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Derde tentoonstelling uit  
het drieluik ‘gedrukt verleden’

De Provinciale Bibliotheek Limburg organiseert in 2012 en 2013 
onder de titel ‘Gedrukt verleden’ drie tentoonstellingen. Ze wil 
hiermee de Collectie Oude Drukken bij het brede publiek  
bekend maken.

Genieten
Werken met deze boeken is een dankbare taak. Deze eeuwenoude 
documenten beschermen tussen hun banden namelijk heel  
wat kunstige pareltjes! Twee à drie eeuwen geleden werkten 
kunstenaars en ambachtslui aan de vervaardiging van de prenten  
in deze boeken. Gelukkig werd er in die tijd op een duurzame 
manier gewerkt: boeken waren er voor de ‘eeuwigheid’. 
Driehonderd jaar later kunnen wij, in de éénentwintigste eeuw,  
nog steeds genieten van het vakmanschap en de schoonheid  
van deze tekeningen en kopergravures.

Inleiding

Collectie Oude Drukken
De Collectie Oude Drukken is een zeer waardevolle verzameling  
die ongeveer 7500 banden telt. In 2008 werd besloten om deze 
collectie te herwaarderen en startte het project voor preventieve  
conservatie. Dit betekent dat de boeken in optimale omstandig
heden worden bewaard, in een speciaal ingericht erfgoeddepot.

Gedrukt verleden
In de reeks ‘Gedrukt verleden’ liep de eerste tentoonstelling  
‘Over oude drukken. Kennis maken met boeken gedrukt vóór 1840’ van  
3 maart tot en met 29 september 2012. Het opzet was educatief:  
leg uit wat oude drukken zijn en toon hun voornaamste kenmerken. 
De tweede tentoonstelling ‘Over preventieve conservatie van oude 
drukken. Zorg dragen voor boeken gedrukt vóór 1840’ ging dieper in op 
het project voor preventieve conservatie. Ze liep van 20 oktober 
2012 tot en met 30 maart 2013.
De derde tentoonstelling ‘Over mooie oude drukken. Genieten van boeken 
gedrukt vóór 1840’ brengt een selectie van de mooiste afbeeldingen 
uit Collectie Oude Drukken. 

Een selectie van mooie 
afbeeldingen

De schoonheid van de prenten en het technisch kunnen van 
hun makers staan op het voorplan bij deze tentoonstelling. 
Fotografie bestond in die tijd – vóór 1840 – nog niet en de 
tekenaars en graveurs beschikten enkel over hun ogen, handen 
en gereedschap om deze prachtige prenten te vervaardigen. 
Deze kunstenaars beheersten vele grafische technieken en 
bereikten een vakmanschap dat vandaag niet meer bestaat.
De prenten blinken uit in verscheidenheid en slagen erin 
telkens een grote esthetische en technische kwaliteit te 
tonen. De mooie, vaak grote prenten doen de kijker genieten 
van de details en de levendigheid die dit soort afbeeldingen 
kenmerken. Het resultaat van deze selectie is een keuze van 
vooral 17de en 18deeeuwse kopergravures die vaak tot de  
top van de graveerkunst behoren. Limburgse onderwerpen  
en prenten die opgenomen zijn op Flandrica.be zijn  
eveneens vertegenwoordigd.



Plaatsbeschrijvingen
Meer nog dan woorden geven prenten een duidelijk beeld van plaatsen die veraf gelegen zijn. 
Topografische werken zoals kaarten en atlassen geven een ruimtelijke voorstelling van de ligging, van 
de onderlinge afstand van plaatsen én van hun staatkundige hoedanigheid. Chorografische kaarten 
beschrijven vooral het uiterlijk aanblik van verre dorpen en steden met hun landschappen en gebouwen. 
De plaatsbeschrijvingen uit de 17de en 18de eeuw nemen de vorstendommen als uitgangspunt en 
maken gebruik van de kopergravure. In de 19de eeuw gaan de nationale staten het kader vormen en 
komt de lithografie sterk op.

Andere afbeeldingen in de tentoonstelling:
— ‘Prima pars Brabantiae cuius caput Lovanivm’. Kaart van het zuidoostelijk deel van het hertogdom Brabant met onderaan het aangrenzende deel 

van het graafschap Loon. Ingekleurde kopergravure van Willem Blaeu naar een kaart van Michiel Florentius van Langren. Uit: Willem en Joannes I 
Blaeu, Theatrvm orbis terrarvm, Sive Atlas novvs… Amsterdam: Joannes I Blaeu, 1645.

