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STELLINGEN STELLINGEN 

1.. In de negentiende eeuw was de vervaardiging van kunstwerken vaak onlosmakelijk verbonden met 
dee reproductie ervan, [hoofdstuk 5,6 en 7] 

2.. Het louter  toeschrijven van een kunstwerk aan de feitelijk e maker  ervan, doet onrecht aan de band 
diéé de geestelijke vader  ermee heeft.[hoofdstuk 5,6 en 7] 

3.. De grote diversiteit aan replieken, reducties, kopieën en reproducties in de negen tïende-eeuwse 
kunstt  maakt dé vraag naar  het origineel vaak arbitrair.[hoofdstu k 1] 

4.. Ary Scheffer  was een intellectueel kunstenaar, Lourens Aima-Tadema wilde heel graag een 
intellectueell  kunstenaar  zijn en Jozef Israels wilde geen intellectueel kunstenaar  zijn.[hoofdstuk 8] 

5.. Door  hun beheer  van het huishoudboekje hadden vrouwen in de negentiende eeuw vaak grote 
invloedd op het (economisch) handelen van hun artistieke echtgenoten, [hoofdstuk 6] 

6.. Het advies van de negentiende-eeuwse graveur  Abraham Raimbach aan moderne kunstenaars om 
zorgvuldigg toe te zien op de rechten op hun werk, heeft door  de komst van nieuwe (digitale) 
reproductietechniekenn alleen maar  aan belang gewonnen.[hoofdstuk 3] 

7.. Met het oog op de verspreiding van kunst onder  het publiek is de collectie van de museumwinkel 
minstenss zo interessant als die van het museum zelf. [hoofdstuk 4] 

8.. De auteursrechtelijke problemen rondom nieuwe media zijn, gezien de lange traditi e van dit 
vraagstuk,, niet nieuw. 

9.. De wetenschappelijke bestudering van kunstgeschiedenis is onmogelijk zonder  hulp van 
reproducties,, [hoofdstuk 8] 

10.. De term 'cultureel ondernemerschap' zou niet alleen moeten worden gebruikt om culturele 
instellingenn te wijzen op hun verantwoordelijkheid als ondernemer, maar  ook om ondernemers te 
wijzenn op hun culturele verantwoordelijkheid. 

11.. Referenda zijn kiezersbedrog. 

12.. De financiële verschillen in de moderne topsport vormen een grotere bedreiging voor  een 
sportievee competitie dan het gebruik van doping. 




