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Kopierenin hetRijksmuseum
De kopieënvankunstschilder/
Arnoldvan de Laar
restaurateur
(1886-1974)
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lisz Beeldemakerspantde kroon:dit
schilderijkopieerdehij zelfsvierkeer

(afb. 2).6
Met de registratie
van hetschilderij,
de datumen het formaatfunctioneert
het kopieregister
als een graadmeter
voor de publiekewaarderingvan specifiekeschilderijen.Na inschrijving
in het kopieregister
werdde kunstschildereen bewijs uitgereikt
dat aantoonde dat hij toestemminghad in
het museumte werken.Een dergelijk
bewijs beschreefde naam van de schilder,hetwerkdat zijn aandachthad en
de afmetingen
van de kopie.Om de
het
van
kopie
origineelen de verschillende kopieënvan elkaarte onderscheiden,diende het formaataf te
wijken.Dit laatstewas een voorzorgsmaatregeltegenmisbruik.Nadat de
directeurvan het Rijksmuseumhet
verlofbewijshad voorzienvan een
paraafwas hetvoor een beperkte
période geldig(afb.3-5).
Gekopieerdeschilderijendienden
voor de aankomendekunstenaarniet
alleen als studieobject,ze warenook
goed verkoopbaar.Wanneervoor een
kunstliefhebber
de aankoop van het
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ARNOLD VAN DE
LAAR

Eenkijkjeinde ßossckeacadémie.Doek,
85 χ44 cm.Collectie
Arnoldvande Laar,
Den Bosch.Foto:
Hans Boselie,Den
Bosch1974.
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In hetnieuweRijksmuseumgebouw
was zelfseen tekenschoolgevestigd.
van musea
De kopiistenregisters
gevenweerwie welkeschilderijen
kwam naschilderen.Van de Laar Staat
in hetregistervan het Rijksmuseum
tussen 1913en 1930 wel 25 keervermeid.Hij blijktondermeereen stillevenvan David de Heem te hebben
gekopieerden werkvan AntonMauve,
Murillo,HendrickBloemaert,Nicolaas Maes, JanWeenix,FerdinandBol
en WillemKalff.Sommigeschilderijen warenbijzonderpopulairen schilderdehij meerderemalen na. Zo
kopieerdeVan de Laar van Melchior
d'HondecoeterGevogelte,Hoenderhof
en Levendevogelselk twee keer,evenals Isaac zegentJacobvan Govaert
van Abraham
Flincken Vruchten
De
van
AdriaenCorneMignon. jager

Aß. 2
In's RijksMuseumte
Amsterdam:
Een der
zalen,meteen schilderaan den arbeid,
zooals mener zoovelen in hetMuseum
geregeldtegenkomt.
Katholieke
Illustratie

48(1914) 18,p. 281.
Foto:KatholiekeUniversiteitNijmegen
2001.
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Geldigvoortweemaanden
PERSOONLIJK BEWIJS VAN BEKOMEN VERLOF
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vermeldop den Catalogus onder No. AAÃ.U
het bepaalde in art. 55-61 van het Reglement.
Overeenkomstig
Aß.3

van
Kopiistenbewijs
hetRijksmuseum.
A. vande Laarkrijgt
De Keutoestemming
vanVermeer
kenmeid
te kopieren,1918.
A. van
Brievenarchief
de Laar,Den Bosch.

Handteekeningvan den

19/$

Amsterdam,../^/
^fattst^

De Hoofddirectgur
van 's Rijks-Museum

^^. -

NB. Het vertoonvan dit bewijskan gevorderdworden.

Aß. 4

van
Kopiistenkaart
hetRijksmuseum
metUittreksel
uit
van
hetReglement
de Cophsten,
1939.
A. van
Brievenarchief
de Laar,Den Bosch.
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Uittrekseluit het Reglement
van de Copiïsten.
Het is verbodenom metde opzichters

of het publiek gesprekken aan te gaan
met uitzondering
w van den opdrachtgever.
κ«
Het is verboden de zitbanken te ge-

bruikendie voor het publiekbestemd
, van den
van die
zijn,metuitzonderinci
Voorhal.
Zij halen en brengen zelf hun benoodigdhedenvan de daartoe bestemde plaats,
en bergen deze een kwarticrvoor de sluiting op.
Geen toestemmingtot copiecren wordt
gegeven in het tijdperk15 )uni tot 15 Sept.
met uitzonderingvan de door de Directie
aangewezen beroeps copiïsten.
De Hoofddirecteur,

Dr. F. SCHMIDT-DEGRNKR.
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Aß. s

Kopiistenkaart van
het Louvre, op naam
van A. van de Laar,
1921.

.

. Le Conservateur,

werkvan een bepaalde meesterwas
een
uitgesloten,vertegenwoordigde
Voor
de
alternatief.
een
stijlvol
kopie
kunstenaarvormdeeen kopieeen
bronvan inkomstenen een mogelijkvan naamsbeheid tothetverkrijgen
kendheid.De eersteverkoopvan een
kopie door Van de Laar kwamspontaan totstand.In 1913werdde jonge
kunstenaardoor de gezustersLitthameren Remakuit Berlijngevraagd
twee schilderijenin het Rijksmuseum
te kopieren:II s'agitdesdeuxnatures
mortes
IStilleven'No: i6oga VerzameSali 2iyet No: und pourle
Six
ling
prixde $20 Markles deux.7Een briefje
van 16 September1913metbetrekking
totde betalingheeftals afzender
133',maar
'W.9. Potsdammerstrasse
de opdrachtvan deze Duitse toeristen
werdgegevenin een briefmetde
afzender'Katwijkan Zee Pension
D. van Rhijn'.8Deze opdrachtmarkeerdehetbeginvan zijn professionele
carrièreals kopiist(afb. 6).

Arnoldvan de Laar,
kopiist/kunstenaar/
restaurateur

ArnoldusWilhelmusMaria van de
Laar werdgeborenop 7 december
1886 in Den Bosch als zoon van
Theodora Horsten(1846-1923)en
Gerritvan de Laar (1846-1933).Voor
een zoon van een koetsierlag het
besluitom kunstenaarte wordenzeker
nietvoor de hand.9Nietteminvolgde
Arnoldtwee jaar lang (1909-1911)een
opleidingaan de KoninklijkeSchool
voor Nuttigeen BeeidendeKünstenin

Aß. 6

ARNOLD VAN DE LAAR

Zelßortret.Olieverf

op doek, 32 χ 38,5 cm.
Collectie Arnold van
de Laar. Foto: Frank
van Delft, Breda

2000.

3*

zijn geboortestad(afb.7).10Hij kreeg
er les van lerarenals Huib Luns (18811942),JulienDony (1865-1949),Petrus
MarinusSlager (1841-1912)en Piet
Slager jr. (1871-1938).Het schilderen
naar oude meesterswas een belangrijk
deel van hetcurriculum.Arnoldontplooide zieh als een vaardigkopiist.
Vanaf1912verbleefhij enigetijdin
Brüsselvoor verdereStudieaan de
KoninklijkeAcadémievoor Schone
leerdehij daar
Künsten.Tegelijkertijd

Om in zijn
hetrestaurateursvak.
onderhoudte voorzienwerktehij in
van beeieen polychromeerwerkplaats
den, maar welkeis nietbekend.11
Eenmaal terugin Den Bosch verwierfhij een reputatieals kunstschilvan oude schildeder en restaurateur
de
Laars
Van
vrijewerkbestond
rijen.
uitbloemstukken,
landschappen,stillevens,intérieursvan oude boerderijen
en markantekoppenin de stijlvan de
Haagse School. Zijn inkomstenkreeg
hij uit zijn vrijewerk,restauratiesen
kopieerwerk.In 1920 trouwdeArnold
van de Laar metGeertrudaJosephina,
'Truus',Wellens,modiste/hoedenmaakstervan beroep. Het echtpaar
kreegvierkinderen.
Een opdrachtvan de Eindhovense
Van Abbe om voor
sigarenfabrikant
een door hem gevoerdmerkeen kopie
van
te makenvan hetberoemdePortret
KarelI door Anthonievan Dijck, verschaffeVan de Laar in 1921de gelegenheid om enkelemaandenin Parijs

door te brengen.12
Hij betroker een
kamerin het door kunstenaarsgeliefde Hotel de La Haute Loire in Montmartre,tegenwoordigHotel Raspail.
Laterverhuisdehij naar hetgoedkopereHotel Quatre Nations in de
Rue Mazarin.'3De brievendie Van
de Laar naar huis stuurde,geveneen
beeld van de bescheidenomstandigheen
den waaronderde schilder/kopiist
zijn jonge gezin toen moestenleven.
van zijn
Ondanks de bijverdiensten
vrouwals modiste,haddenze het niet
de
breed.De betalingvan rekeningen,
huurvan hethuis en de stagnerende
verkoopvan schilderijenwarenterugkerendepuntenvan zorg. Zijn vrouw
spoorde hem aan tochvooral op te
schietenen zijn tijdzinvolte besteden
door ook wat Parijse stadsgezichten
te schilderen.In Nederlandlagen die
namelijkgoed in de markt.Watdoeje
tochdie helemiddagen?Kunje nietwat
makendie bekend
mooiestadsgezichtjes
Hij
zijn?Jezou die kunnenexposeren.1*

