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Voor den natuurkundige, den vertrouwde reeds bestaande, en somtijds bij nauwkeurige
met de geheimnissen van bet laboratorium beschouwing geheel los worden van bepaalde
is het bijzonder aantrekkelijk zich te ver- personen.
diepen in de geschiedenis van uitvinden en
Ontdekken is bewust waarnemen, uitontdekken.
vinden is combiEene ontdeknceren van waarking toch, zoo
genomen
vergoed als eene uitschijnselen, die
vinding, ze begeleidelijk in onhooren beide tot
eindige verscheide geesten waardenheidvanvorm
mede men het gezich
voordoen
heimzinnig halfnaarmate de geduister van het
schiedenis voortlaboratorium geschrijdt, en het
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denis
der Grafi«Eueiflcp uit iin'(St iÉitt tl nu volt mi(t«j'
/lecflumantcftnlïseu lubrarrrifTrat
met het voorafsche Kunsten ontgaande niet ontbreekt somtijds
breken, op het
iedere gelegenSPECULUM HUMANAK SAI.VATIONIS BI,ADZ. 8, ISLOKDRUK. 15K EEUW
«ogenblik
van
heid om een uitzijn ontstaan eensklaps liet wereldbeeld ge- vinding te koppelen aan den naam van
heel kan wijzigen.
een bepaalden persoon, en veelal is er strijd
Dat doet dan velen duizelen, als zij voelen over den uitvindersnaam.
Maar ligt dat niet voor de hand daar men
hoe zij soms langen tijd in de onmiddellijke
nabijheid van de onbekende, die zich op toch is op een terrein waar de uitvinding en
eenmaal manifesteert, hebben geleefd, en zoo de ontdekking niet het overweldigende hebmaken velen aanspraak op eenzelfde uit- ben van een natuurverschijnsel. De ontvinding, eenzelfde ontdekking. Doch dat dekking van het Radium door Mevrouw
doet tevens uitvinding en ontdekking uit- Curie maakte op den dag zclven der openkomen als de logische consequentie van het baarmaking een overweldigendcn indruk,
L. Elseviers No. S.
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omdat het kadiumatoom als ontplofbaar
Wat wonder! het bedrukken van katoen
stelsel van electronen, een einde maakte aan met houtblokken schijnt overoud te zijn,
de heerschappij van liet ondeelbare atoom ouder dan onze jaartelling, en het gebruik
en de geheele daarop gebaseerde natuur- van schablonen en drukblokken voor allerlei
beschouwing.
doeleinden was onder de Romeinen zeer verEene uitvinding echter maakt zelden breid. In de middeneeuwen gebruikte men
dadelijk grooten indruk, en meestal moet stampilien om de hoofdletters in de manusde uitvinder strijden om het nieuwe ingang kriptcn aan te brengen, zooals een werk in
het klooster Rotte doen vinden,
tenbach toont, en
omdat iets nieuws
nimmer kan voorIwb oinncG fane mentis l)aiës eatemfifoa dan komt geleidelijk de houtsncde
zien in een ge^awieribliè et fupmobii elujibiliö efe que nï
in zwang, onder
voelde behoefte,
JG rü Ijulnas confrönes fate at# ab&otate
meer voor het verdaar de behoefte
jrrrniiuG ptectptotti öïma efc crctcatn? tjonefe
vaardigen
van
zich pas doet gef fint nti^mftiöjttö OIG omtas omê mjn» ota
speelkaarten omvoelen door veritootnalc tfflitut-nti^ ptomtio mübus ptauia
streeks 1300.
