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1996 was het j aar van de gro te
Verm eer - tentoon stelling in D en
H aag. Er w erd veel over geschreven
en de expositie sto nd geruime tijd in
het middelpunt van de publiciteit.
Dat bracht m e op een and ere
activiteit rond Vermeer. Begin
vijftiger j aren was er in En sched e een
bedrijf, dat ook m et Verm eer van
doen had. De NV Tw entsch e Texti el
M aatsch appij , de text ielfabriek waar
voornamelijk dekens werde n
gemaak t, vervaardigde fabrieksmatig
kleure nre producties op linn en van
schilderijen van gro te meesters. Eé n
van deze reproducties was het
bricj1ez ellde vrouwtje van Vcrmeer.
l3ij de T. T. M . - oo k de afko rting
Te tem we rd naderh and vee l gebru ikt
- aan de Stroinksbleek weg was men
in contact geko me n met ee n
bedenker van het procéd é om
kleurenpr odu cten op lin nen te
maken . Dat de fabricksmat ige
toep assing van deze bewer kin g de
nod ige voe ten in aarde had , beh oeft
geen betoog. H et verenigen van
artistieke en eco no mische doeleinden
is door de tijden heen een moeilijk te
realiseren opgave geb leke n. Ook de
Tetem on tkwam er niet aan.
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H et lukte nau welijks deze zee r
bijzondere reproducties via de
traditionele kanalen, zoals
kun stwinkels. lijsten makers, enz . aan
de man te br en gen. Totd at éé n van
de toenmalige directeuren van de
firma door een min of meer
toevallige ontmoeting in Londen in
co ntact werd gebracht met LIFE
Magazin e in N cw Vor k. H et gevolg
was een pagin agrot e publi catie in het
166 (!) pagin a's tellende numme r van
24 m ei 19 54. In dit artikel we rde n
twee reproducties co mpleet in lijst
aange bo den in A special 1I1essage to
LIFE 'S art lovers (Ee n speciaa l bericht
aan LI FE-kllllstliljliebbers) . In kleur
werden op pagin a 161 de ingelijste
reprodu cties afgebe eld van To lcdo
van El Greco en Vrou wtj e van
Verm eer. De prijs bed ro eg ca. $20
per stuk.
Ofsc hoo n de respon s van de L1 FElezers onde r het stree fcijfer bleef, zij n
er van be ide voorstellinge n in tot aal
toch enkele tiendu izenden
exe mplaren naar Am erika verschee pt.
In het perspectief van de tijd was
deze zaak (project zo ude n we nu
zegge n) toch ee n heel bijzonder
gebe ure n, daar het verschij nsel
postord erv erk oop hier toe n nog niet
was inge burge rd. Dat het project
gee n gro te doorgang von d, lag
voorna me lij k aan het niet halen van
de door L1 FE gestelde aantallen. De
tijd van het jaa r - mei - was
misschi en oo k niet gunstig gekozen .
Achteraf bleek , dat de kwaliteit van
de expor tve rpakking met het oog op
de houten lijsten niet ster k genoeg
was. Nu , ruim veertig jaar later, stelt
de toen malige directie van de
inmiddels verdwene n Tetem m et
genoegen vast, dat ze - ondanks alle
tegen slag - redelijk quitte heeft
gespeeld .
Z elf ben ik in het bezit van ee n
dergelijk exe mplaar van Vermeer. De
kleu ren zijn nog heel mooi en oo k
de lijst ziet cr na ruim vee rtig jaar
nog bijzonder goe d uit . H et leek m e
een aardig idee om in dit Vermee rj aar dit Enschedese gebe ure n te berd e
te bren gen .