Afb.j

CORNELIS VAN DER
MAATH

Zondagschklasse
Teekenschool
's HertoFoto,
genbosch,1911.
17χ23cm. BrievenarchiefA. vande Laar,
Den Bosch.Foto:
AmRijksmuseum,
sterdam2002. Achteropde fotoschreef
Vande Laarverder:
V.l.n.r.
Arts.onderwijzer PietSlager,leeraar
schilderen.
Leerungen
Adr.Hartwijk.
Leo
Deckers,A. v. Domburg.H. v.d.Pol.
A vande Laar.Henri
B[ee]kers.J.Smeets
(congierge)Zeegers,
H.A.P.ν Geffen.
Frans
A de
van Valderen.
Kemp.FriedBoonekamp.?J.van Kempen.Model.PietBeekwilderign.
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ARNOLD VAN DE
LAAR

Kijkjevanuitde Rue
Mazarin,Parijs1921.
Olieverfop doek,
20 χ22 cm.Collectie
Arnoldvande Laar,
Den Bosch.Foto:
Frankvan Delft,
Breda2001.

Aß. g
ARNOLD VAN DE
LAAR

Karel1,1921.Kopie
naarAnthonievan
Dijck.Olieverfop
doek,226 χ 175cm
(dagmaat).Collectie
SwedishMatch,
Valkenswaard.
Foto:Frankvan Delft,
Breda1998.
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scnimerdein îedergevaleen uezicnt
op de Seine en een kijkjevanuitzijn
pensionin de Rue Mazarin. Verder
vanMaria
kopieerdehij hetPortret
Theresiavan Velazquez in het Louvre,
Les baigneusesvan P.E. Chabas in het
Palais des Beaux Artsde la Ville de
Paris en een schilderijin hetPetit
Palais (afb. 5, 8-9).
Arnoldvoelde zieh in de Franse
hoofdstadals een vis in hetwater.Hij
maakteer vriendenondercollega-kunstenaarsals de Amsterdammer
Johan
van der Bilt (1882-1943)en een Hongaar,ene Zengyel,en probeerdezijn
vriendenin 'Bois le Duc' overte halen
ook te komen.Enthousiastschreefhij:
Het is hiermooien om te levenmoetje
hierzijn. Watzitje tochin Den Boschte
Ik had hieriojaar eerdermoemaffen.
tenzijnen moetenblijven.1*
Even overVan
om
de
Laar
zieh
in Parijste
woog
vestigen.Behalvedat hetlevener aangenamerwas, kon hij er als kunstschilder meerverdienen.Zijn echtgenote
voelde er wel voor.Voor een modiste
was heteleganteParijs inspirerender
dan Den Bosch. Kondenwe maarin
Parijswonenwantmodesdatgaat daar
Desondanks kwamhet
dag en nacht.16
niettoteen verhuizing.Zijn Parijse
vriendenverloorhij echternietuit het
oog. Uit de vele brievenen prentbriefkaartenblijktdat Van de Laar nog
jarenlangcontacthield.
Kort na zijn terugkomst
in Nederland kreeghij een anderepresrigieuze
opdracht:de restauratievan de muurschilderingenvan AntoonDerkinderen in hetstadhuisvan Den Bosch.17
Met de crisisjarenbrakook voor het
gezin Van de Laar een moeilijketijd
aan. In 1931getuigteen briefvan de
kapucijnerpaterRufinusvan de problematischeomstandigheden:Voorlopig hebik noggeenplannennogietste
latenrestaureren.
ik
(...) hetis treurig
begrijpu. Wij moetenalien vertrouwen
op Gods vaderlijke
goedheid,we weten
andersgeengoedeoplossing.^Voor
kopieerwerkwas hetoveraleen slappe
een
tijd.Een bevriendekunstschilder,

Vande Laardat
zekereRené,schreef
zelfsinParijsde situatievoorkopieën
was.Erzijnhierbij
weinigrooskleurig
antiqairsgoedecopieennaar [Nattier]
tekoop voor200 à 400 francsen ze
kunnenze nietkwijt.19
Toch was voor

Vande Laarde situatienietwanhopig.
Nadateind1936eencollega-restauHeinBekkers,
aanboodom
rateur,
samenmetheminDen Haag eenateliertebeginnen,
hieldhijhetna een
weekal voorgezien,ondanksde grozou
tereklantenkring
dieditmogelijk
om
Van
de
Laar
verkoos
opleveren.20
inDen Bosch'teblijvenmaffen'.
Tijdensde TweedeWereldoorlog
en restauratiewerk
liephetkopieerdoor.Een vorderingboek
laatziendat
voorläge
weliswaar
opdrachtgevers,
steeds
prijzen,nog
kopieënlieten
maken.Na afloopvande oorlogtrok
de markt
voorrestauratiewerk
aan,
maarde belangstelling
voorkopieën
liepdaarentegen
terug.In de jaren'50
Vande Laarhiervoor
ontving
nog
slechtseenenkeleopdracht.
Sindsdien
hieldhijziehuitsluitend
bezigmet
restauraties
en hetschilderen
vanzijn
vertrouwde
stillevens
en Brabantse
landschappen.
Op 11april1974overleedArnoldvande Laarop 87-jarige
inVught.In eenInMemoriam
leeftijd

de jarenna de TweedeWereldoorlog
is
de samenhang
tussende brieven
niet
Vande Laarbewaarde
altijdduidelijk.
de brieven,
voornamelijk
enveloppen,
en rekeningen
die
prentbriefkaarten
hijtoegestuurd
kreeg.Vande uitgaandepostbehieldhijslechtseen
in hetBrabantsDagblad eerde men
enkelekeereenvoorbeeldbrief.
De
hemvooralals restaurateur,
hoewel
correspondentie
zijn
weerspiegelt netmenziehookzijnprachtige
werkvanvrienden
en collega's.Daarkopieën
vande grotemeesters
herinnerde.21
naastbrengen
de brieven
zijnklantenkringinkaart.Tenslottegevenze
Brievenarchief
weerhoeopdrachten
totstandkwaHetarchief
vanArnoldvande Laar
men:de redenvoorhetmakenvan
bleefongeschonden
doortweegelukeenkopie,de uitvoering
ervanen de
en
diedezeuiteindelijk
zou
zijndochters
kigeomstandigheden:
bestemming
kleinzoonzettenzijnrestauratieatelier krijgen.
voorten zij dedenditbovendien
in
Voorde techniek
dieVande Laar
hetzelfde
aan
in
de
St.
vormen
niet
zozeerde briehanteerde,
Jorisstraat
pand
Den BoschwaarArnoldvande Laar
venals welde schildersmaterialen
en
had
in
De
brieven
documentatie
een
bron
van
infor(afb.
10).
zijn
gewerkt
hetarchief
beslaande période1903matie.Een projectielantaarn
metglas1969,waarvande jarentussen1920en
platenen vaneenrastervoorziene
uitmaken.
Hoefoto'sgetuigen
vanzijnwerkwijze
als
1940hetleeuwendeel
welVande Laarveelbewaarde- het
De
laatste
laten
zien
dat
kopiist.
hij
brievenarchief
bestaatuit782itemsookvanreprodueties
kopieerde.
Mapverloren.
Vooralin
als
gingook materiaal
penvolreprodueties
fungeerden

Aß. ιο

Een kijkjein hetateliervan Arnoldvan
de Laarin Den Bosch:
een kästmettekeningen,foto-en schildermateriaal.Foto:Frank
van Delft,Breda2001.
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ARNOLD VAN DE
LAAR

vrouw,
Brießezende
1918.Kopienaar
JohannesVermeer.
Olieverfopdoek,
40,5 χ48,5 cm.
CollectieArnoldvan
de Laar,Den Bosch.
Foto:MathieuBenistant,Amsterdam
'995·
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eenfondswaaruithijkonkiezen.Ook
kartons
bewaard
zijnzogenaamde
met
gebleven:
calqueerpapier gaatjes
omeenvoorstelling
op doekoverte
De projectielantaarn
brengen.
hijvooralbijhetkopieren
gebruikte
vankruiswegstaties.
Wanneer
de kopieënmetelkaar
wordenvergeleken,
mende
krijgt
indruk
dathetwerkdatvoorhetorigineelinhetmuseumwerdgeschilderd,
beteris dande kopieënnaareen
ofeeneerderekopie.Ook
reproductie
de
zijn kopieënuitzijnstudententijd
sterker
dande kopieën
aanmerkelijk
na
de
Tweede
Wereldoorgeschilderd
De
log.Een vandievroegekopieën,
brießezendevrouwvan Vermeeruit

