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Samenvatting 
Toen Rembrandt ons verliet, bleven zijn ingeëtste koperplaten hier op aarde achter. De platen 

kwamen door de eeuwen heen bij verschillende eigenaren terecht die allemaal met de platen 

prenten bleven drukken en die soms de koperplaat ook zelf bewerkten. Vader Pierre-François en 

daarna zijn zoon Henri-Louis Basan kwamen in de periode 1786-1810 in het bezit van een groep van 

drieëntachtig koperplaten van Rembrandt. Deze uitgevers drukten met de koperplaten prenten voor 

hun verzamelalbum Recueil Rembrandt (1789) en de Dictionnaire des Graveurs (1789).   

 Voor dit onderzoek zijn vier prenten onder de loep genomen afkomstig uit de collectie van  

museum Boijmans-Van Beuningen waarvan het vermoeden bestaat dat deze impressies door een van 

de Basans moeten zijn gedrukt. Om dit te achterhalen zijn de vier prenten onderworpen aan een 

visuele analyse bestaande uit de criteria ‘lijnen’, ‘techniek’, ‘esthetiek’, ‘papier’ en ‘beschadigingen’. 

Deze criteria zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de bestaande historische informatie over de 

drukkerspraktijken van Pierre-François en Henri-Louis Basan. Zo weten we bijvoorbeeld dat Henri-

Louis papier van inferieure kwaliteit gebruikte voor zijn late uitgaves van het Recueil. Bij de visuele 

analyse is gekeken of de vier prenten met dit inferieure papier zijn gedrukt. De hoop was ook dat 

door de criteria meer achterhaald kon worden over de herkomst van de vier prenten en dat de 

criteria daarmee ook als instrumentarium kunnen dienen voor het in kaart brengen van andere 

Basan-impressies.           

 Deze hoop is slechts ten dele waar gebleken. De visuele analyse heeft voor een van de vier 

prenten een toeschrijving opgeleverd voor Henri-Louis Basan. Voor de andere drie prenten leverde 

de analyse een dateringskader op dat begint bij Claude-Henri Watelet en dat eindigt bij Henri-Louis. 

Daarmee is voor deze impressies in ieder geval wel definitief vastgesteld dat het postume drukken 

betreft. In die zin zijn de voor deze analyse toegepaste criteria zeker waardevol gebleken maar 

verdienen zij tegelijkertijd verdere aanscherping. Voor één prent kon het dateringskader 

bijvoorbeeld niet verder gespecifieerd worden omdat de aangetroffen drogenaaldtechniek niet 

gekoppeld kon worden aan de Basans. Daarvoor weten we te weinig over de etstechnieken die zij 

wel of niet gebruikten. Hier zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden.  

 Daarnaast pleit dit artikel ervoor om het onderzoek naar postume Rembrandt-prenten meer 

vanuit het perspectief van de Digital Art History te benaderen. In plaats van de connaisseur met zijn 

of haar loep zou het bijvoorbeeld effectiever kunnen zijn om een computeralgoritme de duizenden 

lijnen van een prent te laten doorzoeken om zo de lijnslijtage van deze prent vast te stellen.    

 

Inleiding 
Op het titelblad van dit artikel zien we twee impressies van Christus verjaagt de geldwisselaars uit de 

tempel (1635, NHD 139) die op het eerste oog als twee druppels water op elkaar lijken. Voor beide 

prenten geldt dat ze gedrukt zijn met een door Rembrandt ingeëtste koperplaat. Het papier van de 

beide prenten lijkt ook veel op elkaar. Uit de inductieve beredenering van de fameuze eendentest 

(‘als het eruitziet als een eend, zwemt als een eend, kwaakt als eend, dan is het waarschijnlijk een 

eend’) zou dan volgen dat het hier twee prenten van Rembrandt betreft.1 Nu is de bovenste prent 

                                                           
1 R.H. Immerman, ‘Guatemala as Cold War History’, Political Science Quarterly 95 4 (1980-81), p. 637. De aan 
Ockhams scheermes verwante logica van de eendentest is gebaseerd op een anekdote van Robert Patterson. 
Deze was in de jaren vijftig Amerikaans ambassadeur in Guatemala. Patterson bestempelde het bewind van de 
toenmalige Guatemalteekse president als communistisch en verwoordde dat middels het volgende citaat: 
‘Many times it is impossible to prove legally that a certain individual is a communist; but for cases of this sort I 
recommend a practical method of detection - the "duck test." The duck test works this way: suppose you see a 
bird walking around in a farm yard. This bird wears no label that says "duck." But the bird certainly looks like a 
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(inv. nr. MS 325, afb. 2) inderdaad een door Rembrandt gedrukte prent. Voor de onderste impressie 

(inv. nr. OB 5555, afb. 1) bestaat echter het vermoeden dat deze gedrukt is door Pierre-François 

Basan (1723-97). In dat geval spreken we van een postume druk. Basan was in het negentiende-

eeuwse Parijs een belangrijke uitgever van prenten. Zijn uitgeverspraktijk werd later overgenomen 

door zijn zonen Antoine-Simon-Ferdinand (1763/64- 1798) en Henri-Louis Basan, die ergens tussen 

1810 en 1819 moet zijn gestorven. Van Pierre-François Basan is bekend dat hij beschikte over een 

fonds van bijna vijfduizend koperplaten van oude en eigentijdse meesters. Dit fonds bevatte ook 

drieëntachtig koperplaten die ooit door Rembrandt waren gecreëerd.2 De kunstenaar stierf eeuwen 

geleden maar zijn koperplaten bleven op aarde achter. En net als dat de muziek van bijvoorbeeld 

Bach steeds opnieuw wordt uitgevoerd, werden er tot begin twintigste eeuw prenten gedrukt met de 

koperplaten van Rembrandt.3          

 In het artikel Are All Multiples the Same? The Problematic Nature of the Limited Edition 

(2015) voert men de interessante discussie of het uitmaakt dat een prent gedrukt is door Rembrandt 

of door een postume koperplaateigenaar als Basan wanneer esthetisch gezien het resultaat 

nagenoeg hetzelfde is. De auteur Nigel Warburton stelt dat dit wel degelijk uitmaakt. Alleen de 

prenten gedrukt door de meester zelf voldoen aan de kunstzinnige intenties van Rembrandt.4 Deze 

opvatting zien we ook terug bij het artikel Assessing Quality in Cultural Goods: The Hedonic Value of 

Originality in Rembrandt’s Prints (2006) van Elisabetta Lazzaro. Dit is een economische studie naar de 

relatieve prijsverhoudingen voor wat betreft transacties van zowel postume als originele Rembrandt-

drukken in de periode 1985-1998. Uit de studie komt naar voren dat originele prenten afkomstig van 

de eerste staat van de door Rembrandt gecreëerde koperplaat relatief gezien het meeste geld waard 

zijn.5 Naast hun zeldzaamheid wordt als reden hiervoor gegeven dat met deze eerste drukken 

Rembrandt geboorte geeft aan zijn ideeën en daarmee zijn artistieke intenties zich voor het eerst en 

het sterkst openbaren. Zowel dit economische argument als het esthetische van Warburton geven 

uiting aan een opvatting die ook sterk geworteld is in de kunstgeschiedenis. Voor een verzamelaar of 

                                                           
duck. Also, he goes to the pond and you notice he swims like a duck. Then he opens his beak and quacks like a 
duck. Well, by this time you have probably reached the conclusion that the bird is a duck, whether he's wearing 
a label or not.’ 
2 E. Hinterding, ‘The History of Rembrandt's Copperplates, with a Catalogue of Those That Survive’,  Simiolus: 
Netherlands Quarterly for the History of Art, 22 4 (1993-1994), p. 254. Deze drieëntachtig koperplaten 
bedragen niet het totaal aantal etskoperplaten dat Rembrandt heeft gecreëerd. De kunstenaar moet minimaal 
honderdvijftig verschillende voorstellingen hebben geëtst en even zoveel koperplaten hiervoor hebben 
gebruikt.   
3 Zie appendix II voor een overzicht van de geschiedenis van de Rembrandt-koperplaten en hun verschillende 
eigenaren. 
4 K.E. Gover, ‘Are All Multiples the Same? The Problematic Nature of the Limited Edition’, The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism 73 1 (2015), pp. 73-74. De discussie spitst zich hier toe op een dief die een 
koperplaat steelt van Rembrandt en met deze plaat op precies dezelfde manier en met hetzelfde resultaat 
prenten afdrukt zoals Rembrandt dat zou doen. Mogen deze prenten dan worden opgevat als authentieke 
Rembrandt-drukken? Warburton heeft hier duidelijke bezwaren tegen. De belangrijkste daarvan is dat de dief 
nooit kan weten wat de artistieke intenties van Rembrandt zijn. Stel dat de prent van de dief er precies 
hetzelfde uitziet als die van Rembrandt, maar dat Rembrandt helemaal niet tevreden is met zijn druk en deze 
als mislukt beschouwt. Daarom verscheurt Rembrandt zijn prent en maakt hij een nieuwe druk waarbij hij de 
koperplaat van extra veel plaattooninkt voorziet om de voorstelling zo een sterker chiaroscuro-karakter te 
geven. Dit heeft grote gevolgen voor de authenticiteit van de prent van de dief. In plaats van een prent die 
esthetisch gezien trouw is aan het origineel lijkt zijn prent nu te zijn veranderd in een mislukte replica. 
Overigens is dit niet een uit de lucht gegrepen gedachte-experiment. Zeker in zijn latere periode kon 
Rembrandt met een en dezelfde koperplaat zeer veel verschillende afdrukken maken door te variëren met 
bijvoorbeeld plaattoon en papiersoort. 
5 E. Lazzaro, ‘Assessing Quality in Cultural Goods: The Hedonic Value of Originality in Rembrandt’s Prints’, 
Journal of Cultural Economics 30 (2006), pp. 31-32. 
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het museum maakt het nogal wat uit of een ets wel of niet door Rembrandt is gedrukt.6  

 De gedachte dat het voor een museum wel degelijk uitmaakt wie er met de koperplaat van 

Rembrandt drukte, staat aan de basis van dit onderzoek. Vorig jaar september is mij door Peter van 

der Coelen, conservator Prenten en tekeningen van museum Boijmans-Van Beuningen, gevraagd om 

een aantal prenten van Rembrandt te bestuderen waarvan het vermoeden bestaat dat deze door 

Pierre-François of Henri-Louis Basan zijn gedrukt. Oorspronkelijk ging het hier om een groep van 

negentien prenten. Maar uiteindelijk heb ik hieruit vier prenten gekozen waarvan met enige 

zekerheid vast te stellen is dat deze prenten afkomstig zijn van de ooit door Rembrandt ingeëtste 

koperplaat.7 In de objectlijst van Boijmans worden deze prenten nog toegeschreven aan Rembrandt 

maar het vermoeden bestaat dat het hier om Basan-impressies gaat.8 Het betreft hier de prenten De 

terugkeer van de verloren zoon (1636, NHD 159, inv. nr. OB 5548, afb. 10), De ster van de koningen: 

een nachtstuk (c. 1651, NHD 263, inventarisnr. OB 5549, afb. 19), Christus verdrijft de geldwisselaars 

uit de tempel (1635, NHD 139, inv. nr. OB 5555, afb. 1) en Jozef vertelt zijn droom (1638, NHD 167, 

                                                           
6 P. Schatborn, ‘De Parijse kunsthandelaar Edme-François Gersaint: de problematiek van de eigenhandigheid 

van Rembrandts etsen’, Kroniek van het Rembrandthuis (2007), p. 64.Dat we hier te maken hebben met een 

eeuwenoude kwestie blijkt uit het commentaar dat Edmé-François Gersaint (1694-1750) heeft opgenomen bij 

zijn Catalogue raisonné de toutes les pieces qui torment l'oeuvre de Rembrandt, composé par feu M. Gersaint, & 

mis au jour, avec les Augmentations nécessaires, par les sieurs Helle & Glomy (1751). Om de Parijse 

kunsthandelaar te citeren: ‘Bang om een mooie prent van de meester als aanvulling op zijn verzameling te 

moeten missen, neemt de verzamelaar liever een twaalftal twijfelachtige op, dan dat hij het risico loopt dat 

een origineel hem ontgaat en hij zou het als soort diefstal beschouwen wanneer hem wordt aangeraden die 

werken af te schrijven, wanneer ze door andere liefhebbers wel zijn aanvaard of hij ze in een van hun collecties 

heeft gezien. Ik zou de verzamelaar boos maken en ruzie met hem zoeken; zodoende heb ik het niet op mij 

willen om die toeschrijvingen te bevestigen, en mijzelf uit te roepen tot hoogste rechter tegen wiens uitspraken 

geen beroep mogelijk is en ik heb er een regel van gemaakt op te nemen, wat in beroemde verzamelingen die 

ik heb gezien is opgenomen.’ Uit dit citaat blijkt ook dat de originele Rembrandt-prenten bijzonder waardevol 

zijn in de ogen van verzamelaars en dat zij daardoor soms voor de verleiding vallen om postume prenten te 

bestempelen als originele drukken. 

7 Zie appendix III voor de oorspronkelijk groep van negentien prenten. Voor prenten die ogen alsof ze door 

Rembrandt zijn gedrukt geldt dat deze ofwel met de originele koperplaten moeten zijn gedrukt of dat de prent 

een kopie is afkomstig van een nieuwe koperplaat maar die soms zeer dicht in de buurt van de originele 

koperplaat van Rembrandt komt. Om te checken of er tussen de Boijmans-groep kopieën zaten, is 

gebruikgemaakt van de Rembrandt-uitgave van The new Hollstein Dutch and Flemish etchings, engravings and 

woodcuts, 1450-1700 (2013). Hierin wordt zowel een omschrijving gegeven van de prenten afkomstig van de 

originele koperplaten als van de kopieprenten. Na vergelijking van de fysieke prenten met de omschrijvingen 

en afbeeldingen in Hollstein kan gesteld worden dat de Boijmans-prenten met de inventarisnummers OB 584, 

OB 5558, OB 5566, OB 5567, OB 5571, OB 5573, OB 5580 en OB 5588 kopieën zijn. De prenten OB 5543, OB 

5544, OB 5546, OB 5548, OB 5549, OB 5551, OB 5555, OB 5564, OB 5574 en OB 5576 lijken daarentegen wel 

gedrukt te zijn met de originele Rembrandt-koperplaten. Van deze tien prenten zijn vervolgens de prenten OB 

5548, OB 5549  OB 5555 en OB 5576 uitgekozen voor de visuele analyse. Dit is gedaan omdat alleen van deze 

voorstellingen prenten van nagenoeg alle verschillende staten van de Rembrandt-koperplaten aanwezig zijn in 

de collecties van Boijmans-Van Beuningen en het Rijksprentenkabinet. Dit zijn de enige twee musea in 

Nederland die over een grote verzameling van Rembrandt-prenten beschikken. Het kunnen vergelijken van de 

te bestuderen prenten met de andere prenten van idealiter iedere bestaande staat is cruciaal voor deze visuele 

analyse. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat in de Boijmans-groep van negentien opgenomen prent MB 

3576 niet aanmerking kwam voor de analyse omdat Gezicht op Dordrecht een voorstelling betreft die nooit 

door Rembrandt maar door een leerling van hem is geëtst. Vermoedelijk gaat het hier om de uit Dordrecht 

afkomstige Samuel van Hoogstraten. 

8 Zie appendix III. 
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inv. nr. OB 5576, afb. 26).9 Omdat deze prenten afkomstig zijn van de Rembrandt-koperplaten die 

ooit in het bezit waren van de Basans, bestaat er voor deze vier prenten in ieder geval de 

theoretische kans dat zij gedrukt zijn door Pierre-François of Henri-Louis Basan.10 Maar hoe valt dit te 

achterhalen?            

 Een manier om de herkomst van de prenten te bepalen is door hun provenance na te lopen. 

Het probleem is echter dat de provenance van deze prenten nog onbeschreven is. Er is een poging 

gedaan om in het geval van OB 5555 een beginnetje te maken met de provenance. Dit heeft tot een 

interessant spoor geleid dat voor nu helaas doodloopt.11 Tijdgebrek speelt hierbij ook een rol. Het 

                                                           
9 ‘NHD 159’ staat voor het nummer waaronder in dit geval de verschillende drukken van De terugkeer van de 
verloren zoon zijn terug te vinden in de New Hollstein. In dit artikel wordt consequent deze New Hollstein-
nummering aangehouden.  
10 Zie noot 7. 
11 Een aanknopingspunt voor mijn herkomstonderzoek vormde de naam ‘Blanc’ die op de achterkant is 

geschreven van de prenten OB 5555, OB 5576 en OB 5576. Het betreft hier Charles Blanc. Dit was een 

negentiende-eeuwse prentverzamelaar die zeer zeker in het bezit was van Rembrandt-prenten. In 1853 bracht 

Blanc L'oeuvre de Rembrandt reproduit par la photographie uit. Dit verzamelalbum bestond uit fotogravures 

van de etsen van Rembrandt. Behalve de naam ‘Blanc’ is OB 5555 ook de tekst  ‘Geschenk J. Stracké’ 

geschreven. Dit betreft de beeldhouwer Leo Paulus Johannes Stracké (1851 -1923) die ergens tussen circa 1883 

en 1900 een aantal prenten aan Boijmans schonk en waar gezien de tekst OB 5555 ook toebehoorde. Nu was 

het mijn hoop dat door middel van een speurtocht in de archieven de namen Blanc en Stracké met elkaar te 

verbinden waren. Zodat op deze manier in ieder geval aangetoond wordt dat OB 5555 tot Blanc is terug te 

herleiden.            

 Nu duiken er in Lugts Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l'art ou la curiosité 

twee veilingcatalogi van Blanc op. De eerste catalogus beschrijft de veiling georganiseerd door Clément 

Delbergue die plaatsvond op 19 en 20 maart 1860. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat Stracké als negenjarige 

koper aanwezig was op deze veiling. De tweede veiling vond plaats op 2 mei 1883 en werd georganiseerd door 

Coulon Chevallier. Als 32-jarige verzamelaar had Stracké aanwezig kunnen zijn op deze veiling. Nu is echter het 

grote probleem dat de door Lugt genoemde veilingcatalogi moeilijk te bemachtigen zijn. Van de catalogus van 

de veiling van 1883 is nergens in Nederland een exemplaar beschikbaar. Exemplaren zijn er wel in de 

bibliotheek van Schone Kunsten te Brussel en de Bibliothèque Nationale te Parijs, maar er was voor mij 

onvoldoende tijd om een van deze bibliotheken te bezoeken.      

 Van de veiling uit 1860 was wel documentatiemateriaal aanwezig in Nederland. Informatie over deze 

veiling is terug te vinden op de microfiches van Art sales catalogues  based on Frits Lugt’s Répertoire des 

catalogues de ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité (1987- 1997). Deze microfiches bevinden zich in 

de archieven van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Op microfiche 2950 staat de veiling van de Blanc-prenten 

door Delbergue beschreven. Een aantal Rembrandt-prenten worden genoemd waaronder Christus verjaagt de 

geldwisselaars uit de tempel. Er staat dat het om een druk van de tweede staat van de koperplaat gaat. OB 

5555 is ook een tweede staatsdruk, zo blijkt uit de visuele analyse. Iets anders eigenaardigs is dat bij de 

veilingcatalogus links van de prenttitel het getal 19 lijkt geschreven. Het is helaas niet met zekerheid te zeggen 

maar als er daadwerkelijk ‘19’ wordt bedoeld dan zou dit getal kunnen slaan op de zoveelste druk van de prent. 

Op de achterkant van OB 5555 is namelijk de tekst ‘19’e afdruk’ geschreven. Deze tekst kan wel of niet door 

Stracké zijn geschreven. In ieder geval scheppen deze aanwijzingen het idee scheppen dat de OB 5555-prent 

die Stracké aan het Boijmans schonk afkomstig is uit de collectie van Blanc. Maar de bewijsvoering voor deze 

provenance-beschrijving is sowieso nog niet sluitend aangezien het onduidelijk blijft hoe Stracké dan aan de 

prent van Blanc is gekomen. Het lijkt onmogelijk dat hij als negenjarige de prent op de veiling van Delbergue 

heeft gekocht. De veilingcatalogus noemt überhaupt geen namen van kopers.     

 Uit bovenstaand herkomstonderzoek komen drie aanwijzingen naar voren die erop duiden dat OB 

5555 ooit een prent geweest is die in het bezit was van Charles Blanc. Het is hier dat het spoor voor nu stopt. 

De Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l'art ou la curiosité noemt geen verdere 

transacties waarbij Blanc betrokken is. Ditzelfde geldt voor die andere gedigitaliseerde database die 

oorspronkelijk door Frits Lugt is samengesteld: de Marques de collections de dessins & d’estampes van Frits 
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herkomstonderzoek kon pas gedaan worden nadat het daadwerkelijke onderzoek voor dit artikel was 

afgerond. Dit onderzoek betreft een visuele analyse naar de materialistische en stilistische 

eigenschappen van de vier eventuele Basan-drukken. Voor deze analyse is niet alleen gekozen omdat 

zij een logisch startpunt vormt bij gebrek aan herkomstinformatie, de analyse kan ons effectief 

gezien ook veel leren over de Basan-drukken.12 Het ontdekken en in kaart brengen van eventueel 

opvallende stilistische kenmerken bij meerdere prenten maakt het mogelijk om een scherper beeld 

te vormen van de aanzienlijke hoeveelheid Rembrandt-prenten die door de uitgeverij Basan in de 

loop der jaren is gedrukt.13 Uit de analyse kunnen wellicht stilistische criteria voortvloeien die de 

esthetische en materialistische eigenschappen van de Basan-drukken omschrijven. Op die manier 

kunnen de criteria als belangrijk instrumentarium dienen voor het bepalen of een prent wel of geen 

Basan-druk is.14 Herkomstonderzoek zou de eventueel geconstateerde authenticiteit vervolgens 

kunnen verifiëren.           

 Tot slot moet ook worden opgemerkt dat de Basan-drukken zich goed lenen voor een visuele 

analyse aangezien er een aantal interessante historische feiten bekend zijn omtrent de 

drukpraktijken van de beide Basans. Uitspraken over bijvoorbeeld het papiergebruik of de 

druktechnieken van de Basans hoeven daardoor niet op zichzelf te staan maar kunnen gekoppeld 

worden aan eerdere kunsthistorische bevindingen. Vandaar dat nu eerst de beknopte biografieën 

van Pierre-François, Henri-Louis en Antoine-Simon-Ferdinand Basan volgen en pas daarna de visuele 

analyse.  

 

                                                           
Lugt. Deze database geeft een biografische omschrijving van prentverzamelaars en door hun gebruikte 

merktekens. Zoeken op ‘Charles Blanc’ of ‘Blanc’ levert geen resultaat op.     

 Pierre-François Basan wordt wel genoemd in Marques de collections de dessins & d’estampes. De korte 

biografie vermeldt dat de oude Basan een aantal Rembrandt-prenten heeft verkocht aan de Zweed Peter 

Suther. Daarnaast wordt ook een vijftiental namen genoemd van graveurs, handelaars en verzamelaars die de 

prenten opkochten uit de persoonlijke collectie van Pierre-François Basan. Toen Basan stierf in 1798 werd diens 

collectie geveild. Het is vanwege tijdsgebrek voor dit onderzoek onmogelijk gebleken om een van deze namen 

te koppelen aan Charles Blanc en hiermee de Boijmans-prenten terug te leiden tot de Basans. Voor toekomstig 

onderzoek is het echter zeer de moeite waard om de namen die in Marques de collections de dessins & 

d’estampes worden genoemd een voor een uit te pluizen. Hiermee zou zowel het herkomstonderzoek naar de 

Boijmans-prenten gebaat zijn als dat naar de herkomst van de Basan-prenten in het algemeen. 

<http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1>   

12 Mijn keuze om de vier Boijmans-prenten te onderwerpen aan een visuele analyse is mede op aanraden van 
Boijmans-conservator Peter van der Coelen. Hij gaf aan dat de analyse wellicht zou kunnen leiden tot een 
aantal criteria waarmee Basan-drukken herkend kunnen worden. Deze criteria zouden niet alleen voor 
Boijmans maar ook voor andere musea interessant kunnen zijn als zij prenten in hun collectie hebben waarvan 
het vermoeden bestaat dat deze door een van de beide Basans zijn gedrukt.   
13 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 276. Pierre-François Basan bezat een groep van drieëntachtig koperplaten 
van Rembrandt die later overging op zijn zonen Henri-Louis en Antoine-Simon-Ferdinand. Met deze 
koperplaten drukten de Basans continue voor hun uitgaves van het Recueil Rembrandt en de Dictionnaire des 
Graveurs (zie noot 19).   
14 Schatborn 2007 (zie noot 6), pp. 65-66.  Al eeuwenlang spelen stilistische criteria een sleutelrol in het 
onderzoek naar de eigenhandigheid van de Rembrandt-prenten. Voor de uitgave van zijn catalogus uit 1751 
was Gersaint de eerste die de Rembrandt-prenten met elkaar vergeleek aan de hand van stilistische criteria. 
Daarvoor gebruikte hij onder meer de criteria ‘algemene gelijkenis met Rembrandt’, ‘manier van drukken’, 
‘uitvoering’, ‘toon’, ‘toets’, ‘compositie’, ‘schaduw- en lichtwerking’ en ‘smaak’. Daarnaast keek Gersaint ook 
naar niet-stilistische criteria als de zeldzaamheid en herkomst van een prent.   

http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1
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De Basans 
 

Pierre-François Basan 

Pierre-François Basan kwam in het bezit van drieëntachtig koperplaten van Rembrandt toen hij deze 

in 1786 en bloc kocht op de inboedelverkoop van de dat jaar overleden kunstcriticus en verzamelaar 

Claude-Henri Watelet (1718-1786).15 Deze groep van drieëntachtig koperplaten kwam bij Watelet 

voor het eerst bij elkaar en zou onder volgende eigenaren tot aan 1993 als groep bij elkaar blijven.16 

In het geval van Pierre-François Basan maakten de Rembrandt-koperplaten deel uit van zijn fonds 

van bijna vijfduizend koperplaten van oude en eigentijdse meesters. Sinds de jaren tachtig van de 

achttiende eeuw was Pierre-François een van de invloedrijkste uitgevers op de Parijse 

prentenmarkt.17 Met de aanschaf van de koperplaten van Rembrandt kon hij deze positie verder 

verstevigen.18           

 Voor zover bekend zette Pierre-François de koperplaten in voor twee publicaties: het Recueil 

Rembrandt en de tweede editie van de Dictionnaire des Graveurs.19 Beide werken kwamen in 1789 

uit. In dit jaar deed Pierre-François ook de dagelijkse leiding van zijn uitgeverij over aan zijn zonen.20 

Het Recueil Rembrandt kan gezien worden als een revolutionaire uitgave die brak met eerdere 

achttiende-eeuwse opvattingen omtrent de prenten van Rembrandt. Tot aan dit moment 

beschouwde men de Rembrandt-prenten vooral als kunstobjecten. Achttiende-eeuwse 

koperplaatbezitters als Jean de Bary (1675- 1759) pasten bij het drukken soms speciale technieken 

toe om de stilistische aspecten van de prenten te benadrukken en daarmee hun rol als kunstobject.21 

Deze prenten werden vervolgens los verkocht aan verzamelaars. Het Recueil Rembrandt bracht 

daarentegen een grote selectie van geordende prenten bij elkaar om zo een overzicht te geven van 

                                                           
15 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 276. 
16 Zie appendix II. 
17 W. McAllister Johnson, The Rise and Fall of the Fine Art Print in Eighteenth-Century France, Toronto 2016, p. 
131.  
18 McAllister Johnson 2016 (zie noot 17), p. 115 en Hinterding 1993-1994 (zie noot 2), p. 276. De aanschaf van 
de Rembrandt-koperplaten paste in de strategie van Pierre-François om prenten uit te brengen van die 
kunstenaars die hun waarde al hadden bewezen en wiens werk populair was bij verzamelaars. Zo gaf Pierre-
François ook L’oeuvre de Basan uit. Dit waren prentenalbums met reproducties van de schilderijen en 
tekeningen van de grote meesters uit bijvoorbeeld Nederland, Vlaanderen, Frankrijk, Italië en Duitsland. 
19 P.F. Basan, Recueil de quatre-vingt-cinq Estampes originales, têtes, paysages et différens sujets, dessinées et 
gravées par Rembrandt,... Et trente-cinq autres estampes, la plupart gravées d'apres différens pièces de ce 
célèbre artiste,… in-folio de cent vingt pieces, Parijs 1789. Exemplaren van dit door Pierre-François uitgegeven 
Recueil Rembrandt bevinden zich in het Hermitage in St. Petersburg en in een Zwitserse privécollectie. P.F. 
Basan, Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, Parijs 1789. Exemplaren van de door Pierre-François 
uitgegeven Dictionnaire des Graveurs bevinden zich in onder andere in het Rijksprentenkabinet en in de 
bibliothecaire collecties van de Universiteit van Leiden, Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit 
van Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Al wijst dit onderzoek uit dat het exemplaar in de 
universiteitsbibliotheek van Utrecht niet door Pierre-François maar door Henri-Louis Basan is uitgegeven.    
20 ‘Basan, Pierre-François’, in Les Marques de collections de dessins & d’estampes < 
http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1> 
21 P. van der Coelen en E. Hinterding, ‘Rembrandts grafiek in de achttiende eeuw. Over koperplaten bij Jean de 
Bary en een oeuvrelijst met prijsannotaties van Michiel van den Bergh’, Kroniek van het Rembrandthuis (2016), 
p. 60. De door Jean de Bary gedrukte prenten RP-P-OB-135 (afb. 6) en RP-P-1987-160 (afb. 29) wijken af van de 
originele prenten van Rembrandt door het gebruik van zware plaattoon. Hierdoor ontstaat een sterk claire 
obscure-effect. Nu maakte Rembrandt ook veelvuldig gebruik van plaattoon om deze claire obscure te 
verkrijgen, maar het frappante is dat De Bary de techniek ook toepaste voor prenten waarbij Rembrandt dit 
nooit heeft gedaan en waarvan RP-P-OB-135 en RP-P-1987-160 voorbeelden zijn. 



