
LOURENS ALMA-TADEMA 
de originele etsen en gravures 



Lectori salutem, 
 
Voor de tentoonstelling “Alma-Tadema - klassieke verleiding” komen dit najaar uit heel 
de wereld meer dan tachtig topschilderijen naar het Fries Museum in Leeuwarden. Sa-
men met persoonlijke voorwerpen en filmfragmenten geven zij een inkijk in de wereld 
van Sir Lawrence (Lourens) Alma-Tadema. Het moet een blockbuster tentoonstelling wor-
den. 
 
Dat Alma-Tadema ook een slim zakenman was en van zijn schilderijen prenten liet maken 
die goed verkocht en verzameld werden, is te zien in een bijzondere verkoopexpositie 
van de originele etsen en gravures.  
 
Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge brengt tegelijkertijd met het museum 37 prachti-
ge, originele prenten van Lourens Alma-Tadema. De prenten zijn gegraveerd naar de 
geromantiseerde schilderingen van het leven in de klassieke oudheid, waarmee Alma-
Tadema half Europa en Amerika wist te verleiden. Decoratief, weelderig gedetailleerd, 
kleurig en vaak sensueel, en zowel historisch als archeologisch verbazingwekkend goed 
gedocumenteerd.  
 
Gravures van hem zijn zeldzaam geworden. Nu Alma-Tadema opnieuw volop in de be-
langstelling staat, zijn ze gezocht.  
 
De verkoopexpositie wordt gehouden op 6 minuten lopen van het Fries Museum, in de 
galerie Prins van Waldeck, Grote Kerkstraat 18 te Leeuwarden van 1 oktober t/m 13 
november 2016, geopend woensdag t/m zondag 11:00-17:00. 
 
Vale! 
 
 
Robert-Jan de Jonge 
 

 
Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge 
Bernard Zweerskade 18 
1077 TZ Amsterdam 
T: 020 - 664 08 41 
M: 06 - 53 73 74 22 
E: interantiquariaat@chello.nl 
www.inter-antiquariaat.nl 
 
----- 
 
Galerie Prins van Waldeck 
Grote Kerkstraat 18  
8911EC Leeuwarden  
T: 058 - 215 8453  
 



ALMA-TADEMA IN LEEUWARDEN—DE ORIGINELE ETSEN EN GRAVURES 
  

Sir Lawrence (Lourens) Alma-Tadema (1836-1912) werd in het Friese Dronrijp geboren. Op zijn zestiende bezocht hij de 
Academie in Antwerpen en legde zich toe op het historiestuk. Zijn precieze stofuitdrukking werd in deze jaren ontwik-
keld. Nadien zou hij naar Brussel trekken, een belangrijke stad in de eigentijdse kunsthandel.  
  
Een reis naar Italië in de winter van 1863-’64 betekende een keerpunt in zijn leven. Hij maakte kennis met het grootse en 
rijke Romeinse verleden en bezocht Pompeji, waar grandioze ontdekkingen werden gedaan. Voortaan zou hij zich op de 
klassieke oudheid richten. Zijn kennismaking met de belangrijkste Engelse kunsthandelaar van zijn tijd, Ernest Gambart in 
Londen, verzekerde hem van opdrachten voor schilderijen, waarvoor Alma-Tadema steeds hogere prijzen kon vragen. In 
1870 verhuisde hij van Brussel naar Londen. Gambart, diens opvolger Pilgeram & Lefèvre en Arthur Tooth waren Alma-
Tadema’s voornaamste opdrachtgevers, én succesrijke uitgevers van zijn reproducties.  
  

Alma-Tadema heeft op typisch Victoriaanse manier een geïdealiseerd beeld geschapen van de Klassieke Oudheid. Zijn genretaferelen, alledaagse 
scènes, feesten, bijzondere gebeurtenissen en momenten geven de toeschouwer de indruk in het oude Rome te zijn, in de straten van Pompeji te 
lopen, of te verkeren in de villa’s van de decadente Romeinse patriciërs. Alma-Tadema combineert op onnavolgbare wijze vertelkunst met zin 
voor realisme en scherp oog voor detail. Hij hanteert een verfijnd, glad penseel en onderbouwt zijn voorstellingen met archeologische eruditie en 
historische betrouwbaarheid.  
  
Alma-Tadema’s werk toonde het verleden in al zijn decadentie en sentimentaliteit, geschikt om eindeloos bij weg te dromen, ver weg van de pro-
blemen van de industriële Victoriaanse wereld. Toch stonden zijn schilderijen nooit volledig los van de 19de-eeuwse actualiteit. Hij toonde ener-
zijds het verleden volgens de meest actuele archeologische inzichten, anderzijds zorgden de aan-
wezige figuren er voor dat de werken altijd meer behelsden dan louter opsommingen van archeo-
logische details. Minstens zo belangrijk zijn de klassiek geklede mannen en vooral vrouwen, weer-
gegeven in hun dagelijkse leven dat werd bepaald door herkenbare menselijke gevoelens van ge-
loof, hoop en liefde. Tegen de archeologisch correcte decors speelden zich menselijke scènes af die 
direct herkenbaar waren voor het publiek in de 19de- eeuw. 
  
Om een groter publiek te bedienen liet de productieve Alma-Tadema van zijn meest populaire 
schilderijen gravures maken. Alleen de beste prentmakers kwamen in aanmerking etsen, staalgra-
vures en heliogravures te vervaardigen die aan zijn eisen konden voldoen. Zo maakte o.a. Leopold 
Löwenstam etsen, Auguste Blanchard staalgravures, terwijl de Berlin Photographic Co. de helio-
gravures produceerde. 



Perfectionist als hij was, hield Alma-Tadema het reproductieproces nauwkeurig in de gaten. De meer exclusieve prenten dragen dan ook de sig-
natuur van de schilder én de graveur, die er in zijn bewerking van het origineel een eigen artistieke waarde aan verleende. De oplagen varieerden 
tussen 125 en 800 exemplaren. Prenten waren verkrijgbaar in verschillende staten, van de gewone edities tot de artistieke artist’s proof. Met prijzen 
van £2.2s oplopend tot £10.10s toen zeer kostbaar. De meeste prenten zijn na Alma-Tadema’s dood verloren gegaan.  
  
Het belang van de kunsthandel achter Alma-Tadema was groot. Schilderijen werden gepusht en gingen op tentoonstel-
lingstournee door Europa. Soms zelfs als single-picture exhibition. Nadat de nieuwsgierige bezoeker een toegangskaartje had 
bemachtigd om het origineel te bewonderen, waren er voor liefhebbers na afloop diverse prenten te koop. Soms hingen die 
prenten in verschillende staten naast het origineel. Dat was nieuw, vroeger kon je alleen maar naar een schilderij kijken, nu 
kon je er ook een afbeelding van in je bezit krijgen. Ook voor de kunsthandel was dit nieuw, nu kon je geld verdienen zon-
der het eigenlijke werk te verkopen. Met de verkoop van de prenten werden de kosten van het tentoonstellen (en promoten) 
van het originele schilderij ruimschoots gedekt.  
  
De prenten werden daarnaast verspreid via een internationaal netwerk van uitgeverijen, die op hun beurt weer Alma-
Tadema's schilderijen promootten. In Amsterdam had je in de Kalverstraat de firma Buffa. In hun etalages hingen aan was-
lijnen met knijpers de nieuwste prenten. Deze “poor man’s galleries” waren voor velen een bezienswaardigheid. 
  
Als resultaat genoot Alma-Tadema van ongekende roem en bekendheid en deed er alles aan om dat zo te houden. Hij nummerde zijn werk, con-
troleerde zijn reproducties, telde zijn medailles en leefde als een beroemdheid. 
  