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zooals het voor
dan ook alleen
Karel VII door
staat in zijne be(iringonneur geschilderde spel dat
oordceling. Geeft
iriam-ct nocmtrifacultarétrftPttöcnn- ötfcc
van
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In
Nurnberg
blijk van waarec telu&ectelatttftoötttfpaupé* eleuacc
werd
het
kaartdeering, dan gaat
Hotte cum rum pnapib?4iu? tnfnylin tows
spel reeds in 1388
de uitvinding er
_ifottiorrrnrtJt et rra turn publim nï pttuam
in, een geheel
i-mi? auctê Itbectas (upta fetumitêljótaftit: verboden, toen
was de speelkaart
nieuwe factor die
'ife acnmnPacoötttefenbnPanufecaipanf
dus alreeds algezeer sterk medeutnbtcaf tiuna-tt oia tllata fme ailpa tetpei
meen
verspreid
telt in de geschiefftelegil-oWaeC'S-atiuluiol-ptmilt'lliet'
handelsartikel, en
denis der uitvinin dienzelfden tijd
dingen, en een
77
begon de blokdruk
geheel ander licht
en zelfs het blokwerpt op
het
FRACMENT VAN EEN KOSTERDRUK (Hllil.. DER R. U. UTRECHT).
boek ingang te
aandeel dat bepaalde personen daaraan hebben.
vinden, bestaande uit eïllustreerde of niet
Wel duidelijk treedt dat op den voorgrond bij de beschouwing van de uitvinding
der boekdrukkunst.
Om eenig houdvast te verkrijgen heeft
men deze uitvinding reeds teruggebracht tot
het drukken met losse letters, omdat voor de
blokdrukken geen uitvinder was aan te wijzen.

geïllustreerde van één enkel houtblok gedrukte bladzijden.
Wie heeft de drukpers uitgevonden.-'
De schroef dateert vermoedelijk uit den
jare 385 voor de geboorte van Christus, en
de Griek Archytas heeft dan de eer der
uitvinding: de drukpers met de schroef bc-
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stond dan ook al voor allerlei doeleinden,
wijnpersen, oliepersen en andere bedrijven,
vóór de vervaardiging van prenten en boeken
hare diensten begon te eischen.
De wals, de plaatdrukpers was eveneens
reeds eeuwen lang vóór dat de eerste gravure gedrukt werd een instrument in handen van den metaalbewerker.
En hoe staat 't
nu met het papier?
Wel, de Chineczen hadden natuurlijk al papier,
lang vóór onze
geschiedenis; wat
hadden de Chineezen toen al niet?
Een Arabier Josef
Amru zou het dan
omstreeks 700 geschikt
gemaakt
hebben om op te
schrijven, gelijmd
dus, en zoo moet
het dan in de 11e
eeuw naar Italië
zijn gekomen.

de kunst om losse gegoten letters samen te
stellen tot eene bladzijde druks, was de blokdruk de cenige wijze van vermenigvuldiging
der van korten tekst voorziene voorstellingen
in het houtblok gesneden, en was dus de
vraag naar papier behalve voor schrijven
bestemd, nog betrekkelijk gering.

rcfilhrc fapientie et fpirttut fancto qui loquebatur in eo.cfüc
intro dtijerunt tmoa falfbatellesqui tcfhficarcnt eü öipiTe
Uafpbcmia infcum.et in mopfen.et commouerunt plebé et
feniojes et fcribas .et addujceiiint cum fecum ad concilium.
€t furrejenmt duo Falfitetos. et dijerunt.foomo ifte non
ceflat loqui aduerfus fanctü locum, et mopfen.q.ti.ïetrabit
ttpbctlegi.yudiuim^eiibicctem.quoniaibefuanajarenus
tefiniet iilu loaj.etmutabittiaditióea.'quaa tradidit nobia
mcyfra.tt oês qui intuebatw eü fe&nté in condlio vitebüt
facicm eius tam j faciem anjeli.-et dijcit ad eü pzincepa Ta/
cerdorü.punquid bcc ita fe babêt! (Tune aggreflus dl btüs
ftepbanus facere gran&m fermonem.ft quia arguebatur Se
blafpbcmiainftumet in moj>fen.iam pjemittitin paincipio
fermonis commendationemfcidiona.ttum qui iocutua efl
patritus et p2opbetis eiïe &um maieHatia et gloiic.ct flatï
afcendit ad commendation em mcyri.incboana ab altio2i.f.
a cStnendationepatrü.a quibua&fcendit moyfeaiet incboat
ita.2ft>rabaquadoegrtfiti8&chala;a.\emtimefopotamia.
et inJt in cbairam:etinfc in iutei.