9 
 

Rembrandts etsoeuvre.22 Je kunt stellen dat het verzamelalbum daarmee in de kennisgeest is van de 

Verlichting. Het Recueil Rembrandt kent een ordening die kenmerkend is voor encyclopedische 

overzichtswerken. Daarnaast zien we in deze publicatie een kunsthistorisch besef doorsijpelen dat in 

de negentiende eeuw tot volledige wasdom zal komen.23 Niet zozeer de individuele prenten maar de 

kunstenaar zelf en zijn oeuvre staan centraal in het Recueil Rembrandt.24    

 Bovenstaande visie zien we ook terug bij de tweede editie van de Dictionnaire des Graveurs. 

Dit werk is een zeer lange opsomming van alle oude en eigentijdse grafici die er toe deden. Behalve 

een korte omschrijving is van sommigen ook een prent toegevoegd. Dit geldt voor Rembrandt van 

wie Het Koekebakstertje (1635, NHD 144, afb. 36) in de Dictionnaire is opgenomen. Of Pierre-

François zich ondanks de verzamelalbums ook bezig hield met de losse verkoop van zijn prenten, is 

moeilijk te zeggen. Het enige historische feit dat hierover opduikt, is dat de Zweedse verzamelaar 

Peter Suther in 1775-76 een bezoek bracht aan Pierre-François en een aantal oude Rembrandt-

prenten van hem kocht.25 Dit betreft dus impressies die ooit door Rembrandt zelf waren gemaakt en 

niet door Pierre-François.           

 Als laatste moet nog worden opgemerkt dat Pierre-François niet altijd een uitgever van 

prenten is geweest maar dat hij oorspronkelijk was opgeleid als graveur. Hij heeft zichzelf daarom 

ook opgenomen in de Dictionaire des Graveurs. Bij zijn omschrijving valt echter te lezen dat hij niet 

het geduld bezat van de ware graveur en daarom de commercie verkoos.26 Toch moeten de 

graveerkunsten van Pierre-François niet worden onderschat. In 1764 werd hij als graveur 

geïnaugureerd aan de Parijse Académie.27 Zijn kopieën van Gabriel de Saint-Aubin’s La Guinguette 

(1750, afb. 42) en Luca Giordano’s Ariane abandonnée (1752, afb. 43) tonen aan dat Pierre-François 

over een zeker talent beschikte. Interessant is ook dat de Dictionaire des Graveurs vermeldt dat 

Pierre-François verscheidene kopieën heeft gemaakt van zeldzame Rembrandt-etsen, waaronder 

bijvoorbeeld het burgemeestersportret van Jan Six. Deze kopieën zou Pierre-François gegraveerd 

hebben in de stijl van Rembrandt.28  

 

Henri-Louis Basan 

Samen met zijn broer Antoine-Simon-Ferdinand neemt Henri-Louis de dagelijkse leiding van de 

uitgeverij in 1789 over van zijn vader. Zij opereren onder de naam ‘Basan frères’.29 Wanneer 

                                                           
22 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 276. 
23 Hinterding 1993-1994 (noot 2), pp. 276-277. 
24 Op deze manier moeten de prenten in het Recueil Rembrandt worden gezien als reproducties van de etsen 
die Rembrandt ooit zelf maakte. Zij zijn slechts representaties van de originele prenten en ontlenen enkel 
hieraan hun waarde. Anders dan de prenten van Rembrandt en de achttiende-eeuwse postume prenten zijn de 
Recueil-prenten geen losstaande kunstobjecten. Zodoende bestaat er een door Pierre-François bewust 
aangebrachte en later door Henri-Louis en andere negentiende-eeuwse koperplaateigenaren overgenomen 
kloof tussen de originele en postume Rembrandt-prent. 
25 ‘Basan, Pierre-François’, in Les Marques de collections de dessins & d’estampes < 

http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1> De door Suther gekochte prenten 

kunnen geen prenten zijn geweest die Pierre-François zelf had gedrukt aangezien hij toen nog niet over de 

koperplaten beschikte. Maar naast uitgever was Pierre-François ook een verzamelaar van prenten. Hij 

beschikte over een grote collectie waar ongetwijfeld ook prenten van Rembrandt tussen zaten. 

26 P.F. Basan, Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, 1789, Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
27 McAllister Johnson 2016 (zie noot 17), p. 73. 
28 P.F. Basan, Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, 1789, Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
29 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 276. 

http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1
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eerstgenoemde in 1798 komt te overlijden is Henri-Louis de enige overgebleven eigenaar.30 In 

tegenstelling tot zijn vader gingen de zaken hem niet voor de wind. Vanaf 1802 verkeert Henri-Louis 

in financiële moeilijkheden.31 Dit blijft hem achtervolgen tot hij in 1809 bankroet wordt verklaard.32 

Rond 1810 komen de koperplaten van Henri-Louis in het bezit van de Parijse uitgever Auguste Jean.33 

 De financiële perikelen lijken zijn weerslag te hebben gehad op de drukpraktijk van Henri-

Louis. Net als zijn vader brengt hij het Recueil Rembrandt en de Dictionaire des Graveurs uit. Zijn 

productie lijkt alleen veel hoger te zijn geweest. Er zijn namelijk veel meer kopieën van het Recueil 

van Henri-Louis dan dat van Pierre-François bewaard gebleven.34 Daarbij zit er een duidelijk verschil 

tussen de vroege en late uitgaven van Henri-Louis. De vroege uitgaven van het Recueil komen qua 

papiergebruik en druktechniek nog overeen met die van Pierre-François. Bij de late uitgaven echter 

zijn de prenten gedrukt op dik en gelig papier van inferieure kwaliteit en vertonen zij duidelijk 

aanwijzingen voor wat betreft het verslijten van de koperplaten.35 De Faust-prent in het late Recueil 

(c. 1652, NHD 270, afb. 44) is dusdanig bewerkt dat het onmogelijk lijkt dat de prent afkomstig is van 

dezelfde koperplaat die ooit door Rembrandt is ingeëtst. Deze bewerkingen, waarschijnlijk bedoeld 

om de slijtage te verhullen, moeten niet door Henri-Louis zelf maar door de graveurs uit zijn atelier 

zijn uitgevoerd.36 In tegenstelling tot zijn vader wordt Henri-Louis nergens genoemd als graveur.37 

Wat wel is aangetoond bij Henri-Louis, in tegenstelling tot bij zijn vader, is dat hij ook losse prenten 

van Rembrandt verkocht.38 Het betreft hier prenten die anders gebruikt zouden worden voor het 

Recueil en die dus door Henri-Louis gedrukt moeten zijn met de koperplaten.39 Ook dit moet de 

slijtage van de platen hebben vergroot.  

 

Antoine-Simon-Ferdinand Basan 

In de gelezen literatuur valt de naam Antoine-Simon-Ferdinand maar één keer. Dit betreft de 

vermelding dat Antoine-Simon-Ferdinand samen met Henri-Louis de uitgeverij van zijn vader 

overneemt.40 Wat zijn precieze rol was binnen de uitgeverij tot zijn sterven in 1798 is onduidelijk. In 

Hollstein wordt voor staatsbewerkingen die gelieerd zijn aan de ‘Basan frères’ telkens enkel het 

                                                           
30 ‘Basan, Pierre-François’, in Les Marques de collections de dessins & d’estampes < 
http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1> 
31 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 278. 
32 M.E. Hellyer, ‘Basan’, in: Jane Turner (red.), The Dictionary of Art Volume, vol 3 , New York 1996, p. 319. 
33 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 279. 
34 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 278. 
35 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 278. Het Rijksprentenkabinet heeft een exemplaar van een late uitgave van 
het Recueil van Henri-Louis in huis. Deze late uitgaves worden gedateerd tussen 1807 en 1809. Maar dit 
onderzoek plaatst enige twijfels bij hoe deze datering tot stand is gekomen (zie noot 75).  
36 Bij alle staatsveranderingen van de Rembrandt-koperplaten die men toeschrijft aan Henri-Louis Basan 
verwijst men in Hollstein niet naar hemzelf maar naar zijn atelier.  
37 J. Laran, L’estampe, Parijs 1959, p. 127. In het Frankrijk van de achttiende eeuw was het een traditie dat het 
graveerambacht van vader op zoon ging. Voor de Basans lijkt dit echter minder voor de hand te hebben 
gelegen aangezien Pierre-François zich van graveur tot uitgever had omgeschoold. We zien dan ook dat bij dit 
ambacht Henri-Louis zijn vader opvolgt.    
38 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 278. 
39  ‘Basan, Pierre-François’, in Les Marques de collections de dessins & d’estampes < 
http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1>. Hiermee is de theoretische kans 
uitgesloten dat het om Rembrandt-prenten ging die afkomstig waren uit de persoonlijke collectie van Pierre-
François en die niet door de Basans konden zijn gedrukt. Bij de inboedelveiling van 1798 koopt een Henri-Louis 
een kwart van de persoonlijke collectie van zijn vader.  
40 Hinterding 1993-1994 (noot 2), p. 276. 

http://www.marquesdecollections.fr/detail.cfm/marque/5597/total/1
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atelier van Henri-Louis genoemd. Antoine-Simon-Ferdinand blijft op de achtergrond en is zodoende 

een mysterie.      

 

Opzet visuele analyse  
Door de prenten OB 5548, OB 5549, OB 5555, OB 5576 te onderwerpen aan een visuele analyse hoop 

ik meer te komen weten over de afkomst van deze prenten. Zijn er met behulp van een aantal 

stilistische criteria bepaalde afwijkende kenmerken aan te wijzen voor de prenten en waarmee deze 

herleid kunnen worden tot Pierre-François of Henri-Louis Basan? En zijn er daarbij bepaalde 

patronen te herkennen in de geobserveerde kenmerken die ons in het algemeen kunnen helpen om 

de Basan-drukken beter in kaart te brengen?          

 Om de eventueel afwijkende kenmerken te kunnen herkennen en plaatsen, moeten de 

Boijmans-prenten idealiter worden vergeleken met minimaal één prent van ieder van de 

verschillende staten van de koperplaat. Omdat ik alle prenten fysiek wilde bestuderen, was dit helaas 

niet voor iedere prent mogelijk. Voor OB 5548 en OB 5555 heb ik wel impressies van alle 

verschillende staten kunnen bekijken.41 Voor OB 5576 heb ik helaas geen prent van de eerste, 

tweede en vijfde staat fysiek kunnen bestuderen en voor OB 5549 niet van de tweede en vierde 

staat. Tegelijkertijd vormde dit geen onoverkomelijk probleem. Met behulp van de 

staatsomschrijvingen en afbeeldingen in Hollstein van de ontbrekende staten was het alsnog 

mogelijk om te bepalen tot welke staat OB 5576 en OB 5549 behoorden. Van deze staat waren de 

fysieke prenten vervolgens wel voor mij toegankelijk en kon aan de hand hiervan bijvoorbeeld een 

uitspraak worden gedaan over de lijnslijtage.        

 Maar voordat ik de Boijmans-prenten vergelijk met hun koperplaatgenoten wil ik eerst meer 

inzicht krijgen in de stilistische kenmerken van prenten waarvan met zekerheid is te zeggen dat deze 

door Pierre-François of Henri-Louis Basan zijn gedrukt. Daarom opent de visuele analyse met een 

bestudering van de prent Het Koekebakstertje die zowel voorkomt in de Dictionnaire des Graveurs 

van Pierre-François (afb. 36) als in het Recueil Rembrandt van Henri-Louis (afb. 39). Door deze 

prenten naast elkaar te leggen hoop ik meer te kunnen zeggen over hun visuele kenmerken en de 

verschillen hierin tussen beide. Deze vergelijking zal uitgevoerd worden in combinatie met de 

prenten van Het Koekebakstertje die aanwezig zijn in het Rijksprentenkabinet. Voor alle prenten 

genoemd in de analyse geldt dat zij minimaal een keer en in de meeste gevallen twee keer onder de 

loep zijn genomen, letterlijk, tijdens mijn verschillende bezoeken aan de prentenkabinetten van 

Boijmans en het Rijksmuseum. Daarnaast is van iedere prent een foto gemaakt met mijn 

spiegelreflexcamera.42 Zodoende kon ik thuis achter de computer alle prenten intensief 

bestuderen.43            

                                                           
41 Zie appendix I voor een totaaloverzicht van alle bestudeerde prenten.  
42 Het betreft hier foto’s die gemaakt zijn met een Canon EOS 1300D. De resolutie van deze foto’s bedraagt 
72dpi.  
43 Deze combinatie van het digitaal en fysiek bestuderen van prenten werd mij aangemoedigd door Erik 
Hinterding. Hij vertelde me dat hij deze combinatie ook had toegepast bij het in kaart brengen van de 
Rembrandt-prenten voor de New Hollstein Series. Alles begint bij het fysiek bestuderen van de prent maar 
volgens Hinterding is anno 2017 een prentstudie ook gebaat bij digitale hulpmiddelen. Met deze hulpmiddelen 
kunnen prenten in hoge resolutie worden bekeken (al dan wel of niet sterk ingezoomd) en door swipe-functies 
kunnen afbeeldingen of secties van afbeeldingen makkelijk naast elkaar worden gelegd ter vergelijking. 
Hinterding gaf aan hij dat hij door deze nieuwe technieken nieuwe details in de prenten zag die tot dan toe 
verborgen voor hem waren gebleven. Zo rond 2008 legde Hinterding zich toe op het ook digitaal bestuderen 
van prenten. Deze strategie is onder meer zeer belangrijk geweest bij het samenstellen van de nieuwe 
Hollstein-editie door hem en Jaco Rutgers. 
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 Om goed door te krijgen waar ik precies naar moest kijken tijdens de visuele analyse, moest 

ik inzicht krijgen in het maakproces van een prent en de verschillende technieken die hierbij worden 

gebruikt en die per tijdvak kunnen verschillen. Daarvoor verdiepte ik mij in Prints and printmaking: 

an introduction to the history and techniques (1980) van Anthony Griffiths en Oude prenten  een 

handleiding voor verzamelaars : techniek, geschiedenis, etsen, gravures, houtsneden, papier, vals en 

echt, kwaliteitsbeoordeling (1980) van Theo Laurentius.44 De hiermee opgedane kennis kon ik niet 

alleen gebruiken voor mijn visuele analyse maar was ook van nut voor mijn vraaggesprek met Erik 

Hinterding. Hier legde ik de conservator een aantal gepostuleerde theorieën voor met betrekking tot 

de postume prenten van Rembrandt.45 Daarnaast heb ik in het voortraject van dit onderzoek ook vrij 

uitgebreid met conservator Peter van der Coelen kunnen praten over bijvoorbeeld de stilistische 

kenmerken van de De Bary-drukken. Al deze informatie plus die uit The History of Rembrandt’s 

Copperplates heb ik verwerkt in mijn visuele analyse. Deze analyse bestaat uit de onderdelen 

lijnanalyse, techniek, esthetiek, papier en beschadigingen.46 De volledige resultaten van deze analyse 

voor iedere bekeken prent zijn terug te vinden in appendix I.   

 

Lijnen 

Voor dit onderdeel is allereerst gekeken tot welke staat de vier bestudeerde prenten behoren. 

Hiervoor is telkens een eerste schatting gemaakt op basis van de beschrijving en afbeeldingen in 

Hollstein. Bij OB 5555 kwam op deze manier bijvoorbeeld uit de bus dat van de vier mogelijke staten 

deze prent tot staat II behoort. Om dit te verifiëren is OB 5555 vervolgens vergeleken met de 

drukken van staat I, II, III en IV. Voor alle vier de bestudeerde prenten geldt dat de staatsomschrijving 

in Hollstein steeds voldeed aan de bij de prenten waargenomen verdwijning of toevoeging van 

arceringen en lijnen voor de verschillende staten.47 Zodoende werd de toegeschreven staat steeds 

geverifieerd.            

 Dat een prent kan worden toegeschreven aan een bepaalde staat van de koperplaat, levert in 

de regel een ruim dateringskader op voor deze prent. Neem de staat II-toeschrijving van OB 5555. In 

het geval van Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel is staat II de eerste postume 

staatbewerking. In Hollstein staat dat deze bewerking niet door Rembrandt is gedaan.48 Er is sowieso 

een De Bary-druk van deze staat (RP-P-OB-135, afb. 6) maar tegelijkertijd kan het al  Clement de 

Jonghe zijn geweest die de koperplaat heeft bewerkt.49 Wat betreft staat III lezen we in Hollstein dat 

het atelier van Henri-Louis Basan verantwoordelijk is voor deze staatsbewerking.50 Dit sluit echter 

niet uit dat Henri-Louis Basan ook gedrukt heeft met de tweede staat van de koperplaat alvorens de 

plaat te bewerken. Theoretisch gesteld kunnen prenten van de tweede staat van Christus verjaagt de 

geldwisselaars uit de tempel dus gedrukt zijn door Clement de Jonghe (1624/25- 1677), Henri-Louis 

Basan (rond 1810 zijn de koperplaten niet meer in zijn bezit) en alle andere koperplaateigenaren die 

                                                           
44 A. Griffiths, Prints and printmaking: an introduction to the history and techniques, Londen 1980 en T. 
Laurentius, Oude prenten  een handleiding voor verzamelaars : techniek, geschiedenis, etsen, gravures, 
houtsneden, papier, vals en echt, kwaliteitsbeoordeling, Lochem 1980.  
45 Een voorbeeld van een vraag die langskwam tijdens het gesprek met Erik Hinterding is of de conservator wist 
of de negentiende-eeuwse retroussage-techniek ook voorkwam bij postume drukken van Rembrandt.  
46 Met deze vijf onderdelen beslaat de analyse een nagenoeg volledig spectrum aangezien zowel de esthetische 
als de materiële eigenschappen van de prenten aan bod komen.  
47 Zie appendix I voor de beredenering achter deze staatstoeschrijving.  
48 E. Hinterding, J. Rutgers en G. Luijten (red), Rembrandt- The new Hollstein Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts, 1450-1700 (Text I), Oudekerk aan de IJssel 2013, p. 222.    
49 Zie appendix II. 
50 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 223. 
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zich tussen deze twee bevinden.         

 Om een tot een fijnere datering te komen en daarmee eventueel dichter in de buurt van de 

Basans heb ik ervoor gekozen om nauwkeurig te kijken naar de slijtage en het eventueel opnieuw 

uitbijten van de etslijnen. Door de verschillende prenten van een bepaalde staat naast elkaar te 

leggen en de lijnslijtage te bestuderen kan uitspraak worden gedaan over de onderlinge chronologie 

van deze prenten.51 Uiteraard moet hier voorzichtig mee worden omgegaan. Het vervagen van een 

lijn op een prent hoeft niet enkel het resultaat te zijn van het verslijten van een groef in de 

koperplaat. Een lijn kan ook minder duidelijk op het papier komen te staan als bij het drukken de 

koperplaat niet diep genoeg in het papier is gedrukt. Maar in dat geval zouden alle lijnen en niet één 

specifieke lijn vager moeten ogen wanneer de desbetreffende impressie met de andere prenten 

wordt vergeleken. Hier is telkens rekening mee gehouden bij het vaststellen van de lijnslijtage. Voor 

het vager worden van een lijn moest dan ook een bepaald patroon zichtbaar zijn bij de onderlinge 

prenten. Zien we bijvoorbeeld dat een bepaald lijntje per druk steeds vager wordt of zelfs verdwijnt 

dan lijkt het logischer dat er sprake is van koperplaatslijtage in plaats van dat iedere opeenvolgende 

impressie steeds minder diep gedrukt zou zijn. Verder moet benadrukt worden dat voor de 

lijnanalyse sowieso enig voorbehoud is ingebouwd. Het is een belangrijk onderdeel maar 

tegelijkertijd ook slechts een van de vijf onderdelen waarop deze analyse is gestoeld. Er kan dus geen 

uitspraak worden gedaan of iets wel of niet een Basan-druk is op basis van enkel de lijnanalyse.52

 Tot slot speelt het wel of niet verstalen van de koperplaat een belangrijke rol in de 

lijnanalyse. Omstreeks 1820 ontwikkelt men in Engeland een methode waarmee een dun laagje staal 

over de koperplaat kan worden aangebracht zodat deze minder snel slijt en er meer prenten mee 

gedrukt konden worden.53 Dit laagje staal werd soms verwijderd en opnieuw aangebracht. Doordat 

hierbij een heel klein deel van het koper losliet, konden de groeves in de koperplaat tot een 

millimeter breder worden.54 Als deze groeves dan zeer tegen elkaar aanlagen, verdwenen de 

opstaande randjes en vormden de groeves zich tot één geheel. De oorspronkelijke witruimtes die op 

de prent tussen de lijnen lagen, slibden nu dicht met zwarte inkt. Aangezien de verstaling van de 

koperplaten pas na 1820 werd toegepast, zou het dichtslibbingseffect pas bij prenten na die van de 

Basans kunnen optreden. Tegelijkertijd is de dichtslibbing specifiek door het verstalen van de 

koperplaat heel moeilijk waarneembaar omdat uiteraard ook plaatslijtage kan zorgen voor het 

verdwijnen van de witruimtes in bijvoorbeeld fijne arceringen. Het opnieuw uitbijten van een plaat 

leidt meestal ook tot een verdikking van de lijnen.   

 

Techniek 

Afdruktechnieken als plaattoon of graveermethodes als mezzotint kunnen ons zowel iets leren over 

de maker van een prent als wel het tijdvak waarin een prent is gemaakt. Rembrandt bijvoorbeeld 

                                                           
51 In het geval van onderlinge chronologie van de staat II-drukken van Christus verjaagt de geldwisselaars uit de 
tempel diende de datering van de prent van De Bary (1675-1759)  als handig hulpmiddel. 
52 Griffiths 1980 (zie noot 44), p. 34. Behalve slijtage van de kopergroeven of de kracht die is gezet bij het 
drukken speelt voor de vervaging van lijnen ook de retroussage-techniek een rol. Bij deze in de negentiende 
eeuw geïntroduceerde techniek veegt men met een doekje een deel van de inkt uit de kopergroef zodat na het 
afdrukken een vagere lijn zichtbaar is. Hierdoor ziet een prent er oud uit. In het vraaggesprek gaf Erik 
Hinterding echter aan dat hij geen postume Rembrandt-prent kent waarbij deze techniek is toegepast.  
53 Laurentius 1980 (zie noot 44), p. 16. 
54 Erik Hinterding wees mij op dit effect.  
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experimenteerde veel met het drukken in plaattoon, ditzelfde geldt voor Jean de Bary.55 Van Pierre-

François Basan wordt daarentegen gezegd dat hij niet met plaattoon drukte.56 Het is onduidelijk of 

dit ook voor Henri-Louis Basan geldt.57        

 Voor de toepassing van de mezzotinttechniek bij de prenten van Rembrandt zien we twee 

varianten. Er is een vroege variant die in ieder geval voor 1742 moet worden gedateerd. Hierbij is de 

koperplaat subtiel met het wiegijzer bewerkt om zo de voorstelling op een paar plekken van schaduw 

te voorzien.58 Deze variant werd opgemerkt door de Florentijnse biograaf Gabburri. Diens sterfjaar is 

1742 en vormt daarmee een terminus ante quem voor de vroege toepassing van de 

mezzotinttechniek.59 In tegenstelling tot de vroege variant wordt bij de latere mezzotinttoepassingen 

de gehele koperplaat bewerkt waardoor de voorstelling uit verschillende grijstonen bestaat. Dit zien 

we terug bij de De Bary-drukken van de Oude man met bontmuts met een gespleten opstaande rand, 

Menasseh ben Israel en Christus discussieert met de schriftgeleerden in de tempel (1652, afb. 45).60 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de mezzotinttechniek zal worden aangetroffen bij prenten van de 

Basans. Mezzotint was als techniek vooral populair eind zeventiende en begin achttiende eeuw. 

Gedurende de achttiende eeuw verdween in Frankrijk de interesse voor deze techniek.61 

 De kans dat we de aquatinttechniek tegenkomen bij een van de vier Boijmans-prenten is zeer 

klein. Van alle ons bekende Rembrandt-koperplaten is alleen de vierde staat van de plaat van De 

triomf van Mordechai (c. 1641, NHD 185, afb. 46) opgewerkt met behulp van aquatint. Impressies 

van deze staat zijn zeer zeldzaam.62 Toch kan niet volledig worden uitgesloten dat we de 

aquatinttechniek bij de Boijmans-prenten zullen aantreffen. Jean Bapiste le Prince introduceerde de 

techniek in Frankrijk in 1768.63 Daarmee kan in theorie deze techniek zijn opgepikt door de Basans.     