Na Alma-Tadema´s dood in 1912 viel zijn werk in ongenade. Het Victoriaanse tijdperk was voorbij, de 20ste-eeuw al lang begonnen. ‘Moderne 
kunst’ maakte haar opmars. Zijn schilderijen verdwenen naar depots en de meeste prenten zijn verloren gegaan. In de jaren 1970 wordt hij her-
ontdekt en maakt sinds dien een comeback. In 1996 organiseerde het Van Gogh Museum een zeer goed bezochte tentoonstelling en wordt zijn 
werk weer alom erkent . Met de tentoonstelling in het Fries Museum is Lourens Alma-Tadema weer de beroemdste Fries ooit. 
 
 
______ 
 
NB: voor het samenstellen van deze catalogus is dankbaar gebruik gemaakt van de volgende literatuur: 
  
Rosemary J. Barrow – Lawrence Alma-Tadema, 2008; Vern G. Swanson - The Biography and Catalogue Raissone of the Paintings of Sir Lawrence Alma-
Tadema, 1990; Robert Verhoogt – Art in Reproduction, Nineteenth-Century Prints after Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israëls and Ary Scheffer, 2007; Edwin 
Becker en Elisabeth Prettejohn – tentoonstellingscatalogus Van Gogh Museum, Sir Lawrence Alma-Tadema, 1996; Rudolf Dircks—Christmas Number of The 
Art Journal: The later Work of Sir Lawrence Alma-Tadema, 1910 



Staalgravure vervaardigd door J.H. Rennefeld naar het 
schilderij van Lourens Alma-Tadema (Opus XIV) uit 1861. 
Later met de hand gekleurd. H x B: 32,5 x 44 cm. 
 
De gravure behoort tot de vroegste los uitgegeven prenten 
naar werk van Alma-Tadema. De eigenaar van het schilderij 
was niemand minder dan de Belgische Koning Leopold. Met 
deze gravure kwam het ook binnen bereik van een groter 
publiek. 
 
Clovis was een koning uit de Frankische dynastie der Mero-
vingers die 481-511 regeerde over Gallië. Hier zien we hoe 
Clovis’ echtgenote, koningin Clothilde, toekijkt hoe haar 
kinderen onderricht krijgen in het bijlgooien. De koningin 
had met de lessen een bijzondere bedoeling: ten strijde trek-
ken tegen Gondobald, koning der Bourgondiërs, de moor-
denaar van haar ouders.  
 
De architecturale aankleding is bijzonder rijk: de diagonale 
band van de decoratief betegelde vloer van de binnenplaats 
verbindt op ingenieuze wijze de voor– en achtergrond. De 
zuilen hebben Corintische kapitelen, overblijfsel uit de Gallo-
Romaanse tijd. Education of the Children of Clovis is een van Alma-Tadema’s belangrijkste Merovingische voorstellingen en was van groot belang 
voor zijn vroege loopbaan. Op de tentoonstelling van 1861 kreeg het lovende kritieken. Toch had Alma-Tadema’s leermeester Henri Leys, in 
wiens atelier het schilderij werd vervaardigd, wel enige kritiek: “Ah, het is beter dan ik dacht, maar het marmer lijkt wel op kaas.” Alma-Tadema 
heeft deze kanttekening ter harte genomen. Het weergeven van marmer zou uiteindelijk een van zijn specialiteiten worden, die hem de naam 
‘marbellous painter ’opleverde. 
 
Alma-Tadema is een van de eerste kunstenaars die het doen en laten van de oude Franken meermaals als thema gebruikte, vermoedelijk juist om 
de reden dat het zo weinig voorbeelden kende. Hij had een volstrekt eigen onderwerp gevonden waarmee hij zich kon onderscheiden. De Mero-
vingische tijd was een periode in de Europese geschiedenis die als geheel eigenlijk afschrikwekkend en gruwelijk is, maar waarvan de details een 
rijk scala aan schilderachtige motieven bieden. Alma-Tadema verklaarde over de Merovingers dat het een “miserabel volkje” was, “maar pitto-
resk en interessant”.  

1—EDUCATION OF THE CHILDREN OF CLOTHILDE AND CLOVIS 



Staalgravure vervaardigd door Charles Oliver Murray in 1896, naar het schilderij 
van Lourens Alma-Tadema (Opus LXXI) (ook bekend als Recovery, Intérieur Pom-
péien des femmes en Before Dinner). Later met de hand gekleurd. H x B: 52,2 x 34 cm. 
  
In deze blik op het leven in een Romeinse villa, een van de geliefde thema’s van 
Alma-Tadema, zien we (aldus een oude officiële beschrijving): “A fair young girl, 
recovering from an illness – enjoying the treatment of convalescence – is reclining on a 
couch, and listens lazily, apparently half unconsciously, to the reading of an elderly Ro-
man lady, while further to the right a pretty slave blows up a stove in which are cooking 
utensils. At the back are fluted Ionic columns and a marble stair, and for background we 
have a peep of the pillared Atrium. The interior is hung with roses in honour of the return 
to health of the daughter of the household.” 
  
Maar misschien moet het werk wel anders worden uitgelegd: de liggende jonge 
vrouw kijkt pips voor zich uit, eigenlijk ziet ze het liefst dat iedereen haar met rust 
laat. Het geheim van haar ongeluk hangt aan de zuil: een portret van haar gelief-
de. Ze heeft geen zin bij het feest zal zijn, waarvoor de slaven het atrium versieren. 
  
Het is een typisch voorbeeld van Alma-Tadema’s pogingen om het alledaagse 
leven van het oude Rome opnieuw leven in te blazen. De omgeving is archeolo-
gisch gezien accuraat, maar de personen zijn duidelijk ‘Negentiende-eeuwers in 
toga’. 
  

2—THE CONVALESCENT [vert.: de herstellende]  



3—A ROMAN EMPEROR AD 41 

Ets vervaardigd door Paul 
Rajon naar het schilderij (Opus 
LXXXVIII uit 1871) van Lou-
rens Alma-Tadema. Later met 
de hand gekleurd. H x B: 21 x 
44,3 cm. 
 
Hier legt Alma-Tadema een 
belangrijke gebeurtenis vast uit 
de Romeinse politieke geschie-
denis: de proclamatie van 
Claudius tot keizer na de 
moord op zijn neef, de corrup-
te Caligula. In plaats van tradi-
tionele Romeinse heldhaftig-
heid te benadrukken toont 
Alma-Tadema een groteske 
Claudius, die zich verschuilt 
achter een gordijn terwijl de 
Praetoriaanse lijfwacht nadert.  
 
Ook de compositie ondermijnt de conventies van de traditionele historieschilderkunst. In het midden van het tafereel, op de plek die gewoonlijk 
werd ingenomen door de Romeinse held, liggen de lijken van Caligula en zijn bondgenoten schaamteloos op de grond, terwijl de handeling is 
verplaatst naar de rand van het werk. Links dringt een onstuimige groep gewapende bewakers en nieuwsgierige vrouwen de kamer binnen; een 
figuur houdt een aantal kostbare voorwerpen vastgeklemd, in de tumult geplunderd uit het paleis. In deze corrupte wereld is niet het heroïsche 
individu, maar de meedogenloze Praetoriaanse lijfwacht die de macht uitoefent in het Romeinse Rijk. De New York Times schrijft in december 
1882: de voorstelling belichaamt het begin van het eind van het Romeinse Rijk, het moment van overgang van vitaliteit naar decadentie; dit was 
de eerste keer dat een keizer werd gekozen door het leger in plaats van door de senaat. Op de achterwand zien we een fresco dat de slag bij Att-
cum voorstelt, het memoreert aan de moed van het Romeinse verleden; de abrupte afsnijding aan de bovenkant suggereert echter dat deze herin-
nering niet relevant is binnen het huidige vertoon van brute kracht. Het marmeren beeld van Augustus in het midden speelt een vergelijkbare rol: 
zijn gebeeldhouwde gelaatstrekken zijn de enige op het schilderij die de waardigheid van een Romeinse held uitstralen—maar zijn sokkel is be-
smeurd met bloed. Augustus’ wereld van Romeins heldendom is vervangen door wereld van geweld te midden van buitensporige luxe, aange-
duid met het overdadige paleisinterieur. 