1918,bevindziehnoginzijnatelier
doorhet
(afb.11).Zoals verplicht
koosVande Laareendoek
museum,
meteenafwijkend
formaat.
Hetorigineelmeet46,5bij39 cm,terwijl
de
kopie40,5bij48,5cmis. De kopie

is zodoendevierkanter,
korter
maar
breder.
Vande Laaris eringeslaagd
hetvoorVermeer
zo karakteristieke
lichteffect
en zijnkleurtoets
overte
nemen.De kopieis metzo'n gevoeligheidgeschilderd,
datde stilteinhet
vanVermeer
ookinde kopie
schilderij
tebespeuren
is. Hetopschrift
infraaie
letters
het
Λ.
van
de
doek,
achterop
Laarcopie1918,de kapitalelijsten het
feitdatde kopiisthetschilderij
nooit
afstond,
gevenaan datookVande
Laardezekopiegeslaagdvond.
In hetalgemeen
geldtdathetkleurin
Van
de
Laars
gebruik
kopieënwat
donkerder
is
dandiein
modderiger,
Hetkanzijndat
zijnvoorbeelden.
hijals restaurateur
antieipeerde
op
vernissen.
Een kopiezou
vergeelde
zodoendeop hetmoment
vanschildereninhetmuseumzelfslichter
geweestkunnenzijndanhetoriginele
werk.
Bevriendekunstschilders
De brieven
vanvrienden
en
afkomstig
van
Arnold
van
de
Laar
worcollega's
dengekarakteriseerd
dooreensfeer
vanhechtesaamhorigheid.
Een trouw
was zijnoudestudiegecorrespondent
nootaan de Bosscheacadémie,ReinierPijnenburg
Methem
(1884-1968).
slootVande Laareenvriendschap
die
In de brieven
uitde
jarenzou duren.22
jaren'20 en '30 komende namenvan
de kunstschilders
vanderBilt
Johan
en J.Vandeveegaete
(1882-1943)
(1886Vande Laarleerde
1960)veelvoor.2*
henkennentijdenszijnverblijf
in
in
en
in
waar
Gent,
1921
Parijs
hijin
vanJeroen
Bosch
1927De kruisdraging
(afb.12-13).
kopieerde
De bevriende
kunstschilders
hielelkaar
zaken
en
pen
bijpraktische
elkaarinhunwerkaan.
moedigden
Ook gavenze wederzijds
tipsover
en financiers.
opdrachten
mogelijke
Zo regeldePijnenburg
voorVande
Laarde eerdergenoemde
opdracht
voorde sigarenfabrikant
VanAbbete
Eindhovenom hetPortret
vanKarelÍ

inhetLouvretekopieren.
Antoon
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Derkinderen
bemiddelde
bijde eervollerestauratie
vanzijnmuurschildeen ook
ringinhetBosschestadhuis
vertrouwde
Van
de Laar
JanSluyters
de restauratie
vanzijnwerktoe.2«Uit
brieven
vanreguliere
klanten
blijkt
eveneensde effectiviteit
vanditnetwerk.Een klantinformeert
Vande
Laarbijvoorbeeld
hoehijaan diens
naam kwam:Door denheerBekkers
hoorik dat u weleensschilderijen
copieert.Gaarnezou ik wetenofik (...)
vanu zien kon.z$
enißcopieerwerk

Aß. 12
Arnoldvande Laar
metzelfontspanner,
Arnoldvande Laar
kopieertDe kruisdragingvanJeroenBosch
in hetMuseumvoor
Schone Künsten,
Gent1927.
Foto,5,9 χ8,8 cm.

Foto:Rijksmuseum,
Amsterdam
2002.
Achteropde foto
Staatgeschreven:

April ig27 Cent. A. v.d.
Laar en Oscar Stuer.

Opdrachtgeversen
mecenassen
Potentièie
klanten
metbelangstelling
voorgeschilderde
zoais
kopieén,
verzamemusea,kerken,
kloosters,
laarsen collega-kunstenaars,
wisten
de wegnaarArnoldvande Laargoed
tevinden.De gemeente
's-Hertogenboschwas eengeregelde
klant,evenals
de AbdijvanBernevande Norbertijnente Heeswijk.De kopievanDe
vanJeroen
Boschwerd
kruisdraging
inopdracht
vaneenaantalvrienden
als cadeauvoorhetProgeschilderd
vinciaalNoordbrabants
Genootschap
toenditin 1927het90-jarigjubileum
vierde.26
De kopiewas zo geslaagd
datde beroemde
kunsthistoricus
Max
Friedländer
(1867-1958)
zijnhoge
en waardering
te kennen
bewondering

Aß., 3
ARNOLD VAN DE
LAAR

De kruisdraging,
1927.
KopienaarJeroen
Bosch.Olieverfop
doek,75 χ 82 cm.

Noordbrabants
Museum,Den Bosch.
Foto:FransVerdonk,
Culemborg2001.

βψ7
NaastVanAbbewasde Waalwijkse
schoenenfabrikant
Vande
JanBaptist
een
afnemer
van
Van
Nieuwenhuysen
de Laarskopieen.Hij besteldevijf
vanzijnhuisin
kopieënterdecoratie
de nieuwaangelegde
wijk't Zandin
Den Bosch.Een fototoonthoeeen
in
kopievanNicolaasMaes' Vrouw
moest
aan
de
ßebed
bijdragen
deftigheidvande moderne
salon.Op deze
fotozijnookschilderijen
tezienvan
VanDelft,Schaepkens
en Dorus
Hermsen(afb.14).
Vande Laarverwierf
ookopdrachtendoorpotentièie
klanten
aan te
Zo
schreef
vanuit
schrijven.
hij
Parijs,
aan de kopievanKarelI
nogwerkend
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Aß.,4

Fotograafonbekend,
in hethuis
Interieur
vanJ.B.vande Nieuin Den
wenhuysen
Boschmeteen kopie
vanVande Laar,
Vrouwingebednaar
Nicolaas Maes. Tijdopname1923.Collectie EugèneBoileau,
Amsterdam.
Foto:
Sanderen Rozemeijer
BV,Amsterdam1997.
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voor de Van Abbe-sigarenfabriek,
een
briefaan de sigarenfabriek
Eugène
Goulmy& Baar in Den Bosch waarin
hij aanbood een kopie te makenvan
hetPortret
vanMadame Recamierdoor
in
het
Louvre,eveneenshet
Ingres
van
een
logo
sigarenmerk.Het antwoord luiddedat men momenteel
van
madame recamier zeer
ajheeldingen
voldoendewas voorzien.1*
Bij dit soort acquisitiesspeelde de
verwijzingnaar eerderesuccesvolle
opdrachteneen belangrijkerol. Aanvan hooggeplaatste
bevelingsbrieven
personenwerdenhierbijstrategisch
van de
ingezet.Een getuigschrift
directeurvan het Rijksmuseum,jhr.
B.W.F. van Riemsdijk,werdgebruikt
om in het Louvre aan de slag te kunnen (afb. 15).In hetarchiefzijn voorts
te vindenvan
aanbevelingsbrieven
MonseigneurStöcker,prelaatvan de
Abdij van Berne,van de directeurvan
hetBisschoppelijkMuseum te Breda,
van F. J.van Lanschot,burgemeester

van Den Bosch, en van Huib Luns,
directeurvan de Bossche académie.
De laatsteschreefmetovertuigingskracht:Dit schrijven
dientom bij U te
introduceeren
den heerArnoldv.d.Laar
Kunstschilder
en bekwaamrestaurateur
te 's-Hertogenbosch.
Met vollevertrouwenbeveelik hembij U aan en hunt
U zijneadviezenbeschouwen
als zijnde
doormijgegevenen hoop ik dathij U
naargenoegenzal kunnenhelpen.^
BurgemeesterFransvan Lanschot
(1875-1949)zou Van de Laar gedurendezijn gehelecarrièrevan opdrachtenvoorzienen was zo een ware
mecenas.*"Wanneerhij hoordevan
eventueleopdrachten,restauratiesof
kopieèn,tiptehij de kunstenaar.Ten
behoevevan het Bossche stadhuisverschaftehij hem de opdrachttothet
makenvan een kopie naar De slag van
heidedoor
Lekkerbeetje
op de Vughtse
Sebastiaan Vrancx.*1
De betrokkenheid van Van Lanschotgingzo verdat
adviseerdeover
hij de kunstschilder

Aß. i5
van
Aanbevelingsbrief
Jhr.B.W.F.van Riemsdijk,hoofddirecteur
van hetRijksmuseum,
20 december1921.
A. van
Brievenarchief
de Laar,Den Bosch.

diendete
hoehijziehals restaurateur

promoten:Arnoldus!(...) Gij moetde
hetwerkte
krantenmannen
uitnodigen
komenzien.Die makendan weleenfoto
en na de restauratie.
voorde restauratie
Van
het
een
komt
hetander.**
(...)