 

Esthetiek  

Een van de meest interessante aspecten van de Rembrandt-prenten is dat deze door de eeuwen 

heen om steeds verschillende stilistische redenen werden gewaardeerd. Hiermee hangt samen het 

zeer uiteenlopende oeuvre van de etser Rembrandt. Van de zeer schetsmatige prent Hiëronymus 

lezend in een Italiaans landschap (1651-55, NHD 275, afb. 47 ) tot het bijna fotorealistische portret 

Jan Six (1647, NHD 238, afb. 48) of het sterke chiaroscuro van de Kruisiging (drie kruizen) (1653, NHD 

274, afb. 49), met zijn ongekend talent kon Rembrandt het allemaal. Echter bij kunstenaars en 

verzamelaars zien we dat per eeuw steeds een andere stijl de voorkeur geniet. Waar men in de 

zeventiende eeuw de schetsmatige prenten weet te waarderen, gaat in de achttiende eeuw minder 

de voorkeur uit naar deze schetsmatige werken. In plaats daarvan waardeert men meer de tonale, 

                                                           
55 Van der Coelen en Hinterding 2016 (zie noot 21), p. 60. Het is al eerder genoemd maar De Bary paste soms 
zelfs de plaattoontechniek toe bij prenten waarvoor Rembrandt dit nooit had gedaan. RP-P-OB-135 en RP-P-
1987-160 zijn hier voorbeelden van.  
56 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 278. 
57 Over de druktechniek van Henri-Louis Basan zegt men niets in The History of Rembrandt’s Copperplates. 
58 Een voorbeeld van de subtiele toepassing van mezzotint voor postume Rembrandt-prenten zijn de staat II-
drukken van Het Eregeld (c. 1634).58 Rond het hoofd van Christus is met het wiegijzer subtiel schaduw 
aangebracht. Met de loep zijn de fijne krasjes van het instrument nog zichtbaar. 
59 Van der Coelen en Hinterding 2016 (zie noot 21), p. 75. 
60 Van der Coelen en Hinterding 2016 (zie noot 21), pp. 63-64. 
61 Griffiths 1980 (zie noot 44), p. 78. In tegenstelling tot in Frankrijk werd in Engeland in de achttiende eeuw de 
mezzotinttechniek wel veelvuldig toegepast. Dit gebeurde vooral  voor de grafische reproductie van 
schilderijen.  
62 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 59. 
63 Griffiths 1980 (zie noot 44), p. 78. Heel populair werd de aquatinttechniek niet in Frankrijk. Graveurs pasten 
deze techniek voornamelijk toe bij de productie van kleurenprenten.  
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fotorealistische prenten en de claire obscure-prenten van Rembrandt.64 Dit zie je duidelijk terug bij 

de plaattoon- en mezzotintdrukken van De Bary. Ook begin negentiende eeuw is er nog steeds 

waardering voor de fotorealistische prenten van Rembrandt.65 Tegelijkertijd is er de onvermijdelijke 

relativering van deze waardering met de komst van de fotografie in de negentiende eeuw. Deze 

technologie relativeert ook de reproductieve eigenschappen van de ets die ten tijde van de 

achttiende-eeuwse verzamelalbums en catalogi nog zo gewaardeerd werden. In plaats daarvan ziet 

men in de negentiende eeuw de etsprent weer meer als kunstobject. Onder aanvoering van 

kunstenaars als Millet en James McNeill Whistler vindt er in de tweede helft van de negentiende 

eeuw een etsrevival plaats.66 Bij deze hernieuwde interesse voor de ets als kunstvorm staat het 

experiment voorop en worden slordigheden zelfs modieus.67 Daarmee staat deze negentiende-

eeuwse etsrevival weer dicht bij de experimenteerdrang van Rembrandt. Diens schetsmatige 

Hieronymus en de nogal ver doorgevoerde plaattoondrukken (inclusief krassen) van de laatste 

Rembrandt-staten van de Kruisiging werden ten tijde van de etsrevival weer ten volle gewaardeerd.68 

De kans dat de eind achttiende en begin negentiende eeuw opererende Basans zulke stilistische 

keuzes maakten, lijkt kleiner. De prenten in hun Recueils waren geen kunst- maar verzamelobjecten. 

Nu verkocht Henri-Louis wel losse prenten maar dit waren dezelfde drukken die anders gediend 

zouden hebben voor het Recueil. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze daarom esthetisch gezien veel 

verschilden van de Recueil-impressies. Van Pierre-François weten we enkel dat hij een aantal 

Rembrandt-prenten aan Peter Suther heeft gekocht, maar dit betreffen impressies van Rembrandt 

zelf.   

 

Papier 

Het gebruikte papiersoort kan ook een aanwijzing geven voor de schepper van een prent. Zo is van 

Rembrandt bekend dat hij veel heeft gedrukt met Japans papier. Maar dit begon hij pas te doen 

vanaf 1647.69 Zien we prenten gedrukt op Japans papier van koperplaten waar Rembrandt na 1647 

nooit meer mee heeft gedrukt, dan betreft het hier een postume prent.70   

 Een ander opvallend papiertype is het zogenoemde wove paper of velijnpapier. Dit papier 

werd eind achttiende eeuw uitgevonden in Engeland en vanaf begin negentiende eeuw gebruikte 

men het soms voor prenten.71 Velijnpapier verschilt van het traditionele vergépapier doordat er geen 

rasterlijnen zichtbaar zijn in het papier, ook niet wanneer dit in het licht wordt gehouden. Dit komt 

omdat er voor de productie van dit gladde papier gebruikgemaakt is van een veel fijner raster dan bij 

vergépapier om de papierpulp in te zeven. Deze zeeflijnen zijn dusdanig fijn dat de rasterlijnen niet 

langer zichtbaar zijn in het papier. Volgens Erik Hinterding is de kans groot dat er ook een aantal 

                                                           
64 Van der Coelen en Hinterding 2016 (zie noot 21), pp. 64-65. 
65 E. Hinterding en O. Horbatsch, ‘Selling Prints to the Rijksmuseum in 1827: Christiaan Josi and Cornelis 
Apostool’, The Rijksmuseum Bulletin 64 4 (2016), p. 362. Cornelis Apostool, die van 1808 tot 1844 fungeerde als 
eerste directeur van het Rijksmuseum,  verkoos de meer subtiele, fotografische prenten van Rembrandt boven 
het meer experimentele werk uit de kunstenaar zijn laatste periode.  
66 Griffiths 1980 (zie noot 44), pp. 69-70. 
67 In het vraaggesprek wees Erik Hinterding mij op de slordigheden bij een prent die ten tijde van de 
negentiende-eeuwse etsrevival als modieus konden worden opgevat.   
68 Griffiths 1980 (zie noot 44), p. 70. 
69 C. White, Rembrandt as an etcher, Londen 1969, p. 16. 
70 Erik Hinterding vertelde mij dat het Japanse papier van de postume prent in de regel ook anders is dan het 
Japanse papier dat Rembrandt gebruikte. Rembrandt maakte gebruik van gelamineerd papier dat uit drie 
laagjes bestond. Het Japanse papier dat men in de achttiende en negentiende eeuw soms voor de postume 
prenten gebruikte, beschikte niet over een dergelijke structuur.  
71 Laurentius 1980 (zie noot 44), p. 99. 
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postume Rembrandt-prenten met dit papier zijn gedrukt.         

 Over het papier dat Pierre-François en Henri-Louis Basan voor hun impressies gebruikten zijn 

ook een paar feiten bekend. Pierre-François gebruikte voor zijn Recueils dun, grijzig papier dat wel 

iets weghad van Oosters papier.72 Henri-Louis Basan gebruikte voor de eerste uitgaves van zijn 

Receuils ditzelfde soort papier.73 Maar voor zijn latere uitgaves gebruikte hij dik en gelig papier dat 

van inferieure kwaliteit was.74  

   

Beschadigingen 

Niet zozeer een stilistisch kenmerk maar beschadigingen kunnen het kennersoog ook kleine 

aanwijzingen geven over de afkomst van een prent. Wanneer we bijvoorbeeld papier tegenkomen 

waarin veel deukjes zitten of lijmvlekken dan kan dit verwijzen naar het inferieure papier dat Henri-

Louis Basan voor de latere uitgaves van het Recueil. Duidelijke slordigheden in een prent die 

makkelijk weggewerkt hadden kunnen worden maar die tegelijkertijd voor een interessant esthetisch 

effect zorgen, kunnen wellicht gelinkt worden aan de etsrevival in de negentiende eeuw.    

 

Visuele analyse I: het Recueil Rembrandt en de Dictionnaire des Graveurs  
Deze analyse opent met de bestudering van de prent Het Koekebakstertje in respectievelijk de 

Dictionnaire des Graveurs van Pierre-François en het Recueil Rembrandt van Henri-Louis Basan. Beide 

albums bevinden zich in het Rijksprentenkabinet. Oorspronkelijk was het de bedoeling om voor deze 

analyse wat betreft de Dictionnaire des Graveurs enkel gebruik te maken van het exemplaar in de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht. Maar dit onderzoek wijst uit dat dit exemplaar niet door Pierre-

François maar door Henri-Louis moet zijn gedrukt.75 Daardoor dient de Utrechtse Dictionnaire des 

                                                           
72 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 278. 
73 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 278. 
74 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 278. 
75 De vierde staat van Het Koekebakstertje wordt in Hollstein toegeschreven aan Pierre-François. Drukken van 

deze staat zijn terug te vinden in bijvoorbeeld de Dictionnaire des Graveurs in het Rijksprentenkabinet (afb. 36) 

en die in de Library of Congress (afb. 37). Het Koekebakstertje in de Dictionnaire des Graveurs in Utrecht (afb. 

38) voldoet aan de omschrijving van staat VI in Hollstein. Zo is bij deze staat een deel van de bovenzijde van de 

voorstelling , met name de gordijnen rechts, verdwenen. In deze rechterbovenhoek ontbreekt ook bij de prent 

uit de Utrechtse Dictionnaire de staat IV-inscriptie No. 122. In plaats daarvan zijn heel vaag nog sporen 

zichtbaar van de inscriptie Pag. 122 die bij staat V was toegevoegd maar bij staat VI weer is weggewerkt. 

Linksboven zijn bij het Utrechtse Koekenbakstertje nog de sporen zichtbaar van de staat V-inscriptie Tom. II e. 

Een staat VII-druk is de prent uit de Utrechtse Dictionnaire niet. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij de lijnen 

tussen de voorovergebogen man in het midden van de voorstelling en de man rechts van hem met de koek in 

de hand. Bij de Dictionnaire uit Utrecht zijn deze lijnen nagenoeg verdwenen terwijl deze lijnen bij de eerste 

staten nog aanwezig zijn en pas vanaf de Dictionnaire en Recueil uit het Rijksprentenkabinet gaan slijten. Bij de 

staat VII-druk RP-P-OB-340 (afb. 41) zijn deze lijnen vervolgens opnieuw getekend. Zodoende lijkt Het 

Koekenbakstertje uit de Utrechtse Dictionnaire qua datering tussen het Receuil en RP-P-OB-340 in te zitten.

 Doordat het atelier van Henri-Louis Basan volgens Hollstein zowel verantwoordelijk is voor de zesde 

als zevende staat van de koperplaat, kan gesteld worden dat Henri-Louis Basan verantwoordelijk is voor de 

druk van de Dictionnaire des Graveurs in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dit lijkt ook een verklaring te zijn 

voor het gegeven dat deze Dictionnaire des Graveurs drie boeken beslaat omdat de afbeeldingen en tekst van 

elkaar gescheiden zijn. Bij de Dictionnaire des Graveurs in het Rijksprentenkabinet en de exemplaren in de 

bibliothecaire collecties van de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Nijmegen zijn tekst en afbeeldingen 

samengevoegd. Daardoor bestaan deze Dictionnaires uit slechts twee delen. Overigens bevat het aparte 
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Graveurs nu als aanvulling voor de bestudering van de stijl van Henri-Louis.     

 De onderstaande analyse kenmerkt zich door een zowel samenvattend als concluderend 

karakter. De opmerkingen zijn  gebaseerd op de uitgebreide beschrijvingen van alle bestudeerde 

prenten. Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in appendix I van dit onderzoek.  

 

Lijnen 

Dictionnaire des Graveurs van het Rijksprentenkabinet 

Vergeleken met de staat II-drukken zijn een aantal fijne lijntjes van Het Koekebakstertje in de 

Dictionnaire des Graveurs-prent iets meer versleten. Tegelijkertijd is deze slijtage redelijk beperkt. De 

lijnen tussen de vooroverbuigende man en de man met de koek rechts van hem zijn nog duidelijk 

zichtbaar. Ten opzichte van de voorgaande staten zijn er geen specifieke bewerkingen op te merken 

bij de prent uit de Dictionnaire. De arceringen op de linkermouw van het koekenbakstertje zijn nog 

netjes open gebleven en de arcering van het mandje rechts bestaat uit fijne lijntjes. 

 Recueil van het Rijksprentenkabinet 

De prent uit het Recueil toont ietsje meer slijtage. Zo zijn de lijnen vager geworden tussen de 

vooroverbuigende man en de man met de koek. De prent lijkt ook iets meer te zijn bewerkt. 

Sommige lijnen van de arceringen op de linkermouw van het koekenbakstertje zijn bijvoorbeeld 

dikker geworden. Hierdoor zijn deze arceringen minder opengebleven en vormen zij meer een 

                                                           
prentenboek van de Utrechtse Dictionnaire een plakkertje waarop is geschreven dat de tweede editie van de 

Dictionnaire des Graveurs zowel door Pierre-François als Henri-Louis is gepubliceerd.  Op het plakkertje staat 

ook de vermelding ‘Par. 1809. 2 vols. 8vo. d. mar. Bel ex.’ Dit zou betekenen dat het Utrechtse Dictionnaire in 

of per 1809 is uitgegeven. Dit is in tegenspraak met de The History of Rembrandt’s copperplates waarin men 

stelt dat de herdruk van de Dictionnaire door Henri-Louis na 1809 moet worden gedateerd. Dit omdat Het 

Koekenbakstertje hier voorzien is van een nieuwe inscriptie en daarmee tot de zesde staat moet worden 

gerekend. Terwijl in de late uitgaves van het Recueil deze inscriptie nog ontbreekt en Het Koekebakstertje 

daarmee een staat V-druk is. Het lijkt er hier echter sterk op dat op dit punt The History of Rembrandt’s 

Copperplates is ingehaald door Hollstein. Dit handboek definieert een nieuwe staatsvolgorde. De toevoeging 

van een nieuwe en dus tweede inscriptie zou volgens Hollstein bij staat V en niet bij staat VI plaatsvinden. Bij 

deze laatste staat wordt de inscriptie juist weer weggehaald. Daarnaast lijkt het qua datering zeer 

onwaarschijnlijk dat de inscriptie van staat V pas na 1809 plaatsvindt aangezien rond 1810 Henri-Louis de 

koperplaten niet meer in bezit zou hebben. In deze tussenliggende periode zou hij dan nog maar liefst twee 

keer de plaat hebben bewerkt voor staat VI en VII. Mijn inschatting is daarom dat met staat V in The History of 

Rembrandt’s Copperplates staat VI in Hollstein wordt bedoeld aangezien de beide omschrijvingen in beide 

werken verwijzen naar dezelfde prent van Het Koekebakstertje waar inscriptie is weggewerkt.  

 Door het bovenstaande rijzen er enkele twijfels voor de in The History of Rembrandt’s Copperplates 

genoemde datering van 1807-1809 voor de late Recueils van Henri-Louis Basan. Dit omdat de datering 

gebaseerd lijkt te zijn op een inmiddels veranderde staatsgeschiedenis. De dateringsperiode zelf lijkt wel in 

ieder geval nog deels correct te zijn. De Dictionnaire des Graveurs uit de Universiteitsbibliotheek Utrecht 

kunnen we namelijk dateren op 1809 terwijl het Recueil, gebaseerd op de onderlinge lijnslijtage, voor de 

Dictionnaire des Graveurs moet zijn uitgebracht. Een datering na 1809 is daarmee uitgesloten.   
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zwarte vlek. De arcering van het mandje bestaat nog steeds uit fijne lijntjes. Alleen linksboven op het 

deksel lijkt sprake van een beetje ‘false biting’.  

 

Vergelijking  

De lijnslijtage is bij de prent uit het Recueil iets groter dan bij die uit de Dictionnaire. De 

eerstgenoemde prent lijkt ook iets meer te zijn bewerkt. Tegelijkertijd vallen deze bewerkingen mee 

wanneer de Recueil-prent vergeleken wordt met staat VII-druk RP-P-OB-340 (afb. 41). De dikke, 

zwarte lijnen van deze prent lijken opnieuw te zijn uitgebeten. De vraag is of dit door Henri-Louis is 

gedaan of door een latere negentiende-eeuwse eigenaar. Beide scenario’s zijn mogelijk aangezien 

staat VII wordt toegeschreven aan het atelier van Henri-Louis maar tegelijkertijd ook de laatste 

staatswijziging is.76 Doordat de lijnen bij RP-P-OB-340 dusdanig dik zijn geworden en er een 

verslibbingseffect optreedt, kan er ook sprake zijn van een verstaalde koperplaat. Dit is alleen niet 

met zekerheid vast te stellen.77 Daardoor valt RP-P-OB-340 zowel niet toe te schrijven als af te wijzen 

voor Henri-Louis.           

 Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat de prent uit de Utrechtse Dictionnaire des 

Graveurs een sterkere lijnslijtage vertoont dan de prent uit het Recueil. De prent uit de Dictionnaire 

komt dus na het Recueil maar voor RP-P-OB-340. Er is namelijk geen sprake van opnieuw uitgebeten 

of nieuw geëtste lijnen.  

 

Techniek  

Dictionnaire des Graveurs van het Rijksprentenkabinet 

Bij deze prent zijn geen sporen van een speciale techniek zichtbaar. Overigens geldt dit ook voor de 

impressie uit de Utrechtse Dictionnaire. De foto van Het Koekenbakstertje uit de Dictionnaire des 

Graveurs in de Library of Congress (afb. 37) vertoont wel een plaattoonachtig-effect. Tegelijkertijd 

zeg ik dit met enig voorbehoud aangezien de digitale foto niet van een superhoge resolutie is en 

daardoor een vertekend beeld van de prent kan geven.78 Maar mocht het toch echt om plaattoon 

gaan dan moet de uitspraak dat Pierre-François niet met plaattoon drukte, zeer waarschijnlijk 

worden herzien.79 Het Koekebakstertje uit het Library of Congress-album is namelijk een staat IV-druk 

en deze staat duikt telkens op in de Dictionnaires van Pierre-François.  

Recueil van het Rijksprentenkabinet 

Bij deze prent zijn geen sporen zichtbaar van een speciale techniek. Tegelijkertijd kan daarmee niet 

gesteld worden dat Henri-Louis nooit gebruik heeft gemaakt van speciale technieken. Net als bij de 

Dictionnaire in de Library of Congress lijkt er ook bij Het Koekebakstertje in het Recueil van de 

                                                           
76 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 233. 
77 Zowel door het opnieuw uitbijten als door het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een staallaagje 
kunnen de groeves in een koperplaat breder worden. Doordat de lijnen van RP-P-OB-340 erg kartelig ogen, 
lijken de groeven sowieso opnieuw te zijn aangevreten door het zuur. Maar omdat de lijnen op sommige plaats 
wel heel breed en diepzwart ogen, lijkt het er ook op dat er sprake is geweest van een verstaalde plaat. Dat 
deze verstaling deels is mislukt, zou misschien ook een verklaring kunnen zijn voor de zwarte spikkels die zich 
overal op de voorstelling bevinden. Deze spikkels kunnen niet verklaard worden door een techniek als mezzo- 
of aquatint (zie appendix I). Tegelijkertijd is het onmogelijk om definitief vast te stellen er bij RP-P-OB-340 
sprake is van een verstaalde koperplaat.   
78 Zie ook noot 43. 
79 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 278. 
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Amerikaanse congresbibliotheek sprake van plaattoon (afb. 40). Tegelijkertijd geldt voor de digitale 

foto hetzelfde voorbehoud als bij de Dictionnaire.      

 Daarnaast is er nog de eventueel aan Henri-Louis gelieerde prent RP-P-OB-340. Bij deze prent 

is sprake van een onverklaarbaar esthetisch effect. Het is niet duidelijk of dit effect verkregen is door 

het verstalen van de koperplaat of door het toepassen van een speciale ets- of druktechniek.80  

Vergelijking 

Te concluderen valt dat bij beide bestudeerde prenten geen sporen van een speciale techniek 

zichtbaar is. Tegelijkertijd lijkt het erop dat zowel Pierre-François als Henri-Louis weldegelijk soms 

gebruikmaakten van speciale ets- of druktechnieken. Dit valt in ieder geval niet meer volledig uit te 

sluiten. Hiermee is het historische beeld wat betreft de drukpraktijken van Pierre-François Basan 

zoals deze zijn verwoord in The History of Rembrandt’s Copperplates enigszins gewijzigd.81 Over de 

door Henri-Louis toegepaste technieken wordt niets gezegd. Dit onderzoek wijst in ieder geval uit dat 

het gebruik van speciale toepassingen ook voor hem niet kan worden uitgesloten.   

 

Esthetiek  

Dictionnaire des Graveurs van het Rijksprentenkabinet 

De prent van Het Koekenbakstertje in dit album kent een schetsmatig karakter. Dit komt doordat veel 

fijne lijntjes en fijne arceringen nog intact zijn. Het relatief witte papier benadrukt het contrast tussen 

de zwarte lijnen en de opengehouden tussenruimtes van de arceringen. Hierdoor springt het 

koekenbakstertje in het oog omdat de voor haar gebruikte arceringen uit meer dicht op elkaar 

gelegen lijnen bestaan en daardoor zwarter ogen.  

Recueil van het Rijksprentenkabinet 

Ondanks dat de fijne lijntjes meer versleten zijn, kenmerkt ook de Recueil-prent zich door een 

schetsmatig karakter. Doordat het koekenbakstertje met het dichtslibben van bijvoorbeeld de 

arceringen op haar mouw zwarter is geworden, valt zij nog meer op ten opzichte van de figuren die 

haar omringen.  

Vergelijking  

Er zijn een paar esthetische verschillen zichtbaar tussen de prenten uit de Dictionnaire des Graveurs 

en het Recueil. Deze verschillen komen voornamelijk voort uit slijtage in plaats van dat er sprake is 

van verschillende esthetische interpretaties. Daarnaast zijn de verschillen vrij miniem en daardoor 

weinig relevant. 

 

Papier 

Dictionnaire des Graveurs van het Rijksprentenkabinet 

Qua witte kleur en een papieroppervlak dat vrijwel gevrijwaard is van zichtbare vezels doet deze 

prent denken aan Japans papier. Om dit te checken is Het Koekenbakstertje vergeleken met de 

Naakte vrouw, de voeten badend in een beekje (1658, NHD 309, inv. nr. DN.1997, afb. 50 ). Deze 

                                                           
80 Zie appendix I voor een uitgebreide beschrijving van deze kwestie.  
81 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 278. 
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prent is gedrukt op Japans papier en heb ik in fysieke vorm kunnen bestuderen.82 Daaruit bleek dat 

deze prent toch over een andere vezelstructuur beschikte dan Het Koekebakstertje waarbij de vezels 

nog minder duidelijk zichtbaar waren. Van velijnpapier is ook geen sprake bij de prent uit de 

Dictionnaire. Daarvoor is het papier niet glad genoeg.        

 Vergeleken met alle andere prenten van Het Koekebakstertje toont het papier van RP-P-OB-

213 (afb. 33) het meeste overeenkomst met dat van de Dictionnaire. RP-P-OB-213 is een staat III-

druk. De rij van koperplaateigenaren die deze prent gedrukt kan hebben, begint bij Rembrandt en 

eindigt bij Pierre-François.83         

 Wat ook moet worden opgemerkt is dat het papier van Het Koekebakstertje uit de 

vermoedelijk door Henri-Louis uitgegeven Utrechtse Dictionnaire veel overeenkomst toont met dat 

gebruikt door Pierre-François voor zijn Dictionnaire. Ook dit papier is wit van kleur en er zijn weinig 

vezels zichtbaar op het papieroppervlak.   

Recueil Rembrandt van het Rijksprentenkabinet 

Het papier van deze prent is dik, gelig en behoorlijk beschadigd. Daarmee voldoet het volledig aan de 

omschrijving van het inferieure papier dat Henri-Louis gebruikt zou hebben voor de latere uitgaves 

van het Recueil. Tegelijkertijd is het zo dat dit inferieure papier niet als uniek moet worden gezien. 

Het papier van de staat II-druk RP-P-OB-339 (afb. 34) komt in de buurt wat betreft gelige kleur, 

zichtbare papiervezels en deukjes. Zowel Rembrandt, Pierre-François als wel iedere 

koperplaateigenaar tussen hen in kan deze prent hebben gedrukt.84       

Vergelijking 

Het papier van de Dictionnaire van Pierre-François is duidelijk van betere kwaliteit dan dat van Henri-

Louis’ Receuil. Dit komt overeen met het historische beeld beschreven in de The History of the 

Copperplates. Tegelijkertijd geeft dit artikel aan dat Henri-Louis voor zijn vroege publicaties wel 

gebruikmaakte van papier van goede kwaliteit en dat dit leek op het door zijn vader gebruikte 

papier.85 Nu is het papier van de vermoedelijk door Henri-Louis uitgegeven Utrechtse Dictionnaire 

van goede kwaliteit en toont het veel overeenkomsten met het papier dat gebruikt is voor de 

Dictionnaire des Graveurs uit het Rijksprentenkabinet. Echter, met een waarschijnlijke datering uit 

1809 moet de Utrechtse Dictionnaire worden opgevat als een late uitgave Henri-Louis. Hiermee 

wordt het historische beeld bijgesteld dat Henri-Louis alleen voor zijn vroege uitgaves gebruikmaakte 

van hetzelfde papier als zijn vader. 

 

Beschadigingen 

Over de beschadigingen kunnen we kort zijn: er zijn enkel de vele deukjes en vlekken aangetroffen in 

het papier van Het Koekenbakstertje in het Recueil. Deze beschadigingen zijn te wijten aan de slechte 

kwaliteit van het prentpapier.   

 

 

                                                           
82 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 297. 
83 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 233. 
84 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 233. 
85 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), p. 278. 
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Visuele analyse II: de Boijmans-prenten 
 

OB 5548: De terugkeer van de verloren zoon 
 

Lijnen 

Na intensieve bestudering moet geconcludeerd worden dat OB 5548 een staat I-druk is.86 Kijken we 

naar de onderlinge lijnslijtage van deze prenten dan zien we dat de lijntjes van de huizen en struiken 

links op de voorstelling bij RP-P-1999-576 (afb. 16) en RP-P-OB-164 (afb. 12) goed zichtbaar zijn 

terwijl deze bij RP-P-1987-183 (afb. 15) en RP-P-OB-12.429 (afb. 13) deels zijn vervaagd. De andere 

prenten zitten hier wat betreft slijtage tussenin. Verder valt op dat een aantal lijnen op het gewaad 

van de vader bij OB 5548 meer uitgebeten ogen dan bij RP-P-OB-164. Daarnaast zijn er bij OB 5548 

een aantal grijze plekken te zien in de schaduwarceringen op het gewaad van de vader en bij het 

linkeroog van de verloren zoon. In eerste instantie lijkt dit op ‘false biting’ maar dan zou iedere staat 

I-druk hier last van moeten hebben. Voor een aantal prenten is dit echter niet het geval.87 RP-P-1961-

1039 en RP-P-1987-183 hebben wel dezelfde grijze plekken. Daarmee lijkt lijnslijtage een logischere 

oorzaak voor deze grijze plekken. Aangezien met name RP-P-1987-183 door de hoeveelheid versleten 

lijntjes oogt als een relatief oude impressie. RP-P-OB-164 lijkt daarentegen wat betreft lijnslijtage een 

van de vroegere drukken te zijn en geweest en hier zien we geen grijze plekken in de desbetreffende 

schaduwen. Op basis hiervan lijkt OB 5548 ook eerder tot de late dan de vroege drukken van staat I 

te behoren.            

 Als late druk van staat I zou OB 5548 zowel door Pierre-François als Henri-Louis Basan 

gedrukt kunnen zijn. Laatstgenoemde zijn atelier is verantwoordelijk voor de staat II-bewerking.88 

Een prent van de bewerkte koperplaat bevindt zich in het late Recueil (afb. 17) van Henri-Louis. Wat 

betreft versleten, dichtgeslibde en toegevoegde lijnen en arceringen verschilt deze staat II-prent 

wezenlijk van OB 5548. Dit verschil is groter dan bij de Koekebakstertje-impressies uit de Dictionnaire 

des Graveurs en het Recueil. Wat dat betreft lijkt het erop dat we hier te maken hebben met een 

druk van Pierre-François of een vroege druk van Henri-Louis. Tegelijkertijd kan een 

koperplaateigenaar als Watelet ook niet helemaal worden uitgesloten omdat het slijtageverschil 

tussen de verschillende staat I-drukken redelijk beperkt is.89 Een late druk van Henri-Louis lijkt voor 

OB 5548 op basis van de lijnanalyse wel te kunnen worden uitgesloten.  

 

Techniek 

Bij OB 5548 en de prent uit het Recueil zijn een aantal grijze vlekken waarneembaar op de traptreden 

die bij de andere prenten ontbreken. Nu zijn er geen duidelijke krassen van de drogenaald of het 

wiegijzer zichtbaar die als instrumenten verantwoordelijk konden zijn voor deze grijstinten. 

Aannemelijker lijkt daarom dat in dit geval niet een speciale techniek maar het papier dat voor beide 

prenten veel overeenkomsten toont verantwoordelijk is voor de grijze vlekken. Het betreft hier vrij 

vezelig, geelgrijzig papier.   

                                                           
86 Zie appendix I voor hoe tot de conclusie is gekomen dat OB 5548 een staat I-druk is.   
87 Bij DN. 1975/ 76, RP-P-1999-576, RP-P-OB-164 en RP-P-OB-12.429 kent de schaduw rond het oog van de 

verloren zoon en de linkerarm van de vader geen grijze plekken. 