4—A PICTURE GALLERY 

Staalgravure uit 1877 van de hand van Auguste Blanchard naar het schilderij 
(Opus CXVII) van Lourens Alma-Tadema. Later met de hand gekleurd. H x B: 50 x 
39,5 cm. 
 
“A Picture Gallery” is de pendant van “A Sculpture Gallery”. De pendanten kun-
nen worden geïnterpreteerd als een dubbel eerbetoon van de kunstenaar aan de 
klassieke schilder– en beeldhouwkunst, of als een ode aan het verzamelen van 
kunst, waarbij hij impliciet een compliment uitdeelde aan zijn Victoriaanse begun-
stigers. Voor het vervaardigen van deze twee prenten schilderde Alma-Tadema de 
grote schilderijen in kleiner formaat opnieuw. Sterker nog, de kleinere A Picture 
Gallery was eerder gereed dan de grotere. 

We zien bekenden uit Alma-Tadema’s entourage: op de achtergrond kunsthandela-
ren P.J. Pilgeram en Léon Lefèvre (de uitgevers van Alma-Tadema’s gravures) en 
Ernerst Gambart. Bij de ezel vooraan kunsthandelaar Charles Deschamps en ver-
moedelijk de schilder Henry Wallis. Op de bank centraal in de voorstelling zien we 
Alma-Tadema’s vrouw Laura.  

Het schilderij dat op de ezel staat is van de beroemde Griekse kunstenaar Apelles. 
Uit de doos op het tafeltje in het midden komt de papyrusrol met de beschrijving 
van het werk. Al zijn werken gingen nog voor het einde van het klassieke tijdperk 
verloren, we kunnen daarom in deze voorstelling het schilderij van Apelles ook niet 
zien. Op een tweede tafel staan nog meer dozen met papyrus. Boven de ezel aan de 
achterwand zien we een werk naar een mozaïek “De Slacht van Issus”, nu in het 
Museo Nazionale in Napels. Kijkend door de deur zien we een schilderij naar een 
ander mozaïek, ook weer uit het Museo Nazionale van Napels, dat de Kracht ge-
vangen door Liefde voorstelt. De levensgrote Medea is waarschijnlijk gemaakt naar 
het beeld dat door Julius Caesar gekocht was voor de collectie in zijn tuin aan de 
Tiber. 

Het werk volgt trouw de bronnen die Alma-Tadema tot z’n beschikking had: overblijfselen en archeologische vondsten uit de klassieke oudheid 
en de beschrijvingen van Plinius de Oudere. 



Staalgravure uit 1877 van de hand van Auguste Blanchard naar het schilderij (Opus 
CLVII) van Lourens Alma-Tadema. Later met de hand gekleurd. H x B: 50 x 39,5 cm.  
 
Romeinse kunstliefhebbers aanschouwen een marmeren beeld dat wordt rond ge-
draaid door een slaaf. De voorstelling is de pendant van “A Picture Gallery”.  
 
De afgebeelde personen zijn Alma-Tadema zelf, zittend op de bank en staand daar-
naast zijn vrouw Laura en hun kinderen Anna en Laurense, die hij gebaart niet te 
dicht bij het getoonde beeld te komen. Op de bank zitten ook Ellen Gosse en haar 
echtgenoot Edmund (Alma-Tadema’s zwager, Sir Edmund William Gosse, een be-
faamd kunstcriticus op het gebied van beeldhouwwerken).  
 
Verschillende beroemde beelden uit de oudheid omgeven de groep. Zo ziet men 
links een beeld van de jonge Hercules in gevecht met een slang uit het Museo Nazio-
nale in Napels. (Hercules was de buitenechtelijke zoon van Zeus. Zijn vrouw Hera 
was jaloers op het overspel en zond een slang naar de wieg, die door het wonderkind 
Hercules tijdens het spelen gewurgd werd). De marmeren tafel rechts komt uit de 
Casa Rufi in Pompeii, daarop een zilveren schaal die in 1868 was opgegraven bij 
Hildesheim (D) (en die terugkomt in nog 15 andere van Alma-Tadema’s schilderijen). 
De buste linksachter van Pericles komt uit het Vaticaan. Het beeld van de zittende 
vrouw rechts stelt Agrippina voor (echtgenote van Claudius en moeder van Nero) en 
staat in de Capitolijnse Musea. De grote bronzen schaal in het midden is een door 
Alma-Tadema gecomponeerde tazza (oorspronkelijk een drinkschaal) met het zee-
monster Scylla, de gewezen nimf met de romp en het hoofd van een vrouw met hon-
denkoppen uit haar zij. In de achterste kamer bevindt zich een verzameling bronzen 
beeldjes, grote kandelaren en hanglampen; luxe-voorwerpen, vergelijkbaar met de 
objecten die werden gevonden in vele pompejaanse huizen en die hier in dit kunst-
warenhuis worden aangeboden. 
 
A Sculpture Gallery was de laatste uit een serie werken met daarop galerieën. Na Alma-Tadema’s reis naar Rome (1875/6) raakt hij minder geïnte-
resseerd in het afbeelden van bestaande kunstvoorwerpen. Door zijn groeiende kennis is hij in staat steeds meer objecten zelf te verzinnen. Met 
het schilderij won Alma-Tadema de gouden medaille van de Berlijnse Akademie in 1874, hetgeen hem vervolgens in 1881 de Pruisische orde Pour 
le Mérite opleverde.  

5—A SCULPTURE GALLERY 



THE SEASONS: A ROMAN IDYLL 
 
Staalgravures uit 1879 van de hand van Auguste Blanchard naar de schilderijen (Opus CLXXII, CLXXIV en CLXXV) van Lourens Alma-Tadema. 
Met potlood gesigneerd door Blanchard en Alma-Tadema. In de tijd met de hand gekleurd. H x B: (elk) 33 x 13,5 cm. 
 
6—SPRING (GREEN ON THE FIELDS / IN THE GARDENS OF THE VILLA BORGHESE ) In het voorjaar plukken jonge vrouwen manden 
vol bloemen. Een meisje in een vale tuniek staat in een veld met anemonen, ze kijkt dromend naar die ene rode klaproos. De scène zou zich kun-
nen afspelen in de tuinen van Villa Borghese of Villa Pamfili. De recensent van de Royal Academy beschreef het schilderij als volgt: 
 
“Young Roman maidens gathering flowers for the feast to celebrate the opening year. The flowers, that thickly cover the ground like our daisies and buttercups, 
are the star anemone, which attracts the attention of travellers to the Eternal City. The principal figure is a tall girl in a pale dress making, as far as the painter’s 
part of the work goes, perhaps the most lovely picture of the four.” 
 
Het schilderij waarnaar de gravure gemaakt is, hing tot 1944 in het Schlesisches Museum für bildende Künste in Breslau (thans het Poolse 
Wrocław), maar ging tijdens de Slacht om Breslau verloren. Daarmee wordt deze prent de dichtste benadering van Alma-Tadema’s werk. 
 
7—SUMMER ( THE YELLOW OF BRASS / A ROMAN BATH ) We zien hier een van Alma-Tadema’s Romeinse badscènes. Met een beetje Vic-
toriaanse ondeugendheid gluurt een tepel langs het wateroppervlak. Verder is alles zoals het hoort: glanzend gepoetste koperen badrand, fraaie 
fresco’s op de muur, rozenblaadjes in het water, een gekleurde struisvogelveer om koelte mee te wuiven, een begeleidster die in de warmte van 
de zomer even haar ogen dicht doet.  
 