— ‘Brabantia’. Kaart van het hertogdom Brabant waarop eveneens het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik te zien zijn. Kopergravure uit: 
Ludovico Guicciardini, Description de touts les Pays-Bas… Amsterdam: Johannes Janssonius, 1625, p. 57.

— Het hertogelijk kasteel van Tervuren. Kopergravure (van Jacobus Harrewijn?). Uit: Antonius Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae… Tomus 
tertius. ’s-Gravenhage: Christiaan van Lom, 1717, p. 250.

— De abdij van Herkenrode te Kuringen (Hasselt). Kopergravure van Remacle Leloup. Uit: Les Delices du Païs de Liege… Tome quatrième. Premiere 
partie. Luik: Everard Kints, 1744, p. 220.

— Het kasteel van Hasselbroek te Jeuk (Gingelom). Kopergravure van Remacle Leloup. Uit: Les Delices du Païs de Liége… Tome troisiéme. Premiere 
partie. Luik: Everard Kints, 1743, p. 376.

— De kasteelruïne Lichtenberg en het klooster Slavante nabij Maastricht. Lithografie van Jean-Baptiste-Ambroise-Marcellin Jobard naar een tekening 
van kapitein Roloff. Uit: Voyage pittoresque dans le Royaume des Pays Bas… Tome I.Brussel, Jean-Baptiste-Ambroise-Marcellin Jobard, 1825, nr. 77.

— Het kasteel van ’s-Herenelderen (Tongeren). Lithografie van Jean-Baptiste-Ambroise-Marcellin Jobard naar een tekening van kapitein Roloff.  
Uit: Voyage pittoresque dans le Royaume des Pays Bas… Tome II.Brussel, Jan-Baptiste-Ambroise-Marcellin Jobard, 1825, nr. 171.

— De ingang van de mergelgroeve van de Sint-Pieters berg nabij Maastricht. Kopergravure (van Daniël Vrijdag?). Uit: Barthélemy Faujas de Saint-Fond 
en Jan David Pasteur (vert.), Natuurlijke historie van den St. Pieters berg bij Maastricht, dl. 1, Amsterdam: Johannes Allart, 1802, p. 56.

m De heerlijkheid Wakken met 
de dorpskom en het kasteel. 
Kopergravure van Reynier 
Blokhuysen. Uit: Antonius 
Sanderus, Verheerlykt Vlaandre… 
Tweede deel. Leiden: Jan van der 
Deyster; Rotterdam: Jan Daniël 
Beman; ’s-Gravenhage: Cornelis en 
Frederik Boucquet, 1735, p. 22.



Dierkunde 

De opkomst van de natuurwetenschappen in de 17de en 18de 
eeuw vergroot de vraag naar nauwgezette afbeeldingen van dieren 
en planten. Het gedetailleerde karakter van de kopergravure 
komt hieraan tegemoet. We tonen enkele afbeeldingen uit 
wetenschappelijke werken, waaronder ook uit de Encyclopédie van 
Diderot en d’Alembert uit 17511780.

Andere afbeeldingen in de tentoonstelling:
— Buffel. Kopergravure van Jacobus van der Schley. Uit: Historische 

beschryving der reizen… Twede [sic] deel. ’s-Gravenhage: Pieter De 
Hondt, 1747, p. 174.

—  Vogels uit India. Kopergravure van Jacobus van der Schley. Uit: 
Historische beschryving der reizen… Een en twintigste of laatste deel. 
Amsterdam: Jan II Roman e.a., 1767, p. 301.

—  Een vlooi gezien door een microscoop. Kopergravure van Robert 
Benard naar een tekening van François-Nicolas Martinet. Uit: 
Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts 
méchaniques… Cinquieme livraison, ou sixieme volume, 294 Planches. 
Parijs: Briasson, David, Le Breton, Durand, 1768.

—  Vissen. Kopergravure van H. Billé uit 1779. Uit: Jean Elie Bertrand, 
Descriptions des arts et métiers, faites ou approuvées par messieurs 
de l’Académie royale des sciences de Paris… Nouvelle édition… Tome 
XI. Contenant la troisieme section de la seconde partie du traité des 
pêches. Neuchâtel: Imprimerie de la Société Typographique, 1779.

m Nijlkrokodil. Kopergravure 
(van Baptist de Bakker?). Uit: 
Barthélemy Faujas de Saint-Fond 
en Jan David Pasteur (vert.), 
Natuurlyke historie van den 
Sint Pieters-berg. Tweede stuk. 
Amsterdam: Johannes Allart, 1804, 
p. 314. 