88 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 10. 
89 Zie ook appendix II. 
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Esthetiek 

Ondanks enige slijtage kent OB 5548 door de aanwezigheid van fijne lijntjes en opengehouden  

schaduwarceringen net als de andere staat I-drukken een schetsmatig karakter. Bij staat II en III zien 

we een stijlbreuk ontstaan. Door het dichtslibben van lijnen en schaduwarceringen gaat het 

schetsmatige karakter van de prent enigszins verloren. Dit lijkt echter geen esthetische keuze te zijn 

maar een gevolg van de uitputting van de koperplaat. Iets soortgelijks maar dan in mindere mate 

zagen we terug bij de vergelijking van de Koekebakstertje-prenten.   

 

Papier 

Op de achterkant van OB 5548 zijn de rasterlijnen duidelijk zichtbaar in het papier. Hierdoor vallen 

Japans papier en velijnpapier uit te sluiten.90 Vergeleken met de andere prenten heeft het 

geelgrijzige, vezelige papier van OB 5548 het meeste gemeen met RP-P-OB-164 en de prent uit het 

Recueil.91 Het papier van OB 5548 verschilt wezenlijk met het lichtgrijze, veel minder vezelige papier 

dat gebruikt is bij Het Koekebakstertje in de Dictionnaire des Graveurs van Pierre-François Basan.   

 

Beschadigingen 

Bij OB 5548 zijn geen beschadigingen te zien. De bruine vlekjes en het scheurtje dat in de papierrand 

van de Recueil-prent zit, ontbreken hier. Deze beschadigingen lijken samen te gaan met de inferieure 

kwaliteit van het papier.   

 

Bevindingen 

Bij de interpretatie van bovenstaande bevindingen weegt de lijnanalyse het zwaarst. Vergeleken met 

bijvoorbeeld de esthetiek van een prent is de slijtage van lijnen veel duidelijker direct aan de tijd 

gebonden. De mode kan met zijn tijd meegaan of er juist tegen opboksen. Natuurkundig gezien 

echter is iedere verstreken seconde een stap verder op het lineaire pad dat de tijd ooit insloeg en dat 

voor al het aardse onmogelijk is, vooralsnog, om de andere kant op te bewandelen. Dat dingen ouder 

worden, is een onvermijdelijk en onomkeerbaar proces. Daardoor kunnen we op basis van de 

lijnanalyse voor OB 5548 een aantal onomkeerbare uitspraken doen. Namelijk dat deze prent een 

van de latere staat I-drukken lijkt te zijn en daarmee niet een van de eerste drukken kan zijn. Voor de 

datering komen we dan uit bij Watelet, Pierre-François of een vroege druk van Henri-Louis. Maar 

deze datering wordt niet onderschreven door de papieranalyse. Hieruit blijkt dat OB 5548 qua papier 

de meeste overeenkomst vertoont met het late Recueil van Henri-Louis. Dit is in tegenspraak met de 

eerdere constatering dat OB 5548 mogelijk een vroege druk is van Henri-Louis. In The History of 

Rembrandt’s Copperplates staat namelijk dat Henri-Louis voor zijn vroege drukken gebruikmaakte 

van een ander en beter papiersoort dan voor zijn late drukken. Dit was het soortgelijke grijswitte 

papier dat Pierre-François gebruikte voor zijn prenten.       

 Het gegeven dat het bij OB 5548 geconstateerde papier de geobserveerde lijnslijtage 

                                                           
90 Door het fijne zeefraster dat voor velijnpapier werd gebruikt, waren rasterlijnen niet langer zichtbaar. Ook op 
de achterkant van het Japanse papier dat gebruikt is bij DN 1997 (afb. 50) zijn geen rasterlijnen zichtbaar. 
Daarnaast oogt het papier van OB 5548 te vezelig om voor Japans papier of velijnpapier door te gaan.  
91 Bij prent uit het Recueil zijn de vezels het duidelijkst zichtbaar op het papieroppervlak, bij RP-P-OB-164 is dit 
minder het geval. OB 5548 zit hier tussenin.  
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tegenspreekt,  leidt tot twee overwegingen. De eerste overweging is om de papieranalyse aan te 

grijpen om de geobserveerde lijnslijtage nog eens te heroverwegen. Wat zou kunnen is dat bij de 

Recueil-prent de koperplaat minder diep in het papier is gedrukt en dat de lijnen daardoor vager 

ogen of ontbreken wanneer we de prent met OB 5548 vergelijken. In dat geval zou iedere lijn minder 

scherp moeten ogen. Maar daar lijkt geen sprake van te zijn. Zodoende hebben we geen handvat om 

de geobserveerde lijnslijtage anders te interpreteren. Daardoor blijven de lijn- en papieranalyse 

elkaar tegenspreken en moet de tweede overweging worden gevolgd. Namelijk dat beide analyses 

niet kunnen fungeren als bewijsmateriaal omdat zij elkaar tegenspreken. Daardoor wordt het 

dateringskader van OB 5548 verruimd en begint dit nu bij Watelet en eindigt bij een late druk van 

Henri-Louis. Dit kader kan niet verder gespecificeerd worden door de geobserveerde techniek en 

esthetiek van OB 5548. Op deze twee punten is namelijk niets opvallends te zien. 

  

OB 5549: De ster van de koningen: een nachtstuk  
 

Lijnen 

OB 5549 betreft een staat II-druk.92 In Hollstein staat dat Watelet mogelijk verantwoordelijk is voor 

de bewerkingen van deze staat en dat impressies van deze staat voorkomen in het Recueil van Pierre-

François.93 Het atelier van Henri-Louis is verantwoordelijk voor staat III. Daardoor hebben we voor 

staat II een toeschrijvingskader dat mogelijk loopt van Watelet tot en met Henri-Louis.94  

 Het plaatsen van OB 5549 binnen dit toeschrijvingskader wordt enigszins bemoeilijkt 

aangezien ik geen staat II-prent fysiek heb kunnen bestuderen. Nu kan OB 5549 wel fysiek vergeleken 

worden met de staat I-drukken. Dan valt direct het grijze, vlekkerige uiterlijk van deze prent op. Het 

gebruik van plaattoon lijkt de oorzaak te zijn van de grijze kleur.95 Tegelijkertijd wijst het 

grijsvlekkerige uiterlijk van veel van de schaduwarceringen erop dat plaatslijtage hier ook een rol 

speelt. Wanneer we bijvoorbeeld de arceringen in de bovenhoeken van de voorstelling vergelijken 

met die van RP-P-OB-331 (afb. 22) en RP-P-OB-199 (afb. 21) dan zijn bij die laatste twee de 

arceringen veel fijner en, ogenschijnlijk, meer intact. In de zwarte arceringen zijn de witte spikkels 

van het papier zichtbaar. Nu zouden de spikkels van het papier door de grijstoon überhaupt niet 

zichtbaar zijn bij OB 5549 maar in het grijs zouden nog wel de fijne lijntjes van de arceringen 

zichtbaar moeten zijn. Vergeleken met de staat I-drukken ontbreken deze echter deels. Hiermee ben 

je geneigd te zeggen dat OB 5549 een late staat II-druk is.      

 Dan is er nog de prent uit het Recueil van Henri-Louis Basan (afb. 25). Dit betreft een staat III-

druk.96 Vergeleken met de voorgaande staten zijn bij deze staat veel arceringen toegevoegd 

bijvoorbeeld op de zuil in het midden en in de schaduw rechtsonder. Een interessante hypothese 

hiervoor is dat men vlak na de druk van OB 5549 tot de conclusie kwam dat de slijtage van de 

schaduwarceringen te groot was geworden en dat de koperplaat daarom opnieuw bewerkt moest 

worden. Deze bewerkingen staan in dit geval op het conto van het atelier van Henri-Louis.  

 Voor de validatie van de hypothese is het cruciaal dat OB 5549 en de Recueil-prent niet te ver 

van elkaar afstaan in de tijd. Wanneer we nu de prenten qua slijtage met elkaar vergelijken bij een 

aantal duidelijke referentiepunten dan lijkt de slijtage bij OB 5549 iets minder groot dan bij de 

                                                           
92 Zie appendix I voor de argumentatie achter deze vaststelling. 
93 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 263. 
94 Zie ook appendix II. 
95 Zie appendix I voor de argumentatie achter deze observatie. 
96 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), p. 233. 
 



24 
 

impressie uit het Recueil. Een lijn op het kapje van de vrouw in het midden loopt bij OB 5549 nog 

door terwijl deze bij het Recueil is onderbroken. Hetzelfde zien we ook terug bij een aantal lijntjes op 

de muts van de man rechts die naast de ster staat. Tegelijkertijd zijn de fijne lijntjes in de ster bij de 

Recueil-prent beter zichtbaar dan bij OB 5549, al speelt bij deze laatste wel mee dat de dunste lijntjes 

moeilijker zichtbaar zijn door de grijstoon die over heel de voorstelling ligt. Het onderlinge 

slijtageverschil valt dus mee en is niet zo groot als bij de impressies van Het Koekebakstertje uit de 

Dictionnaire des Graveurs en het Recueil. Daarmee lijkt OB 5549 in ieder geval dicht in de buurt van 

Henri-Louis te staan en vormt deze prent een late druk.      

 Tegelijkertijd zijn bovenstaande observaties slechts aanwijzingen en is er onmogelijk de 

concrete tijdsperiode uit af te leiden die tussen OB 5549 en de Recueil-prent heeft gezeten. Voor 

hetzelfde geldt blijkt deze periode toch vrij groot te zijn alleen is dit niet aan de slijtage af te lezen. 

Tussen OB 5549 en de staat I-drukken zien we bij de eerder genoemde referentielijnen ook weinig 

verschil in slijtage. Alleen de cirkellijnen in de ster zijn bij OB 5549 op één plek onderbroken terwijl bij 

alle staat I-drukken deze lijnen steeds doorlopen. Kortom, de analyse van de lijnslijtage is hier niet 

dusdanig concreet te krijgen dat het toeschrijvingskader ermee kan worden verkleind en een van de 

drie kandidaten zou afvallen. OB 5549 kan nog steeds zowel aan Watelet, Pierre-François als Henri-

Louis worden toegeschreven. Tegelijkertijd zijn voor de laatste kandidaat wel een aantal 

aanwijzingen gevonden die richting hem wijzen.  

 

Techniek 

Naast het zwart van de schaduwen die we bij alle prenten terugzien De ster van de koningen: een 

nachtstuk terugzien, valt bij OB 5549 de grijstint op die de voorstelling domineert. Nu lijkt er bij OB 

5549 sprake van slijtage en is het papier  van de prent geelgrijzig maar deze factoren alleen lijken niet 

de grijze waas te kunnen verklaren. Een aanwijzing hiervoor vinden we bij de kaarsvlam links op de 

voorstelling. In alle andere prenten is deze kaarsvlam opengehouden en steekt zij af tegen de 

omringende schaduwen. Maar bij OB 5549 zijn zowel de kaarsvlam als de omringende schaduwen 

dezelfde kleur grijs. Dit duidt op het gebruik van de meer uniforme tonaliteit van de plaattoon in 

plaats van het breder scala aan grijstinten dat met mezzotint of de drogenaald kan worden bereikt. 

Daarnaast had met het wiegijzer of de drogenaald vrij gemakkelijk om de kaarsvlam heen gewerkt 

kunnen worden en het zou ook logisch zijn geweest als dit ook was gedaan. Het openhouden van de 

kaarsvlam is namelijk cruciaal voor het claire obscure-karakter van De ster van de koningen: een 

nachtstuk. Nu had met plaattoon ook om de kaarsvlam heen gedrukt kunnen worden, maar dit een 

beduidend preciezer werk dan wanneer de grijstint zou zijn aangebracht met de drogenaald of het 

wiegijzer. Voor een onervaren drukker zou dit problemen kunnen opleveren. Omdat het grijs maken 

van de kaarsvlam een foutje lijkt, is op deze manier de plaattoontechniek de meest aannemelijke 

verantwoordelijke voor dit foutje.        

 Nu vermeldt de History of Rembrandt’s Copperplates dat in ieder geval Pierre-François nooit 

met plaattoon drukte, maar de bestudering van Het Koekenbakstertje heeft deze uitspraak enigszins 

genuanceerd. Zowel bij Pierre-François als Henri-Louis werd een aan hen gelieerde druk aangetroffen 

die aanwijzingen bevatte voor het gebruik van plaattoon. Daarmee zijn beide kandidaat voor het 

toepassen van deze techniek bij OB 5549. Watelet lijkt me iets minder waarschijnlijk. Deze 

koperplaateigenaar drukte weliswaar juist vrij vaak met plaattoon, maar hij deed dit om zo de stijl 

van Rembrandt te benaderen.97 Hierdoor acht ik hem zeer bedreven in deze techniek en vind ik het 

voor hem onwaarschijnlijk dat hij de kaarsvlam met inkt zou hebben bedekt. Bij de originele 

                                                           
97 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), pp. 275-276. 
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Rembrandt-prenten zien we dat het openlaten van de kaarsvlam cruciaal voor het claire obscure van 

de prenten. Bij de Basans heb ik meer mijn twijfels of zij zo vaardig te werk zullen zijn gegaan. Zij 

lijken toch minder ervaring te hebben met de plaattoontechniek.98 Wellicht dat de vergrijsde 

kaarsvlam een door een van hen gemaakte drukfout is.     

 

Esthetiek 

Nu bleek al dat Watelet in de geest van Rembrandt graag experimenteerde met plaattoon. Nu kan dit 

experimenteren met plaattoon extreme resultaten opleveren, zie bijvoorbeeld Rembrandts 

Kruisiging (drie kruisen). Zoals in het bovenstaande werd beredeneerd is het technisch gezien 

mogelijk en ook logischer voor het claire obscure van de voorstelling om de kaars vlam open te 

houden. Maar wellicht dat OB 5549 moet worden opgevat als een radicaal experiment waarmee de 

drukker wel of niet expres letterlijk buiten de lijntjes kleurde. In dat geval mag Watelet niet worden 

uitgesloten.            

 Voor Pierre-François lijkt het minder logisch dat hij zich gezien zijn achtergrond bezighield 

met kunstzinnig geëxperimenteer. De prenten die hij drukte voor zijn albums waren geen kunst- 

maar verzamelobjecten.99 Daarnaast kennen we van Pierre-François geen eigen prenten die door 

hem los werden verkocht.          

 Van Henri-Louis is wel bekend dat hij behalve zijn verzamelalbums ook losse prenten 

verkocht. Dit waren dezelfde prenten die hij ook voor zijn Recueils gebruikte. De vraag is of dat Henri-

Louis deze losse prenten wel soms in plaattoon afdrukte om zo meer hun aard van kunst- in plaats 

van verzamelobject te benadrukken. En dat zijn onervarenheid vervolgens het vrij povere resultaat 

van OB 5549 opleverde? Tegelijkertijd zou je je kunnen afvragen waarom Henri-Louis deze moeite 

zou ondernemen voor een losse prent als hij weinig ervaring had met het afdrukken in plaattoon.100 

Daarmee is het bovenstaande een aardige maar vooral ook speculatieve hypothese waar vooralsnog 

geen bewijs voor is aangetroffen. 

 

Papier      

Op de achterkant van OB 5548 zijn de rasterlijnen duidelijk zichtbaar in het papier. Hierdoor vallen 

Japans papier en velijnpapier uit te sluiten.101 Dat het prentpapier van redelijke kwaliteit is, blijkt 

wanneer men het vergelijkt met het papier van de Recueil-prent. Dit papier is ribbeliger en oogt 

dikker dan dat van OB 5549. Door de dunheid en weinig zichtbare vezels heeft het prentpapier van 

OB 5549 wel iets weg van de omschrijving van het papier zoals dat door Pierre-François zou zijn 

gebruikt. Maar dit papier zou ook gebruikt kunnen zijn door Henri-Louis voor zijn vroege drukken. 

                                                           
98 De vermoedelijke plaattooninkt van Het Koekebakstertje in de Dictionnaire des Graveurs van Pierre-François 
en in het Recueil Rembrandt van Henri-Louis in de Library of Congress lijkt enigszins slordig en willekeurig te zijn 
aangebracht. De inkt kleurt ook buiten de omtreklijnen van het koekebakstertje waardoor het net lijkt alsof zij 
gevangen zit in een grijze vlek.  
99 Al lijkt Pierre-François met de druk van Het Koekebakstertje in de Dictionnaire des Graveurs van het Library of 
Congress weldegelijk met plaattoon te hebben geëxperimenteerd. Maar niet in de extreme mate zoals dat voor 
OB 5549 het geval lijkt te zijn.   
100 De enige plaattoondruk van Henri-Louis die ik voor dit onderzoek ben tegengekomen, is het al 
eerdergenoemde Koekebakstertje in het Recueil in de Library of Congress. Tegelijkertijd is bij deze prent niet 
met honderd procent zekerheid vast te stellen dat het hier daadwerkelijk plaattoon betreft.   
101 Zie noot 90 voor de argumentatie waarom OB 5549 net als OB 5548 niet gedrukt kan zijn op Japans papier of 
velijnpapier.  
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Tegelijkertijd is het papier aangetroffen bij Het Koekebakstertje in de Dictionnaire des Graveurs van 

Pierre-François in het Rijksprentenkabinet witter van kleur dan dat van OB 5549. Deze laatste prent 

heeft een geelgrijzige kleur. Door deze kleur in combinatie met de dunheid en de weinig zichtbare 

papiervezels toont OB 5549 de meeste overeenkomst met het prentpapier van staat I-druk RP-P-OB-

331. Zodoende geeft het prentpapier van OB 5549 geen aanwijzing die nadrukkelijk wijst in de 

richting van Pierre-François, Henri-Louis of Watelet. Noch kan geen van deze drie worden uitgesloten 

op basis van het prentpapier.   

 

Beschadigingen    

Bij OB 5549 zijn een paar blauwe vlekken te zien die van linksboven naar rechtsonder lopen. Deze 

vlekken lijken gerelateerd te zijn aan de inkt van de plaattoon. Verdere beschadigingen zijn er niet te 

zien. De bruine vlekjes die op de papierranden van de Recueil-prent zitten, ontbreken hier. Dit lijken 

lijmvlekken te zijn die zichtbaar worden door de inferieure kwaliteit van het prentpapier.  

 

Bevindingen 

Het zwaarstwegende criteria, de lijnanalyse, laat voor OB 5549 drie kandidaten over, te weten 

Watelet, Pierre-François en Henri-Louis. De analyse van het voor OB 5549 gebruikte prentpapier 

levert geen duidelijke aanwijzingen op voor een van de drie kandidaten. Zowel Watelet, Pierre-

François als Henri-Louis zouden gebruik gemaakt kunnen hebben van dit prentpapier. Maar gekeken 

naar de bij OB 5549 toegepaste techniek in combinatie met de hieraan gekoppelde esthetiek lijkt 

Pierre-François hiervoor een iets twijfelachtigere kandidaat te zijn. Voor Watelet en Henri-Louis valt 

een iets sterker scenario te verzinnen waarom zij met plaattoon gedrukt zouden hebben. 

Tegelijkertijd bevatten deze scenario’s ook een aantal ongerijmdheden of onzekerheden. Zodoende 

kan Pierre-François niet definitief worden uitgesloten. Maar voor de toeschrijving van OB 5549 zijn 

Watelet en Henri-Louis iets waarschijnlijkere kandidaten, met de nadruk op ‘iets’.  

 

OB 5555: Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel 
 

Lijnen 

De uitgebreide bestudering van OB 5555 wijst uit dat dit een staat II-druk is.102 Dit is de eerste 

postume staat.103 Door wie deze staatsbewerking is gedaan, wordt niet vermeld in Hollstein. Wel 

meldt dit handboek dat het atelier van Henri-Louis Basan verantwoordelijk is voor staat III van de 

koperplaat. Zodoende begint het dateringskader voor de staat II-drukken bij Clement de Jonghe en 

eindigt dit bij Henri-Louis Basan.        

 Voor de onderlinge vergelijking van de staat II-drukken zijn een aantal referentiepunten 

gekozen. Zo zijn de fijne lijntjes op het gewaad van Christus grotendeels vervaagd bij OB 5555 terwijl 

bij de andere staat II-prenten deze lijntjes iets duidelijker zichtbaar zijn, zeker in het geval van RP-P-

OB-134 (afb. 5) en RP-P-OB-135 (afb. 6). Iets soortgelijks zien we terug bij de lijntjes op de broek van 

de man die op de voorgrond op een krukje zit. Deze lijntjes zijn bij RP-P-OB-134 en RP-P-OB-135 nog 

                                                           
102 Zie appendix I voor de uitgebreide argumentatie achter deze vaststelling.  
103 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), pp. 222-223. 
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intact. Bij OB 5555 ogen daarentegen de lijntjes meer aangebeten door het zuur en bij RP-P-OB-313 

(afb. 7) zijn de lijntjes niet langer aaneengesloten maar bestaan zij uit segmenten. Zodoende lijkt het 

erop dat OB 5555 en RP-P-OB-313 ouder zijn dan de andere twee staat II-prenten. Onderling lijkt RP-

P-OB-313 de oudste prent te zijn van de twee. Dit uit zich met name bij de gordijnen rechtsboven. 

Hier ogen de lijnen bij RP-P-OB-313 vager dan bij OB 5555.      

 Wanneer we OB 5555 vergelijken met de impressie uit het Recueil doet zich een interessante 

ontdekking voor die niet in Hollstein staat beschreven. Een aantal van de gordijnlijnen die bij RP-P-

OB-313 zo vervaagd waren, zijn bij de Recueil-prent (afb. 8) vervangen door nieuwe lijnen. Het lijkt er 

daarmee op dat de slijtage van onder andere de gordijnlijnen in deze prent aanleiding was voor 

Henri-Louis aanleiding om de koperplaat te bewerken. Ten tijde van OB 5555 echter bestond deze 

aanleiding nog niet en kon op deze druk nog RP-P-OB-313 volgen. Zodoende lijkt er een redelijke 

tijdskloof te bestaan tussen zowel OB 5555 en RP-P-OB-313 als tussen OB 5555 en de Recueil-prent. 

Hierdoor lijkt het uitgesloten dat OB 5555 een late druk is van Henri-Louis. Een vroege druk zou het 

daarentegen op basis van deze lijnanalyse wel kunnen zijn, al lijkt OB 5555 dus niet de oudste van de 

staat II-drukken te zijn. Hierdoor neigt de prent qua datering meer naar Pierre-François of Watelet. 

Alle  koperplaateigenaren die Watelet voorgingen kunnen we overigens afvinken. In Hollstein staat 

namelijk dat RP-P-OB-135 een De Bary-druk betreft (die kunnen we dus zeker afstrepen) en het lijkt 

er sterk op dat OB 5555 na deze druk komt.104 Als we kijken naar de historie van de koperplaten dan 

zien we dat de koperplaat van Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel van De Bary direct 

overgaat op Watelet.105  

 

Techniek 

De voorstelling oogt bij OB 5555 vrij grijs. Deze kleur is niet afkomstig van het geelwitte papier maar 

is ontstaan door de aanbrenging van grijze strepen. Deze strepen zijn het duidelijkst zichtbaar in de 

hoek rechtsonder. Het lijkt hier te gaan om drogenaaldschaduwen.106 De drogenaald werd vaak 

gehanteerd door Rembrandt dus het is aannemelijk dat Watelet ook gebruikmaakte van dit 

instrument. Er is het voorbeeld van de staat IV-bewerking van Jozef vertelt zijn droom waarbij gebruik 

is gemaakt van de drogenaald. In Hollstein staat dat Watelet waarschijnlijk verantwoordelijk is voor 

deze bewerking.107 Zodoende zou Watelet ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de 

drogenaaldschaduwen van OB 5555. Echter, als we kijken naar de impressie uit het Recueil dan is dit 

samen met OB 5555 waar de subtiele sporen zien van de drogenaald, bijvoorbeeld in de hoek 

rechtsonder. De fijne grijze lijntjes ontbreken bij RP-P-OB-313. Daarmee komt de eerdere vaststelling 

dat deze prent na OB 5555 volgde op losse schroeven te staan. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk 

dat de bij OB 5555 aangebrachte drogenaaldschaduwen bij RP-P-OB-313 alweer volledig waren 

versleten waardoor zij bij de Recueil-prent opnieuw moesten worden aangebracht. Daarvoor zouden 

er zo’n vijftig drukken tussen OB 5555 en RP-P-OB-313 moeten zitten en dit lijkt op basis van de 

lijnslijtage onwaarschijnlijk. Daarnaast zien we dat de drogenaaldschaduwen bij de Recueil-prent al 

enigszins zijn versleten. Logischer zou het daarom zijn dat RP-P-OB-313 voor OB 5555 komt en de 

Recueil-prent na OB 5555. Daarmee moet de oorzaak van de vager ogende gordijnlijnen van RP-P-OB-

313 gezocht worden in het minder diep afdrukken van de prent. De hypothese dat de slijtage van RP-

P-OB-313 de aanleiding vormde voor de staat III-bewerking wordt hiermee ontkracht.  

                                                           
104 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), pp. 222-223. 
105 Zie appendix II. 
106 Zie de appendix I voor de uitgebreide beredenering waarom het om drogenaaldschaduwen zou gaan.  
107 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), pp. 24-25. 
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Esthetiek 

De vraag is waarom er bij OB 5555 voor gekozen is om de gehele voorstelling grijzer te maken. Dat 

het donkerder maken van de voorstelling een duidelijk esthetisch doel kan dienen, blijkt uit de 

impressie van De Bary. Door de achtergrond rondom Christus grijs tot donkergrijs te maken krijgt de 

voorstelling een intiemere sfeer. Er ontstaat een chiaroscuro-achtig effect dat doet denken aan 

Rembrandt. Daarbij vormt de witgelaten Christus nu nog meer het middelpunt van de voorstelling. 

Hiermee vormt de vergrijsde voorstelling van OB 5555 een groot contrast. De nu grijs geworden 

Christus springt niet langer direct in het oog.  Door de vergrijzing oogt de voorstelling vlakker ten 

opzichte van de andere prenten. Net als bij OB 5549 wellicht het geval is, kan het hier gaan om een 

mislukt experiment. Er zijn in ieder geval geen duidelijke visuele argumenten zichtbaar die de 

hypothese bevestigen dat Watelet omwille van een Rembrandtesque esthetiek  de drogenaald heeft 

gehanteerd voor OB 5555. Zodoende is het niet waarschijnlijker dat Watelet in plaats van Pierre-

François of Henri-Louis verantwoordelijk is voor OB 5555.      

 Maar hoe waarschijnlijk is het dat Pierre-François en Henri-Louis de drogenaald zouden 

hebben gehanteerd voor OB 5555, er van uitgaande dat zij bekend waren met dit instrument. In het 

geval van Pierre-François is dit moeilijk voor te stellen. De drogenaaldschaduwen lijken bedoeld, al is 

het resultaat er niet naar, om OB 5555 als kunst- in plaats van verzamelobject te presenteren. 

Daarmee zou de prent minder toepasselijk zijn voor de verzamelalbums van Pierre-François.  

 Nu verkocht Henri-Louis behalve verzamelalbums ook losse prenten. Dit waren prenten die 

anders deel zouden hebben uitgemaakt van zijn Recueils maar blijkbaar overbleven. Daarmee lijkt 

het uitgesloten dat Henri-Louis speciaal voor deze prenten de koperplaat met de drogenaald blijvend 

zou opwerken. Dan zouden ze de prenten in het Recueil opeens ook over een afwijkende, 

kunstzinnige esthetiek beschikken terwijl deze prenten niet bedoeld waren als kunstobject maar als 

reproductie van de originele Rembrandt-prenten.       

 Toch zien we zowel bij OB 5555 als bij de Recueil-prent de toepassing van de 

drogenaaldtechniek en is de eerstgenoemde prent de tweede voorgegaan. Vanuit esthetisch 

perspectief valt niet te verklaren waarom Henri-Louis voor OB 5555 de drogenaald heeft gehanteerd. 