Een anderemecenaswas de verKarel
zamelaaren kunsteriticus
dieookbijde
(1876-1936),
Azijnman
van
vanhetportret
kopieeropdracht
had.Toenhijin
KarelI bemiddeld
1926Italiebezocht,moedigdehijde
aan teblijvenkopieren.
kunstschilder
VanuitBolognaschreef
hij:Caro

Maestro,ik komjuistuitde Pinacoteca.
Ook hierschonedingeno.a. een meesterwerkvanRaffaelo,Een heleverzameling
Guido Renien Francia.KortomUw
zou hierschoonecopièn
meesterhand
kunnenmaken.**

Opdrachtenen thema's
ziehmet
De redenwaaromklanten
eenkopie-opdracht
bijVande Laar
meldden,
zijnbijnazo diversals de
thema'svande schilderijen.
Kopieën
bleken
vanI7de-eeuwse
schilderijen
hetmeestgevraagd.
Hoewelgeliefd
bijde kopiistzelf,werdvande schildersvande HaagseSchoolzelden
ietsbesteld.Menwenstekopieënvol-

dusgeen
gensoude schoolgeschilderd,
werk.*4
Particumoderngrofgeschilderd

vangevolierenvroegenomstillevens
jachttaferelen,
portretgelteen fruit,
tafereien.
ten,bijbelseen historische
haddenvoorDe kerken
en kloosters
voor
namelijk
belangstelling heiligenKruisen kruiswegstaties.
portretten
in
kon
Van
de
Laar
leveren
wegstaties
éénvande serievan
tweeVarianten,
en éénvan
GebhartFügel(1863-1939)
dievanMartinRittervonFeuerstein
Deze beroemdekruisweg(1856-1931).
statiesuitMünchenwarenpopulair
clerusen werden
bijde Nederlandse
39

Αβ.ιβ
Een kopiegebruikt
ten behoevevaneen
logo op een sigarendoosje van hetmerk
KarelI. Collectie
Arnoldvande Laar,
Den Bosch.
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Aß. 17
De Sultanvan Deli en
Van
sigarenfabrikant
Abbe (beidenin het
middenvande foto)
inde vergaderzaalvan
defabriekteEindhoven.Op de achtervan
grondhetPortret
KarelI,gekopieerd
naarAnthonievan
Dijck.Fotogereproduceerd:Frankvan
Delft,Breda1997.

vaneenvande beroemdste
behalvedoorVande Laarookdoor
schilderij
van
Een bericht
Noord-Brabanders.37
F. Knirschgekode Boxtelseschilder
de
die
aan
Van
een
Om
de
Laar, op dat
Azijnman
pieerd.35
opdrachtgevers
van
in GentDe kruisdraging
moment
indruk
tegevenvanheteindresultaat
verde
Bosch
in
de
Laar
Van
kopieert,
geeft hoge
geschilderde
voorzag
weerdiemenvaneendervoorbeelden
vanbeideseries.Deze
wachtingen
had:Waarde
modeilen
Maestro,
gelijkeopdracht
hingeninzijnatelier.
vande kopieënwas
Hetgebruik
Möge de geestvanonzenferoenover
tot
U vaardigwordenen U inspireeren
Kopieënvonden
nogaluiteenlopend.
veel
dat
Gedenk
eenmeesterlijke
aan
als aandenken
hunbestemming
copie.
meerdan 100.000 Bossche-Vughtseals chiquedecoraeenmuseumbezoek,
Hinthamseenz. oogenop U
Orthenseofzelfsals pretievaneenherenhuis,
Ora et laboravooralhet
Van
van
zijn.
gericht
stige-object sigarenfabrikant
laatste!Jeroenkijktmeaan vanafhet
Abbe.Deze wildenietalleenzijnsigaziehdat
vaneen
en sigarendozen
paleke op de brugen verheugt
renbandjes
hem
stad
na
ruim
vertrouwenwekkend
gaat
4oojaar zijn
logovoorzien,
eerenß
meteenfraaie
maarookpronken
kaartenen rekeHoewelde brieven,
vande
kopieinde vergaderzaal
Hoewelzijnreclameleus
fabriek.
ningenaan Vande Laarsteedszijn
aan de 'kunstschilder',
luidde'Er is maaréénKarelΓ, had
geadresseerd
waaraanna 1928steedsregelmatiger
aan een
tochbehoefte
hijkennelijk
wordttoegevoegd,
'restaurateur'
tweede(afb.16-17).Voorpastoorsen
zijn
die
vanopdrachten
de
de
dienden
vermeldingen
schilderijen
kloosterlingen
hettalrijkst.
betreffen
restauratiewerk
vaneen
nietalleenteropluistering
en de vermeldinUitde documentatie
kerkofabdij,ze warentevensobjecten
in
het
brievenarchief
van
vandevotie.Vande Laarswerkals
kopieën
gen
vanhetRijksenhetkopiistenregister
werddanook
kopiisten restaurateur
museumzijntotdusver95 kopieën
zoalsblijktuit
zeerop prijsgesteld,
vanpaterEngelbertus doorArnoldvande Laarbekend.
eenbedankbrief
Daarnaastwordtinde correspondenteHandel:
vanhetkapucijnerklooster
overschildetiegeregeld
ontvinPax. Weledeleheer,Gisteravond
gesproken
is ofhet
niet
waarvan
Het
het
duidelijk
rijen
schilderij.
gerestaureerde
genwij
eenkopie,vrijwerkofeenrestauratie
alle patersen broeders
is schitterend!
betreff.
wareneroverin de wölken.(...) Aan alle
pastories,waarik kom,zal ik u heel
gaarneaanbevelen.*6

Tenslottediendenkopieënertoe
omtevoorzienineenlacuneinhet
vaneenverzamelaar,
schilderijenbezit
museale
ofhetnuomeenparticulière,
collectieging.In
ofeengemeentelijke
vande bankvan
de bestuurskamer
VanLanschotinDen Boschwerdeen
vaneendereerste
ontbrekend
portret
meteenkopie,de
firmanten
aangevuld
stadDen Boschwensteeenhistorieuitheteigen
stukvaneengebeurtenis
wilde
de gemeente
verleden,
Schijndel
vande gemeenteraad
de portretreeks
zienen hetProvinciaal
gecompleteerd
wilde
Noordbrabants
Genootschap
vaneen
zieheenreplicaverschaffen

Veranderendewaardering
voor kopieën
nam
AlsStudie-en reproductiemiddel
de kopieinde i9de en aan hetbegin
vande 2osteeeuweenhogevlucht.
mentevensde
Daarbijonderkende
Alleeneenvaardig
kwaliteit.
artistieke
was in Staattothetmaken
kunstenaar
Door het
vaneengeslaagdekopie.39
komenvansteedsbetere
beschikbaar
en
in fotografie
kleurenreproducties,
en doorde toenemende
drukwerk,
in de
voororiginaliteit
waardering
verloren
moderne
kunst,
kopieënvoor
en kunstkopers
Studenten
langzaam
maarzekerhunwaarde.De tijdvande
kopieënwas na de TweedeWereldoor41

Αβ.ι8
De kunstschilder
RyanBongersaan het
kopiereninde studievan het
verzameling
1996.
Rijksmuseum,
Foto:Michelvande
Laar,Amsterdam
1996.
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van
log voorbij.Het brievenarchief
Van de Laar lijktexemplarischvoor de
Een plan
neergaandekopieënmarkt.
van de bevriendekunstschilder
Frans
in
beschreven
één
van
de
Noppen,
brieven,zou een laatstestuiptrekking
blijken.Noppen probeerdena de oorlog kopieënin hetbuitenlandte verkopen en betrokVan de Laar hierbij:
Wanneerwijde bakensnietgaan verzetten,da[n] gaan de Hollandseschilders
naar z'n Moer.Kapot. Ze kunnenniet
levenvanwaardering
alleen(...) Mocht
AmerikaofAustraliegoedzijn,dan is
de kansgroot,dat wijdie copieskunnen
Han Vermegeren
Vermeer
verkopen,
daar
reuze
zaken
heeft
gedaan,maar
doen
dit
beter.4"
anders,
wij
Het kopierenverdweenuit het
curriculumvan de Nederlandsekunstacademies. Sinds de jaren '50 wordt
hetkopierenin het Rijksmuseumontmoedigd.Dat was echternietoveral
hetgeval.Zo blevenkopiistenin het

Louvre steedswelkom.Bij de tanende
voor kopieënwas het
belangstelling
groeiendewelvaartspeileen factor
van belang.Het publiekdat vroeger
kopieënkocht,kon zieh na de Tweede
Wereldoorlogsteedsvakeroriginelen
veroorloven.Het verliesvan de betekenis als natuurgetrouwe
reproduetie
bezorgdede kopiede naam van pretentieuzenamaak (afb. 18).
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KopieëndoorArnoldvande Laar

Gedateerde kopieën

Onbekendekopie (1905)
Paardeninstalynaar Wouterus
Verschuur,(1908), 13,5χ 2Ο cm.
Origineelonbekend.
Stilleven,naar David de Heem (1913).
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam, inv.nr.A-139,70 χ 59 cm.