Het schilderij waarnaar de gravure gemaakt is, is in de afgelopen eeuw dusdanig slecht schoongemaakt, gerestaureerd en overgeschilderd, dat 
het als verloren wordt beschouwd. De kwaliteit en kleuren van de prent zullen de herinnering aan het werk hoog houden. 
 
8—WINTER (THE BLUE OF COLD) Dit is de eerste gravure naar een serie van vier schilderijen die de seizoenen voorstellen. We zien een arme 
familie in blauwe en donkere kledingstukken, samengekropen om een sobere maaltijd te gebruiken. Alma-Tadema was aan de serie vermoedelijk 
begonnen tijdens zijn bezoek aan Rome in het begin van 1876. 
 
Een recensent van de Royal Academy was vol lof: “At the foot of one of the columns of a gallery or porch are three women round a brazier, who beguile the 
time by conversation and a mess of some sort, which one of them stirs on the fire and another tastes. Auguste Blanchard’s engraving share in this design is per-
haps the picture’s greatest triumph. The purity of the subdued tones and the texture of the marble base of the column that forms the background by the side of 
which we have a glimpse of the snowy landscape, are beyond all praise.” 
 
 





Ets van de hand van Paul Rajon naar het schilderij (Opus CXXXII) van Lourens Alma-. Vervaardigd in 1876. Met potlood gesigneerd door Alma-
Tadema en Rajon. Later met de hand gekleurd. H x B: 11 x 22 cm.  
 
Met deze bloemenverkoopster toont Alma-Tadema het dagelijkse leven in de Romeinse tijd. Geen belangwekkende historische gebeurtenis, maar 
een archeologisch gereconstrueerde genrevoorstelling gespeeld door anonieme figuranten. De afgebeelde personen in veel van Alma-Tadema’s 
werken lijken van Engelse komaf: een noordelijke huidskleur en rossige haren, vaak met Victoriaanse kapsels. De architectuur is op dit werk ont-
daan van de meeste architectonische details en een effen marmeren muur domineert de compositie. 

9—ON THE STEPS OF THE CAPITOL (THE GARLAND SELLER) 



10—IN THE TIME OF CONSTANTINE 

Ets van de hand van Leopold Löwenstam naar het schilderij (Opus 
CXCII) uit 1878 van Lourens Alma-Tadema. Later met de hand ge-
kleurd. H x B: 14,5 x 20,5 cm. 
 
Twee Romeinse senatoren leren een Schotse terriër op te zitten. Doorkij-
kend naar de achtergrond zien we een fontein. De letters CONS refere-
ren aan de triomfboog van Constantijn die op het schilderij de achter-
grond staat. Op de ets is deze weg gelaten.  
 
Ook een beeld bovenop de muur waarvoor de heren zitten staat niet op 
de ets. Het is de Spinario, het geliefde en vaak gekopieerde beeld van 
de jongen die een doorn uit z’n voet haalt.  
 
Prenten van Alma-Tadema’s werk vonden hun weg naar een breed 
publiek van liefhebbers en kenners. Het ging daarbij niet alleen om 
reproducties naar werken van de schilder Alma-Tadema, maar tevens 
om werken van individuele prentmakers gespecialiseerd in verschillen-
de technieken. Deze individuele interpretaties waren, zoals gebruike-
lijk, in kwalitatief verschillende staten en gedrukt op verschillend pa-
pier. Per prent werden soms verschillende exemplaren aangeboden, 
uiteraard voor verschillende prijzen. Zo was er van In the Time of Con-
stantine zowel een gravure van Auguste Blanchard als deze ets van 
Leopold Löwenstam.  



11—SCULPTURE   /  12—ARCHITECTURE IN ANCIENT ROME 

Etsen uit 1877 van de hand van Leopold Löwenstam naar de schilderijen (Opus CLXXX en Opus CLXXXI) van Lourens Alma-Tadema. Met pot-
lood gemonogrammeerd door Alma-Tadema. Later met de hand gekleurd. H x B: 18 x 17 cm. 
 
Op Sculpture werken hoog op een steiger drie Griekse beeldhouwers aan een kolossaal beeld van Apollo. Op Architecture in Ancient Rome bestu-
deert een architect de ornamentschets die aan zijn voeten ligt. Hij heeft nog niet besloten wat te doen. Zijn assistent rechts wacht af wat de bouw-
meester beslist. Beide werken (en nog een derde, het hier ontbrekende Painters) vormen een serie over de kunsten in de Oudheid.  
 
Beide etsen werden vervaardigd voor publicatie in het kunsttijdschrift The Art Journal. De schilderijen waarnaar de etsen gemaakt zijn, waren bij 
uitzondering gemaakt op koperplaten, die wellicht afkomstig waren van de etser. Nadat de prenten gepubliceerd waren, kreeg Alma-Tadema ze 
onder ogen en was niet tevreden met het resultaat. Alma-Tadema had al eerder een conflict gehad met etser Löwenstam over de kwaliteit van 
diens werk. De schilder was nauwkeurig betrokken bij het reproductieproces en stuurde dit veelvuldig bij. Alma-Tadema gaf aanwijzingen in de 
hoop dat de prentmaker hieraan kon en wilde voldoen. Met zijn perfectionistische instelling zat de schilder in een lastig parket, hij bleef immers 
afhankelijk van de kwaliteit en inzet van de etser en de uitgever en kon niet volledig zijn eigen koers varen.   
 
Dat Alma-Tadema zich moet hebben neergelegd bij het resultaat van de etsen van Löwenstam, blijkt uit het feit dat beide prenten niet alleen ver-
schenen in The Art Journal, maar—zoals de exemplaren hier te zien—ook als losse uitgaven (en voorzien van een monogram) werden verkocht. 



Staalgravure uit 1909 van de hand van Leopold Löwenstam naar het 
schilderij (Opus CCXX) van Lourens Alma-Tadema. Gesigneerd in 
potlood door Alma-Tadema. Later met de hand gekleurd.  
H x B: ca. 41,3 x 31,4 cm.  
 
Een dansende Maenade viert de oogst. Een fluitspeler (zelfportret van 
Alma-Tadema) zorgt voor muziek. Deze nimf van Dionysus draagt 
lange gewaden en dierenvellen en is gekroond door wijnranken. Men 
is in een roes van vreugde, ongebruikelijk voor de kunstenaar die zijn 
personages doorgaans tamelijk sereen weergeeft.  

13—THE HARVEST FESTIVAL  



Ets uit 1882 van de hand van Charles Murray, naar het schilderij (Opus CCXXX) 
van Lourens Alma-Tadema. Later met de hand gekleurd. H x B: 21,5 x 14,2 cm. 
 
Een dame voert slabaadjes aan haar huisdieren, twee schildpadden. Afbeeldin-
gen van levende dieren in Alma-Tadema’s werk zijn ongebruikelijk. Het tijger-
vel waarop de dame zit, was daarentegen een attribuut dat in zijn voorstellingen 
veel voorkomt. Hij had het in zijn atelier liggen en drapeerde het over een stoel 
of model.  

14—QUIET PETS 



Ets uit 1883 vervaardigd door Charles Murray, naar het schilderij (Opus CCXXXV) van 
Lourens Alma-Tadema, uitgegeven door de British & Foreign Artists Association. 
Later met de hand gekleurd. H x B: 38,8 x 20 cm. 
 
In een tuin vol bloemen staat een marmeren beeld van Silenus met Dionysos als kind 
op z’n schouder. De compositie is gebaseerd op Alma-Tadema’s voortuin in St. John’s 
Wood (Londen). Een jonge moeder speelt met haar kind na een bad, een zilveren was-
bekken en grote spons liggen nog op de marmeren richel rechts. 
 