Tegelijkertijd kunnen we niet om de koppeling heen tussen beide prenten die de 

drogenaaldschaduwen wordt opgeroepen. Op basis hiervan kunnen we de hypothese formuleren dat 

OB 555 een vroege impressie is die niet in een Recueil van Henri-Louis terechtkwam en daarom door 

hem werd ingezet voor de losse verkoop. Het is een hypothese die op deze plek niet bewezen kan 

worden, maar die in ieder geval een verklaring geeft voor waarom we zowel bij OB 5555 als de 

Recueil-prent de drogenaaldschaduwen aantreffen. Deze verklaring brengt OB 5555 in verband met 

Henri-Louis maar verklaart dus niet waarom hij de drogenaald zou hebben gehanteerd. Dit zou een 

toeschrijving veel sterker maken. Tegelijkertijd is dit in dit geval niet noodzakelijk aangezien het 

verband tussen OB 5555 en de Recueil-prent al is aangetoond. Daarnaast valt er voor Pierre-François 

helemaal geen argument te verzinnen waarom hij de drogenaaldtechniek zou hebben toegepast. Bij 

Watelet kan wel een reden worden bedacht voor de drogenaaldschaduwen als we de toepassing van 

deze techniek beschouwen als een kunstzinnig experiment. Tegelijkertijd lijkt dit geen sterk 

argument aangezien het experiment nu niet bepaald een Rembrandtesque resultaat opleverde.   

  

Papier 

Er zijn weliswaar geen rasterlijnen te zien op de voor- of achterkant van OB 5555, toch lijkt het 

uitgesloten dat deze prent gedrukt is op Japans papier of velijnpapier. Door de vlekkerige 
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vezelstructuur ziet het papier op de achterkant van OB 5555 er anders uit dan het Japanse papier op 

de achterkant van DN. 1997 (afb. 50). OB 5555 is ook niet gedrukt op velijnpapier omdat het 

prentpapier daarvoor niet glad genoeg oogt en de vezels teveel zichtbaar zijn aan het 

papieroppervlak.          

 Vergeleken met de andere prenten toont het papier van OB 5555 de meeste overeenkomst 

met dat van RP-P-OB-314 (afb. 9). Deze prent is een staat IV-druk. Het atelier van Henri-Louis Basan 

is verantwoordelijk voor staat IV en dit is de laatst bekende staatsbewerking.108 RP-P-OB-314 komt 

uit een album van de negentiende-eeuwse Parijse kunsthandelaar Alvin-Beaumont. Deze Alvin-

Beaumont kwam rond 1907 in het bezit van de koperplaten van Rembrandt en heeft hier zelf ook 

een aantal prenten mee gedrukt.109 Dit zou kunnen betekenen dat RP-P-OB-314 gedrukt is door 

Henri-Louis Basan, Alvin-Beaumont of alle negentiende-eeuwse eigenaren van de koperplaten die 

tussen deze twee in zitten. Wat dat betreft vormt het papier van RP-P-OB-314 een zeer onzekere link 

tussen OB 5555 en Henri-Louis. Ook omdat het papier van de Recueil-prent veel geliger, vezeliger en 

dikker oogt dan dat van RP-P-OB-314. Nu is het natuurlijk zo dat Henri-Louis voor zijn vroege drukken 

ander papier gebruikte. Maar als staat IV-druk komt RP-P-OB-314 na de Recueil-prent dus van een 

vroege Henri-Louis druk kan geen sprake zijn. In die zin moeten we weinig waarde hechten aan de 

papierovereenkomsten tussen RP-P-OB-314 en OB 5555.      

 Behalve met RP-P-OB-314 deelt het papier van OB 5555 ook enige eigenschappen met dat 

van Het Koekebakstertje in de Dictionnaire des Graveurs in het Rijksprentenkabinet. Voor beide geldt 

dat het prentpapier er niet heel vezelig uitziet en wit van kleur is. Het papier van de Het 

Koekebakstertje is daarbij iets witter. Er is dus geen sprake van identieke match. In plaats daarvan 

vormen de geconstateerde overeenkomsten tussen het papier van OB 5555 en dat van de 

Dictionnaire des Graveurs een kleine aanwijzing in de richting van Pierre-François Basan. En dus ook 

in de richting van Henri-Louis omdat die voor zijn vroege drukken hetzelfde papier zou hebben 

gebruikt als zijn vader. Via een omweg komen we dus alsnog ook bij hem uit. Wat betreft de 

papieranalyse zijn er geen aanwijzingen dat Watelet verantwoordelijk is voor OB 5555.  

 

Beschadigingen 

Bij OB 5555 zijn als enige prent twee streepjes in de rechterbovenhoek van de voorstelling te zien. 

Het lijkt om een (druk)foutje te gaan. Esthetisch gezien is het in ieder geval onlogisch dat deze 

streepjes hier zitten. Tegelijkertijd is het te pietluttig om basis hiervan een hypothese te formuleren 

en te testen.    

 

Bevindingen 

De lijnanalyse geeft ons Watelet, Pierre-François of Henri-Louis Basan als mogelijke kandidaten voor 

OB 5555. De bestudering van de druktechniek en esthetiek van OB 5555 wijst vervolgens in de 

richting van een vroege of late druk van Henri-Louis. Dit omdat er door de bij beide prenten 

geconstateerde drogenaaldschaduwen een verband ontstaat tussen deze twee prenten. De 

papieranalyse levert een aantal kleine aanwijzingen die voor OB 5555 wijzen in de richting van een 

impressie van Pierre-François of een vroege druk van Henri-Louis. Als we nu de aanwijzingen van de 

                                                           
108 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), pp. 222-223. 
109 Hinterding 1993-94 (zie noot 2), pp. 275-276. Ergens rond 1916 kwam Alvin-Beaumont tot de conclusie dat 
de Rembrandt-koperplaten dusdanig versleten waren dat er niet meer mee gedrukt kon worden. Daarop 
bracht hij een laklaag aan zodat er definitief niet meer met de platen kon worden gedrukt.  
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lijn-, papier-, en techniekanalyse bij elkaar optellen dan geeft dit ons Henri-Louis als de belangrijkste 

kandidaat voor OB 5555. Maar van een definitieve toeschrijving kan geen sprake zijn omdat het hier 

om een optelsom gaat van aanwijzingen die ook tezamen geen sluitend bewijs vormen. Voor de 

toepassing van de drogenaaldtechniek en het gebruikte papier vallen respectievelijk Watelet of 

Pierre-François niet volledig uit te sluiten. Tegelijkertijd lijken zij veel minder waarschijnlijke 

kandidaten te zijn voor OB 5555 dan Henri-Louis aangezien het merendeel van de gedane observaties 

nadrukkelijk naar hem wijst. Hierbij weegt de zowel bij OB 5555 als de Recueil-prent geconstateerde 

toepassing van de drogenaald zwaar mee. Het is iets anders dan een definitieve toeschrijving maar in 

mijn ogen is Henri-Louis de meest waarschijnlijke kandidaat voor OB 5555. 

 

OB 5576: Jozef vertelt zijn droom 
 

Lijnen 

OB 5576  betreft een staat IV-druk.110 In Hollstein staat dat Watelet waarschijnlijk verantwoordelijk is 

voor deze staat van de koperplaat.111 De prent in het Recueil (afb. 30) van Henri-Louis Basan is ook 

een staat IV-druk. Zijn atelier is verantwoordelijk voor staat V. Daarmee hebben we voor OB 5576 

een dateringskader dat waarschijnlijk bij Watelet begint en eindigt bij Henri-Louis.    

 Op het eerste oog lijken OB 5576 en  de Recueil-prent elkaar als staat IV-drukken wat betreft 

lijnslijtage nauwelijks te ontlopen. De fijne drogenaaldlijntjes op het gewaad en de hand van de man 

die rechts van Jozef aan tafel zit, ogen bij beide prenten nog intact. Zeker wanneer je dit vergelijkt 

met de staat VI-druk RP-P-OB-292 (afb. 31). Hier zijn de lijntjes op het gewaad van de aan tafel 

zittende man veel meer versleten of soms zelfs verdwenen. Kijken we nu naar de lijntjes op de rug 

van de lezende vrouw, op de rechtermouw van Jozef, op het gewaad van de oude man en in zijn 

baard dan ogen deze lijntjes bij OB 5576 iets meer versleten dan bij de prent in het Recueil. Dat bij 

deze laatste de lijntjes op nieuw zijn uitgebeten of uitgediept met de burijn of drogenaald kan 

worden uitgesloten. Daarvoor ogen de lijntjes nog steeds te vaag en ontbreekt het hen aan 

opvallende kartels die wijzen op het opnieuw uitbijten van de lijnen. Zodoende lijkt OB 5576 na de 

prent uit het Recueil te komen. Daarmee zou het een late druk van Henri-Louis zijn.    

 

Techniek 

Wat opvalt aan OB 5576 is dat deze prent samen met die in het Recueil grijzer oogt dan de andere 

prenten. Dit vloeit voort uit de schaduw die met behulp van de drogenaald bij deze staat IV-drukken 

is aangebracht. Tussen deze drukken en de staat VI-druk RP-P-OB-292 moet relatief veel tijd hebben 

gezeten en we zien dan ook dat door het verslijten van de tere drogenaaldschaduw de voorstelling 

bij RP-P-OB-292 minder grijs is dan bij de staat IV-drukken. Onderling is er tussen OB 5576 en de 

Recueil-prent ook een verschil in grijsheid. Omdat het prentpapier van OB 5576 grijzer van kleur is, 

oogt deze impressie grijzer dan de Recueil-impressie.  

 

 

                                                           
110 Zie appendix I voor de redenering achter deze vaststelling.  
111 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), pp. 24-25. 
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Esthetiek 

De geconstateerde drogenaaldschaduwen stelt ons voor de vraag waarom deze techniek is toegepast 

bij OB 5576. Een esthetisch argument voor het donkerder maken van de voorstelling is duidelijk 

zichtbaar bij De Bary-druk RP-P-1987-160 (afb. 29). Door het zwarter maken van de kleding van de 

figuren die Jozef omringen, vormt de wit gehouden profeet nog meer het middelpunt van de 

aandacht. Deze keuze lijkt in lijn te zijn met het gedachtegoed van Rembrandt. Bij staat III, dit is de 

staat die voorafgaat aan de postume staatbewerkingen, zien we dat Rembrandt ook veel meer 

schaduw heeft toegevoegd aan de kleding van de figuren rondom Jozef.    

 De drogenaaldschaduw van OB 5576 beperkt zich daarentegen niet tot de kleding van de 

figuren maar doopt de gehele voorstelling onder in grijs. Hierdoor ontstaat hetzelfde effect als bij OB 

5555. In plaats van bepaalde accenten aan te brengen doet het grijs van de drogenaald de 

voorstelling vervlakken. Net als bij OB 5555 werpt zich daarmee de vraag op of we hier te maken met 

een bewuste esthetische keuze of een radicaal en ogenschijnlijk mislukt experiment. Bij dit laatste 

kan de onervarenheid van de etser met de drogenaaldtechniek een rol spelen.   

 Watelet lijkt toch over enige drogenaaldervaring te beschikken en hij etste in de geest van 

Rembrandt. Van Pierre-François en Henri-Louis Basan is niet bekend of zij ook graveerden met de 

drogenaald. Wat betreft Pierre-François lijkt dit moeilijk voor te stellen. Door de 

drogenaaldschaduwen lijkt OB 5576 eerder de rol van kunst- dan van verzamelobject te vervullen. 

Daarmee zou de prent minder toepasselijk zijn voor de verzamelalbums van Pierre-François en het 

moge inmiddels duidelijk zijn dat er geen los verkochte prenten van hem bekend zijn. Henri-Louis 

verkocht wel losse prenten maar deze zouden anders deel hebben uitgemaakt van zijn Recueils en 

daardoor zou het niet logisch zijn dat voor de losse verkoop deze prenten en dus ook de koperplaten 

speciaal tot kunstwerk werden opgewerkt. Maar in het geval van Jozef vertelt zijn droom zien we dat 

voor de Recueil-prent de drogenaald ook is gehanteerd, zij het dat de fijne drogenaaldlijntjes bij deze 

prent al iets meer zijn versleten. Op basis hiervan kunnen we net als bij de casus van OB 5555 de 

hypothese formuleren dat OB 5576 een prent is die niet in een Recueil van Henri-Louis terechtkwam 

en daarom door hem werd ingezet voor de losse verkoop. Net als bij OB 5555 kan niet verklaard 

worden waarom Henri-Louis de drogenaald zou hebben gehanteerd voor OB 5576 en de Recueil-

prent. Maar het staat onomwonden vast dat deze techniek alleen bij deze twee prenten is 

geconstateerd en dat OB 5576 na de Recueil-prent lijkt te komen. Daarmee is het voor nu het meest 

aannemelijk dat Henri-Louis en niet Pierre-François of Watelet verantwoordelijk is voor de bij OB 

5576 toegepaste drogenaaldtechniek.     

 

Papieranalyse 

Bij OB 5576 zijn de papiervezels op de voorkant en de rasterlijnen op de achterkant van de prent vrij 

goed zichtbaar. Japans papier en velijnpapier kunnen daardoor worden uitgesloten. Op de 

papierranden zijn op de voorkant met de loep een aantal deukjes zichtbaar. Daarnaast zit er een klein 

scheurtje in de rechterbovenhoek van het papier. Dit is niet te vergelijken met de hoeveelheid 

deukjes die zichtbaar zijn op de randen van de prent uit het Recueil. Dit papier oogt ook geliger dan 

dat van OB 5576. Wel toont OB 5576 meer overeenkomst met het Recueil-papier, zeker qua 

zichtbaarheid van de vezels, dan met het prentpapier van Het Koekebakstertje in de Dictionnaire des 

Graveurs van Pierre-François. Maar het dichtst in de buurt van het prentpapier van OB 5576 komt 

het papier van RP-P-OB-292. Het enige verschil is dat het papier van OB 5576 geliger is. RP-P-OB-292 

is een staat VI-druk die afkomstig is uit een album van Alvin-Beaumont.112 Dat betekent dat deze 

                                                           
112 Hinterding, Rutgers en Luijten 2013 (zie noot 48), pp. 24-25.. 
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koperplaateigenaar of een van de andere negentiende-eeuwse koperplaateigenaren, inclusief Henri-

Louis Basan, verantwoordelijk kan zijn voor deze prent.113 Zodoende zien we met de overeenkomsten 

tussen het prentpapier van RP-P-OB-292 en OB 5576 en tussen het papier van de Recueil-prent en OB 

5576 twee observaties die wijzen naar Henri-Louis in plaats van Pierre-François of Watelet. 

Tegelijkertijd kunnen er geen definitieve uitspraken worden gedaan op basis van deze twee 

observaties. Daarvoor zijn er te weinig feiten en teveel vermoedens.  

 

Beschadigingen 

Boven de tulband van de man die achter Jozef staat, bevindt zich een halve maantje dat wit kleur 

omdat hier het papier zichtbaar is. Hier is iets fout gedaan tijdens het drukken van de prent. Verder 

zijn er bij OB 5576 geen opvallende beschadigingen te zien. Bij de Recueil-prent zijn wel allerlei 

bruine vlekken te zien waarschijnlijk worden veroorzaakt door de lijm. Deze lijmvlekken zoude dan 

samenhangen met de inferieure kwaliteit van het prentpapier.  

 

Bevindingen 

Bij de analyse van OB 5576 valt op dat zowel de bestudering van de lijnen, druktechniek, esthetiek als 

het papier aanwijzingen geven voor Henri-Louis Basan als schepper van deze prent. Tegelijkertijd is 

elk van deze aanwijzing apart niet sterk genoeg om de doorslag te geven voor een toewijzing. Maar 

deze aanwijzingen kunnen in dit geval bij elkaar worden opgeteld omdat zij elkaar niet tegenspreken. 

Op deze manier winnen de aanwijzingen aan zeggingskracht en kunnen zij dienen als argumenten 

voor de toeschrijving van OB 5576 aan Henri-Louis Basan. Met name het gegeven dat alleen bij OB 

5576 en de Recueil-prent drogenaaldschaduwen zijn geconstateerd en dat op basis van de lijnanalyse 

OB 5576 na de Recueil-prent lijkt te komen, maakt het dat ik OB 5576 toe wil schrijven aan Henri-

Louis Basan. Maar tegelijkertijd pleit ik voor herkomstonderzoek om deze toeschrijving te bevestigen 

of te verwerpen. Op de achterkant van OB 5576 staat namelijk geschreven dat deze prent afkomstig 

is uit een Recueil van Basan uit 1785 en waarvan Pierre-François dus de uitgever moet zijn geweest. 

Omdat het niet duidelijk is wie de Nederlandse tekst op basis van welke informatie op de achterkant 

van de prent heeft geschreven, kan niet zomaar worden aangenomen dat deze tekst juist is. Mijn 

visuele analyse spreekt dit in ieder geval tegen. Men dient daarom de herkomst van OB 5576 uit te 

pluizen om, indien mogelijk, de waarheid te achterhalen. 

  

Conclusie 
Dit onderzoek begon met de bestudering van een groep van negentien Boijmans-prenten waarvan 

het vermoeden bestond dat deze gedrukt waren door een van de beide Basans.114 Van deze groep 

werden vervolgens OB 5548, OB 5549, OB 5555 en OB 5576 uitgekozen voor de visuele analyse. Op 

de objectlijst van Boijmans werden deze prenten nog toegeschreven aan Rembrandt. Deze 

toeschrijving kan dankzij de analyse voor alle vier de prenten worden verworpen. Door de 

staatsomschrijvingen en de lijnslijtage van de verschillende prenten te bestuderen is duidelijk 

geworden dat alle vier de prenten postume drukken zijn. Voor OB 5548 en OB 5555 komen we door 

                                                           
 
113 Zie appendix II. 
114 Zie appendix III. 
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de lijnanalyse tot een dateringskader dat loopt van Claude-Henri Watelet tot en met een vroege 

impressie van Henri-Louis. Voor OB 5549 geldt een dateringskader dat begint bij Watelet en eindigt 

bij een late impressie van Henri-Louis, waarbij het accent op deze laatste ligt. Bij OB 5576 wijst wat 

betreft de lijnanalyse alles op een late druk van Henri-Louis.     

 Mijn hoop was dat ik met behulp van de andere vier criteria het op de lijnanalyse gebaseerde 

dateringskader verder kon specificeren. Dit is slechts ten dele zo gebleken. Bij OB 5548 zien we dat 

de geobserveerde techniek en esthetiek geen interessante aanwijzingen opleveren. De analyse van 

het papier levert wel een interessante aanwijzing op maar dan in negatieve zin. Het voor OB 5548 

geconstateerde papier contrasteert met het dateringskader en dit heeft tot gevolg dat een late druk 

van Henri-Louis voor OB 5548 niet langer kan worden uitgesloten. Zodoende wordt het 

dateringskader van deze impressie niet smaller maar breder. Bij OB 5549 levert de papieranalyse 

niets interessants op. Daarentegen leiden de toegepaste techniek en esthetiek tot interessante 

aanwijzingen die een voorkeur geven voor Henri-Louis en Watelet in plaats van Pierre-François als 

mogelijke scheppers van OB 5549. Tegelijkertijd bevatten deze aanwijzingen een aantal 

ongerijmdheden waardoor het niet mogelijk is om op basis hiervan een definitieve toeschrijving te 

vormen. Bij OB 5555 zien we iets soortgelijks als bij OB 5548: de voor deze prent toegepaste 

drogenaaldtechniek zorgt ervoor dat we ons dateringskader moeten herzien. In tegenstelling tot bij 

OB 5548 levert deze herziening een concreter beeld op van de herkomst van OB 5555. Doordat deze 

prent nu gezien kan worden als zowel een vroege of late druk van Henri-Louis, stelt deze zich 

nadrukkelijker kandidaat voor OB 5555. De papieranalyse sluit dit ook niet uit. Van de definitieve 

toewijzing van OB 5555 aan Henri-Louis is echter geen sprake omdat hiervoor vooralsnog te weinig  

feitelijk bewijs is. Henri-Louis is echter wel de meest waarschijnlijke kandidaat op een basis van de 

optelling van de observaties en de hieraan gekoppelde redeneringen die plausibel maar soms ook 

noodgedwongen deels speculatief van aard zijn. Bij OB 5576 tot slot beamen de observaties van de 

techniek, esthetiek en het papier van de prent het oordeel van de lijnanalyse dat Henri-Louis de 

meest waarschijnlijke kandidaat is voor OB 5576. Daarom durf ik voor deze impressie wel een 

toewijzing te doen en dan wel voor Henri-Louis Basan. Tegelijkertijd is herkomstonderzoek nodig om 

deze toeschrijving te bevestigen of te verwerpen aangezien in het geval van OB 5576 de visuele 

analyse en de aantekeningen op de achterkant van de prent elkaar tegenspreken. Daarnaast is een 

herkomstonderzoek naar de andere drie Boijmans-prenten uiteraard ook zeer gewenst.115 

 Ondanks dat er meer duidelijk is geworden rondom de Boijmans-prenten heeft de visuele 

analyse slechts geleid tot één voorlopige toeschrijving. Dit valt niet te wijten aan de voor de analyse 

gekozen criteria. Deze beslaan een zo breed mogelijk spectrum en zijn nadrukkelijk gebaseerd op 

historische informatie rondom de drukpraktijken van de Basans. Helaas is deze informatie nog niet 

compleet en hier liep ik dan ook tegenaan bij bijvoorbeeld de bestudering van de toegepaste 

techniek en hieraan gekoppelde esthetiek voor de Boijmans-prenten. Bij OB 5549, OB 5555 en OB 

5576 zien we bijvoorbeeld interessante toepassingen van de drogenaald- en plaattoontechniek. Met 

name OB 5555 en OB 5576 tonen daarbij duidelijk overeenkomsten met elkaar. Maar omdat we vrij 

weinig weten over de door Basans toegepaste etstechnieken en de door hun eventuele losse 

verkoop van prenten, kan er in het geval van OB 5555 geen toewijzing worden gedaan omdat de 

geconstateerde drogenaaldschaduwen niet afdoende verklaard kunnen worden. In ieder geval kan er 

geen uitspraak worden gedaan die meer is dan een plausibele maar hypothetische redenering. 

 Om met behulp van een visuele analyse nog beter Basan-impressies te kunnen opsporen en 

in kaart te brengen zou er eerst meer onderzoek gedaan moeten worden naar de verschillende 

criteria. Hiervoor is het interessant om te kijken naar recente ontwikkelingen binnen de Digital Art 

History. Bij het onderzoek naar de originele Rembrandt-prenten zien we dat men momenteel 

                                                           
115 Zie noot 11. 
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geavanceerde computeralgoritmes inzet die digitale stralingsfoto’s kunnen aflezen om zo het 

precieze rasterlijnpatroon van het prentpapier in kaart te brengen.116 Door dit patroon te vergelijken 

met de patronen van ander prentpapier kan bepaald worden of bepaalde prenten van hetzelfde 

stapeltje papier afkomstig zijn en daardoor wellicht eenzelfde datering dragen. Het zou interessant 

zijn als een dergelijke techniek valt toe te passen voor het prentpapier van de Basans.    

 Daarnaast zie ik zelf nog een andere rol weggelegd voor digitale technologieën en hun 

kenmerkende precisie. De inspiratie hiervoor kreeg ik toen Erik Hinterding mij vertelde dat de zoom- 

en swipefuncties van bepaalde beeldprogramma’s hem in staat stelden om in prenten details te 

ontdekken die hij nog nooit eerder had gezien.117 Maar anno 2016 zijn er kunsthistorici die bepleiten 

dat Hinterdings methodiek inmiddels net zo ouderwets is als de loep.118 Want waarom zou je zelf nog 

alle lijntjes van een prent een voor een aflopen als de ‘ogen’ van een computer veel scherper en 

verfijnder zijn? In zijn artikel How to Compare One Million Images? (2012) legt Lev Manovich uit hoe 

hij deep learning algoritmes inzette om de plaatjes van een miljoen manga-albums te bestuderen.119 

Hiermee kon veel preciezer in kaart gebracht worden hoe de manga-albums onderling verschilden 

wat betreft de weergave van schaduwen. De algoritmes van Manovich konden namelijk 255 

verschillende grijswaarden onderscheiden terwijl het menselijk oog misschien hooguit vijftig tinten 

grijs registreert. Soortgelijke deep learning algoritmes kunnen volgens mij nog beter dan de 

connaisseur het kleurverschil herkennen tussen de slijtende lijnen van de Rembrandt-prenten. En in 

plaats van noodgedwongen slechts een paar nog voor het oog zichtbare lijnen te moeten kiezen als 

referentiepunt zou de computer in principe ieder lijntje hoe dun ook moeten herkennen en wat 

betreft de grijswaarde kunnen vergelijken met iedere andere lijn op de prent. Zodoende kan met 

behulp van deep learning algoritmes de slijtage van Rembrandt-prenten veel nauwkeuriger in kaart 

worden gebracht. Daarbij kan het algoritme al deze verschillende lijnpatronen onthouden en als een 

soort van vingerafdruk opslaan in een database. Door deze database kan vervolgens handmatig 

worden gezocht. Maar nog efficiënter en waarschijnlijk ook effectiever is het om het algoritme zelf 

door de database te laten zoeken en de verschillende lijnpatronen van de duizenden prenten met 

elkaar te laten vergelijken om zo een onderlinge chronologie vast te stellen.    

 Deze database zou niet enkel uit lijnpatronen hoeven te bestaan maar kan bijvoorbeeld ook 

aangevuld worden met informatie over de toegepaste esthetiek en techniek bij prenten. Zo kan men 

checken of de typische drogenaaldtoepassingen bij OB 5555 en OB 5576 ook bij andere postume 

prenten voorkomen en of hiermee een bepaald patroon duidelijk wordt dat wijst naar Henri-Louis 

Basan. Een analoge variant van deze database bestaat al in de vorm van de New Hollstein Series. 

Maar het lijkt mij goed als deze handboeken worden gedigitaliseerd en het daardoor mogelijk wordt 

om nieuwe informatie aan de handboeken toe te voegen, bijvoorbeeld wat betreft de 

geconstateerde drogenaaldschaduwen. Daarnaast maakt de digitalisatie van Hollstein het mogelijk 

                                                           
116 R.C. Johnson e.a., ‘Hunting for Paper Moldmates among Rembrandt’s Prints: Chain-line pattern matching’, 
toegezonden voor publicatie naar IEEE Signal Processing Magazine in 2014 (en in 2015 gepubliceerd), p. 1. < 
http://people.ece.cornell.edu/johnson/JSEH.pdf> (2 november 2016). 
117 Zie noot 43. 
118 J. Drucker, ‘Is There a “Digital” Art History?’, Visual Resources, 29:1-2 (2013), p. 7. Johanna Drucker maakt 
een onderscheid tussen Digital en Digitized Art History. Het zelfstandig bestuderen van Rembrandt-prenten 
met behulp van de computer zou in haar optiek een voorbeeld zijn van Digitzed Art History. Met behulp van 
digitale technologie is het fysieke materiaal, de etsen van Rembrandt,  gedigitaliseerd en er zijn tools 
ontwikkeld, bijvoorbeeld de zoomfunctie, die de kunsthistoricus helpen met zijn traditionele bestudering van 
de prenten. Maar volgens Drucker is er pas echt sprake van Digital Art History als de computer zelf een visuele 
analyse maakt van de Rembrandt-etsen. De kans is groot dat deze analyse zal afwijken van die van de 
kunsthistoricus en daardoor pas echt tot nieuwe ontdekkingen leidt.  
119 L. Manovich, ‘How to Compare One Million Images?’ in: D.M. Berry, Understanding Digital Humanities, 
Basingstoke 2012, p. 262. 

http://people.ece.cornell.edu/johnson/JSEH.pdf
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om ‘distant reading’-strategieën toe te passen.120 Met behulp van zoekalgoritmes kan met één 

muisklik duidelijk worden hoe vaak het woord ‘drogenaaldschaduw’ voorkomt in Hollstein en voor 

welke prenten dit woord is gebruikt. Het meer beperkte brein van de mens leent zich niet zo goed 

voor het leggen van dit soort grootschalige verbanden. Maar de computer maakt deze nieuwe 

manier van denken mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat we door het inzetten van dit soort digitale 

technologie bij de visuele analyse van Rembrandt-prenten nog veel nieuws gaan ontdekken. 