Dejager, naar AdriaenCornelisz
Beeldemaker(1913),110χ 140 cm.
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-750,185,5x 224 cm· Gekocht
door zijn leraarJulienDony (afb. 19).
Het moeras,naar AntonMauve (1914).
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-2523,60 χ 90 cm.

Aß., g
ARNOLD VAN DE
LAAR

De jager,1913.Kopie
naarAdriaenCorneliszBeeldemaker.
Olieverfop doek,
110χ 140cm.Collectie
A. vande Laar,Den
Bosch.Foto:Mathieu
AmsterBenistant,
dam 1995.Vande Laar
kopieerdehetschilderijmeerderemalen.
Dit is een vroegeversie uit1913,
ontstaan
voorhetorigineelin
hetRijksmuseum.
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aan Maria, naar
De verkondißing
BartoloméEstéban Murillo (1914),
135χ 100 cm. OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.c-1366,
190 χ 137cm.
naar AbrahamMignon (1914).
Vruchten,
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-2329,55 χ 45 cm.
Levendevogels,naar Melchior
d'Hondecoeter(1914).
naar BartoloméEstéban
Annunciatie,
Murillo (1914),97 χ 98 cm. H. Jozefkerk,Zeist. Op achterzijdeetiket
door
metopschrift:VAnnunciation]
MurilloIRijksmuseum
Amsterdam
I
leopi
e door [Α.] W.M.vande Laar'igi4.
Lijst SKKN1995,inv.nr.42.
naar AbrahamMignon (1915).
Vruchten,
Zigeunermeisje(fragment),naar Pieter
de Josselinde Jong(1915).
Zigeunermeisje(fragment),naar Pieter
de Josselinde Jong(1915?).
Caecilia, naar Donatello (1915).
Collectie A. van de Laar. Geschilderdop de KoninklijkeSchool,
Den Bosch.
Levendevogels,naar Melchior
d'Hondecoeter(1916).
naar Hendrick
Eierenkoopvrouw,
Bloemaert(1917).OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.c-106,
76 χ 58 cm.
De menagerie,naar Melchior
d'Hondecoeter(kopieregister:1918,
datering:1919).OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.A-173,
135χ 116,5cm>nietvierkant(afb. 20).
Stilleven,naar Pieterde Ring (1918).
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-335,100 χ 85 cm.
Oude vrouwingebed,naar Nicolaas
Maes (1918). OrigineelRijksmuseum,
Amsterdam,inv.nr.c-535,
134χ 113cm.
Isaac zegentJacob,naar GovaertFlinck
(o.a. 1918).OrigineelRijksmuseum,
Amsterdam,inv.nr.a-iio,
117χ 141cm.
Dood wilden vruchten,
naar JanWeenix
(1918).OrigineelRijksmuseum,
Amsterdam,inv.nr.A-463,
123x99 cm.
44

De keukenmeid,
naar JohannesVermeer
(1918).41OrigineelRijksmuseum,
Amsterdam,inv.nr.A-2344,
45,5 χ 41 cm.
vrouw,naar Johannes
Brieflezende
Vermeer(1918),40,5 χ 48,5 cm.
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam, inv.nr.c-251,46,5 χ 39 cm
(afb. 11).
Jachtbuit
bij een eksterop een boombekendals 'De filosoferende
stronk,
ekster',naar Melchiord'Hondecoeter
(1918). Kopie in particulièrecollectie,
Wassenaar.signatuurrechtsonder:
A. vande Laar 191gcopie. Origineel
Rijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.
A-170, 215 χ 134 cm.«2

naar BartoloméEstéban
Annunciatie,
Murillo (1919),124χ 121cm. Klooster
Boxtel(Kasteel
Assumptionisten,
Stapelen). Signatuurrechtsonder:

Aß. 20
ARNOLD VAN DE
LAAR

De menagerie,
1919.
KopienaarMelchior
d'Hondecoeter.
Olieverfopdoek,
130χ 100 cm.Collectie A. vande Laar,
Den Bosch.Foto:
MathieuBenistant,
Amsterdam
1995.Het
origineelbevindtzieh
in hetRijksmuseum.

A. vande Laar, copie naar Murillo.
Lijst SKKN1994, inv.nr.205.
naar Melchior
Hoenderhof,
d'Hondecoeter(1920). Origineel
Rijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.
c-581,92 χ 109 cm.
ElisabethBas, naar Rembrandt,(1920).
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam
(thanstoegeschrevenaan Ferdinand
Bol), inv.nr.A-714,118χ 91,5cm
(afb. 21).

Afb.21
ARNOLD VAN DE
LAAR
Elisabeth Bas, 1920.

KopienaarFerdinand
Bol.Olieverfopdoek,
onbekend.
afmetingen
Collectieonbekend
(Nederland).Foto:
Frankvan Delft,
Breda1997.In 1920
werdhetschilderij
nogtoegeschreven
De
aan Rembrandt.
kopiewerdin het
Rijksmuseum
geschilderd.

naar onbekende
Diverse portretten,
schilders(1920)
Dood wild,naar JanWeenix(1920).
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-464,114,5x 9^ cm.
Karel/,naar Anthonievan Dijck (1921),
226 χ 175cm (dagmaat). Origineelin
het Louvre,Parijs. Collectie Swedish
Match,Valkenswaard.
Marie Thérèse,
Portraitde Vinfante
reine
de
France,
fragment,
future
naar Velazquez (1921)Origineelin
het Louvre,Parijs,inv.nr.Mi 898,
71,5χ 60,5 cm.
Les baigneuses,naar P.E. Chabas, (1921),
53 χ 103cm. Gekopieerdin het Palais
des Beaux Artsde la Ville de Paris.
Collectie A. van de Laar.

Dejager, naar AdriaenCornelisz
Beeldemaker(1921).OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.A-750,
185,5x 224 cm·
Stilleven,naar anonymus(1921).
Dejager, naar AdriaenCornelisz
Beeldemaker(1925). OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.A-750,
185,5x 224 cm·
Dejager, naar AdriaenCornelisz
Beeldemaker(1926). OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.A-750,
185,5x 224 cm·
De stigmatisatie
vanSt. Franciscus,
naar
PeterPaul Rubens (1927),146 χ 215
cm. Kapucijnenklooster,
Den Bosch.
Lijst SKKN1990, inv.nr.142.Volgens
de gegevensvan de skkn bevindtzieh
te Velp een zelfde,ouderekopie.
De kruisdraging,
naar JeroenBosch
χ
82
cm.
(1927) 75
(Doek.) Collectie
NoordbrabantsMuseum,Den Bosch,
inv.nr.7714. Origineel(op paneel!)
Museum voor Schone Künsten,Gent,
inv.nr.1902-H.76,7 χ 83,5cm.**
Stilleven,naar WillemKalff(1926).
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-199,71,5χ 62 cm.
De slag vanLeckerbeetje,
naar
Sebastiaan Vrancx(1929). Origineel
NoordbrabantsMuseum,Den Bosch.
Gevogelte,naar Melchiord'Hondecoeter
(i929)·
De aposteiThomas,naar Nicolaas Maes
(1929?).
Dood wild,naar JanWeenix(1930).
Isaac zegentJacob,naar GovaertFlinck
(1930). OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.a-iio, 117χ 141cm.
Gevogelte,naar Melchiord'Hondecoeter
(1930).
naar MartinRittervon
Kruisweg,
Feuerstein(1934), 'dummy'
135χ 185cm. OrigineelMünchen.
II, graafvanNassau,naar
Engelbrecht
De meestervan de vorstenportretten
(1934), NoordbrabantsMuseum,
Den Bosch (uit de nalatenschapvan
jhr.mr.Sasse van Ysselt),33 χ 23,3cm
(afb. 23).44OrigineelRijksmuseum,
Amsterdaminv.nr.A-3140,33,5χ 24
van hetorigineel
cm. De afmetingen
45