Silenus werd enerzijds gezien als figuur van de vruchtbaarheid, die zorg droeg voor 
het groeien en rijpen van de vruchten, zoals hij de jeugdige Dionysos had verzorgd en 
opgevoed. Maar anderzijds kreeg hij ook nog een hogere betekenis: men zag in hem, de 
leermeester van Dionysos, de bron van alle wijsheid, een wijze in de ware zin van het 
woord die het ijdele en dwaze streven, waarmee de meeste mensen hun leven door-
brengen, met spot en minachting bejegent. 
 
 

15—CHILDISH AFFECTIONS (Young Affections / The Idyll from Ancient Rome)  



Staalgravure vervaardigd in 1884 door Auguste Blanchard naar het schilderij 
(Opus CCXL) van Lourens Alma-Tadema, uitgegeven in 1884 door L.H. 
Lefèvre te Londen. Met potlood gesigneerd door Alma-Tadema en Blanchard, 
later met de hand gekleurd. H x B: ca. 53,7 x 35 cm.  
 
De voorstelling is gebaseerd op een tekst (Idylle nr. 15) van de Griekse dichter 
Theocretius, waarin in een stedelijke omgeving vrouwen de hoofdrol spelen en 
ontevreden zijn over de mannen in hun leven. 
 
We zien de vluchtige afscheidskus die de oudere zuster aan de jongere geeft om 
naar de spelen in het Colosseum te gaan. Hun moeder wacht op de wagen die 
voor de deur staat. De familieleden stellen ook in werkelijkheid Alma-Tadema’s 
vrouw en twee dochters voor. 
 
Deze zgn. artist’s proof, d.w.z. de meest exclusieve uitgave van de gravure met 
de signatuur van zowel de schilder als de graveur, was toen de prent in 1884 op 
de markt kwam tamelijk kostbaar: £10 en 10s 

16—A PARTING KISS  



Heliogravure naar het schil-
derij (opus CCLXXXIX) van 
Lourens Alma-Tadema. 
Vervaardigd in 1888 door de 
Berlin Photographic Corp. te 
Londen. In de tijd met de 
hand gekleurd. Afm. 55 x 70 
cm. 
 
Afgebeeld is het interieur 
van een Romeinse kapsalon 
waar twee jonge dames naar 
toe zijn gegaan om naar be-
horen gecoiffeerd te worden. 
Links loopt een bediende 
langs de tabernakel van Ve-
nus (de zwart marmeren 
tafel) om een goudsbloem te 
leggen bij de reeds aanwezi-
ge giften.  
  
Het eigenlijke schilderij is 
inmiddels zo vaak schoonge-
maakt en gerestaureerd, dat 
de op deze heliogravure 
aanwezige kleuren origineler 
zijn dan die van het schilderij 
zelf. 
  
Alma-Tadema zelf noemde 
At the Shrine of Venus zijn 
‘powder-and-puff picture’.  

17—AT THE SHRINE OF VENUS 



 
Staalgravure uit 1873 van de hand van Auguste Blanchard naar het schilderij (Opus LXXXVII) van Lourens Alma-Tadema. In de tijd met de 
hand gekleurd. H x B: 36,5 x 86 cm. 
 
The Vintage Festival is Alma-Tadema’s eerste verkenning naar de aard van Romeinse religieuze rituelen gewijd aan de god Bacchus, die vooral 
werd vereerd om zijn associatie met wijn. Volgens de schrijver Livius (59 BC - 17 AD) werden Bacchanalische riten in Rome verboden omdat ze 
dikwijls tot ‘losbandigheid en moord’ leidden. Aanbidders moesten een speciale vergunning aanvragen en bijeenkomsten werden beperkt tot vijf 
personen. Inscripties getuigen echter van aanhoudende, uitgebreide cultusactiviteiten. 
 
Hoewel de figuren op de voorgrond van dit werk een serene en geordende processie houden, wekt de dansende menigte in de achtergrond het 
vermoeden van meer losbandig gedrag. De processie ter viering van de jaarlijkse wijnoogst wordt geleid door een priesteres. Haar haren zijn 
versierd met druiven en klimopbladeren. Ze wordt gevolgd door een groep muzikanten en dansende figuren. Twee mannen dragen de jonge wijn 
mee in amfora’s, gevolgd door een bediende met een mand druiven. Recht voor ons is een grote terracotta pot afgebeeld, gevuld met de nieuwe 

wijn. 
18—THE VINTAGE FESTIVAL  



Staalgravure door Augus-
te Blanchard naar een 
schilderij (Opus CCXCIV) 
van Lourens Alma-
Tadema. Uitgegeven te 
Londen in 1892. In de tijd 
met de hand gekleurd. H 
x B: 49 x 94 cm.  
 
De Londense Lefèvre 
Gallery wijdde een speci-
ale tentoonstelling aan 
het schilderij (waarnaar 
deze gravure gemaakt is), 
vervaardigd in opdracht 
voor de collectie van 
bankier Baron von Schrö-
der. Het werk heeft een 
kind in de cultus van Bacchus als onderwerp. Zonlicht schijnt door de paarse baldakijn en werpt een schaduw op de plechtige figuren van geslui-
erde priester en priesteres die het kind opwachten voor een marmeren altaar. Naast hen bespeelt een groep muzikanten hun instrumenten. Links 
van het altaar wacht het kind met een menigte vereerders, waaronder vier mannen met een grote wijnzak als zoenoffer voor de goden.  
 
Een bacchante gekleed in een luipaardvel staat bij een zilveren bokaal, die gebruikt wordt voor het mengen van gewijde wijn met water. Dit is een 
kopie van een beroemd stuk uit de zgn. Hildesheim-schat, ontdekt in 1868, waarvan Alma-Tadema een replica bezat en die op veel van zijn schil-
derijen is afgebeeld. Een andere bacchante, in een tijgervel, zwaait met een tak die is versierd met bloemen, een bel en een lint. Er wordt veronder-
steld dat dit een variant is van de traditionele thyrsus (ook ‘Bacchusstaf’ genaamd). De twee dansende bacchanten naderen het altaar waarop zij 
de guirlande op traditionele wijze zullen ophangen. 
 
Een verschil tussen schilderij en gravure (die drie jaar na elkaar gemaakt zijn), is dat de guirlande op de gravure, gemaakt is van bloemen die 
blaadjes verliezen en op het schilderij de guirlande alleen bladgroen heeft. Nog een opmerkelijk verschil: op de gravure aan de tempel rechts zit 
geen fries met daarop centauren (bekend om hun onblusbare libido), ook een bronzen beeld van een centaur voor de tempel ontbreekt. Mogelijk 
heeft de kunstenaar verwijzingen naar de orgiën in Livius’ verslag van het Bacchanalische schandaal in 186 v. Chr., willen beperken. Deze inwij-
dingsscène wordt meer gekenmerkt door godsdienstigheid dan door Bacchanalische hartstocht. 

19—DEDICATION TO BACCHUS  



Staalgravure vervaardigd door P.J. Arendsen in 1891 naar het 
schilderij van Lourens Alma-Tadema (Opus CCCI). Gesigneerd 
met potlood door Alma-Tadema en Arendsen. In de tijd met de 
hand gekleurd. H x B: 42 x 34 cm. 
  
Afgebeeld is een Griekse dame die op het punt staat zich te 
verloven, ware het niet dat haar geliefde treuzelt en haar nog 
steeds niet ten huwelijk heeft gevraagd. 
  
Hoewel het misschien een triviaal onderwerp is, was deze peri-
ode van prille ongemakkelijke liefde van belang in Alma-
Tadema’s oeuvre en kiest hij ook in dit werk een alledaagse 
scène, een petite histoire. In zijn visie bestond het leven niet zo-
zeer uit grootse gebeurtenissen, maar uit de gewone relaties 
tussen mensen. 
  