Anatomie
De natuurwetenschappen uit de 17de en 18de eeuw bestuderen niet 
alleen dieren en planten maar brengen ook het menselijk lichaam 
nauwkeurig in beeld. Sinds de anatomische atlas van Andreas 
Vesalius uit 1543 spelen de Nederlanden hierin een voortrekkersrol. 
Zelfs de anatomische platen van de Encyclopédie van Diderot en 
d’Alembert uit 17511780 zijn vaak kopieën van oudere werken 
afkomstig uit onze streken.

m De anatomie van het menselijk 
oor. Kopergravure van Prevost. 
Uit: Recueil de planches, sur les 
sciences, les arts libéraux et les 
arts méchaniques…  
Deux cens soixante & neuf 
Planches, première Livraison. 
Parijs: Briasson, David, Le Breton, 
Durand, 1762. 

Andere afbeeldingen in de 
tentoonstelling:
— De spieren van het menselijk 

lichaam. Kopergravure uit: 
Andreas Vesalius en Juan 
Valverde de Hamusco, 
Anatomie ofte Afbeeldinghe 
van de deelen des 
menschelicken lichaems… 
Amsterdam, Cornelis I 
Danckertz, 1647, p. 26.



Portretten
Door toedoen van Christoffel Plantijn verdringt de kopergravure rond 1585 de houtsnede 
als techniek voor het vervaardigen van prenten. Met haar fijnere lijnen en arceringen maakt 
ze levensechte portretten mogelijk. In vele wetenschappelijke werken tonen de uitgevers 
een portret van de auteur. Ook hier spelen de tekenaars en graveurs uit de Nederlanden een 
eersterangsrol. We selecteren enkele voorbeelden, voornamelijk uit juridische werken.

Andere afbeeldingen in de tentoonstelling:
— Joannes Deckher de Walhorn, advocaat en raadsheer in de Hoge Raad van Brabant in de Spaanse 

Nederlanden (1583-1646). Kopergravure van Cornelius Galle (sr.) naar een portret van Nicolaus van 
der Horst. Uit: Joannes Deckher de Walhorn en Johannes Baptista I Christyn (uitg.), Dissertationum 
juris, et decisionum libri duo. Editio altera… Brussel: Peeter de Dobbeleer, 1686, frontispies.

— Isaac Verburg, rector der Latijnse scholen te Amsterdam, professor klassieke talen en 
geschiedschrijver te Leiden (1658-1745). Kopergravure van Pieter van Gunst naar een schilderij van Jan 
Maurits Quinkhard. Uit: Geerlof Suikers en Isaac Verburg (bew.), Algemene kerkelyke en wereldlyke 
geschiedenissen des bekenden aardkloots… Vyfde stuk. Amsterdam: Rudolf en Gerard Wetstein, 1724, 
frontispies.

— Barthélemy Auzanet, advocaat bij het Parlement van Parijs en rechtsgeleerde (1591-1673). 
Kopergravure van Simon Tomassin. Uit: Barthélemy Auzanet, Oeuvres… Parijs: Nicolas Gosselin, 1708, 
frontispies.

— Gothard Josef, graaf von Dernath, draagt zijn thesis als licentiaat in de rechten op aan Karel VI, 
keizer van het Heilige Roomse Rijk. Kopergravure van Jac. Panneels en Jan Baptist Berterham naar 
een ontwerp van Jacques Vigoureux Duplessis. Uit: Gothard Josef von Dernath, Repetitio de legibus 
naturalibus et summo imperio… Die 20. Decembris 1718, Leuven: Joannes Baptista I van der Haert, 
[1718].

m Hugo de Groot, 
rechtsgeleerde, theoloog, 
classicus,geschiedschrijver, 
staatsman en diplomaat in de 
Verenigde Provincies. Grondlegger 
van het volkenrecht en van het 
zeerecht (1583-1645). Kopergravure 
van Willem Jacobsz. Delff naar 
een schilderij van Michiel Jansz. 
van Mierevelt. Uit: Hugo de Groot, 
Annales et historiae de rebvs 
Belgicis, Amsterdam: Joan I Blaeu, 
1657, p. [12].