Misschien kan het een doorbraak opleveren net als toen Erik Hinterding voor het eerst met zijn 

vinger voorzichtig over het muiswieltje schoof en de afbeelding op het scherm steeds dichter op hem 

afkwam.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 D.M. Berry, ‘Introduction: Understanding the Digital Humanities’, in: D.M. Berry, Understanding Digital 
Humanities, Basingstoke 2012, pp. 1-2. Bij ‘distant reading’ gebruikt men computers voor de kwantitatieve 
analyse van literatuur. Waar de hersenen van een mens een heel leven nodig hebben voor de verwerking van 
bijvoorbeeld vijftienduizend negentiende-eeuwse boeken, daar is het voor de computer mogelijk om in zeg een 
uurtje alle in de negentiende eeuw gepubliceerde boeken door te nemen en te tellen het aantal keren dat het 
woordje ‘kunstenaar’ in deze boeken voorkomt. 
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Appendix I: notities visuele analyse 
 

Het Koekebakstertje (1635, NHD 144) 

 Lijnen Techniek Esthetiek Papier Beschadigingen 
RP-P-OB-212 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

RP-P-OB-212 is volgens 
Hollstein een staat I-druk. 
De prent moet als 
onvoltooid worden 
beschouwd. Heel veel lijnen 
en arceringen ontbreken 
nog in bijvoorbeeld de 
kleding van de 
koekenbakkende vrouw en 
van die van de man die 
over haar heen staat 
gebogen. Wel zijn er lijnen 
zichtbaar tussen de 
linkerarm van de gebogen 
man en de man rechts van 
hem die een koek in zijn 
hand heeft. Verder zijn er 
fijne lijnen zichtbaar op het 
gewaad van de man met de 
koek en op de tafel waar hij 
met zijn linkerelleboog op 
leunt. Het fijne lijntje op de 
knie van het jongetje 
vooraan op de grond is ook 
duidelijk zichtbaar.  

Geen sporen van een 
speciale techniek 
zichtbaar.  

Deze prent kent een 
zeer schetsmatig 
karakter. Dit lijkt niet 
zozeer voort te komen 
uit esthetische redenen 
maar omdat de prent 
simpelweg nog niet af 
is. RP-P-OB-212 moet 
daarom als proefdruk 
worden beschouwd.  

Witgrijzig papier dat 
dun oogt en waarvan 
de vezels nauwelijks 
zichtbaar zijn. Met 
enige moeite zijn de 
rasterlijnen op de 
achterkant van de 
prent waar te nemen. 
Pas wanneer de prent 
in het licht wordt 
gehouden is de 
voorstelling door de 
achterkant heen 
zichtbaar.    
 
  
 

Linksboven in de 
voorstelling zijn een 
paar rechte lijnen in 
het papier zichtbaar. 
Aangezien zich er 
geen inkt in deze 
lijnen bevindt, lijkt 
het erop dat deze 
lijnen in het papier 
zijn gekrast. Maar bij 
de andere staat II-
drukken komen deze 
krassen ook voor. 
Deze krassen zijn dus 
afkomstig van de 
koperplaat en 
daarmee niet uniek 
voor  RP-P-OB-212. 

RP-P-OB-213 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

RP-P-OB-212 is volgens 
Hollstein een staat II-druk. 
Nieuwe lijnen en 
arceringen zijn toegevoegd 
bij bijvoorbeeld de kleding 
van het koekenbakkende 
vrouwtje en de man die 
over haar heen buigt. Lijnen 
zijn zichtbaar tussen de 
linkerarm van de buigende 
man en de man rechts van 
hem die een koek in zijn 
hand heeft. Verder zijn er 
fijne lijnen zichtbaar op het 
gewaad van de man met de 
koek en op de tafel waar hij 
met zijn linkerelleboog op 
leunt. Ook het fijne lijntje 
op de knie van het jongetje 
op de grond is goed 
zichtbaar.  Op de 
bovenkant van het mandje 
rechts zit een stukje ‘false 
biting’. 

Geen sporen van een 
speciale techniek 
zichtbaar.  

Door de fijne lijntjes en 
de fijne arceringen 
waarvan de witruimtes 
veelal zijn 
opengehouden valt RP-
P-OB-213 te 
omschrijven als een 
prent met een 
schetsmatig karakter. In 
tegenstelling tot  RP-P-
OB-212 is deze prent 
wel af te noemen. Door 
het zwarter maken van 
de kleding van het 
koekenbakstertje is er 
een groter contrast 
ontstaan tussen haar en 
de omringende figuren.    

Grijzig papier dat dun 
oogt en waarvan de 
vezels nauwelijks 
zichtbaar zijn.  De 
rasterlijnen op de 
achterkant van de 
prent zijn duidelijk 
zichtbaar. De 
voorstelling is ook 
door het papier heen 
op de achterkant 
zichtbaar. 
 

De krassen linksboven 
in de voorstelling zijn 
duidelijk zichtbaar.  

RP-P-1961-1056 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

RP-P-1961-1056 is volgens 
Hollstein een staat II-druk.  
Nieuwe lijnen en 
arceringen zijn toegevoegd 
bij bijvoorbeeld de kleding 

Geen sporen van een 
speciale techniek 
zichtbaar.  

Door de fijne lijntjes en 
de fijne arceringen met 
veelal opengehouden 
witruimtes valt  RP-P-
1961-1056  te 

Witgrijzig papier 
waarvan de vezels 
nauwelijks zichtbaar 
zijn en dat dun oogt. 
De rasterlijnen op de 

Linksboven in het 
papier zijn krassen 
zichtbaar.  
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van het koekenbakkende 
vrouwtje en de man die 
over haar heen buigt. Lijnen 
zijn zichtbaar tussen de 
linkerarm van de buigende 
man en de man rechts van 
hem die een koek in zijn 
hand heeft. Verder zijn er 
fijne lijnen zichtbaar op het 
gewaad van de man met de 
koek en op de tafel waar hij 
met zijn linkerelleboog op 
leunt. Ook het fijne lijntje 
op de knie van het jongetje 
op de grond is goed 
zichtbaar. Op de bovenkant 
van het mandje rechts zit 
een stukje ‘false biting’. 

omschrijven als een 
prent met een 
schetsmatig karakter. 
Door het zwarter 
maken van de kleding 
van het 
koekenbakstertje is er 
een groter contrast 
ontstaan tussen haar en 
de omringende figuren.    

achterkant zijn 
enigszins zichtbaar. 
De voorstelling is vrij 
duidelijk door het 
papier heen 
zichtbaar.   
 oogt dun.  

RP-P-OB-339 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

RP-P-OB-212 is volgens 
Hollstein een staat II-druk. 
Nieuwe lijnen en 
arceringen zijn toegevoegd 
bijvoorbeeld op de kleding 
van het koekenbakkende 
vrouwtje en de man over 
haar heen buigt. Lijnen zijn 
zichtbaar tussen de 
linkerarm van de 
vooroverbuigende man en 
de man rechts van hem met 
een koek in zijn hand. Deze 
lijnen zijn wel minder goed 
zichtbaar dan bij RP-P-
1961-1056 en RP-P-OB-213. 
Verder zijn er fijne lijnen 
zichtbaar op het gewaad 
van de man met de koek en 
op de tafel waar hij met zijn 
linkerelleboog op leunt. Het 
fijne lijntje op de knie van 
het jongetje onderaan is 
nog duidelijk zichtbaar.  
Op de bovenkant van het 
mandje rechts zit een 
stukje ‘false biting’.  

Geen sporen van een 
speciale techniek 
zichtbaar. 

Door de fijne lijntjes en 
de fijne arceringen met 
veelal opengehouden 
witruimtes valt  RP-P-
1961-1056  te 
omschrijven als een 
prent met een 
schetsmatig karakter. 
De schaduwplekken op 
de kleding van het 
koekenbakstertje zijn 
minder zwart dan bij  
RP-P-OB-213. Er lijkt 
hier iets niet helemaal 
goed zijn te gaan 
tijdens het drukproces. 
Zo zitten er ook een 
aantal vreemde, 
lichtgrijze vlekken op 
bijvoorbeeld de 
linkerarm van het 
koekenbakstertje. Deze 
vlekken zijn sowieso 
niet ontstaan door een 
fout tijdens het 
fotograferen van de 
prent.  

Gelig papier waarvan 
de vezels duidelijk 
zichtbaar zijn en 
robuust ogen.  Het 
logo van een van de 
voormalige eigenaren 
van deze prent is 
door het papier heen 
op de voorkant in de 
voorstelling zichtbaar. 
Andersom is de 
voorstelling goed op 
de achterkant van het 
papier te zien. De 
rasterlijnen van het 
papier zijn hier niet te 
zien.  

Behalve de grijze 
vlekken zijn ook de 
krassen linksboven in 
het papier zichtbaar, 
zij het minder goed 
dan bij de andere 
drukken van staat I en 
II. Daarnaast zijn er 
veel vlekken zowel 
voor als achter op de 
prent zichtbaar.  

Prent uit 
Dictionaire des 
Graveurs (1789) 
van Pierre-
François Basan 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat IV-druk. 
In de rechterbovenhoek 
van de voorstelling is 
gegraveerd No. 122. Lijnen 
zijn nog zichtbaar tussen de 
linkerarm van de 
vooroverbuigende man en 
de man rechts van hem die 
een koek in zijn hand heeft. 
Verder zijn de twee lijnen 
op het gewaad van de man 
met de koek nog zichtbaar. 
Ook de diagonale lijn op de 
knie van het jongetje op de 
grond is nog duidelijk 
zichtbaar. De fijne lijntjes 

Geen sporen van een 
speciale techniek 
zichtbaar.  

Door de fijne lijntjes en 
de fijne arceringen met 
veelal opengehouden 
witruimtes heeft deze 
prent uit de Dicionnaire 
des Graveurs een 
schetsmatig karakter. 
Door het zwarter 
maken van de kleding 
van het 
koekenbakstertje is er 
een groter contrast 
ontstaan tussen haar en 
de omringende figuren. 
Het relatief witte papier 
van deze prent maakt 

Het papier is redelijk 
wit van kleur en de 
vezels zijn nauwelijks 
zichtbaar. De prent is 
in een album 
ingeplakt dus kunnen 
er geen uitspraken 
worden gedaan over 
de achterkant van de 
prent.  
  
 

Er zijn geen 
beschadigingen 
zichtbaar.  
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op tafel zijn minder goed 
zichtbaar. De arceringen op 
de linkermouw van het 
koekenbakstertje zijn nog 
netjes open gebleven. 
De arcering van het mandje 
rechts bestaat uit fijne 
lijntjes. 
 

dit contrast alleen nog 
maar groter.     

313 L 5, 33, uit 
het Recueil 
Rembrandt (c. 
1808) van 
Henri-Louis 
Basan. 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat VI-druk. 
Het bij staat V in de 
rechterbovenhoek 
gegraveerde Pag. 122 (als 
vervanging van No. 122) en 
het in de linkerbovenhoek 
gegraveerde Tom. II e. is bij 
staat VI weggewerkt maar 
overblijfselen van de 
inscriptie zijn nog vaag te 
zien. Daarnaast is een deel 
van de lijnen in de 
rechterbovenhoek 
weggehaald. De lijnen zijn 
deels vervaagd tussen de 
linkerarm van de 
vooroverbuigende man en 
de man rechts van hem die 
een koek in zijn hand heeft. 
De fijnere lijnen op het 
gewaad van de man met de 
koek en de diagonale lijn op 
de knie van het jongetje 
onderaan zijn nog wel 
zichtbaar. De fijne lijntjes 
op tafel rechts zijn 
nagenoeg volledig 
verdwenen. De arceringen 
op linkermouw van het 
koekenbakstertje zijn 
dikker met zwart aangezet 
en minder opengebleven. 
De arcering van het mandje 
rechts bestaat uit fijne 
lijntjes. Alleen linksboven 
op het deksel lijkt sprake 
van een beetje ‘false 
biting’.  
 

Geen sporen van een 
speciale techniek 
zichtbaar.  

Door de fijne lijntjes en 
de fijne arceringen met 
veelal opengehouden 
witruimtes heeft de 
prent uit het Recueil 
een schetsmatig 
karakter. Door het 
zwarter maken van de 
kleding van het 
koekenbakstertje is er 
een groter contrast 
ontstaan tussen haar en 
de omringende figuren. 
Bij deze prent is het 
contrast vrij groot 
omdat een deel van de 
arceringen, 
bijvoorbeeld op de 
mouw van het 
koekenbakstertje, met 
zwart zijn dichtgeslibd.    

Gelig papier dat dik 
oogt en waarvan de 
vezelstructuur 
duidelijk te zien is. De 
prent is in een album 
ingeplakt dus er 
kunnen geen 
uitspraken worden 
gedaan over de 
achterkant van de 
prent.  
 

De rechterrand van 
de prent is zeer 
vezelrijk en er zijn 
veel deukjes op te 
zien terwijl de 
linkerrand van de 
prent veel minder 
vezelig is en minder 
deukjes kent.  
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Prent uit 
Dictionaire des 
Graveurs 
(1809?) van 
Henri-Louis 
Basan. 
(Universiteitsbi
bliotheek, 
Universiteit 
Utrecht)  

Deze prent uit de 
Dictionnaire des Graveurs 
voldoet niet aan de 
omschrijving van staat IV in 
Hollstein maar wel aan om 
de omschrijving van staat 
VI.  Het bij staat V in de 
rechterbovenhoek van de 
voorstelling gegraveerde 
Pag. 122 en het in de 
linkerbovenhoek 
gegraveerde Tom. II e. is in 
deze staat weggewerkt 
maar overblijfselen van de 
inscriptie zijn nog heel vaag 
te zien. Daarnaast is een 
deel van de lijnen in de 
rechterbovenhoek 
weggehaald. De lijnen zijn 
grotendeels vervaagd 
tussen de linkerarm van de 
vooroverbuigende man en 
de man rechts van hem die 
een koek in zijn hand heeft. 
De fijnere lijnen op het 
gewaad van de man met de 
koek zijn grotendeels 
verdwenen en de diagonale 
lijn op de knie van het 
jongetje onderaan is 
volledig verdwenen. Dit 
laatste geldt ook voor de 
lijnen op het tafeltje rechts. 
De arceringen op de 
linkermouw van het 
koekenbakstertje zijn nog 
redelijk opengebleven. 
De arcering van het mandje 
rechts bestaat uit fijne 
lijntjes. Alleen linksboven 
op het deksel lijkt sprake 
van een beetje ‘false 
biting’.  

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar.  

Door de fijne lijntjes en 
de fijne arceringen met 
veelal opengehouden 
witruimtes heeft de 
prent uit het Recueil 
een schetsmatig 
karakter. Door het 
zwarter maken van de 
kleding van het 
koekenbakstertje is er 
een groter contrast 
ontstaan tussen haar en 
de omringende figuren.  

Het papier is witgrijzig 
van kleur en de vezels 
ervan zijn nauwelijks 
te zien. De prent is in 
een album ingeplakt 
dus er kunnen geen 
uitspraken worden 
gedaan over de 
achterkant van de 
prent.  
 

Er zijn geen 
opvallende 
beschadigingen te 
zien.  

 RP-P-OB-340 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

Volgens Hollstein is RP-P-
OB-340 een staat VII-druk. 
De lijnen van de koperplaat 
zijn opnieuw uitgebeten 
met zuur. Dit is het 
duidelijkst zichtbaar bij de 
dikke, zwarte en 
aangevreten lijnen op de 
linkermouw van de man 
met de koek in zijn hand. 
Een aantal lijnen is opnieuw 
getekend, bijvoorbeeld de 
lijnen tussen de linkerarm 
van de vooroverbuigende 
man en de man rechts van 
hem die een koek in zijn 
hand heeft. De fijnere lijnen 
op het gewaad van de man 
met de koek en de 
diagonale lijn op de knie 

Op deze prent zijn overal 
behalve in de 
linkerbovenhoek van de 
voorstelling spikkels te 
zien met daaromheen 
een grijzere tint. Het grijs 
komt in de vorm van 
kleurvlakken van 
verschillende 
kleurvlakken die aan 
elkaar grenzen. Het 
kleurverschil lijkt te 
subtiel voor plaattoon en 
met deze techniek zijn de 
stippels niet te verklaren. 
Ditzelfde geldt voor 
mezzotint. 
Stippelgraveren is een 
techniek waarbij een 
grijstint wordt verkregen 

Door de fijne lijntjes en 
de fijne arceringen met 
veelal opengehouden 
witruimtes heeft RP-
OB-340 een 
schetsmatig karakter. 
Door het zwarter 
maken van de kleding 
van het 
koekenbakstertje en 
haar attributen het 
mandje en de tang is er 
een groter contrast 
ontstaan tussen haar en 
de omringende figuren. 
Dit contrast wordt niet 
teniet gedaan door de 
zwarte spikkels. 
Integendeel, doordat 
de zwarte spikkels 

Wit papier waarvan 
de vezels en 
rasterlijnen goed 
zichtbaar zijn. De is 
voorstelling is heel 
vaag door het papier 
heen op de 
achterkant te zien.   

Er zijn geen 
beschadigingen te 
zien.  
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van het jongetje onderaan 
zijn ook opnieuw getekend. 
De fijne lijntjes op het 
tafeltje rechts zijn 
verdwenen. Veel lijnen van 
RP-P-OB-340 zijn 
dichtgeslibd en daardoor 
dikker en zwarter 
geworden. Staalgravering 
lijkt verantwoordelijk voor 
dit effect. De tussenruimtes 
van de arceringen op 
linkermouw van het 
koekenbakstertje en die op 
het mandje rechts zijn ook 
grijs of zwart geworden. 
Maar in plaats van 
staalgravering lijkt hier 
eerder wellicht plaattoon 
verantwoordelijk voor te 
zijn. Al bestaan hier ook 
veel vraagtekens over.  

door het aanbrengen van 
stippels maar de stippels 
van RP-P-OB-340 lijken 
niet kenmerkend te zijn 
voor deze techniek. 
Daarnaast verklaart het 
niet de bijzonder subtiele 
grijze tint rondom de 
stippen. Ook de 
toepassing van de 
aquatechniek met behulp 
van zoutgrein valt uit te 
sluiten. Hierbij beschermt 
het zout de koperplaat 
tegen het etszuur, terwijl 
het gebied rondom de 
korrels wordt 
aangevreten. Als je de 
plaat vervolgens ininkt en 
ermee afdrukt dan zie je 
witte en dus geen zwarte 
puntjes met daarom 
omheen grijze of zwarte 
vlekken. Wat dat betreft 
blijft de voor RP-P-OB-
340 toegepaste techniek 
onverklaarbaar. Wellicht 
zou het stippeleffect 
verklaard kunnen worden 
door een mislukte 
verstaling van de 
koperplaat, maar hier ken 
ik geen andere 
voorbeelden van. 

ontbreken in de 
linkerbovenhoek van de 
voorstelling en deze 
hoek daardoor wit 
blijft, springt het 
koekebakstertje alleen 
nog maar meer uit de 
voorstelling.  
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De terugkeer van de verloren zoon (1636, NHD 159) 
 

 Lijnen  Techniek Esthetiek Papier Beschadigingen  
OB 5548 
(Boijmans- 
Van 
Beuningen, 
Rotterdam) 

OB 5548 voldoet aan de 
omschrijving van staat I in 
Hollstein. De door middel van 
arceringen bijgewerkte 
schaduw links van de trap en 
de toegevoegde lijnen op de 
onderste traptreden die 
kenmerkend zijn voor staat II- 
en staat III-drukken zijn wel 
zichtbaar bij de druk uit het 
Recueil en RP-P-OB-321 maar 
niet OB 5548. De fijne lijntjes 
van de huizen links op de 
achtergrond zijn deels 
vervaagd. Een aantal lijnen op 
het gewaad van de vader ogen 
vrij uitgebeten.  De lijnen van 
de meeste schaduwarceringen 
zijn zeer fijn en deze lijnen 
zitten dicht op elkaar maar het 
papier tussen de lijnen blijft 
zichtbaar. Alleen de arceringen 
bij het oog van de verloren 
zoon en op het gewaad van de 
vader tonen een aantal grijze 
plekken. Ook al heeft het veel 
weg van ‘false biting’ lijkt het 
hier toch eerder om lijnslijtage 
te gaan.  
 

Er zijn aantal subtiele 
grijstinten waar te 
nemen. Bijvoorbeeld op 
de traptreden waar 
grijze en witte vlekken 
elkaar afwisselen. 
Tegelijkertijd zijn er 
geen duidelijke krassen 
van de drogenaald of 
het wiegijzer zichtbaar. 
Het lijkt aannemelijker 
dat de grijze vlekken 
veroorzaakt worden 
door de grijze, 
vezelachtige structuur 
van het papier die zich 
met name aan de 
onderkant van de prent 
openbaart. 

De prent heeft een vrij 
schetsmatig karakter. 
Verantwoordelijk 
hiervoor zijn de 
fijnzinnige 
schaduwarceringen in 
combinatie met de nog 
redelijk intact gebleven 
fijne lijntjes links op de 
voorstelling. Deze 
lijntjes vormen een 
achtergrond van huizen 
en struiken.   

Geelgrijzig papier (de 
digitale foto vertekent 
hier enigszins) dat aan 
de onderkant vrij 
vezelig is. Het papier 
oogt redelijk dik. Op de 
achterkant van de prent 
is een duidelijk 
rasterlijnpatroon 
zichtbaar. De 
voorstelling is niet door 
de achterkant van het 
papier heen zichtbaar.  

Geen 
beschadigingen te 
zien.  

DN. 1975/ 
296 
(Boijmans- 
Van 
Beuningen, 
Rotterdam) 

DN1975/ 296 is volgens 
Hollstein een staat I-druk. De 
door middel van arcering 
bijgewerkte schaduw links van 
de trap en de toegevoegde 
lijnen op de onderste 
traptreden die kenmerkend zijn 
voor staat II- en staat III-
drukken zijn wel zichtbaar bij 
de druk uit het Recueil en RP-P-
OB-321 maar niet DN1975/ 
296. De fijne lijntjes van de 
huizen links op de achtergrond 
zijn deels vervaagd. De lijnen 
van de meeste 
schaduwarceringen zijn zeer 
fijn en deze lijnen zitten dicht 
op elkaar maar het papier 
tussen de lijnen blijft zichtbaar. 
De schaduw rondom het oog 
van de verloren zoon 
daarentegen is wel volledig 
zwartgemaakt.   

Geen sporen zichtbaar 
van een speciale 
techniek.  

De prent heeft een vrij 
schetsmatig karakter. 
Verantwoordelijk 
hiervoor zijn de 
fijnzinnige 
schaduwarceringen in 
combinatie met de nog 
redelijk intact gebleven 
fijne lijntjes links op de 
voorstelling. Deze 
lijntjes vormen een 
achtergrond van huizen 
en struiken.   

Grijzig papier dat niet 
heel vezelig oogt en 
redelijk dun lijkt te zijn. 
Op de achterkant van 
de prent zijn de 
rasterlijnen niet heel 
goed waar te nemen. 
Van de voorstelling zijn 
alleen de traptreden 
door het papier heen 
op de achterkant 
zichtbaar. Het papier 
kent ook een niet te 
identificeren 
watermerk omdat het 
maar gedeeltelijk 
zichtbaar is.   

Op de achterkant 
van de prent zijn 
heel vaag 
glimsporen 
zichtbaar. 
Vermoedelijk gaat 
het hier om lijm.  
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RP-P-OB-164 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

RP-P-OB-164 is volgens 
Hollstein een staat I-druk. De 
door middel van arcering 
bijgewerkte schaduw links van 
de trap en de toegevoegde 
lijnen op de onderste 
traptreden die kenmerkend zijn 
voor staat II- en staat III-
drukken zijn wel zichtbaar bij 
de druk uit het Recueil en RP-P-
OB-321 maar niet bij RP-P-OB-
164. De fijne lijntjes van de 
huizen links op de achtergrond 
zijn nog volledig intact. De 
lijnen van de meeste 
schaduwarceringen zijn zeer 
fijn en deze lijnen zitten dicht 
op elkaar maar het papier 
tussen de lijnen blijven zeer 
duidelijk zichtbaar. De schaduw 
rondom het oog van de 
verloren zoon daarentegen is 
wel volledig zwartgemaakt.  

Geen sporen zichtbaar 
van een speciale 
techniek. 

De prent heeft een vrij 
schetsmatig karakter. 
Verantwoordelijk 
hiervoor zijn de 
fijnzinnige 
schaduwarceringen in 
combinatie met de nog 
redelijk intact gebleven 
fijne lijntjes links op de 
voorstelling. Deze 
lijntjes vormen een 
achtergrond van huizen 
en struiken.   

Gelig papier dat dun 
oogt en waarvan de 
vezels nauwelijks 
zichtbaar zijn. Op de 
achterkant  van de 
prent is wel de 
vezelstructuur van het 
papier zichtbaar maar 
niet de rasterlijnen. De 
voorstelling is niet heel 
goed op de achterkant 
zichtbaar.  

Geen 
beschadigingen te 
zien.   

RP-P-OB-
12.429 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

RP-P-OB-12.429 is volgens 
Hollstein een staat I-druk, maar 
dan wel in tegendruk. Dus de 
verloren zoon bevindt zich nu 
rechts op de voorstelling en de 
vader links.  De door middel 
van arcering bijgewerkte 
schaduw links van de trap en 
de toegevoegde lijnen op de 
onderste traptreden die 
kenmerkend zijn voor staat II- 
en staat III-drukken zijn wel 
zichtbaar bij de druk uit het 
Recueil en RP-P-OB-321 maar 
niet bij RP-P-OB-164. De fijne 
lijntjes van de huizen links op 
de achtergrond zijn grotendeels 
vervaagd. De lijnen van de 
meeste schaduwarceringen zijn 
fijn maar met name bij de 
schaduw rond de mouw van de 
vader liggen de lijnen dusdanig 
dicht tegen elkaar aan dat deze 
schaduw deels is dichtgeslibd 
met zwarte inkt. De schaduw 
rondom het oog van de 
verloren zoon is ook 
zwartgemaakt. 

Deze prent is een 
tegendruk.  

Het kan een 
hersenkronkel zijn van 
een linksgeoriënteerd 
persoon maar doordat 
de huizen en begroeiing 
zich nu rechts in plaats 
van links op de 
achtergrond bevinden, 
lijkt deze achtergrond 
nu meer aanwezig  en 
ontstaat er een 
verruimend effect. De 
wandelstok van de 
vader of de verloren 
zoon lijkt nu ook 
nadrukkelijker te wijzen 
richting de huizen. 
Maar wat ook 
meespeelt, is het 
gegeven dat de lijnen 
van de huizen bij deze 
prent grotendeels zijn 
verdwenen. Hierdoor 
lijkt de achtergrond 
meer open. Het 
schetsmatige karakter 
van de prent gaat 
enigszins verloren door 
de verdwenen lijnen.     

Het papier is gelig en 
enigszins vezelig. Het 
collectiemerk op de 
achterkant is ook op de 
voorkant van de prent 
zichtbaar. De 
voorstelling 
daarentegen is niet 
door het papier heen 
op de achterkant 
zichtbaar. De 
rasterlijnen zijn wel 
redelijk zichtbaar op de 
achterkant van de 
prent.   

Er zit een bruin 
vlekje op de rand 
links van het papier. 
Ook zijn er een 
aantal deukjes in 
het papier 
zichtbaar.  

RP-P-1961-
1039 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

RP-P-1961-1039 is volgens 
Hollstein een staat I-druk. De 
door middel van arcering 
bijgewerkte schaduw links van 
de trap en de toegevoegde 
lijnen op de onderste 
traptreden die kenmerkend zijn 
voor staat II- en staat III-
drukken zijn wel zichtbaar bij 
de druk uit het Recueil en RP-P-

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar.  

De prent heeft een vrij 
schetsmatig karakter. 
Verantwoordelijk 
hiervoor zijn de 
fijnzinnige 
schaduwarceringen in 
combinatie met de nog 
redelijk intact gebleven 
fijne lijntjes links op de 
voorstelling. Deze 

Wit papier dat zeer dun 
oogt en waarvan de 
vezels nauwelijks 
zichtbaar zijn. Op de 
achterkant van de prent 
is de voorstelling 
duidelijk zichtbaar. De 
rasterlijnen zijn hier 
ook duidelijk zichtbaar.  
 

Links van het hoofd 
van de vader zit een 
bruin vlekje.  
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OB-321 maar niet OB5548. De 
fijne lijntjes van de huizen links 
op de achtergrond zijn deels 
vervaagd. De lijnen van de 
meeste schaduwarceringen zijn 
zeer fijn en deze lijnen zitten 
dicht op elkaar maar het papier 
tussen de lijnen blijft zichtbaar. 
Alleen de arceringen bij het oog 
van de verloren zoon en op het 
gewaad van de vader tonen 
een aantal grijze plekken. Ook 
al heeft het veel weg van ‘false 
biting’ lijkt het hier toch eerder 
om lijnslijtage te gaan.  
 

lijntjes vormen een 
achtergrond van huizen 
en struiken.   