Jiefermoneciufdem.
'.; 'Jri tnquit patrea et fiacres auclite.ï5cua gloaie ajpa'
;' ruitpatrinoflro abrabe cü ett inmefopotamia. pzuifgp
morarcturin cbanam.et di^it adillum. (fri 0; terra tua.ct
te cognationc tua. et tercium addiruringenififc3fc domo
palrietui.Sed afiepbano pjetermittiüir.-qmfcicntitualo
quebatuv.itto kifto2ia heuiter tagit vel traTtt.quafi rota.
5cd\iitur ctloqwlitio gcncfeoe.fbi \%rur rontincri.
y f of! moztem patiis.f.tbaicbiclum Fuerit abrebcb? quo
ccnïlat. quia motfuua eïl in cbarram. CLi et filiua eius cü

In de 1 ;e eeuw
werd het reeds
regelmatig uit lompen vervaardigd,
doch het bleef
duur en tot enkele, streken der
aarde
beperkt,
zoodat in de daEEl'WSCIIK BOEKDRl'K, TECHNISCH KKKIIS ZKER
gen toen Koster
(11IBL. DKK K. U. IK UTKECHT).
en Gutenberg boeken gingen drukken, de blokdruk zich nog dat geleidelijk
handhaafde, omdat de zorgvuldig op maat
gesneden velletjes aan den eigenaar der
blokken gelegenheid gaven zoo goedkoop
mogelijk dat drukwerk, de blokdrukken te
vervaardigen.
En vóór de uitvinding der boekdrukkunst,

C.OEI).

vorm

Het
geschikt
maken van papier
om er op te kunnen schrijven, zonder dat de inkt
vloeit is wel een
zeer merkwaardige vinding, en de
bereiding van olieachtige drukinkt
en de wijze om
daarmede op vochtig papier te drukken zonder dat
de scherpe contouren van het
afgedrukte als olievlek zouden uitvloeien niet minder.
Zoo hangt de
geheele ontwikkelings-gcschiedenis
van elk belangrijk bedrijf aan
elkaar van tallooze
kleinigheden, uitvindingen waaraan geen uitvindersnaam is verbonden, een celsgewijze
opbouw
van een lichaam,
gaat
aannemen,

totdat ten slotte bijvoorbeeld de boekdrukkunst er is als bedrijf waarvan de
herkomst eigenlijk niet meer precies is na
te gaan.
Het gaat dus niet aan om de uitvinding
der boekdrukkunst te beschouwen als een
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toornooi tusschen Laurcns Janszoon Koster
De pittige opbloei van het maatschappeen Gutenberg.
lijk leven onder Prins Maurits, toen de
Wij kunnen ook de geschiedenis van het groote plassen in Noord-Holland werden leegpapier, of beter nog van de papierindustrie gemalen en overal gestreefd werd naar het
niet verwaarloozen zonder gevaar te loopen brengen van orde in den chaos van dat
een schakel te missen in de ontwikkelings- geheel nieuw en frisch gedoe, moest wel medegeschiedenis der drukkunst. De eerste brengen de zucht om alles zelf te doen wat
Duitsche papiermolen werd opgericht dooi- tot dusverre aan anderen was overgelaten.
den Nurnberger Raadsheer Liman Stromcr,
En hoewel het gemis aan waterbeweegspoedig te Freikracht, de beburg
gevolgd
langrijke
factor
31tecen fecr p:ofïtdicfe boeck »_oer allen
door de bouw
w/jlmcnfcbé
lmcnfcbé cn&eisgbebcrêocrjiclê troelï.
die de Zwitser. J j £ v? '00 ïoicltli
ucrjjflra io
OAtt
ï
i m t atcigüocOf r bofhciu ft tramt rt pimripaltkf
ri
van een molen
sche en Schwarzin 1411, terwijl
walder papierin 1440 Zwitsermolens begunland reeds vele
stigde, hier voelmolens telde die
baar was, de momerkwaardig gelenmaker Jan Anoeg nog heden
driaansz. Lceghten dage bestaan.
