduceerde kunst*. Treffend is het beroemde overzichtswerk 
TheThe Story of Art van E.H. Gombrich. In zijn voorwoord benadrukte Gombrich het belang van de 
afbeeldingenn in zijn boek. Zo stelde hij zichzelf tot regel dat hij alleen over kunstwerken zou schrijven 
waarvann hij een afbeelding kon laten zien. Met dit uitgangspunt beperkte hij zijn keuze voor 

66 Hotstede de Groot 1906, p. XLVI . 
77 Zie over de vervormende effecten bij reproducties: E.F. Van der Grinten, 'Consistent formal distortions and 
peculiaritiess in 19th century art historical reproductions iconoligia formalis', in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 
15(1964),p.247-260. . 
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kunstenaarss en kunstwerken tot het aantal afbeeldingen dat het boek zou mogen bevatten.8 Aldus 
beschreeff  de kunsthistoricus zijn geschiedenis van de kunst letterlijk binnen de grenzen van de 
reproductie. . 

Reproductiess vormden een integraal deel van de negentiende-eeuwse kunstwereld, nauw vervlochten 
mett de toenmalige visuele cultuur in het algemeen. Tot dusver is over de betekenis van reproducties 
echterr nog weinig bekend. Ook deze studie biedt niet het laatste woord over dit fenomeen. 
Integendeel,, gedurende het verloop van dit onderzoek kwamen voortdurend nieuwe vragen op. Hoe 
wass de wisselwerking tussen het intellectueel en industrieel eigendom op het terrein van de fotografie? 
Hoee verliepen de onderlinge concurrentie en samenwerking tussen de verschillende kunsthandels en 
uitgevers,, zowel binnen als buiten Europa? Hoe lagen de financieel-economische verhoudingen op de 
nationalee en internationale markten van schilderijen, tekeningen, prenten en foto's? Wat waren de 
corföumptiepatronenn in de aanschaf van kunstwerken en reproducties? En wat was de betekenis van 
reproductiee in het artistieke proces van individuele kunstenaars, prentmakers en fotografen? Li 
hoeverree lieten ze zich bij de vervaardiging van hun werk leiden door de populariteit van pendanten, 
triptiekenn en langere series? Het zijn slechts enkele belangrijke problemen die opkwamen bij het 
onderzoekk naar negentiende-eeuwse kunstreproductie, die in toekomst nader onderzoek verdienen. 

Uiteraardd laten deze vragen zich ook stellen ten aanzien van andere perioden, plaatsen en 
kunstenaars.. De kunstreproductie ging na de negentiende eeuw onverminderd voort. De handmatige 
reproductiee verdween definitief terwijl fotografische technieken grote verbeteringen brachten in 
scherpte,, Meur en formaat tegen steeds lagere prijzen. Inmiddels lijk t ook de (analoge) fotografie haar 
langstee tijd gehad te hebben en leveren digitale technieken en nieuwe media talloze mogelijkheden 
voorr vermenigvuldiging, bewerking en bestudering van kunstwerken. Vergelijkbaar met hun 
negentiende-eeuwsee collega's tonen veel eigentijdse kunstenaars zich tegenwoordig net zo bewust van 
dee mogelijkheden van kimstreproductie. Struycken procedeerde om principiële redenen om het 
auteursrechtt op een door hem ontworpen postzegel. De kunstenaar Christo pakte de Pont Neuf, het 
Duitsee Rijksdaggebouw en enkele Amerikaanse eilanden in, maar hield zorgvuldig het 
reproductierechtt in eigen bezit, essentieel voor de financiering van zijn mdrukwekkende projecten. 
Ookk Hoekney zag zorgvuldig toe op de reproductie van zijn werk en corrigeerde kritisch de 
drukproevenn van reproducties. Het zijn slechts enkele voorbeelden van kunstenaars die zich zeer 
bewustt zijn van de reproductie van hun werk, of, zoals de Cobra-kunstenaar Corneille eens stelde: 
'Maarr vergist u zich niet: of het nu op een stropdas is of op een vliegtuig, het blijf t een Corneille.'9 De 
kunstenaars,, hun werk en de reproductietechnieken zijn tegenwoordig anders dan in de negentiende 
eeuw.. Wat blijf t is de bijzondere band tussen de kunstenaar, zijn werk en de reproductie ervan. 

Dee reproductie van de werken van Schefier, Israels en vooral Alma-Tadema is na hun dood gewoon n 
doorgegaan.. Tegenwoordig zijn op het internet vele digitale reproducties te vinden. Kunstreproductie 
blijktt nog steeds een vak voor specialisten. Hun werk komt nog steeds veel voor op zelfstandige 
posters,, in glossy (kamst)tijdschriften en rijk geïllustreerde catalogi en monografieën. Dankzij de 
modernee merchandising wordt het aanbod bovendien voortdurend uitgebreid met nieuwe producten: 
kalenders,, koffiemokken, T-shirts en muismatten. Vooral Alma-Tadema is ruim vertegenwoordigd. Zo 
verschijntt zijn werk regelmatig in andere gedaanten op onverwachte plaatsen. Soms treft het je als een 
boekomslagg in een etalage, op een computerscherm, of in een bushalte waar je, even schuilend voor de 
regen,, plotseling een prachtig uitzicht hebt op de zonnige baai bij Capri, ooit door Alma-Tadema 
geschilderdd als A Coign ofVantage.[l] 

88 Gombrich 1995, p.vii. 
99 De kunstenaar Comeüle geciteerd in interview in: Rails 47 (1998) 11, p. 100. 
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