RP-P-1987-
183 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

RP-P-1987-183 is volgens 
Hollstein een staat I-druk, maar 
dan wel in tegendruk. Dus de 
verloren zoon bevindt zich nu 
rechts op de voorstelling en de 
vader links.  De door middel 
van arcering bijgewerkte 
schaduw links van de trap en 
de toegevoegde lijnen op de 
onderste traptreden die 
kenmerkend zijn voor staat II- 
en staat III-drukken zijn wel 
zichtbaar bij de druk uit het 
Recueil en RP-P-OB-321 maar 
niet bij RP-P-OB-164. De fijne 
lijntjes van de huizen links op 
de achtergrond zijn grotendeels 
vervaagd. De lijnen van de 
meeste schaduwarceringen zijn 
zeer fijn en deze lijnen zitten 
dicht op elkaar maar het papier 
tussen de lijnen blijft zichtbaar. 
Alleen de arceringen bij het oog 
van de verloren zoon en op het 
gewaad van de vader tonen 
een aantal grijze plekken. Ook 
al heeft het veel weg van ‘false 
biting’ lijkt het hier toch eerder 
om lijnslijtage te gaan.  
 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

Het schetsmatige 
karakter van de 
voorstelling is enigszins 
aangetast. De 
fijnzinnige 
schaduwarceringen zijn 
nog intact gebleven 
maar de fijne lijntjes 
links die een 
achtergrond van huizen 
en struiken moeten 
vormen, zijn 
grotendeels 
verdwenen.    

Grijzig en vezelig papier 
dat dun oogt. Op de 
achterkant van de prent 
zijn zowel de 
rasterlijnen als de 
voorstelling zichtbaar.  
 

Op de papierranden 
van de prent zit hier 
en daar een deukje.   
 

RP-P-1999-
576 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

RP-P-1999-576 is volgens 
Hollstein een staat I-druk. De 
door middel van arcering 
bijgewerkte schaduw links van 
de trap en de toegevoegde 
lijnen op de onderste 
traptreden die kenmerkend zijn 
voor staat II- en staat III-
drukken zijn wel zichtbaar bij 
de druk uit het Recueil en RP-P-
OB-321 maar niet bij RP-P-OB-
164. De fijne lijntjes van de 
huizen links op de achtergrond 
zijn nog volledig intact. De 
lijnen van de meeste 
schaduwarceringen zijn zeer 
fijn en deze lijnen zitten dicht 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

De prent heeft een 
schetsmatig karakter. 
Verantwoordelijk 
hiervoor zijn de 
fijnzinnige 
schaduwarceringen in 
combinatie met de nog 
goed in intact gebleven 
fijne lijntjes links die 
een achtergrond van 
huisjes en struiken 
vormen.   

Gelig papier dat zeer 
dun oogt en waarvan 
de vezelstructuur niet 
bijzonder zichtbaar is. 
Op de achterkant zijn 
de rasterlijnen duidelijk 
zichtbaar, de 
voorstelling is ook door 
het papier heen 
zichtbaar.  

Veel bruine vlekken 
op de achterkant 
van de prent, 
lijmsporen 
vermoedelijk, die 
door het papier 
heen op sommige 
plekken van de 
voorstelling 
zichtbaar zijn. Er is 
iets meer dan een 
centimeter 
afgesneden van de 
bovenzijde van de 
voorstelling.   
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op elkaar maar het papier 
tussen de lijnen blijft zeer 
duidelijk zichtbaar. De schaduw 
rondom het oog van de 
verloren zoon daarentegen is 
wel volledig zwartgemaakt. 

313 L 5, 42 in 
Recueil 
Rembrandt 
van Henri-
Louis Basan 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

Deze prent uit het Recueil is 
volgens Hollstein een staat II-
druk. Zo zijn er extra lijnen 
toegevoegd aan de schaduw 
links van de trap en zijn er 
nieuwe horizontale lijnen op de   
onderste traptreden. De fijne 
lijntjes van de huizen links op 
de achtergrond zijn grotendeels 
verdwenen. Bij veel 
schaduwplekken zijn de 
tussenruimtes de arceringen 
zwart geworden. Een voorbeeld 
hiervan is de dichtgeslibde 
schaduwplek onder de 
linkerarm van de vader. 
Daarnaast zijn veel lijnen, 
bijvoorbeeld de lichaamslijnen 
van de verloren zoon, zwarter 
en dikker geworden. Dit effect 
kan een gevolg zijn van het 
verstalen van de koperplaat.  

Er zijn aantal subtiele 
grijstinten waar te 
nemen. Bijvoorbeeld op 
de traptreden waar 
grijze en witte vlekken 
elkaar afwisselen. 
Tegelijkertijd zijn er 
geen duidelijke krassen 
van de drogenaald of 
het wiegijzer zichtbaar. 
Aannemelijker lijkt dat 
de grijze vlekken 
veroorzaakt worden 
door het vrij vezelige 
oppervlakte van het 
prentpapier.  

Bij deze druk is het 
schetsmatige karakter 
van de voorstelling voor 
een groot deel 
verdwenen. Dit komt 
allereerst door het 
verdwijnen van het 
merendeel van de 
lijntjes links die de 
huizen en struiken 
moesten vormen. 
Daarnaast zijn veel van 
de fijne 
schaduwarceringen 
dichtgeslibd en zijn veel 
lijnen dikker met zwart 
aangezet.  

Geelgrijzig papier dat 
vrij dun oogt en 
waarvan de 
vezelstructuur enigszins 
zichtbaar is. Het papier 
is in het album 
ingeplakt dus er kunnen 
geen vergelijkende 
uitspraken worden 
gedaan over de 
achterkant van de 
prent.  
 

Op beide 
bovenhoeken zit 
een bruine vlek, 
waarschijnlijk van 
de lijm. In de 
rechterbovenhoek 
van het papier zit 
een scheurtje.  

RP-P-OB-321 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

RP-P-OB-321 is volgens 
Hollstein een staat III-druk. Zo 
zijn er extra lijnen toegevoegd 
aan de schaduw links van de 
trap en zijn er nieuwe 
horizontale lijnen op de   
onderste traptreden. Daarnaast 
zijn een aantal van de 
donkerste schaduwen rondom 
de vader en de zoon versterkt 
met extra lijntjes. De fijne 
lijntjes van de huizen links op 
de achtergrond zijn grotendeels 
verdwenen. Bij veel 
schaduwplekken zijn de 
tussenruimtes de arceringen 
zwart geworden. Een voorbeeld 
hiervan is de dichtgeslibde 
schaduwplek onder de 
linkerarm van de vader. 
Daarnaast zijn veel lijnen, 
bijvoorbeeld de lichaamslijnen 
van de verloren zoon, zwarter 
en dikker geworden. 
Tegelijkertijd is dit effect 
minder sterk dan bij de prent 
uit het Recueil. Verder zijn er 
meer spikkels van het papier te 
zien in de zwarte 
schaduwplekken. 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

Bij deze druk is het 
schetsmatige karakter 
van de voorstelling  
deels verdwenen. Dit 
komt allereerst door 
het verdwijnen van het 
merendeel van de 
lijntjes links die de 
huizen en struiken 
moesten vormen. 
Daarnaast zijn veel van 
de fijne 
schaduwarceringen 
dichtgeslibd en zijn veel 
lijnen dikker met zwart 
aangezet. Tegelijkertijd 
is dit laatste effect 
minder groot dan bij de 
prent uit het Recueil. 
Wat dat betreft is RP-P-
OB-321 relatief gezien 
iets schetsmatiger dan 
de Recueil-prent. 

Gelig papier waarvan 
de vezels nauwelijks 
zichtbaar zijn. De 
rasterlijnen 
daarentegen zijn wel 
duidelijk zichtbaar op 
de voor- en achterkant 
van de prent. De 
voorstelling is ook op 
de achterkant van de 
prent zichtbaar.  
 

De kartels aan de 
linkerzijde van het 
prentpapier wijzen 
erop dat RP-P-OB-
321 hier voorzichtig 
is afgescheurd van 
een ander vel 
papier.  
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De ster van de koningen: een nachtstuk (c. 1651, NHD 263) 

 Lijnen Techniek Esthetiek Papier Beschadigingen 
OB 5549 
(Boijmans- Van 
Beuningen, 
Rotterdam) 

OB 5549 voldoet aan de 
omschrijving van staat II 
in Hollstein. Het voor 
staat II genoemde 
kenmerk van horizontale 
lijnen in het gezicht van 
de vrouw in het midden 
van de voorstelling 
komen terug bij OB 5549 . 
De kenmerken voor staat 
III daarentegen 
ontbreken in de prent. Er 
zijn geen extra arceringen 
zichtbaar op het kapje 
van het kind dat de ster 
beet heeft, geen schuine 
lijnen in de schaduw links 
van de vrouw in het 
midden en er zijn ook 
geen kruisarceringen 
zichtbaar rechts op de 
voorgrond. Fijne lijntjes in 
het wit van de ster zijn 
met enige moeite 
zichtbaar. De lijnen in de 
bovenste punt van de 
ster zijn op sommige 
punten deels vervaagd 
waardoor ze niet  
aaneengesloten zijn. Veel 
van de 
schaduwarceringen en 
dan met name die in de 
bovenhoeken ogen 
vlekkeriger en daarmee 
versleten.  
 

De gehele voorstelling is 
bedekt door een bepaalde 
grijstoon. Dit is een andere 
kleur dan de grijsgelige kleur 
van het prentpapier. Dit blijkt 
het duidelijkst uit de 
kaarsvlam die opgaat in de 
grijstoon terwijl bij de andere 
prenten deze kaarsvlam de 
kleur van het papier heeft en 
daarmee meer afsteekt tegen 
de omringende zwarte 
schaduwen. Maar bij OB 5549 
is de kaarsvlam grijs 
geworden en ogen ook de 
omringende schaduwen 
grijzer. Dit lijkt te wijzen op 
het gebruik van plaattoon. Dit 
vooral vanwege de 
hoeveelheid grijs die over 
heel de voorstelling is 
verspreid en de 
onnauwkeurigheid waarmee 
dit is gedaan. Met het 
wiegijzer had vrij gemakkelijk 
om de kaarsvlam heen 
gewerkt kunnen worden. 
Daarnaast zijn er ook geen 
krasjes van het instrument 
zichtbaar. Al moet worden 
toegegeven dat met dat bij 
deze vrijwel volledig donkere 
voorstelling de krasjes 
überhaupt moeilijk zichtbaar 
zouden zijn. 
 

De grijze deken die over 
de gehele voorstelling 
ligt, tast het claire 
obscure en daarmee de 
intimiteit van de 
voorstelling aan. 
Aangezien de grijstoon 
de veronderstelling 
vooral onduidelijk in 
plaats van mooier 
maakt, is het de vraag 
of we hier te maken 
hebben met een 
esthetische keuze of 
met een niet goed 
doordacht experiment 
dat bepaald geen 
aantrekkelijk resultaat 
oplevert.   

Het papier is geel-
grijzig, oogt vrij dun 
en ziet er op de 
spaarzame meer 
grijze plekken niet 
erg vezelig uit. De 
rasterlijnen zijn op 
de achterkant van 
de prent zichtbaar, 
de voorstelling niet.  
 
 

Op de voorstelling zijn 
een paar blauwe 
vlekken zichtbaar die 
van linksboven naar 
rechtsonder lopen. 
Het kan zijn dat deze 
vlekken gerelateerd 
zijn aan de 
plaattooninkt.  

MB. 1948/ 9 
(Boijmans- Van 
Beuningen, 
Rotterdam) 

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat I-druk. 
De twee fijne lijntjes met 
name in het midden van 
de ster zijn goed 
zichtbaar. De lijnen in de 
bovenste punt van de 
ster zijn op sommige 
plekken deels vervaagd 
waardoor ze niet 
aaneengesloten zijn.  
 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar.  

Deze prent heeft een 
sterk claire obscure-
karakter. De bijna 
gehele voorstelling is 
gehuld in schaduwen 
van afwisselend grijze 
en meer zwarte, dicht 
op elkaar geplaatste 
arceringen. Ondanks de 
kaarsvlam zijn de 
figuren in deze 
donkerte bijna niet te 
zien. De gezichten van 
de figuren rechts op de 
voorstelling 
daarentegen lichten 
wel door het licht van 
de opengelaten ster.  
Zo wordt althans de 
suggestie gewekt.   

Het papier is 
geelgrijzig, oogt dun 
en de vezels zijn 
nauwelijks 
zichtbaar. Op de 
achterkant van de 
prent zijn de 
rasterlijnen goed te 
zien. De voorstelling 
is ook door het 
papier heen 
zichtbaar.   

Er zijn geen 
beschadigingen te 
zien.  
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RP-P-OB-199 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat I-druk. 
De twee fijne lijntjes met 
name in het midden van 
de ster zijn goed 
zichtbaar. De lijnen in de 
bovenste punt van de 
ster zijn op sommige 
plekken deels vervaagd 
waardoor ze niet 
aaneengesloten zijn.  
 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

Deze prent heeft een 
sterk claire obscure-
karakter. De bijna 
gehele voorstelling is 
gehuld in schaduwen 
van afwisselend grijze 
en meer zwarte, dicht 
op elkaar geplaatste 
arceringen. Ondanks de 
kaarsvlam zijn de 
figuren in deze 
donkerte bijna niet te 
zien. De gezichten van 
de figuren rechts op de 
voorstelling 
daarentegen lichten 
wel door het licht van 
de opengelaten ster.  
Zo wordt althans de 
suggestie gewekt.   

Het papier is gelig 
en behoorlijk 
vezelig. Het oogt 
niet al te dun. De 
rasterlijnen zijn 
nauwelijks te zien 
op de achterkant 
van de prent. Van 
de voorstelling is 
alleen de ster goed 
te zien op de 
achterkant. 

Op linkerrand van het 
papier zit een bruin 
vlekje.  

RP-P-OB-331 
(Amsterdam, 
Rijksmuseum) 

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat I-druk. 
De twee fijne lijntjes met 
name in het midden van 
de ster zijn goed 
zichtbaar. De lijnen in de 
bovenste punt van de 
ster zijn op sommige 
punten deels vervaagd 
waardoor ze niet 
aaneengesloten zijn.  
 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

Deze prent heeft een 
sterk claire obscure-
karakter. De bijna 
gehele voorstelling is 
gehuld in schaduwen 
van afwisselend grijze 
en meer zwarte, dicht 
op elkaar geplaatste 
arceringen. Ondanks de 
kaarsvlam zijn de 
figuren in deze 
donkerte bijna niet te 
zien. De gezichten van 
de figuren rechts op de 
voorstelling 
daarentegen lichten 
wel door het licht van 
de opengelaten ster.  
Zo wordt althans de 
suggestie gewekt.   

Witgrijzig papier dat 
vrij dun oogt. Met 
name de verticale 
rasterlijnen zijn 
duidelijk zichtbaar 
op de achterkant 
van  de prent.  De 
voorstelling laat 
zich redelijk door 
het papier heen 
zien.  
 

Geen beschadigingen 
te zien.  

RP-1961-1050 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat I-druk. 
De twee fijne lijntjes met 
name in het midden van 
de ster zijn goed 
zichtbaar. De lijnen in de 
bovenste punt van de 
ster zijn op sommige 
plekken deels vervaagd 
waardoor ze niet 
aaneengesloten zijn.  
 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

Deze prent heeft een 
sterk claire obscure-
karakter. De bijna 
gehele voorstelling is 
gehuld in schaduwen 
van afwisselend grijze 
en meer zwarte, dicht 
op elkaar geplaatste 
arceringen. Ondanks de 
kaarsvlam zijn de 
figuren in deze 
donkerte bijna niet te 
zien. De gezichten van 
de figuren rechts op de 
voorstelling 
daarentegen lichten 
wel door het licht van 
de opengelaten ster.  
Zo wordt althans de 
suggestie gewekt.   

Het papier is 
witgrijzig en oogt 
vrij dun. Met name 
de verticale 
rasterlijnen zijn 
duidelijk zichtbaar 
op de achterkant 
van  de prent.  De 
voorstelling is 
nauwelijks te zien.   

Er zijn beschadigingen 
te zien.  



47 
 

 
 

 

 

 

 

 

RP-P-1962-55 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat I-druk. 
De twee fijne lijntjes met 
name in het midden van 
de ster zijn goed 
zichtbaar. De lijnen in de 
bovenste punt van de 
ster zijn op sommige 
punten deels vervaagd 
waardoor ze niet 
aaneengesloten zijn.  
 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

Deze prent heeft een 
sterk claire obscure-
karakter. De bijna 
gehele voorstelling is 
gehuld in schaduwen 
van afwisselend grijze 
en meer zwarte, dicht 
op elkaar geplaatste 
arceringen. Ondanks de 
kaarsvlam zijn de 
figuren in deze 
donkerte bijna niet te 
zien. De gezichten van 
de figuren rechts op de 
voorstelling 
daarentegen lichten 
wel door het licht van 
de opengelaten ster.  
Zo wordt althans de 
suggestie gewekt.   

Het papier is 
witgelig en oogt 
redelijk dik. De 
verticale 
rasterlijnen en de 
voorstelling zijn 
zeer goed zichtbaar 
op de achterkant 
van de prent.  

Er zijn geen 
beschadigingen te 
zien maar wat wel 
opvalt, is dat de 
koperplaat niet al te 
diep in het papier 
gedrukt lijkt te zijn. Er 
is namelijk nauwelijks 
een drukrand 
zichtbaar.  

313 L 5, 96 in 
Recueil 
Rembrandt van 
Henri-Louis 
Basan 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam)  

Deze prent is volgens 
Hollstein een staat III-
druk. Er zijn extra 
arceringen aangebracht 
op het kapje van het kind 
dat de ster beet heeft, er 
zijn schuine lijnen 
zichtbaar in de schaduw 
links van de vrouw en er 
zijn ook diagonale 
kruisarceringen zichtbaar 
rechts op de voorgrond. 
Dit laatste is het 
duidelijkst zichtbaar aan 
de onderrand van de 
prent. De lijnen lopen 
hier schuin af. De lijnen in 
de bovenste punt van de 
ster zijn niet meer 
vervaagd en zijn 
aaneengesloten. Een lijn 
op het kapje van de 
vrouw in het midden is nu 
wel deels vervaagd. 
Ditzelfde geldt voor de 
lijntjes op de muts van de 
man rechts van de ster. 
 

Er zijn geen sporen van 
speciale technieken 
zichtbaar. 

Deze prent kent nog 
steeds een duidelijk 
claire obscure-effect 
maar dit is minder sterk 
dan bij de staat I- en 
staat II-drukken. Dit 
komt omdat veel van 
de schaduwen opeens 
niet meer volledig 
zwart zijn gemaakt. Bij 
veel van de 
schaduwarceringen is 
nu tussen de lijnen door 
het witte 
papieroppervlakte 
zichtbaar. Door de 
toename van het aantal 
witte vierkantjes zijn de 
figuren, bijvoorbeeld 
linksonder, duidelijker 
zichtbaar. Tegelijkertijd 
verliest de voorstelling 
zo wel een deel van 
haar intimiteit vanwege 
het verminderde claire 
obscure-effect.  

Gelig papier dat vrij 
ribbelig is en 
waarvan de vezels 
vrij goed zichtbaar 
zijn. Het papier oogt 
vrij dik. De prent is 
in een album 
ingeplakt dus er 
kunnen geen 
uitspraken worden 
gedaan over de 
achterkant van de 
prent.   

Op de boven- en 
onderrand zijn een 
paar bruine vlekjes te 
zien die vermoedelijk 
van de lijm afkomstig 
zijn.  
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Christus verdrijft de geldwisselaars uit de tempel (1635, NHD 139) 

 

 Lijnen Techniek Esthetiek Papier Beschadigingen 
OB 5555 
(Boijmans van 
Beuningen, 
Rotterdam) 

OB 5555 voldoet aan de 
beschrijving van staat II in 
Hollstein. Plekken waar bij 
staat I nog ‘false biting’ zat, 
bijvoorbeeld bij de schaduw 
onder de linkerarm van 
Christus, zijn nu weggewerkt. 
De fijne lijntjes op het 
gewaad van Christus zijn 
grotendeels vervaagd. De 
fijne lijntjes op de 
linkermouw van de man die 
zich aan de tafel vlak onder 
Christus bevindt zijn nog 
intact. De lijntjes op de broek 
van de man die zich op de 
voorgrond op een krukje 
bevindt, tonen slijtage en zijn 
duidelijk al vaker uitgebeten.  

Grijze lijntjes zijn zichtbaar 
op heel de prent maar met 
name onderaan in de 
rechterhoek. Hier zijn grijze 
inktstrepen zichtbaar. 
Doordat deze strepen op 
sommige plekken vrij dik 
zijn, lijken zij in eerste 
instantie op plaattoon te 
duiden. Echter het grijs is 
zo licht van kleur dat ik 
betwijfel of dit effect 
haalbaar is met plaattoon. 
Het fluweelachtige grijs 
wijst eerder op de 
toepassing van de 
drogenaald- of 
mezzotinttechniek. Daarbij 
lijkt die eerste iets 
aannemelijker aangezien de 
grijstoon bij RP-P-OB-313, 
de druk die na OB 5555 lijkt 
te komen, alweer is 
verdwenen. Lijnen 
aangebracht met de 
drogenaald slijten sneller 
dan degene die met het 
wiegijzer zijn aangebracht.   

Het contrast tussen de 
zwarte lijnen en de 
witte, opengehouden 
vlakken waar het papier 
zichtbaar is en dat 
kenmerkend was voor 
de Rembrandt-drukken 
is hier ingewisseld voor 
een grijstint die over 
heel de voorstelling ligt. 
Hierdoor oogt de prent 
vrij vlak. De 
schetsmatige 
karakteristieken van 
deze prent worden nog 
wel gewaarborgd door 
met name de 
gebouwen en figuren 
links op de 
achtergrond. Deze 
bestaan uit fijne, 
schetsmatige lijnen.  

Het papier is 
geelwit van kleur en 
de papiervezels zijn 
enigszins zichtbaar 
aan het oppervlak. 
De achterkant van 
de prent oogt 
vlekkerig en de 
voorstelling is hier 
niet door het papier 
heen zichtbaar .  

Er zitten twee 
streepjes in de 
rechterbovenhoek 
van de voorstelling. 
Het lijkt om een 
foutje te gaan. 
Esthetisch gezien is 
het in ieder geval 
onlogisch dat deze 
streepjes hier zitten.   

MS. 325 
(Boijmans van 
Beuningen, 
Rotterdam) 

Voldoet aan de beschrijving 
van staat I in Hollstein. De 
fijne lijntjes op bijvoorbeeld 
het gewaad van Christus zijn 
bij deze prent nog intact.  

Er zijn geen sporen 
zichtbaar van een speciale 
techniek.  

Bij deze prent is 
duidelijk het contrast 
zichtbaar tussen  de 
zwarte lijnen en de 
witte, opengehouden 
vlakken die de kleur van 
het papier tonen. 
Verder kent de prent 
een redelijk 
schetsmatig karakter. 
De gebouwen en 
figuren links op de 
achtergrond bestaan 
bijvoorbeeld uit fijne 
lijntjes.  
 
 

Witgrijzig papier 
waarvan de 
vezelstructuur 
nauwelijks 
zichtbaar is. Op de 
achterkant van de 
prent zijn wel 
rasterlijnen 
zichtbaar. De 
voorstelling is laat 
zich hier ook door 
het papier heen 
zien.  In het papier 
is ook een zotskap 
zichtbaar als 
watermerk.    

Links op het plafond 
is een stukje wit van 
het papier zichtbaar. 
Hier had inkt moeten 
zitten maar blijkbaar 
is er iets mis gegaan 
tijdens het drukken.    

RP-P-OB-136 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

Voldoet aan de beschrijving 
van staat I in Hollstein. De 
fijne lijntjes op bijvoorbeeld 
het gewaad van Christus zijn 
bij deze prent nog intact. 

Er zijn geen sporen 
zichtbaar van een speciale 
techniek. 

Bij deze prent is 
duidelijk het contrast 
zichtbaar tussen  de 
zwarte lijnen en de 
witte, opengehouden 
vlakken die de kleur van 
het papier tonen. 
Verder kent de prent 
een redelijk 
schetsmatig karakter. 

Grijsgelig papier 
waarvan de vezels 
lichtelijk 
waarneembaar zijn. 
Rasterlijnen zijn 
niet zichtbaar op de 
achterkant van de 
prent. De 
voorstelling is ook 
hier zichtbaar.   

Geen beschadigingen 
te zien. Wat wel 
opvalt, is de R in de 
hoek rechtsonder. 
Deze is geschreven, 
zo lijkt het. Het is 
aannemelijk dat deze 
letter moet 
aanduiden dat het 
hier een prent betreft 
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De gebouwen en 
figuren links op de 
achtergrond bestaan 
bijvoorbeeld uit fijne 
lijntjes.  
 

die aan Rembrandt is 
gelieerd.   

RP-P-1961-
1024 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

Voldoet aan de beschrijving 
van staat I in Hollstein. De 
fijne lijntjes op bijvoorbeeld 
het gewaad van Christus zijn 
bij deze prent nog intact. 

Geen sporen van het 
gebruik van een speciale 
techniek. 

Bij deze prent is 
duidelijk het contrast 
zichtbaar tussen  de 
zwarte lijnen en de 
witte, opengehouden 
vlakken die de kleur van 
het papier tonen. 
Verder kent de prent 
een redelijk 
schetsmatig karakter. 
De gebouwen en 
figuren links op de 
achtergrond bestaan 
bijvoorbeeld uit fijne 
lijntjes.  
 

Witgelig papier dat 
vrij dun oogt en 
waarvan de 
vezelstructuur 
nauwelijks 
waarneembaar is. 
De rasterlijnen op 
de achterkant van 
de prent zijn wel 
zichtbaar, net als de 
voorstelling.  

Op de papierranden 
zitten een aantal 
kleine krasjes.  

RP-P-OB-134 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

Voldoet aan de beschrijving 
van staat II in Hollstein. De 
‘false biting’ is weggewerkt. 
Fijne lijntjes op de mouw van 
Christus zijn deels vervaagd 
maar ook nog deels 
aanwezig. De fijne lijntjes op 
de linkermouw van de aan 
tafel zittende man vlak onder 
Jezus zijn nog intact.  De 
lijntjes op de broek van de 
man die in het midden op 
een krukje zit zijn deels 
vervaagd  maar nog wel 
aaneengesloten.  

Geen sporen van het 
gebruik van een speciale 
techniek. 

Bij deze prent is 
duidelijk het contrast 
zichtbaar tussen  de 
zwarte lijnen en de 
witte, opengehouden 
vlakken die de kleur van 
het papier tonen. De 
witte kleur van het 
prentpapier benadrukt 
dit contrast. Verder 
kent de prent een 
redelijk schetsmatig 
karakter. De gebouwen 
en figuren links op de 
achtergrond bestaan 
bijvoorbeeld uit fijne 
lijntjes.  
 

Wit papier dat vrij 
dun oogt en 
waarvan de 
vezelstructuur 
nauwelijks 
zichtbaar is. Op de 
achterkant van de 
prent zijn wel 
rasterlijnen 
zichtbaar. De 
voorstelling kun je 
ook goed door het 
papier heen zien.  

Geen beschadigingen 
te zien.  

RP-P-OB-135 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

Voldoet aan de beschrijving 
van staat II in Hollstein. De 
‘false biting’ is weggewerkt. 
Fijne lijntjes op de mouw van 
Christus zijn deels vervaagd 
maar ook nog deels 
aanwezig. De fijne lijntjes op 
de linkermouw van de aan 
tafel zittende man vlak onder 
Jezus zijn nog intact.  De 
lijntjes op de broek van de 
man die in het midden op 
een krukje zit zijn deels 
vervaagd  maar nog wel 
aaneengesloten. 

Deze prent is gedrukt met 
zware plaattoon. Zie 
bijvoorbeeld de donkergrijs 
geworden man links op de 
grond en het kleurverschil 
bij de ton in het midden. 
Daarnaast is links in de 
achtergrond een deel van 
de voorstelling XXXX 
zichtbaar. Bij deze prent is 
dus met twee verschillende 
koperplaten over elkaar 
heen gedrukt.   