water
bouwde
molen
op
molen
In die oude
bewogen door de
dagen was de
winden, die als
geheele opbrengst
symbool van 't
der papiermolens
voorj aars-ontluiwaar de lompcnken van Nederbrci door zware
lands grootheid
houten hamers
over de-zooeven
werd gestampt
drooggemalen —
in een soort rondvelden
wuifden
draaiende kuip,
en
de
ranke
wiedat alles door
ken in steeds
een waterrad begroeiend aantal
wogen, bestemd
dienstbaar maakvoor de kloosten aan de verters en kerkrevaardiging van
geeringen, doch
materialen van
spoedig vond een
BOEKTITEL I3K EEUW. (BIBLIOTHEEK DHR R. U. TE UTRECHT).
allerlei aard.
deel ook zijn weg
lui zoo verkregen Jan Jacobsz. en Aelnaar de Frankforter- en Leipziger Messc, en
van Bazel uit langs den Rijn naar ons land. bert Nannigh op 3 Maart 1594 een octrooi
In die tijden kochten de stedelijke be- op een papiermolen, die bij Alkmaar werd
sturen hun papiervoorraad in de markt- gesticht, en zij motiveerden hun verlangen
plaatsen waar de gelegenheid de beste was, om bescherming door octrooi, door te wijzen
en zoo kocht Haarlem bijvoorbeeld altijd op de moeielijkheid om bekwame arbeiders
Fransche en Ylaamsche papieren blijkens de voor hun bedrijf te kweeken en de kosten
watermerken die voorkomen in oud Haar- daaraan verbonden.
Zoo schrijven zij dus „voornoemde neringe
lemsche archiefstukken.
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in deze landen is onbekend en qualyk be- losse verplaatsbare gegoten letter werd gequame arbeiders daartoe souden syn te bruikt, de letterzetterij dus reeds bestond,
bekomen"'.
zoodat de Hollander en de Duitsdier, van welWanneer wij nu bedenken dat de eerste ken laatsten zelfs het bestaan als zelfstandig
Koster-drukken datecren uit ongeveer 1460, drukker wel eens betwijfeld wordt, moeten
en wij zien dan pas 140 jaren later eene dan beschouwd worden als industricelen, oprichook spoedig in bloei toenemende papier- ters van bedrijven, die hen in de geschieindustrie ontstaan, zoo verschijnt de aan denis een plaats waardig maken als enerKoster en Gutenberg toegeschreven uit- gieke menschen, al moeten zij dan de aureool
vinding in een
van geestelijke
geheel ander daghervormers mislicht, dan proesen.
ven wij uit deze
Ongetwijfeld is
simpele geschieddus de organisakundige data hoe
tie der drukkerij
dwaas het is om
met losse letters
de namen dier
een zeer belangbeide mannen te
rijke onder de
verbinden aan
tallooze technieen uitvinding
sche verbeterinwaardoor bangen, die van blokden werden gedruktotdehedenslaakt, waardoor
daagsche boekde volkeren verdrukkunst hebrezen zouden zij 11
ben geleid, maar
uit eene geesteniet de ecnige,
lijke duisternis.
en noch van holWat toch is
landsdien, noch
de
boekdrukduitschen oorkunst als indussprong.
trie waard zonWil men, hetder een evenregeen gemakshaldig daaraan in
ve ook niet verde behoefte voorwerpelijk is, de
zienendc papiernamen van perindustrie ? Wij
sonen altijd zoo
: EKUWSC1IK HOEKII.LUSTRATIE. (BIBL. DKR R. U. TE UTKKCHT).
zullen dan ook
doenlijk aan ze(l'ASSIONAEL MITTEN MARTIROI.OGIo).