Geschiedenis
De geschiedschrijving van het eigen verleden vormt een dankbare 
inspiratiebron voor de prent kunstenaars. We tonen twee etsen van 
Jan Luyken over de Tachtigjarige Oorlog (15681648) die een grote 
dramatische uitbeeldingskracht hebben.

Andere afbeeldingen in de tentoonstelling:
— Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog: de Beeldenstorm van 

1566 (niet 1568 zoals aangegeven onder de afbeelding). Ets van Jan 
Luyken uit: Pieter Cornelisz. Hooft, Nederlandsche historien… De 
vierde druk… Eerste deel… Amsterdam: Henricus Wetstein en Pieter 
Scepérus; Leiden: Daniel van den Dalen; Utrecht: Willem van de Water, 
1703, p. 100.

m Een episode uit de Tachtigjarige 
Oorlog: George van Lalaing, graaf 
van Rennenberg, belegert in 
1580-1581 voor de Spaanse koning 
de stad Steenwijk, die verdedigd 
wordt door soldaten van de 
Staten van Overijssel. Ets van 
Jan Luyken uit: Pieter Cornelisz. 
Hooft, Nederlandsche historien… 
De vierde druk… Tweede deel, 
beginnende met het veertiende 
boek. Amsterdam: Henricus 
Wetstein en Pieter Scepérus; 
Leiden: Daniel van den Dalen; 
Utrecht: Willem I van de Water, 
1703, p. 772. 



Oudheidkunde
De belangstelling voor de Oudheid ligt aan de grondslag van het humanisme en de renaissance 
en van de opbloei van de wetenschappen die hierop volgt. De resultaten van de koortsachtige 
archeologische en kunsthistorische opzoekingen vinden hun weerslag in vaak omvangrijke 
plaatwerken. We tonen twee baanbrekende werken uit de 17de eeuw.

m Romeinse vaas die deel 
uitmaakte van de schat van 
de abdij van Saint-Denis 
nabij Parijs; Kopergravure 
uit: Bernard de Montfaucon, 
L’antiquité expliquée, et 
représentée en figures. Tome 
premier. Seconde partie… 
Parijs: Florentin Delaulne e.a. , 
1719, p. 260. 

Andere afbeeldingen in de 
tentoonstelling:

— Romeinse offervazen. 
Kopergravure uit: Bernard de 
Montfaucon, Supplement au 
livre de L’antiquité expliquée, 
et représentée en figures. 
Tome second… Parijs: Florentin 
Delaulne e.a. , 1724, p. 58.

— Een collage van Romeinse 
offerriten, overgenomen 
uit afbeeldingen op antieke 
monumenten. Kopergravure 
uit: Basill Kennett en Willem 
Séwel (vert.), De aaloudheden 
van Rome…, Amsterdam: 
François Halma, 1704, p. 66.



Reisverhalen
Niet alleen het verleden maar ook vreemde landen en volken boeien de grafische  
kunstenaars. Vanaf de 16de eeuw leiden de ontdekkingsreizen tot een grote vraag  
naar reisverhalen en prenten. Omdat in Europa de cultuur nog sterk doordrongen  
is van religie, gaat de aandacht hierbij ook sterk uit naar vreemde godsdiensten.

Andere afbeeldingen in de tentoonstelling:
— Een Chinese stoet die een bruid begeleidt naar het huis van haar man. Kopergravure van Jacobus 

van der Schley. Uit: Historische beschryving der reizen… Agtste deel. ’s-Gravenhage: Pieter De Hondt, 
1749, p. 262.

— Een geestelijke boeteling uit Syrië, in het Arabisch ‘balhoava’ en in het Turks ‘kalender’ genoemd. 
Kopergravure uit: Olfert Dapper, Naukeurige beschryving van gantsch Syrie, en Palestyn of Heilige 
Lant… Amsterdam: Jacob van Meurs, 1677, p. 260.

m Hof van de grootmogol, de 
heerser van het Mogolrijk dat 
van 1526 tot 1857 in India bestond. 
Kopergravure van Jacobus van 
der Schley. Uit: Historische 
beschryving der reizen… Vyftiende 
deel. Amsterdam: Weduwe Salomon  
Schouten en zoon e.a., 1757, p. 174.