en de kopieverschillenhiernauwelijks.OvertradVan de Laar hierhet

(afb. 22).
kopiistenreglement?
II, graafvanNassau,naar
Engelbrecht
De meestervan de vorstenportretten.
(1934), Breda's Museum,Breda.
OrigineelRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-3140.
naar GebhartFügel (1934),
Kruisweg,
veertienstaties.Kopieën bevinden
zieh in de O.L. Vrouwvan de Rozenkranskerk,
Schijndel.Origineel
St. Jozefskirche,
München.Van de
Laar signeerdehiersteedsA. v.d.Laar
naar Fügel
Oude schuurkerk
op de IJpelaarteBavel,
schilderonbekend(1935).
naar MartinRittervon
Kruisweg,
Feuerstein(1936). Kopieën bevinden
zieh in de kerkvan St. Jan's
Onthoofding,Soerendonk.
De aanbiddingderherders,
naar
RJ.Verhaghen,(1938), 143χ 198 cm.
Den
OrigineelSt. Catharinakerk,
Bosch. In opdrachtgeschilderdvoor
de St. Annaparochie,Deuteren.
Thans in Museum voor Religieuze
Kunst,Uden, inv.nr.MRK2252.
schilderonbekend(1939).
Grootvader,
Telemachus
en mentor,
naar Giovanni
BattistaTiepolo (1939?). Origineel
Rijksmuseum,Amsterdam,inv.nr.
A-2965,no χ 72 cm.
Twee ovale portretten,
naar 'J.de Baen
1688' voor baron Speyartvan
Woerden(1940).
De jager, naar AdriaenCornelisz
Beeldemaker(1941).
Schilderijin opdrachtvan mevrouw
Van der Putten(1942).
schilderonbekend(1941).
Grootmoeder,
ApostelThomas,naar Nicolaas Maes
(1942).
Kopie in opdrachtvan de heer Postma
(1942).
Meloenen,naar BartoloméEstéban
Murillo (1942), in opdrachtvan
J.Bitter,Schiedam.
Kopie naar een portretvan een abt
van de Abdij van Berne (1942), in
opdrachtvan L. van Rijckevorsel
Wargashuizen,Vught.
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De nar,naar Frans Hals, in opdracht
van dhr.Rodenburg,Raamsdonk
(1943)·
Savoyaards,naar BartoloméEstéban
Murillo,Vught(1943). In opdracht
van mevr.Vughts.
Savoyaardeknaap metviool,schilder
onbekend(1943),in opdrachtvan
Kees van Vliet,Uithoorn.
Dejager, naar AdriaenCornelisz
Beeldemaker(1943),in opdrachtvan
dhr.Rodenburg,Raamsdonk.Origineel Rijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-750,185,5χ 224 cm.
Arabischevoorposten,
schilder
onbekend,(1943) in opdrachtvan
dhr.Rodenburg,Raamsdonk.
Portret(1943),in opdrachtvan mevr.
Van de Mortel-VanRijckevorsel.
Paarden(1943),in opdrachtvan KunsthandelVan Santvoord,Tilburg.

A/b.22
ARNOLD VAN DE
LAAR

II,qraaf
Engelbrecht
van Nassau,1934.
KopienaarPe meestervande vorstenportretten.Olieverfop
paneel,33 χ23,3cm.
CollectieNoordbrabantsMuseum,Den
Bosch.Foto:Frans
Verdonk,
Culemborg
2001.Deze kopie
werdin hetRijksmuseumgekopieerd.

Aß. 23

ARNOLD VAN DE
LAAR

van Tobias
De bruiloft
en Sara,jaren'20.
Kopienaarjan Steen.
Olieverfop doek,
92,5χ 120,8cm.
Collectieonbekend
(Duitsland).Foto:
BrochureCopiesafter
at
Old MasterPictures
Christie's
Amsterdam,
8 Oktober1997.Deze
kopiebevondzieh
inde collectievan
J.B.vande Nieuwenhuysen.Het schilderij
werdgeveildbij
Christie'sop 8 oktober1997.Het origineelbevindtzieh in
OnbeBraunschweig.
kendis ofVande Laar
vanhetoriginele
ofvaneen
schilderij
werkte.
reproductie

Hetgevecht,
naarTheodoorvan
van
Thulden,(1944),inopdracht
mr.P.vanMeerwijk.
vanWilly
Portret
(1945),inopdracht
Keimen,Vught.
naarDavidde Heem
Schoorsteenstuk,
vanHotel
(1945),inopdracht
Rademaker.
Portret
van
(1945),inopdracht
dr.Koolen.
Bossche
schilder
onbekend
markt,
(1945),
inopdracht
vanmevr.Vanden
NoordBouwhuisen.
Origineel
brabants
Den
Museum, Bosch
de Lakenmarkt).
(waarschijnlijk
Isaakzegent
Jacob(1945),naarGovert
inopdracht
vanmr.
Flinck,
Wagenaar,
Vught.Origineel
inv.nr.
Amsterdam,
Rijksmuseum,
A-110,117 χ 141 cm.

[onbekende
kopie](1949).
[onbekende
kopie](1951).

Ongedateerdekopieën

De bruiloft
van Tobiasen Sara, naar

JanSteen(datumonbekend,
jaren
'20),92,5χ 120,8cm.Origineel
HerzogAntonUlrich-Museum,
131χ 172cm.Kopiein
Brunswijk,
door
van,ofgekocht
opdracht
van
de
Den
J.B.
Nieuwenhuysen,
Bosch(afb.23).«
Titelonbekend,
naarPeterPaulRubens
(datumonbekend).
naarFransHals
Titelonbekend,
(datumonbekend).
Poolsvorst,
naarRembrandt
(datum
70 χ50 cm.Origineel
onbekend),
NationalGalleryofArt,Washington
D.c; kopienoginatelierinDen
Bosch(afb.24).*6
PhilippeLe Roy,seigneurde Ravels

naarAnthonie
vanDijck
(fragment),
χ
56 46 cm.
(datumonbekend),
Wallace
Collection,
Origineel
Londen;kopienoginatelierinDen
Bosch(afb.25).
vangemeenteraadsVierportretten
ledenvanSchijndel.
Portret
vanAugustusCornellsvan

schilder
onbekend
Lanschot,
(datum
61χ74 cm.Origineel
onbekend),
onbekend;
kopiecollectieF. van
LanschotBankiers,
Den Bosch.
naar
Nicolaas
Maes
Thomas,
Apostel
(datumonbekend).

metvioolen tamboerijn,
Zigeunerjongen

naarMancini,(datumonbekend),
onbekend;
65 χ58 cm.Origineel
kopiecollectieF. vanLanscnot
Den Bosch.
Bankiers,

metvioolen tamboerijn,
Zigeunerjongen

naarMancini.Origineel
onbekend.
naaranonymus
Stilleven,
(datum
onbekend).
naarJanSteen,(datum
Interieur,
onbekend).
naarPijnas,(datum
Bijbelstafereel,
onbekend,
onbekend);
afmetingen
welgefotografeerd.
Particulière
collectie,
Schijndel.

Portret
vaneen manin uniform,
schilder

onbekend,
(datumonbekend).

Portret
vanSt. Franciscus,
schilder

onbekend,
(datumonbekend).
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Aß. 24
ARNOLD VAN DE
LAAR

Poolsvorst,datum
onbekend.Kopienaar
Rembrandt.
Olieverf
op doek,70 χ50 cm.
CollectieA. vande
Laar,Den Bosch.
Foto:Mathieu
AmsterBenistant,
dam 1995.Het origineel bevondzieh in
WashingtonD.C.
Vande Laarwerkte
vaneen reproductie.