Door met de plaattoon 
de omgeving rondom 
Christus donkergrijs te 
maken, springt de wit 
gehouden Verlosser 
meer in het oog. De 
plaattoon verhoogt ook 
het claire obscure en 
daarmee de intimiteit 
van de voorstelling.   
Het schetsmatige 
karakter gaat zo wel 
voor een groot deel 
verloren. Ook nog eens 
omdat links de fijn 
geëtste figuren en 
gebouwen zijn 
vervangen door het 
meer concrete 
struikgewas en 
gebergte van XXX.   

Wit, glad papier dat 
zeer doorzichtig is. 
Op het 
papieroppervlak zin 
haarachtige vezels 
zichtbaar. In 
Hollstein wordt 
aangegeven dat RP-
OB-313 gedrukt is 
op velijnpapier, 
maar dit lijkt een 
typefout te zijn. Het 
gelige en vezelige 
papier van RP-P-OB-
313 voldoet in bijna 
niets aan de 
karakteristieken van 
velijnpapier. Het 
gladde, dunne en 
doorzichtige papier 
van RP-P-OB-135 
komt daarentegen 
wel duidelijk in 

Geen beschadigingen 
te zien.  



50 
 

aanmerking voor 
velijnpapier. Het 
lijkt er dan ook op 
dat in Hollstein  RP-
P-OB-135 wordt 
bedoeld in plaats 
van  RP-P-OB-313. 

RP-P-OB-313 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

Voldoet aan de beschrijving 
van staat II in Hollstein. De 
‘false biting’ is weggewerkt. 
Fijne lijntjes op de mouw van 
Christus zijn deels vervaagd 
maar ook nog deels 
aanwezig. De fijne lijntjes op 
de linkermouw van de aan 
tafel zittende man vlak onder 
Jezus zijn nog intact.  De 
lijntjes op de broek van de 
man die in het midden op 
een krukje zit zijn deels 
vervaagd en duidelijk al vaker 
uitgebeten. Lijnen van de 
gordijnen in de 
rechterbovenhoek en de 
onderste lijnen op het 
gewaad van Christus 
vertonen ook duidelijk  
slijtage.  

Geen sporen van het 
gebruik van een speciale 
techniek. 

Het contrast tussen 
zwarte lijnen en witte 
vlakken verdwijnt bij 
deze prent enigszins 
door de gele kleur van 
het prentpapier. Verder 
kent de prent een 
redelijk schetsmatig 
karakter. De gebouwen 
en figuren links op de 
achtergrond bestaan 
bijvoorbeeld uit fijne 
lijntjes.  
 

Het papier is gelig 
van kleur, oogt vrij 
dun en de vezels 
zijn zichtbaar aan 
het oppervlak. De 
voorstelling is op  
de achterkant van 
de prent te zien. 
Hollstein geeft aan 
dat het hier om 
velijnpapier te zijn. 
Maar dit lijkt dus 
een vergissing. Niet 
RP-P-OB-313 maar 
RP-P-OB-135 
voldoet aan alle 
kenmerken voor 
velijnpapier.  

Geen beschadiging te 
zien.  

313 L 5, 81 uit 
Recueil 
Rembrandt 
van Henri-
Louis Basan 
(Rijksmuseum
, Amsterdam)  

Voldoet aan de beschrijving 
van staat III in Hollstein. De 
fijne lijntjes op de mouw van 
Christus zijn vervaagd.  De 
fijne lijntjes op de 
linkermouw van de aan tafel 
zittende man vlak onder 
Jezus zijn zo goed als 
vervaagd. Lijntjes op de broek 
van de man die in het midden 
op een krukje zit zijn  
dusdanig versleten dat de 
lijnsegmenten niet meer op 
elkaar aansluiten. Twee 
nieuwe lijnen zijn 
aangebracht bij de gordijnen 
in de rechterbovenhoek. Ook 
zijn er lijnen toegevoegd aan 
de rechtermouw van het 
mannetje dat rechts van 
Christus zit.  

Net als bij OB 5555 is op 
deze prent het grijs van de 
drogenaald zichtbaar. De 
grijze plekken ogen wel iets 
vager dan bij OB 5555. 

Het contrast tussen de 
zwarte lijnen en witte 
vlakken verdwijnt bij 
deze prent enigszins 
door een grijze waas 
die op sommige 
plekken de normaal 
gesproken witte 
tussenruimtes van de 
arceringen bedekt. 
Hierdoor gaat ook deels 
het schetsmatige 
karakter van 
bijvoorbeeld de 
gebouwen en figuren 
links op de achtergrond 
verloren.  

Geel papier dat dik 
oogt en waarvan de 
vezels zeer duidelijk 
zichtbaar zijn. De 
prent is ingeplakt in 
een album dus er 
kunnen geen 
uitspraken worden 
gedaan over de 
achterkant van de 
prent.  
 

Op het papier zitten 
allerlei bruine vlekjes, 
met name bij de 
hoeken. Het lijkt 
daardoor om sporen 
van lijm te gaan. 
Daarnaast zitten er 
behoorlijk wat 
deukjes in het papier 
die vooral bij de 
randen duidelijk 
zichtbaar zijn. In de 
hoek linksonder lijken 
een paar inktvlekjes 
te zitten.  

RP-P-OB-314 
(Rijksmuseum
, Amsterdam) 

Voldoet aan de beschrijving 
van staat III in Hollstein. De 
fijne lijntjes op de mouw van 
Christus zijn vervaagd.  De 
fijne lijntjes op de 
linkermouw van de aan tafel 
zittende man vlak onder 
Jezus zijn opnieuw geëtst.  
Lijntjes op de broek van de 
man die in het midden op 
een krukje zit zijn  dusdanig 
versleten dat de 
lijnsegmenten niet meer op 

Geen sporen van het 
gebruik van een speciale 
techniek. 

Het contrast tussen de 
zwarte lijnen en witte 
vlakken is bij deze prent 
intact.  De witte kleur 
van het papier 
benadrukt dit contrast.  
De gebouwen en 
figuren met name links 
op de achtergrond 
kenmerken zich door 
een schetsmatig 
karakter. 

Wit papier dat vrij 
dun oogt. Vezels 
zijn nauwelijks 
zichtbaar. 
Rasterlijnen en de 
voorstelling zijn niet 
zichtbaar op de 
achterkant van het 
prentpapier.  

Geen beschadigingen 
te zien.  
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elkaar aansluiten. Twee 
nieuwe lijnen zijn 
aangebracht bij de gordijnen 
in de rechterbovenhoek. Ook 
zijn er lijnen toegevoegd aan 
de rechtermouw van het 
mannetje dat rechts van 
Christus zit. 
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Jozef vertelt zijn droom (1638, NHD 167) 
 

 Lijnen Techniek Esthetiek Papier Beschadigingen 
OB 5576 
(Boijmans- Van 
Beuningen) 

OB 5576 voldoet aan de 
omschrijving van staat IV in 
Hollstein. De visuele 
kenmerken van de eerste 
drie staten zijn bij OB 5576 
aanwezig, bijvoorbeeld 
door de toevoeging van 
schaduw in het gezicht van 
de man die achter Jozef 
staat. Tegelijkertijd kent OB 
5576 een aantal details die 
niet zijn terug te vinden bij 
de eerste drie staten. Deze 
kenmerken verschijnen 
voor het eerst pas bij staat 
IV. Het gaat hier o.a. om 
nieuwe verticale lijntjes op 
het bovenblad van de tafel 
rechts, nieuwe lijntjes op 
de tulband van de man die 
achter Jozef staat en een 
aantal nieuwe lijnen op het 
gordijn in de achtergrond. 
De toegevoegde lijnen die 
kenmerkend zijn voor staat 
V ontbreken bij OB 5576. 
Het gaat hier om lijntjes op 
de baard van de zittende 
man, op de boog rechts in 
de achtergrond en op de 
linkerkant van het 
tafelbovenblad. De fijne 
lijntjes op de rug van de 
lezende vrouw, op de 
rechtermouw van Jozef, op 
het gewaad van de zittende 
man en in zijn baard zijn bij 
OB 5576 lichtelijk versleten.  
De fijne lijntjes op het 
gewaad en de hand van de 
man die rechts van Jozef 
aan tafel zit, zijn nog intact.   

De gehele voorstelling 
oogt grijs. Dit effect is 
verkregen doordat op 
veel plaatsen met 
behulp van de 
drogenaald schaduw is 
toegevoegd. 
Tegelijkertijd oogt OB 
5576 nog iets grijzer 
dan de prent uit het 
Recueil waarbij ook 
sprake is van een 
duidelijke grijstint. Nu 
komt dit sowieso deels 
omdat het papier van 
OB 5576 grijzer is dan 
dat van het Recueil. 
Tegelijkertijd kent de 
prent uit het Recueil 
ook een aantal witte 
plekken terwijl bij OB 
5576 de volledige 
voorstelling grijs is. Het 
lijkt er daarom op dat 
een deel van de 
drogenaaldschaduw 
van OB 5576 bij de 
Recueil alweer is 
versleten.    

Bij de staat III-drukken 
zien we dat er meer 
schaduw is toegevoegd 
aan bijvoorbeeld de 
gordijnen en de kleding 
en gezichten van 
sommige figuren. 
Hierdoor ontstaat er een 
contrast tussen Jozef en 
de figuren om hem heen. 
De relatief wit gehouden 
profeet vormt het 
middelpunt van de 
belangstelling. Dit 
verandert echter met 
staat IV als heel de 
voorstelling vergrijst en 
Jozef daardoor niet 
langer het witte 
middelpunt vormt.  
Daarnaast is door de 
vergrijzing de iets 
donkerder getinte 
herdersfiguur rechts op 
de achtergrond minder 
goed zichtbaar. Het grijs 
van de drogenaald doet 
het claire obscure-effect 
van de oorspronkelijke 
voorstelling teniet. 
Esthetisch gezien is het 
moeilijk te zeggen 
waarom men hiervoor 
gekozen heeft. Een 
positief argument kan 
niet worden verzonnen.     

Grijzig papier dat 
vrij dik oogt en 
waarvan de vezels 
redelijk goed 
zichtbaar zijn. Op 
de achterkant van 
de prent is de 
rasterlijnstructuur 
duidelijk zichtbaar. 
De voorstelling is 
niet door het papier 
heen op  de 
achterkant 
zichtbaar. 

Met de loep zijn hier en 
daar wat deukjes 
zichtbaar op de randen 
van het papier. In de 
rechterbovenhoek zit 
een klein scheurtje.  
 
 

RP-P-OB-75 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

RP-P-OB-75 wordt in 
Hollstein genoemd als een 
staat II-druk. De omtrek van 
het gezicht van de lezende 
vrouw is met een aantal 
lijnen versterkt. Ook zijn er 
extra omtreklijnen 
toegevoegd aan de tulband 
van de man die achter Jozef 
staat.  

Er zijn geen sporen van 
een speciale techniek 
zichtbaar.  

Doordat er nog relatief 
weinig arceringen op de 
muren, kleding en het 
gordijn te zien zijn, is het 
claire obscure-karakter 
van deze prent nog vrij 
beperkt.  

Geelgrijzig papier 
waarvan de vezels 
niet zichtbaar zijn. 
Op de achterkant 
zijn ook geen 
rasterlijnen 
zichtbaar. Wel is de 
voorstelling door 
het papier heen 
zichtbaar.  

Er zijn beschadigingen 
te zien.  

RP-P-OB-76 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

RP-P-OB-76 wordt in 
Hollstein genoemd als een 
staat III-druk. Op veel 
plekken is door middel van 
arceringen schaduw 

Er zijn geen sporen van 
een speciale techniek 
zichtbaar.  

Door de toegevoegde 
schaduwen op deze prent 
ontstaat er een sterk 
claire obscure-effect. 
Hierdoor komt de relatief 

Geelgrijzig papier 
waarvan de vezels 
niet goed zichtbaar 
zijn. De rasterlijnen 
zijn op de 

Er zijn geen 
beschadigingen te zien.  
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toegevoegd, bijvoorbeeld in 
het gordijn en op de 
tulband, het gewaad en in 
het gezicht van de man die 
achter Jozef staat.   

wit gehouden Jozef  meer 
in het middelpunt van de 
belangstelling te staan.  

achterkant van de 
prent zichtbaar, de 
voorstelling niet.  

RP-P-1987-160, 
De Bary-druk 
met plaattoon 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam)  

RP-P-OB-76 wordt in 
Hollstein genoemd als een 
staat III-druk. Op veel 
plekken is door middel van 
arceringen schaduw 
toegevoegd, bijvoorbeeld in 
het gordijn en op de 
tulband, het gewaad en in 
het gezicht van de man die 
achter Jozef staat.   

Deze prent is afgedrukt 
met vrij zware 
plaattoon. Met name 
de kleding van de 
figuren rondom Jozef is 
zwarter geworden.  

Door de plaattoon wordt 
het claire obscure-effect 
van de voorstelling nog 
meer versterkt. De 
relatief wit gehouden 
Jozef springt er nu 
helemaal uit vergeleken 
met de zwarte figuren om 
hem heen.  

Wit papier dat 
redelijk dun oogt. 
Op de achterkant 
van de prenten zijn 
de rasterlijnen en 
de voorstelling 
duidelijk zichtbaar.  
 

Er zijn geen 
beschadigingen te zien.  

313 L 5, 9 in 
Recueil 
Rembrandt (c. 
1808) van 
Henri-Louis 
Basan 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam) 

In Hollstein staat dat deze 
prent een druk is van de 
vierde staat. Lijntjes zijn  
toegevoegd aan de tafel 
rechts, op de tulband van 
de man die achter Jozef 
staat en op het gordijn 
achter deze staande figuur. 
De fijne lijntjes op de rug 
van de lezende vrouw, op 
de rechtermouw van Jozef, 
op het gewaad van de 
zittende man en in zijn 
baard zijn nog redelijk 
intact.  De fijne lijntjes op 
het gewaad en de hand van 
de man die rechts van Jozef 
aan tafel zit, zijn nog intact.   

Een groot deel van de 
voorstelling wordt 
gekenmerkt door een 
grijze kleur. Deze 
grijstoon is verkregen 
doordat aan veel 
plaatsen met behulp 
van de drogenaald 
schaduw is toegevoegd. 

Doordat de voorstelling is 
vergrijsd, vormt Jozef niet 
langer het middelpunt 
van de aandacht.  
Daarnaast is de iets 
donkerder getinte 
herdersfiguur rechts op 
de achtergrond minder 
goed zichtbaar in de 
grijze massa. Het claire 
obscure-karakter van de 
voorgaande staten wordt 
zodoende tenietgedaan.  

Gelig papier dat dik 
oogt en waarvan de 
vezelstructuur 
duidelijk te zien is. 
De prent is in een 
album ingeplakt dus 
er kunnen geen 
uitspraken worden 
gedaan over de 
achterkant van de 
prent.  
 
 

In de bovenhoeken van 
het papier en ook 
rechtsboven in de 
voorstelling zijn vrij 
grote, bruine vlekken te 
zien. Het betreft hier 
vermoedelijk 
lijmvlekken.  

RP-P-OB-292 
(Rijksmuseum, 
Amsterdam)  

RP-P-OB-292 wordt in 
Hollstein genoemd als een 
staat VI-druk. Veel 
schaduwen zijn bewerkt 
door middel van nieuwe 
arceringen en lijnen, 
bijvoorbeeld in het gordijn 
boven de staande man en 
op de rok van de lezende 
vrouw. De fijne lijntjes op 
de rug van de lezende 
vrouw, op de rechtermouw 
van Jozef, op het gewaad 
van de zittende man en in 
zijn baard zijn behoorlijk 
versleten.  De fijne lijntjes 
op het gewaad en de hand 
van de man di e rechts van 
Jozef aan tafel zit, zijn 
behoorlijk versleten. 

Er zijn geen sporen van 
een speciale techniek 
zichtbaar.  

Doordat de grijstoon van 
de staat IV-drukken bij 
RP-P-OB-292 is 
verdwenen en veel 
schaduwen opnieuw zijn 
aangezet met arceringen, 
keert het claire obscure-
effect bij deze prent weer 
terug.  

Geelgrijzig papier 
dat dun oogt en 
redelijk vezelig is. 
De rasterlijnen zijn 
zowel op de voor- 
als achterkant van 
de prent zichtbaar. 
De voorstelling is 
nauwelijks door het 
papier heen 
zichtbaar op de 
achterkant.  
 

Er zijn geen 
beschadigingen te zien.  
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Appendix II: de Rembrandt-koperplaten en hun historische eigenaren121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Deze informatie is ontleend aan de The History of Rembrandt's Copperplates, with a Catalogue of Those That 
Survive en Rembrandts grafiek in de achttiende eeuw. Over koperplaten bij Jean de Bary en een oeuvrelijst met 
prijsannotaties van Michiel van den Bergh. 

 De 
Jonghe 
 
1679 

Andere 17-
eeuwse 
eigenaren 

De Bary  
 
1759 

De Haan  
 
1767 

Watelet 
  
1786 

Andere 18-
eeuwse 
eigenaren 

Basan, Jean, 
Bernard, etc.  
 
1786-1993  

Hedendaagse 
musea, 
privécollectie, etc. 

De terugkeer van 
de Verloren Zoon 
(1636, NHD 159) 

V Onbekend X V V Onbekend.  V Rembrandthuis, 
Amsterdam.  

Ster van de 
koningen: een 
nachtstuk (c. 
1651, NHD 263) 

V Onbekend. X V V Onbekend. V Vassar College, 
Poughkeepsie (NY).  

Christus verjaagt 
de geldwisselaars 
uit de tempel 
(1635, NHD 139) 

X Onbekend. V X V Onbekend.  V Musee Jenisch, 
Vevey. 

Jozef vertelt zijn 
droom (1638, 
NHD 167) 

X Onbekend. V X V Onbekend. V Privécollectie, 
Amerika.  

Het 
Koekebakstertje 
(1635, NHD 144) 

V Onbekend.  X V V Onbekend. V Privécollectie, 
Amerika.  
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Appendix III: objectlijst Boijmans met de oorspronkelijke groep van 

negentien prenten 

 

Titel en eventuele datering Inventarisnummer Toeschrijving 

Gezicht op Dordrecht, 1600-
1700 

MB 3576 Pierre-François Basan 

Adam en Eva, 1770  OB 854 Pierre-François Basan 

Adam en Eva, 1785 OB 5558 Pierre-François Basan (?) 

De Spaanse zigeunerin 
(‘Precoisa), c. 1750-1790 

OB 5571 Pierre-François Basan (?) 

Zelfportret van Rembrandt, 
tekenend op een etsplaat, c. 
1750 – 1775. 

OB 5588 Pierre-François Basan (?) 

Zelfportret met brede neus, 
c. 1770 – 1787 

OB 5580 James Hazard 

Maria met kind en kat en de 
slang 

OB 5543 Rembrandt 

Christus en de Samaritaanse 
vrouw, 1657 

OB 5544 Rembrandt 

St. Hieronymus in een 
donker vertrek, 1642 

OB 5546 Rembrandt 

De terugkeer van de 
Verloren Zoon, 1636 

OB 5548 Rembrandt 

De ster van de koningen: 
een nachtstuk, c. 1651  

OB 5549 Rembrandt 

De besnijdenis in de stal, 
1654 

OB 5551 Rembrandt 

Christus verjaagt de 
geldwisselaars uit de 
tempel, 1635 

OB 5555 Rembrandt 

Drie oriëntaalse figuren 
(Jacob en Laban?), 1641 

OB 5564 Rembrandt 

Abraham en Izaäk, c. 1750 – 
1790 

OB 5566 Rembrandt 

Abraham en Izaäk, c. 1750 – 
1790 

OB 5567 Rembrandt 

De straatmuzikanten, c. 
1635 - 1800. 

OB 5573 Rembrandt 

Naakte vrouw, de voeten 
badend in een beekje, 1658 

OB 5574 Rembrandt 

Jozef vertelt zijn droom OB 5576 Rembrandt 
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Afbeeldingen 

   

Afb. 1. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. OB 5555), 1635, ets met 

drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam. 

 

Afb. 2. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. MS 325), 1635, ets met 

drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Boijmans-Van Beuningen.  



57 
 

 

Afb. 3. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. RP-P-OB 136), 1635, ets met 

drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 

Afb. 4. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. RP-P-1961-1024), 1635, ets met 

drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 
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Afb. 5. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. RP-P-OB-134), 1635, ets met 

drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 

Afb. 6. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. RP-P-OB-135), 1635, ets met 

drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 
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Afb. 7. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. RP-P-OB-313), 1635, ets met 

drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 

Afb. 8. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (313 L 5, 81, in Recueil Rembrandt, Henri-

Louis Basan), 1635, ets met drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 
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Afb. 9. Rembrandt, Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel (inv. nr. RP-P-OB-314, in album Alvin-

Beaumont), 1635, ets met drogenaald, 13,6 x 16,9 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 

Afb. 10. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (inv. nr. OB 5548), 1636, ets, 15,6 x 13,6 cm, Boijmans- 

Van Beuningen, Rotterdam. 
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Afb. 11. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (inv. nr. DN. 1975/ 296), 1636, ets, 15,6 x 13,6 cm, 

Boijmans- Van Beuningen, Rotterdam. 

 

Afb. 12. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (inv. nr. RP-P-OB-164), 1636, ets, 15,6 x 13,6 cm, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 13. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (tegendruk, inv. nr. RP-P-OB-12.429), 1636, ets, 15,6 x 

13,6 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 14. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (inv. nr. RP-P-1961-1039), 1636, ets, 15,6 x 13,6 cm, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 15. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (inv. nr. RP-P-1987-183), 1636, ets, 15,6 x 13,6 cm, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 16. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (bijgesneden, inv. nr. RP-P-1999-576), 1636, ets, 15,6 x 

13,6 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 17. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (313 L 5, 42, in Recueil Rembrandt, Henri-Louis Basan), 

1636, ets, 15,6 x 13,6 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 18. Rembrandt, De terugkeer van de Verloren Zoon (inv. nr. RP-P-OB-321, in album van Alvin-Beaumont), 

1636, ets, 15,6 x 13,6 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 19. Rembrandt, De ster van de koningen: een nachtstuk (inv. nr. OB 5549), c. 1651, ets met drogenaald, 9,4 

x 14,3 cm, Boijmans- Van Beuningen, Rotterdam.  

 

 

Afb. 20. Rembrandt, De ster van de koningen: een nachtstuk (inv. nr. MB 1948/9), c. 1651, ets met drogenaald, 

9,4 x 14,3 cm, Boijmans- Van Beuningen, Rotterdam.  
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Afb. 21. Rembrandt, De ster van de koningen: een nachtstuk (inv. nr. RP-P-OB-199), c. 1651, ets met 

drogenaald, 9,4 x 14,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

 

Afb. 22. Rembrandt, De ster van de koningen: een nachtstuk (inv. nr. RP-P-OB-331), c. 1651, ets met 

drogenaald, 9,4 x 14,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 



67 
 

 

Afb. 23. Rembrandt, De ster van de koningen: een nachtstuk (inv. nr. RP-P-1961-1050), c. 1651, ets met 

drogenaald, 9,4 x 14,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 

 

Afb. 24. Rembrandt, De ster van de koningen: een nachtstuk (inv. nr. RP-P-1962-55), c. 1651, ets met 

drogenaald, 9,4 x 14,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 
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Afb. 25. Rembrandt, De ster van de koningen: een nachtstuk (313 L 5, 96, in Recueil Rembrandt, Henri-Louis 

Basan), c. 1651, ets met drogenaald, 9,4 x 14,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 

Afb. 26. Rembrandt, Jozef vertelt zijn droom (inv. nr. OB 5576), 1638, ets, 11,0 x 8,3 cm, Boijmans- Van 

Beuningen, Rotterdam. 
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Afb. 26. Rembrandt, Jozef vertelt zijn droom (inv. nr. DN 1975/ 278), 1638, ets, 11,0 x 8,3 cm, Boijmans- Van 

Beuningen, Rotterdam. 

 

Afb. 27. Rembrandt, Jozef vertelt zijn droom (inv. nr. RP-P-OB-75), 1638, ets, 11,0 x 8,3 cm, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 28. Rembrandt, Jozef vertelt zijn droom (inv. nr. RP-P-OB-76), 1638, ets, 11,0 x 8,3 cm, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 29. Rembrandt, Jozef vertelt zijn droom (De Bary, plaattoondruk, inv. nr. RP-P-1987-160, ), 1638, ets, 11,0 x 

8,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 30. Rembrandt, Jozef vertelt zijn droom (313 L 5, 9, Recueil Rembrandt, Henri-Louis Basan), 1638, ets, 11,0 

x 8,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 31. Rembrandt, Jozef vertelt zijn droom (inv. nr. RP-P-OB-292, in album Alvin-Beaumont), 1638, ets, 11,0 x 

8,3 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 32. Rembrandt, Het Koekebakstertje (inv. nr. RP-P-OB-212), 1635, ets, 10,9 x 7,7 cm, Rijksprentenkabinet, 

Amsterdam.  

 

Afb. 33. Rembrandt, Het Koekebakstertje (inv. nr. RP-P-OB-213), 1635, ets, 10,9 x 7,7 cm, Rijksprentenkabinet, 

Amsterdam.  
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Afb. 34. Rembrandt, Het Koekebakstertje (inv. nr. RP-P-OB-339), 1635, ets, 10,9 x 7,7 cm, Rijksprentenkabinet, 

Amsterdam.  

 

Afb. 35. Rembrandt, Het Koekebakstertje (inv. nr. RP-P-1961-1056), 1635, ets, 10,9 x 7,7 cm, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 36. Rembrandt, Het Koekebakstertje (321 F 14-15, in Dictionnaire des Graveurs, Pierre-François Basan), 

1635, ets, 10,9 x 7,7 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 37. Rembrandt, Het Koekebakstertje (Dictionnaire des Graveurs, Pierre-François Basan), 1635, ets, 10,9 x 

7,7 cm, Library of Congress, Washington.  
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Afb. 38. Rembrandt, Het Koekebakstertje (Dictionnaire des Graveurs, Henri-Louis Basan (?)), 1635, ets, 10,9 x 

7,7 cm, Universiteitsbibliotheek, Utrecht. 

 

Afb. 39. Rembrandt, Het Koekebakstertje (313 L 5, 33, in Recueil Rembrandt, Henri-Louis Basan), 1635, ets, 10,9 

x 7,7 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 
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Afb. 40. Rembrandt, Het Koekebakstertje (Recueil Rembrandt, Henri-Louis Basan), 1635, ets, 10,9 x 7,7 cm, 

Library of Congress, Washington.  

 

Afb. 41. Rembrandt, Het Koekebakstertje (inv. nr. RP-P-OB-340, in album Alvin-Beaumont), 1635, ets, 10,9 x 7,7 

cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  
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Afb. 42. Pierre-François Basan naar Gabriel de Saint-Aubin, La Guinguette, divertissement pantomine, du 

Théâtre Italien, 1750, ets en burijn, 32 x 37 cm, Bibliothèque nationale de France, Parijs.   

 

Afb. 43. Pierre-François Basan naar Luca Giordano, Ariane abandonnée, 1753, gravure, afmetingen onbekend, 

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden. 
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Afb. 44. Rembrandt, Faust (Recueil Rembrandt, Henri-Louis Basan), c. 1652, ets, 21,3 x 16,3 cm, 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 

 

Afb. 45. Rembrandt, Christus discussieert met de schriftgeleerden in de tempel, 1652, ets en drogenaald, 

opgewerkt in mezzotint, 12,6 x 21,4 cm, Boijmans- Van Beuningen, Rotterdam. 
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Afb. 46. Rembrandt, De Triomf van Mordechai, c. 1641, ets en drogenaald, opgewerkt in aquatint, 17,4 x 21,5 

cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 47. Rembrandt, Hiëronymus lezend in een Italiaans landschap, 1651-55, ets, drogenaald en burijn, 26,1 x 

21,0 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 
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Afb. 48. Rembrandt, Jan Six, 1647, ets, drogenaald en burijn, 24,6 x 19,5 cm, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

 

Afb. 49. Rembrandt, Kruisiging (drie kruizen), 1653, ets, drogenaald en burijn, 38,6 x 45,2 cm, Teylers Museum, 

Haarlem. 
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Afb. 50. Rembrandt, Naakte vrouw, de voeten badend in een beekje (achterkant, inv. nr. DN.1997), 1658, ets en 

drogenaald, 16,0 x 18,0 cm, Boijmans- Van Beuningen, Rotterdam.  
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