weldra zien hoe
kere belangrijke
het karakter der drukwerken uit de 15c eeuw momenten in de evolutie van het maatnog geheel wijst op een uiterst langzaam, schappelijk leven verbinden, dan kunnen de
zeer geleidelijk inburgeren der boekdruk- namen Koster en Gutenberg gevoegelijk
industrie, niet als stimulans voor ontwikke- naast elkaar blijven prijken als de oudst
ling, maar als gevolg van eene evolutie, bekende Holkmdsche en Duitsche drukkers,
waarvan de oorzaken dieper liggen. Aan zonder dat het eenige beteekenis heeft om
den strijd over Koster en Gutenberg zullen te trachten de prioriteit als uitvinder van
we dus niet veel woorden besteden, te min- een van beiden te bewijzen.
der omdat in Korea reeds in de 14e eeuw de
De onderlinge onafhankelijkheid van Kos-
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ter en Gutenberg blijkt wel het best uit hun
Wat nu is belangrijker dan dat ook het
alphabet, dat geen overeenkomst vertoont, gedrukte niet door vocht uitwischbaar is?
geconstrueerd dus door volkomen onaf- Is dit niet een even belangrijke zoo niet
hankelijke kunstenaars.
belangrijker vinding dan wat men gemeenlijk
Ik sprak reeds bij het noemen van de ver- de boekdrukkunst noemt?
schillende factoren, die van zoo groot belang
En is dus niet het drukken met oliehouzijn geweest voor het ontstaan van het ge- dende inkt op vochtig papier, waardoor de
drukte boek, over de druk- of drukkersinkt. fijnste gravure en de teerste ets zonder olievlekken op 't
In
verband
papier komt te
daarmede is het
staan ook alweer
van belang te
niet een vinding
vermelden, dat
van de allergrootmen Jan van
ste beteckenis?
Eyck houdt voor
frrijft tij fept iDat gfvfta
ft ottr glclforijft fat' lou
den uit vin der van
Zoo wijst de
ij wercOetj ei) ooert (Sim
g
ogftitt!xrt
het
schilderen
geschiedenis
der
foilttde frpG^ffc t>a?<r(
miï efxter iti-crftirfrff ÏH
met olieverf en
techniek op alle
( b f G f r
wel
omstreeks
gebied een ontelet)is
1410, dus heel
baar aantal min
fc&tj (ij Ct
lang voor het
of meer belangi)tc rcqi. cei) IjCixi) grote p:ofiitei) ocrftierftefisrc off uoere gfrcomn
<f Mtcofcti ii'utt n:c»fcÏTc»} m wat (tact ïüt fi ftjt) Taf Ot.' (écr piofjjtiicG ei
drukken op parijke momenten
itL't irefui tft frccG tut ft mafcAcG ifrer cgfpj te? üer(Unt8 op CuÈrt) tri
öic Bpftoïiai ïcr cetfrtvi)Dinf(ixi) twfcGe öitfrpCigQemaiinci) wit go?(ci
pier met olieaan. De oudste
iiclij't & fccutciifi>61?ct)om ixigïtGcwOte fipftonet) öctj metjtene ft &
.
,eiiiMttt(t)ïj)iirii)focat(5uSeii)eef (lijOiefett'e^mcS^cffiojei)
houdende dnikbekende
hout^
Ui3etrse;Cf opriaei|2)d&Caenittiiiee8ïe{\C'entaitMn(ï>tctviiftD:lcn'tf
inktingangvond.