Aß. 25
ARNOLD VAN DE
LAAR

Portret
van Philippe
de
Leroy,seigneur
Ravels,datum
onbekend.Kopienaar
Anthonievan Dijck
Olieverf
(fragment).
op doek,56 χ46 cm.
CollectieA. vande
Laar,Den Bosch.
Foto:Mathieu
AmsterBenistant,
dam 1995.Het origineel bevondzieh in
de WallaceCollection,Londen.Arnold
vande Laarwerkte
vaneen reproductie.
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Christusaan hetkruis,naar Anthonie
van Dijck (datumonbekend),
78 χ 55 cm. Origineelonbekend.
Stillevenmetwuchtenen bokaal op
hanenpoot,naar AbrahamMignon
onbe(datumonbekend),afmetingen
kend,wel gefotografeerd.
Origineel
in hetRijksmuseum,Amsterdam,
inv.nr.A-269,67 χ 6ο cm.
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ι Zie bijvoorbeeldveilingcat. Copies afterOld
MastersPictures(Christie'sAmsterdam)8 oktober 1997,pp. 13,38 en 39; cat. Nabeeldenvande
oude meesters
Amsterdam1997.Het Rijksmuseum
initieerdeonderzoekvan hetkopiistenregister,
uitgevoerddoor Benno Tempel,en van zijn collectiegipsafgietsels:
May Meurs, 'De gipscollectie
van hetRijksmuseum:opkomsten vervalvan een
hulpmiddelvoor hetNederlandsekunstonder48 (2000),
wijs',BulletinvanhetRijksmuseum,
pp. 201-237.Het Louvre wijdde in 1993een tentoonstellingaan dit soort schilderijen:Jean-Pierre
Cuzin e.a., Copier créer;de Turnerà Picasso:300
oeuvresinspirées
par les maîtresdu Louvre,Parijs
(Musée du Louvre) 1993.
2 P.J.J.
van Thiel, 'Kopiïstenen fotografen',
Bulletin
vanhetRijksmuseum
30 (1982) 2, pp. 63-86;
Yolanda Ezendam en Marjan Reinders,'Zoek
goed gezelschap...ga naar de oude meesters!
Kopierenvan schilderijenin de negentiende
eeuw', Antiek27 (1992) 1,pp. 5-14;F. Visser,
'Steelt armen,beenen,lijven,handen,voeten',
Vitrine8 (1995) 4, pp. 38-42;Hermanvan Gessei,
Oud & Nieuw. Oude kunstals inspiratiebron
voor nieuwekunst',Rijksmuseum
Kunstkrant
23
(1997), pp. 14-15;RenskeE. Jellema,Herhaling
uitde 18een ige eeuw,
ofvertaling?
Natekeningen
Haarlem,TeylersMuseum 1987;L.J.Bol, Aart
Schouman:IngeneousPainterand Draughtsman,
Doornspijk 1991;CornellsBoschma,WillemBartelvanderKooi (1J68-1836)
en hettekenonderwijs
in Friesland,Leeuwarden1978;A.W. Meihuizen,
HenricusRoi. 'hijschilderde
om te levenen leefde
om teschilderen',
Noorden 2000.
van zijn ateliermetde opslag van
3 De inrichting
kunstenaarsmaterialen
en documentatiebleef
onveranderdtothetmomentdat Michel van de
Laar, schilderijenrestaurateur
bij hetRijksmuseum,het idee opvatteom hetarchiefvan zijn
de
grootvaderte ordenen.Hij inventariseerde
kopieën,de documentatieen de professionele
activiteiten
van Arnoldvan de Laar. In samenwerkingmetmediahistoricaMarga Altena,
Centrumvoor Vrouwenstudies/Katholieke
Universiteit
Nijmegen,werdhet brievenarchief
beschrevenen geautomatiseerd.
Het voorliggend
artikelis heteersteresultaatvan dit onderzoek.
4 A.W.A. Boschloo, E.J.Hendrikse,L.C. Smit e.a.,
'Academiesof ArtbetweenRenaissanceand
Romanticism',LeidsKunsthistorisch
Jaarboek5-6
(1986-1987).Voor kopierenin hetRijksmuseum
ook: Gijs van der Ham, 200 JaarRijksmuseum,
Amsterdam2000, pp. 29, 37 en 85.
5 Ezendam en Reinders,op.cit.(noot 2), pp. 5-8.
6 Zie de bijlage'Kopièen door Arnoldvan de Laar'.
7 Nr. 2609a is een schilderijvan J.van Walskapelle
(thansA-2346) en nr.ii22d is een stillevenvan de
hand van David de Heem uit de collectieHoogendijk (thansA-2566).

8 FannyRemak aan Arnoldvan de Laar, zonder
datum:archiefVan de Laar, briefnr.0779;
Frau GeheimratRemak aan Arnoldvan de Laar,
archiefVan de Laar, briefnr.0780. De
16-9-1913:
brievenzijn door ons in chronologischevolgorde
genummerd.Brievendie opdokenna de afsluiting
van de ordening,werdendoorgenummerd.
9 Zijn vaderwas koetsier/huismeester
bij jonkheer
Bosch van Drakenstein,gouverneurvan de provincieNoord-Brabant.Zodoende woonde Arnold
als kind's zomersop De Lage Vuurscheen
's winterste Den Bosch.
10 Voordienhad Arnoldreeds schilderlesvan de
Bossche schilderJ.F.(Frans) Kops (1873-1951).
Voor de Bossche académie: JackMeijers,Kees
van der Heijden, O rijkdom
Tetteroo,Peter-Jan
vanhetonvoltooide.VanAcadémieRoyaletot
Hogeschool's-Hertogenbosch
(1812-1992),
's-Hertogenbosch1993.
π Van de Laar liep door zijn afwezigheidin 1912een
belangrijkeopdrachtmis. De griffievan de provinde Noord-Brabanthad behoefteaan een reeks
van de Nederkopieënvan beroemdeportretten
landse stadhoudersen koningen.De opdracht
kwam terechtbij collega 'Rijksmuseum-kopiist'
A. Levolger(mondelingemededelingTheodora
van de Laar, 1997). De reeksbevindtzieh tegenwoordigin de Statenzaal van hetprovinciehuisin
Den Bosch. Zes brievenoverkopieeropdrachten
aan Levolgerbetreffende
schilderijenin hetRijksmuseum,uitgevoerdtussen 1903 en 1922,bevinden zieh in een particulièrecollectiete Alkmaar.
Als opdrachtgevers
staan vermeld:Ministerievan
BinnenlandseZaken (KniestukvanPieterCornelisz
van
Hooft),J.L.Piersonte Baarn (Binnenhuis
Pieterde Hoogh,KerkvanSaenredam,Melkmeisje
van Vermeer,
Een schimmel
naasteendorreboom
van Wouwerman),
Maison de S.A.I. Le Prince
Napoleon te Brüssel(PortretvanLodewijkNapoleonvan C.H. Hodges),JacobRothschildte Bad[Daelen] (Tableau d'Israels),mr.G. Visseringte
Amsterdam(Het straatjevan Vermeer).
12 Van de Laar kopieerdein het Louvre in een
aldaar nietwerd
période waarinhetkopieregister
van
bijgehouden.Van de Laars kopie van Portret
KarelI hingals pronkstukin de vergaderzaalvan
de fabrieken is in 1996 gerestaureerd
en opnieuw
ingelijst;tegenwoordighangthet in de ontvangstruimtevan Swedish Match te Valkenswaard.Met
dank aan de heerH.J.A.van Abbe, Freienbach,
Zwitserland,die ons in 1997 informatieen foto's
toezond.
13 A. van de Laar aan G.J.van de Laar-Wellens,
29-1-1922:archiefVan de Laar, briefnr.0014.
14 G.J.van de Laar-Wellensaan A. van de Laar,
14-3-1922:archiefVan de Laar, briefnr.0018.
15 A. van de Laar aan G. Vennix,12-3-1922:archief
Van de Laar, briefnr.0028.
16 G.J.van de Laar aan A. van de Laar, 22-4-1922:
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archiefVan de Laar, briefnr.0019.
17 Cat.tent.Maureen Trappeniers,AntoonDerkindeDen Bosch (Noordbrabants
ren,1859-1925,