20—ELOQUENT SILENCE  



Heliogravure uitgegeven door Arthur Tooth in 1891 naar het schilderij (Opus CCCIII) 
van Lourens Alma-Tadema. Met potlood gesigneerd door Alma-Tadema. Later met de 
hand gekleurd. H x B: 39 x 22,5 cm. 
  
Latere werken van Alma-Tadema zijn vaak kleinschalige, gevoelvolle voorstellingen 
van jonge geliefden. In The Promise of Spring, creëerde hij een sterk geromantiseerde en 
groene omgeving door het gebruik van kleur en details. De gebogen takken en inge-
wikkelde bloei van de boom volgen de houding van de lichamen van de geliefden. Het 
omlijst de naar buiten gerichte blik van de jonge vrouw, wiens houding een ontspan-
nen schoonheid uitstraalt.  
 
Ook dit werk zit vol subtiele, classicistische details zoals de marmeren architectonische 
elementen, de klassieke kleding en de hier als armleuning fungerende Romeinse tafel-
poot uit het Museo Nazionale in Napels.  

21—THE PROMISE OF SPRING 



Heliogravure uitgegeven door Stephen T. 
Gooden in 1892 naar het schilderij (Opus 
CCCXII) van Lourens Alma-Tadema. Met 
potlood gesigneerd door Alma-Tadema. 
Later met de hand gekleurd. H x B: 38 x 51,7 
cm. 
  
The Kiss geeft een vertrouwd tafereel weer 
van badende Romeinse vrouwen. Maar in 
tegenstelling tot Alma-Tadema’s gebruikelijk 
badscènes in nauwkeurig weergegeven klas-
sieke gebouwen (zie The Baths of Caracalla), 
zijn de vrouwen op dit schilderij voor hun 
plezier aan het zwemmen in zee. 
 
Al verklaarde de kunstenaar dat de achter-
grond was gemodelleerd naar een meer in 
Beieren waar hij was geweest, roepen de 
heldere zee en het marmer de milde Mediter-
rane wereld op van een reeks schilderijen 
waarop Romeinse aristocraten zich vermaken 
aan de baai van Napels. 
 
In The Kiss heeft Alma-Tadema op ingenieuze 
wijze het sentimentele met het gewaagde 
gecombineerd. De centrale groep toont een 
jonge vrouw die een kind een afscheidskus 
geeft voordat ze zich bij de zwemmers voegt. Haar identiteit is onduidelijk, evenals de vrouw op de achtergrond, maar de compositie doet den-
ken aan Victoriaanse genretaferelen van kinderen met hun moeders en gouvernantes. In contrast met deze groep kijkt een naakte baadster, uiterst 
links op de voorstelling, de toeschouwer rechtstreeks aan. De kunstenaar gunt de toeschouwer een verboden blik op dit naakt als door een sleu-
telgat. Zoals in meer van Alma-Tadema’s latere schilderijen is ook hier de compositie niet meer overladen met kunstvoorwerpen: getoond wor-
den alleen de vertrouwde bronzen driepoot en een reliëf van een satyr die op een panfluit speelt onder een boom. De satyr is een verrassende, zij 
het discrete indringer in een verder geheel vrouwelijke omgeving. Een erotische connotatie in een schijnbaar onschuldig tafereel. 

  22—THE KISS 



Heliogravure vervaardigd in 1894 door de Berlin Photographic Co. naar het schilderij (Opus 
CCCXXIV) van Lourens Alma-Tadema. In de tijd met de hand gekleurd. H x B: 89 x 39,5 cm. 
  
Vermoedelijk draait het in Spring om een processie tijdens de Floralia, een bloemenfeest gehouden in 
de vroege Romeinse keizertijd van 28 april tot 3 mei. Tijdens het festival stond Flora, de godin van de 
bloemen en planten, centraal. 
  
Het schilderij is een van Alma-Tadema’s beroemdste en meest ambitieuze werken. De vrolijke optocht 
daalt af van de Palatijnse heuvel. Dienaren en dienaressen van de Tempel van Flora bespelen tamboe-
rijn en fluit. Achter hen, onder het baldakijn, loopt een bebaarde priester, met de gelaatstrekken van 
Alma-Tadema zelf. Vanaf de daken van de marmeren paleizen werpen toeschouwers overvloedig 
bloemen. Een vers van dichter A.C. Swinburne staat op de originele schilderijlijst:  
 
In a land of clear colours and stories, 
In a region of shadowless hours, 
Where the earth has a garment of glories, 
And a murmur of musical flowers. 
  
De setting van het werk is fictief, architectonische details uit een groot aantal verschillende bronnen 
werden er voor samengebracht, waaronder muurschilderingen uit Pompeï in het balkon bovenaan de 
trap en de fries met strijdende centauren uit de tempel van Apollo bij Bassae op het gebouw links. 
Halverwege de stoet worden twee beelden van Satyrs gedragen, met in hun hand een mand met fruit 
en Dionysos als kind op de schouder als personificatie van de groeikracht van de aarde. 
  
Voor het schilderij Spring kreeg Alma-Tadema de Grand Prix tijdens de wereldtentoonstelling van 
1900 in Parijs. Het werk oogstte veel lof van de toenmalige critici, tegenwoordig is het een van de 
meest geliefde schilderijen van het J. Paul Getty Museum. 
  

23—SPRING  



Heliogravure naar het schilderij (Opus CCCXXVII) van Lourens Alma-Tadema uitge-
geven door Arthur Tooth in 1895. Gesigneerd door Alma-Tadema in potlood linkson-
der. In de tijd met de hand gekleurd. H x B: 37,7 x 22,7 cm.  
 
Een jong paar staat op een balkon. Hij spreekt van hartstocht. Voorouderlijke bustes 
overzien de Middellandse Zee. De zon verwarmt het marmer.  
 
Gaandeweg legde Alma-Tadema zich steeds meer toe op huiselijke scènes in het Ro-
meinse keizerrijk. Steeds lichter werden daarna zijn werken, en vanaf het glorierijke 
moment dat hij zijn nieuwe atelier in gebruik kon nemen, met het glanzende plafond 
gemaakt van (toen peperduur) aluminium, schilderde hij bijna alleen nog maar buiten-
scènes met veel glinsterend marmer. “A marbellous painter”, had de Engelse pers hem 
genoemd. 

24—PAST AND PRESENT GENERATIONS 



Heliogravure naar het schilderij (Opus CCCXXVIII) van Lourens Alma-
Tadema uitgegeven door Arthur Tooth in 1896. Gesigneerd in potlood door 
Alma-Tadema. Later met de hand gekleurd. H x B: 51 x 36 cm.  
 
Een voorstelling als Love’s Jewelled Fetter wordt veelal uitgelegd als een on-
derdeel van een moderne verlovings ceremonie in een Romeinse setting. In 
de Romeinse traditie echter, was het presenteren van een ring van minder 
belang dan in de moderne betekenis.  
 
Een schijnbaar rechttoe rechtaan voorstelling van een verloving als deze, kan 
daarom ook anders worden uitgelegd. Misschien is de ring die de vrouw laat 
zien geen verlovingsring, maar slechts een duur geschenk van een geliefde. 
Immers, het woord Fetter [d.w.z. keten/boei] in de titel van dit werk, duidt 
er niet echt op dat er romantiek in het spel is. En gezien het feit dat de vrouw 
er opgesmukt bij zit, zou kunnen worden geïnterpreteerd dat het in de voor-
stelling gaat om een minnares die haar geliefde om zijn rijkdom waardeert, 
in plaats van om huwelijkstrouw.  
 
Aan de zuil boven de dames hangt een portret van een man. Op de openge-
slagen luiken er van staat “ama me”: houd van mij. Deze aansporing spreekt 
wellicht nog meer voor de alternatieve interpretatie. 
 