Techniek
De Verlichting is de overheersende geestesstroming van de 18de eeuw. Wetenschappelijke kennis 
van de natuur, gebruik van de rede en verbetering van de techniek moeten de mens een betere 
toekomst geven. De Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers is hét symbool 
bij uitstek van dit verlichte denken. 157 auteurs schrijven onder leiding van Denis Diderot en Jean 
Le Rond d’Alembert ongeveer 74000 artikels. Tussen 1751 en 1782 verschijnen in totaal 21 delen met 
tekst, 12 delen met prenten en 2 delen met registers. De Encyclopédie brengt een samenvatting van 
de kennis van dat ogenblik, op maat van een breed publiek. Ze oefent ook een zeer grote invloed uit 
op het geestesleven in Europa en daarbuiten. Opvallend is dat veel aandacht geschonken wordt aan 
kwaliteitsvolle afbeeldingen. De 12 delen met prenten brengen vooral de ‘kunsten en ambachten’ in 
beeld en zijn vandaag een onmisbare bron voor onze kennis van oude technieken. 
De Provinciale Bibliotheek Limburg bezit een volledig exemplaar van de Encyclopédie. Uit dit  
monument van de Europese cultuur tonen we enkele afbeeldingen over techniek.

Andere afbeeldingen in de tentoonstelling:
— Glasblazers aan het werk in één van de vier hallen van de Koninklijke Glasfabriek van Seve nabij Parijs. Kopergravure van Robert Benard naar een 

tekening van Louis-François Petit-Radel. Uit: Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques… Neuvieme livraison, ou 
dixieme volume, 337 planches. Parijs: Briasson, 1772.

— Timmerwerk van de waterpomp van de Pont Notre-Dame te Parijs. Kopergravure van A.-J. Defehrt naar een tekening van Louis-Jacques Goussier. Uit: 
Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques… Seconde livraison, en deux parties. Premiere partie. 233 planches. 
Parijs: Briasson, David, Le Breton, Durand, 1763.

— Doorsnede van de kloverij van een hoogoven. Kopergravure van A.-J. Defehrt naar een tekening van Louis-Jacques Goussier. Uit: Recueil de planches, 
sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques… Troisieme livraison, 298 planches. Parijs: Briasson, David, Le Breton, 1765.

— Een boordselwever aan zijn weefgetouw. Kopergravure van Robert Benard naar een tekening van Lucolte. Uit: Recueil de planches, sur les sciences, 
les arts libéraux et les arts méchaniques… Dixieme et derniere livraison, ou onzieme et dernier volume, 239 planches. Parijs: Briasson, 1762.

— ‘La Réale de France’, de galei van de Franse zeemacht uit 1694 die het vlaggenschip was van de galeien onder Lodewijk XIV. Kopergravure van Robert  
Benard naar een tekening van Louis-Jacques Goussier gemaakt op basis van tekeningen van Belin (= Jacques-Nicolas Bellin?). Uit: Recueil de planches,  
sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques… Sixieme livraison, ou septieme volume, 259 planches. Parijs: Briasson, Le Breton, 1769.

m Tapijtwevers aan het werk in de Koninklijke 
Wandtapijtfabriek van Parijs. Kopergravure van Robert 
Benard naar een tekening van Louis-François Petit-
Radel. Uit: Recueil de planches, sur les sciences, les arts 
liberaux et les arts méchaniques… Huitieme livraison, 
ou neuvieme volume, 253 planches. Parijs: Briasson, 1771.
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de PBl is een erkende erfgOedBiBliOtheek

De Provinciale Bibliotheek Limburg is naast de grootste openbare bibliotheek in de  
provincie Limburg eveneens een erfgoedbibliotheek. Ze beheert een cultuurhistorisch  
belangrijke verzameling van documenten, ontsluit ze bibliografisch en stelt ze, via het  
Historisch Informatiepunt Limburg,  beschikbaar voor het publiek.
In 2008 werd de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek opgericht. De PBL zetelt samen met  
vijf andere belangrijke Vlaamse erfgoedbibliotheken in dit netwerk. In 2011 ontving de  
Provinciale Bibliotheek Limburg het kwaliteitslabel ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ van  
de Vlaamse overheid, een mooie beloning voor jaren intensief en gericht collectiebeleid.

limburg.be

Tentoonstelling te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek: ma  vr: 1019u, za 1017u, zo gesloten.  

Provinciale Bibliotheek Limburg  Martelarenlaan 17  B3500 Hasselt  www.limburg.be/pbl  volg ons op facebook!
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