incnto:ie (v weö IOTJXIJ öiiWfrcltei) we(Vl:e oertcSi) fiiij. op iuc (i toet goe
sneden, als bockvï e^(mixffn) foet oe^vningfytireent) fetter) ottc (teffeij totflffceectveetöic
illustratie
beHier staan wij
i'cvt o] !ut ft in qtiftea) pttHfti) mogfyi) (iumci) eij uertperpeijtMt ftoff cit
, ytiKe»« Ö üerttetf öaigfrij f cvfe^ij teil Cflir Gieter yerfëfx^tj w o u ïx
doeld,
zijn
te
vinook alweer voor
jeoftcüfG fat) ïut q^ci) tu.'tci: (n5>ï eiiït are 8 lO.tiic^aafe &rgrxcrÖc6t(
'^te t*n' »nf maticiRcii et) eat) (óttte gljcnngfï (ViCTDer?anc(io)möie eet
den in de blokeene belangrij kt'
5)iev om vtieficpftgCx ^aoevo (WHftiMö: ïvic
ftuctxt) eii ecgimote ÏX6 l^ftgrVt) GcvcCp ir/
drukken,
die
vinding, het geDie dxp &v tjfftoncij en) teef oatj gt^fr nct»e 15 >fnïx ft fantet) tttc tvrgSi
ui eci)-ottni?t t<\ o»)) Gxt" gn»t5:pt eij om
vermoedelijk in
bruik maken van
Maanderen
in
een brok empyhet begin van de
rische
kennis,
'S/& ft iet bttecqfett ootliJ Oic frtf %fto:i tvv rijïcij cal)
15e eeuw tot een
waarvan de geindustrie
hebben
schiedenis geen
geleid, een inuitvinders-naam
dustrie die in
kent voor het
het eind van die
belangrijkst moeeuw nog in wement, namelijk
UIT DE H A N D GEKLKUKDE RANDVERSIERING
zen was en toen
het koken der
(BIBI.. DER N. f. TE U T R E C H T ) .
door de boeklijnolie, en wel
drukkunst
nog
geenszins
verdrongen.
Een stel
met menie, waardoor de olie een zekere
ontleding ondergaat, die haar aan de lucht gesneden houtblokken, tekst en prent op één
uitgebreid snel doet drogen en zoo hard blok, wat papier dat v oor den druk vochtig werd
worden als wij van verflagen gewoon zijn. gemaakt en wat waterachtige inkt, ziet daar
Vermoedelijk heeft Jan van Eyck partij de geheele inventaris van een blokdrukkerij:
getrokken van dat toen reeds bekende en zoo geen pers, geen inktrol, niets van dat alles.
„Unum instrumentum ad imprimendam
belangrijke verschijnsel waarvan de eerste
scripturas et ymagines".
bewuste waarnemer niet bekend is.
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Aldus luidt een nummer van de inventaris blokken minstens zes malen gecopieerd zijn
van Jean van Hinsberg, Bisschop van Luik met kleine verschillen, en vermoedelijk ge(1419—1455) en diens zuster, een non inliet maakt voor verschillende kloosters zoowel in
Bethanien-convent bij Mechelen, welke Zuid-Duitschland als in Vlaanderen.
inventarislijst door den Heer E. van Even
Wanneer deze blokken zijn gemaakt, wie
is ontdekt.
ze gesneden heeft, dat alles is onbekend, ze
Zoo drukten dus de geestelijken zelf, wan- werden echter, ontdaan van den tekst, in het
neer zij behoefte hadden aan eenvoudige eind van de 15c eeuw nog gebruikt als boekpakkende afbeeldingen voor bcdevaart-gan- illustraties, zooals door Peter van Os de
;ersof aan 'tsterfZwolsche drukker,
bed, een velletje
die er in 1487 de
Ewcerftccapittcl
papier op het met
EpistelenenEvande inkt gepenseelgelyen mede verde blok leggende
luchtte.
en met een eenEn zoo ontstaat
voudige dot aanhet geïllustreerde
drukkende op alle
boek, en in de
dcelen, waar de
15e eeuw geeft
verhevenheden op
Jan Veldener te
het hout de figuur
L'trecht, afkomen de letters afstig uit Westfalen,
teekenden.
die Leuven verZoo ontstond de
wisselde met UBiblia Pauperum,
trecht en na Ude bijbel der artrecht Kuilenburg
men en de Ars
als
woonplaats
iloriendi,de Kunst
koos, reeds een
om te Sterven,
Herbarium
of
een reeks afbeelKruidboeck met
dingen van de
150 houtsneden,
kwalen die den
copiën van de ilmensch bezoeken
lustratiesvan heten de kansen om
zelfde boek geze te overwinnen,
drukt bij Peter
tot versterking van
Schoelïher
in
den zieletoestand
Mainz in 1484,
15K EEUWSCHE HOUTSNEDE VOOR BOEKVERLUCHTING.
van den armen
hetzelfde
jaar
(DIT IS 'T LEVEN ONS HEEREN JHESU CRISTI).
lijder,
medegewaarin Yeldener
bracht door den troostenden priester of zijn boek drukte.
monnik, in die tijden tevens geneesheer,
Aangezien de prenten in Yeldeners boek
want de kloostergeneeskunde was welhaast de spiegelbeelden van die uit het Mainzer
boek zijn, is het niet twijfelachtig of Yeldener
de eenige in die wondere tijden.