 

25—LOVE’S JEWELLED FETTER (THE BETROTHAL RING) 



26—FORTUNE’S FAVOURITE (PAMPERED HAPPINESS) 

Heliogravure uitgegeven in 1895 door de Berlin Photographic Company naar 
het gelijknamige schilderij (Opus CCCXXIX) van Lourens Alma-Tadema. Links-
onder door Alma-Tadema met potlood gesigneerd. Later met de hand gekleurd. 
H x B: 30,5 x 44,5 cm. 
 
De gefavoriseerde toont de inhoud van haar juwelenkistje aan een paar bewon-
derende vriendinnen. Ze weet dat ze een minnaar heeft gevonden die haar kan 
onderhouden op een manier waar ze aan gewend wil raken. 
 
Het marmeren beeld van de Griekse worstelaars rechts, staat in de Galleria degli 
Uffizi te Florence.  



27—WHISPERING NOON (ON THE BALCONY)  

Heliogravure vervaardigd in 1896 door de Berlin Photographic Co. naar het 
schilderij (Opus CCCXXXV) van Lourens Alma-Tadema. Met potlood gesig-
neerd door Alma-Tadema. In de tijd met de hand gekleurd. H X B: 49,7 x 35 
cm. 
 
Twee dames zitten op een marmeren bank. Voor hen staat een fontein. Achter 
in beeld harmoniëren de kleuren van zee, lucht, blauwe en lavendel ridder-
spoor. Ondanks de rustgevende omgeving hangt er een verontrustende sfeer: 
er wordt gefluisterd en beide dames staren welhaast beschuldigend naar de 
kijker. 



Staalgravure uit 1897 naar het schilderij (Opus CCCXXXIX) van Lourens Alma-
Tadema. Gesigneerd in potlood door Alma-Tadema en de graveur. Later met de hand 
gekleurd. H x B: 34,4 x 20,3 cm. 
  
Het gekibbel tussen geliefden was een populair 19de-eeuws onderwerp dat zich kon 
afspelen in iedere gewenste historische periode of setting, in de Klassieke Oudheid, 
middeleeuwen, 18de-eeuw of in de moderne tijd. 
  
De mannelijke figuren in werken van Alma-Tadema hebben veelal een tamelijk emotie-
loze lichaamsuitdrukking, In A Difference of Opinion wijkt de man, die zijn geliefde van 
iets tracht te overtuigen, daar van af. 
  
Alma-Tadema verwerkte veelvuldig archeologische vondsten in zijn voorstellingen. In 
1860 was men begonnen met het opgraven van Pompeï en leverde sindsdien een schat 
aan kunstvoorwerpen en informatie. De bronzen cherubijn met een gans die in deze 
voorstelling het waterbekken siert, staat thans in het Museo Nazionale te Napels. 

28—A DIFFERENCE OF OPINION  



Heliogravure vervaardigd in 1898 door Arthur Tooth & Sons naar het schilderij (Opus CCCXLVIII) 
van Lourens Alma-Tadema. Met potlood gesigneerd door Alma-Tadema. In de tijd met de hand ge-
kleurd. H x B: 61 x 26 cm. 
  
Het schilderij, wellicht het belangrijkste van Alma-Tadema uit 1897, werd bekend door de heliogravure 
die er een jaar later van werd gemaakt. Het schilderij werd gekocht door Tsaar Nicolas II van Rusland 
tijdens een tentoonstelling van Engelse kunst gehouden in St. Petersburg in de winter van 1897. 
  
De voorstelling speelt zicht af in een Romeins badhuis. In de voorgrond een schone dame aan een be-
werkte marmeren tafel. Ze omarmt de rozen waar het blad vol mee ligt. Naast haar sprankelt water uit 
een kleine fontein. Even verderop versieren balneatrices het gebouw met bloemslingers. 
  

29—ROSES, LOVE’S DELIGHT  



Heliogravure uitgegeven in 1899 door Arthur Tooth & Sons te Londen naar het schilderij (Opus CCCL) van Lourens Alma-Tadema, later met de 
hand gekleurd. H x B: ca. 37,5 x 82 cm.  
 
Het schilderij waarnaar deze gravure is gemaakt, was onderdeel van de Royal Academy’s Summer Exhibition in 1898 en werd vanwege z’n uit-
muntende techniek en schoonheid ontvangen als meesterwerk. Kunstcriticus F.G. Stephens beschouwde The Coversion of Paula als Alma-Tadema's 
topstuk. Kunsthandel Arthur Tooth & Sons, opdrachtgever voor het schilderij, had daarmee een nieuwe troef in handen. Volgens de brieven van 
Alma-Tadema aan Stephens kwam het schilderij niet zonder problemen tot stand en was hij erg content met de lofbetuiging. 
 
Paula, gekleed in een purper en amber met goud geweven gewaad, leunt achterover op een altaar gewijd aan Bacchus. Ze luistert naar de char-
mante maar ascetische Hiëronymus die haar vertelt over het Christendom. Later verlaat Paula de Bacchus cult om deze nieuwe religie te volgen. 
Het werk vertegenwoordigt een van de weinig christelijk getinte onderwerpen in Alma-Tadema's oeuvre. Tien jaar eerder was hij bekritiseerd 
voor het gebrek aan ‘moral purpose’ in zijn schilderij The roses of Heliogabalus. 

30—THE CONVERSION OF PAULA BY ST. JEROME  



Heliogravure uit 1901 uitgegeven door Arthur Tooth & Sons. naar het gelijknamige schilderij (Opus CCCLXIII) van Lourens Alma-Tadema. In 
de tijd met de hand gekleurd. H x B: 35 x 82,5 cm. 
 
Aristocratische meisjes en hun mannelijke begeleider luisteren naar een fluitist. Inspiratie voor de titel van het werk vond Alma-Tadema in een 
brief van de beroemde Engelse dichter Percy Bysshe Shelley: “We watched the ocean and sky together, under the roof of blue Italian weather”. Shelley 
(1792 - 1822) gold als idool voor de groep Victoriaanse en Pre-Raphaëlitische kunstenaars. 
 
Een kunstrecensent zei na het gereedkomen van het schilderij: “Its colour is so equisite and dainty; its composition and arrangement so consummately 
learned, whether as to perspective, linear and aerial, tone and atmosphere, and reflected lights; and the drawings of the figures and the painting of the flesh so 
admirable that this picture may be pronounced in some qualities superior to, or more attractive than anything the master has produced before.”  

31—UNDER THE ROOF OF BLUE IONIAN WEATHER 



Heliogravure uitgegeven door de Berlin Photographic Co. in 1902 naar het schilderij (Opus CCCLXX) van Lourens Alma-Tadema. In de tijd met 
de hand gekleurd. H x B: 30,3 x 50,7 cm. 
 
Door de moord op zijn broer wordt Caracalla in AD 211 alleenheerser over het Romeinse Rijk. Hier zien we de jonge keizer gehuld in prachtige 
kledij, hij doet zijn entree over een kleed van rozenblaadjes en betreedt de majestueuze aan hem opgedragen thermen. Door de deur achter hem 
volgt een groep van idolate hovelingen. Caracalla, was de zoon van keizer Septimius Severus en was Romeins keizer van 198 tot 217. Hij staat 
bekend als een wrede heerser, die uiteindelijk zelf door de praetoriaanse garde werd gedood. 

32—CARACALLA: AD 211 



Heliogravure naar het schilderij (Opus CCCLVI) van Lourens Alma-Tadema, 
uitgegeven in 1900 door Arthur Tooth & Sons. In de tijd met de hand ge-
kleurd. H x B: 75,6 x 47 cm. In originele lijst. 
 