Van de Laar, Briefnr.0010.
30 F.J.van Lanschotaan A. van de Laar, 16-3-1927:
archiefVan de Laar, briefnr.0063; F.J.van Lanschotaan A. van de Laar, november1927:archief
Museum) iq8o.
18 P. RufinusGardiaan der E.E.P.P. Kapucijnenaan
Van de Laar, briefnr.0064.
A. van de Laar, 20-10-1931:
archiefVan de Laar,
31 Het Huisgezin,20 September1929.Het oorspronbriefnr.0090.
kelijkeschilderijbevondzieh in de collectievan
Fried,van Lanschoten werdtengeschenkeaan19 René [onleesbaar]aan A. van de Laar, 24-12-1936:
archiefVan de Laar, briefnr.0166.
gebodendoor de broederschapSt. Lucas. Nu
20 Hein Bekkersaan A. van de Laar, 11-12-1937:
bevindthetzieh in hetNoordbrabantsMuseum,
archiefVan de Laar, briefnr.0147.
Den Bosch.
21 BrabantsDagblad 17 april 1974.Er verscheennog
32 F.J.van Lanschotaan A. van de Laar, 3 april 1941:
een 'In Memoriam'van TJ. Geritso. praem.in
archiefVan de Laar, briefnr.0210. Reeds eerder
Het oude landvanAarschot9 (1974) 2, p. 96. Dit
maakteVan de Laar op een dergelijkewijze
'In Memoriam'haalt metname Van de Laars resreclamevoor zijn werk:ClichéfabriekHet Zuiden
tauratieaan van de negenmonumentaleschildeaan A. van de Laar, 6-10-1936,archiefVan de
Laar, briefnr.0146: een briefaangaande twee
rijenvan de AarschotseschilderPieterJozefVerDeze schilderijenbevinden
haghen(1728-1811).
autotypen,inclusieftwee foto'svan een schilderij
zieh in de Bossche St. Catharinakerk.
van een halfnaakte,zittende,tenhemelopkij22 PieterA. Scheen,LexiconNederlandseBeeidende
kendeman,vóór en na restauratie.Het betreft
Kunstenaars
Den Haag 1969, p. 96.
een reclamein een artikel-achtige
1750-1950,
opzet.
23 Van der Bilt: Scheen,op.cit.(noot 22); Vandevee33 Karel Azijnmanaan A. van de Laar, 29-9-1926:
archiefVan de Laar, briefnr.0781. Azijnman
gaete:DictionnaireBiographiqueIllustrédesArtistesen BelgiqueDepuis 1830,Brüssel 1995,p. 395.
was een vermaardtinverzamelaar.
Zijn collectie
bevindtzieh nu in hetNoordbrabantsMuseum.
24 J.Sluytersaan A. van de Laar, 7-6-1949,archief
Van de Laar, briefnr.0302: Amsterdam
ie PinkZie: cat.tent.B.M. Vermet,Een eigenzinnig
verzamelaar:de collectieKarelAzijnman(1875-1936),
sterdagZeergeachteheerVan[de] Laar Hartelijk
dankvooruwschrijven.
Inderdaadis eraan het
Den Bosch (NoordbrabantsMuseum) 1989.
34 D. Hagers aan A. van de Laar, 29-7-1938:archief
portretvan [?] vanLanschotnietveelbijzonderste
doen. U zoudteenskunnenzien oftsomswatafgeVan de Laar, briefnr.0180.
wassenmoetworden(metlauwwateren eventueel
35 Pastoor Becx aan A. van de Laar, 5-7-1934:
metmarseillaansch[e]
archiefVan de Laar, briefnr.0121.De briefis een
zeep) dochhetmagdaarna wanneerhetdoekweervolkomendroogis wel'uitgete
toelichtingbij de te schilderenkruiswegstaties,
haald' worden,echtervooralnietgevernist
metschilkopierenvan reproduetiesvan MartinFeuerstein
voor 60 guldenper stuk.Deze reeksis nog aanderijenvernis.
Z.g. vernisà tableauxonderuithalen
verstaik,vernissen
metgoedeuithaalvernis
(vernisà
wezig in de kerkvan St. JansOnthoofdingin
die de schilderook tijdenshetschilderen
Soerendonk.De kopievan Fügelbevindtzieh
retoucher)
in de kerkvan O.L. Vrouwvan de Rozenkrans
gebruiktom de ingeschoten
plekkenop tehalen.Er is echternogietsanders.Er komtzeerbinnenkort
in Schijndel.De statiesvan Fügelzijn dikwijls
een tentoonstelling
vanBelgischeen Holl. schilders
gekopieerd.In Nederlandsekerkenzijn behalve
in hetmuseumvanDen Haag. Daarvoorzal ook het
van Van de Laar, kopieënbekendin voorheende
Antoniusvan Paduakerkte Utrecht(anoniem
portretvan VanLanschotgevraagdworden.Het zal
daaromwelprettigzijn,indienhetschilderij'uitge1922).Ook van de statiesvan Feuersteinbevinden
haald' zou zijnvoordathetvanDen Haag vertrok.
zieh kopiereeksenin Nederlandsekerken,o.a. van
Met beleefde
F. Knirschin de Clemenskerkte Gerwen(ongegroetenhoogachtend
J.Sluyter.
25 A. Sluytermanvan Loo aan A. van de Laar,
te Velsen-Noord
dateerd)en in de St. Jozefkerk
i92o(?): archiefvan de Laar, briefnr.0012. Van
(anoniem,kortvoor 1923).De originelenvan
de Laar wordtdoor de Haagse restaurateur
Bekte
Fügelbevindenzieh in de St. Josefskirche
kersals kopiistgetipt.
München(1904-08). Het gaat hierbijom fresco's.
26 Nog in de jaren '70 hingdit schilderijop zaal in
De bekendstekruiswegstaties
van Feuerstein
het NoordbrabantsMuseum te Den Bosch:
bevindenzieh in de Annakirche(1898) en de
NoordbrabantsMuseum,inv.nr.7714. Zie:
Theresiakirche(z.d.), eveneensin München
Michel van de Laar en Marga Altena'Een mees(informatieontvangenuit hetarchiefvan de
terlijkekopievan een Bosch', BosscheBladen3
StichtingKerkelijkKunstbezitin Nederland,
(2001) 4, pp. 111-113.
Utrecht).Voor Feuerstein:H. Vollmer,Allgemei27 BrabantsDagblad 4 december1956.
nesLexiconderbildendenKunstler
desxx Jahr28 Eugène Goulmy& Baar aan A. van de Laar,
deel 2, Leipzig 1955,p. 98. Voor Fügel,
hunderts,
25-4-1922:archiefVan de Laar, briefnr.0782.
op.cit.,p. 175en U. Thieme & F. Becker,Allgemei29 H. Luns aan pastoor Beynen,9-9-1920:archief
nesLexiconderbildendenKunstler
vonderAntike
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biszurGegenwart,
deel 12,Leipzig 1916,p. 577.
36 PaterGardiaan KapucijnenkloosterHandel aan
A. van de Laar, 6-1-1935:archiefVan de Laar,
briefnr.0130.
van de bank van
37 De kopievoor de bestuurskamer
Van LanschotbetreffA.C. van Lanschot(17941874),gesigneerdA. vande Laar, Copie. Hij voorvan hetopschrift:Augs.
zag hetaan de achterkant
Corns,vanLanschotlidderProv.Statenν.Ν. BrabantGeb tes Bosch20 Met1794overleden
27Juni
i8j4 teZegenwerp.
Arnold
38 Karel Azijnman,aan Heerkunstschilder
vande Laar,Hotelde (...) van Gent,Koorenmarkt
archiefVan de Laar, brief
25,Gent,11-3-1927:
nr.0782. Van de Laar, op.cit.(noot 26).
39 Ezendam en Reinders,op.cit.(noot 2), pp. 9-10.
40 F. van Noppen aan A. van de Laar, 23-10-1947:
archiefVan de Laar, briefnr.0247. In 1945werd
hetbedrogvan de schilderVan Meegeren,zoals
hij eigenlijkheette,bekend.Van Meegerenschilderdein de träntvan oude meestersom deze
voor originelente latendoorgaan.Hierin onderscheiddehij zieh van kopiisten.De opmerking
van Van Noppen is dan ook opmerkelijk.In oktober 1947vondde veroordelingvan Van Meegeren
plaats.
41 Dit schilderijwerdtijdenshetkopierenin het
Rijksmuseumgekochtdoor twee dames uit
Boston: mondelingemededelingTheodora en
Gertrudavan de Laar, 2000.
42 Veilingcat.Glerum,22 februari1994, pp. 14-15.
vanhetProvinciaalNoord43 Zie de Verhandelingen
brabantsGenootschapvan deze jaren.Het schilderij werdonthuldtijdenseen vernissagewaarbijde
gasten'methunnedames' werdenuitgenodigd
'op een thé': gedrukteuitnodigingin archief
Van de Laar. Van de Laar, op.cit.(noot 26).
44 Van de Laar kopieerdedit paneeltjetwee maal,
een keervoor jhr.mr.Sasse van IJsseltin Den
Bosch, de anderekeervoor hetBreda's Museum.
Paul MitchellgebruikthetBossche schilderijtjein
1997,p. 391 omdatde armvan de
zijn Frameworks
zitteris doorgeschilderdop de lijst.In plaats van
hetorigineelin hetRijksmuseumbeeldde hij Van
de Laars kopie af. Ook: Paul Mitchellen Lynn
Roberts,HistoryofEuropeanPictureFrames,
Londen 1996, p. 76. Deze schilderijenvormden
een uitzondering.Van de Laar kopieerdemeestal
op doek,ook als hetorigineelop paneel was
geschilderd.
45 Veilingcat.Christie'sAmsterdam,Copies after
8 oktober1997,pp. 13en
Old MasterPictures,
38-39·
46 Geschilderdvan een reproductie.Het schilderij
bevindtzieh thansin de National Galleryof Art,
WashingtonD.C., en voordienin de collecties
van A.W. Mellon en van de Hermitage,St. Petersburg.
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