Dit werk kwam tot stand in het jaar dat Alma-Tadema in Engeland werd 
geridderd. The Baths of Caracalla werd zijn belangrijkste schilderij voor de 
zomertentoonstelling van de Royal Academy in 1899.  
  
In The Times schreef een recensent dat dit prachtige ‘jewel-like work’ archeolo-
gisch geheel correct is. Alma-Tadema baseerde zich daarvoor op een in 1897 
verschenen boek over de ruïnes en opgravingen in Rome, waarin de magni-
fieke zuilen en de marmeren boot (in het midden van de afbeelding) in de 
Thermen van Caracalla, nauwkeurig werden beschreven. 
  
Alma-Tadema zelf zei over dit werk: “It does seem to me that The Baths of Cara-
calla does show the different sides of my art, does exhibit its best qualities at their 
best... The picture, like much of my recent work, is a picture of ancient Rome as it 
was, and for this work of reconstruction I have had to get my information mainly 
from archaeological drawings. I was occupied with the picture for two years, and 
when it came back to my studio from the Academy I found that it wanted some alter-
ing and I worked at it again for some time with help of pencil drawings and models.” 
  
De kollossale zuil in de voorstelling moet gezien worden als een symbool van 
onvergankelijkheid, uittorenend boven de zorgeloze fratsen van de badende 
figuren. 
  
Inspiratie voor de voorstelling haalde Alma-Tadema vermoedelijk uit een 
gedicht van Alfred Lord Tennyson: “A Court, compact of lucid marbles, bossed 
with the lengths of classic frieze, with ample awnings gay, betwixt the pillars and 
great urns of flowers, the muses and graces, grouped in threes.” 
 
Detail: de scène van Caracalla: AD 211 waarin Caracalla de thermen betreedt, 
wordt achteraan in de voorstelling van The Baths of Caracalla herhaald. 

33—THE BATHS OF CARACALLA  



Heliogravure vervaardigd in 1899 naar het schilderij (Opus CCCLII) van Lourens 
Alma-Tadema. Linksonder door Alma-Tadema met potlood gesigneerd. In de tijd met 
de hand gekleurd. H x B: 37 x 23,5 cm. 
 
Hero is geïnspireerd op de legende van Hero en Leander, twee koningskinderen die 
elkaar niet konden krijgen. 
  
Leander, de mooiste jongen en Hero, mooier dan alle meisjes van het oosten, woonden in nabu-
rige steden maar de Hellespont scheidde hen. 
  
Hero is priesteres, ze woont in een toren en mag niet trouwen. Hun liefde ontvlamt 
natuurlijk toch. Iedere nacht zwemt (!) Leander de Bosporus over om zijn geliefde te 
zien. Ze houdt een lamp op om hem de weg te wijzen. 
  
Dat gaat natuurlijk niet lang goed. 
  
Plots komt er een afschuwelijk stormweer, waarbij zelfs de zeemannen de golven niet durven te 
beproeven. De wrede stormwinden doofden de lamp en bedolven de ongelukkige jongeman 
onder hoge golven. Leander haalt het niet, zijn dode lichaam spoelt aan op de kust van 
Hero. Uitzinnig van verdriet, stortte zij zich naar beneden van de toren. 

34—HERO  



Staalgravure vervaardigd door Charles Oliver Murray in 1904 naar 
het schilderij (Opus CCCLXXV uit 1903) van Lourens Alma-Tadema. 
Met potlood gesigneerd door Alma-Tadema en Murray. Later met de 
hand gekleurd. H x B: 49 x 38 cm.  
  
Vanaf 1880 begint Alma-Tadema aan een reeks schilderijen waarop 
vrouwen zijn afgebeeld die zich hoog op imposante marmeren terras-
sen bevinden en uitkijken over een heldere Middellandse Zee. 
  
Hoewel er weinig archeologische voorwerpen zijn afgebeeld, lijken ze 
in een specifieke tijd en plaats te zijn gesitueerd: de Romeinse tijd aan 
de Golf van Napels. 
  
Klassieke bronnen beschrijven deze kustlijn als een populaire vakantie 
bestemming uit het vroeg Romeinse Rijk. De rijken bouwden luxe 
villa’s langs de baai op de randen van de klippen. 
  
De drie vrouwen op The Ever New Horizon lijken echter minder ont-
spannen dan de dames op het fameuze The Coign of Vantage [vert.: een 
gunstig uitkijkpunt] uit 1895. De vrouwen lijken door hun geliefden te 
zijn verlaten en hopen, uitkijkend over zee, op hun terugkomst. 

35—THE EVER NEW HORIZON  



Heliogravure naar het schilderij (Opus 
CCCLXXXII) van Lourens Alma-Tadema, uitge-
geven in 1907 door Arthur Tooth & Sons. Links-
onder gesigneerd met potlood door Alma-
Tadema. Later met de hand gekleurd. H x B: 64 x 
78,5 cm. 
 
Op Caracalla and Geta staan beide broers, zonen 
van Septimius Severus, omringd door familiele-
den in de keizerlijke loge van het Colosseum. De 
spelen worden georganiseerd ter gelegenheid van 
het moment dat Septimius Severus in 203 AD de 
titel Caesar aan zijn zoon Caracalla verleent. Ge-
ta’s moeder is bezorgd dat haar tweede zoon niet 
de zelfde titel krijgt en geeft heimelijk intrigeren-
de brieven aan een bode. 
  
De beren worden losgelaten, het spektakel staat 
op het punt te beginnen. De spanning in het amfi-
theater en tussen Caracalla en Geta is voelbaar. 
  
[De twee broers konden het slecht met elkaar 
vinden, kort na de dood van Septimius Severus 
laat Caracalla Geta vermoorden. Caracalla wordt 
daarmee de enige keizer over het Romeinse rijk.] 
  
Caracalla and Geta was het meest ambitieuze 
werk uit Alma-Tadema’s laatste jaren. Er staan 
meer dan 2.500 individueel geschilderde toeschouwers op. Als daar de figuren verborgen achter zuilen en guirlandes bij worden opgeteld en 
men dit extrapoleert naar de totale omvang van het Colosseum, klopt dit met de algemene aanname dat er zo’n 35.000 toeschouwers in het amfi-
theater konden plaatsnemen. De pers sprak in de tijd dat het schilderij gereedkwam met ontzag over dergelijke gedetailleerde kennis. Alma-
Tadema was meer dan een kunstenaar alleen, de Nottingham Daily Guardian heeft het over de: “Spirit of a scientist and archaeologist [but] not an art-
ist!” 

36—CARACALLA AND GETA: BEAR FIGHT IN THE COLISEUM, AD 203 



37—THE VOICE OF SPRING 

Heliogravure vervaardigd in 1910 door Arthur Tooth & Sons naar het schilderij (Opus CCCXCVII) van Lourens Alma-Tadema. Gesigneerd met 
potlood door Alma-Tadema. Later met de hand gekleurd. H x B: 34,8 x 83,5 cm. 
  
Het is nog fris op deze heldere ochtend. Gezeten op een halfronde marmeren bank drukt ze haar gewaad tegen zich aan. De anemonen in de wei-
de suggereren dat het nog vroeg in de lente is. Ze kijkt dromerig, mediterend op The Voice of Spring: lachende, spelende kinderen en de tonen van 
een lier op de achtergrond. Op een marmeren altaar doen de geuren en het geknister van brandende dennenappels geofferd voor Bacchus, mooie 
herinneringen herleven. Misschien was het gedicht “The Voice of Spring” uit 1890 van schrijfster Mary Howitt, dat Alma-Tadema heeft doen inspi-
reren dit werk te maken: Turn thine eyes to Earth and God/ for there the Spring has given;/ clothed the Earth, and cleared skies:/ for thy pleasure of thy food,/ 
pour thy soul in gratitude.  
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