En de bijbel der armen, de serie van veer- heeft de prentjes uit dat boek gesneden, op
tig bladen bij paren gesneden op 20 blokken, houtblokken geplakt en aldus nagesneden.
De onbekende Zwolsche houtsnijders werkdienende om den priester te helpen bij 't verten
voor den drukker Peter van Os, die in
klaren van de Heilige Schrift, waarvan zeven
stel bekend zijn, zoodat vaststaat dat deze datzelfde jaar 1484 de Gesten der Romynen
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uitgaf en in 1490 het Vaderboeck, en vele
andere heilige geschriften, doch zij arbeidden
ook voor den drukker Barmentloe in Hasselt.
In 1485 verschenen de fabelen van Aesopus
met niet minder dan 192 houtsneden in
Augsburg vervaardigd. G. Lceu te Antwerpen gaf dit werk uit, die ook de Devote Ghebeden met 68 in Gouda gesneden prenten
versierde. Van Veldener is nog vermeldenswaard de legende van het heilige kruis, H e t
b o e c k v a n d e n H o u t e met 32 vroeger voor blokboeken gebruikte platen, opgesneden om ze van de ruwheden des ouderdoms te ontdoen en zonder den oorspronkelijken tekst doch tusschen gewone met de
verplaatsbare letters gedrukte tekst ingevoegd.
Te Brugge verscheen in 1484, een rijk jaar,
de geïllustreerde Ovidius met 34 illustratiën
en in 1498 bij Eckert van Homburg in Delft
een kwartyn, het Kaetspeel, terwijl in Antwerpen in 1500 verscheen een geïllustreerd
„Boecxken dat seer profitelyck is voer allen
visschers ende vogheleers", toen het boekje
over ,,Dic Valuen van der Munten" reeds
13 jaren oud was en ,,Dat Scaecspul" al
17 jaren telde. Ziet daar dus de wereldlijke
boekhandel geboren.
Utrecht, Zwolle, Deventer, Gouda, Delft,
Haarlem, Leiden, zijn dt Noord-Nederlandsche steden, waar de eerste houtsnijders
werkten voor uitgevers deels in diezelfde,
deels in andere plaatsen gevestigd, waaronder Antwerpen toen reeds de meest beteekenende was. Van 1450 op 1850, dat is
een sprong van 400 jaren, een heele sprong!
Waartoe die vlucht, die een geregeld verhaal uit zijn verband dreigt te rukken?
Hebt geen vrees waarde lezer, hetgeen ik
u vertel is geen geschiedenis der houtsnijkunst of eene beperking daarvan tot de
Nederlanden, daartoe zouden honderden
bladzijden noodig zijn, die u lang niet alle
tot lezen zouden nooden. De beschrijving die
ik u geef is ook niet op te vatten als een
molecule van een encyclopaedia, waarvan de
lezing u gelegenheid geeft de opbouwbare

boekenkasten, zooals ik mij uwe hersencellen
voorstel, te vullen met een aantal boekjes,
die u echter meest alle slechts van buiten
bekend zouden blijven.
Beschouwt veeleer deze wandeling door
bibliotheek en prentencabinet als bedoeld
om een deel van diezelfde hersencellen inplaats van tot geordende magazijnen van
kennis, in te richten tot min of meer luxueus
versierde cabinet] es, waarin de kostbaarheden der vervlogen eeuwen als in sierlijke
vitrines met heldere spiegclruitcn gedekt, zijn
gerangschikt, en aan de wanden zijn opgehangen, zoodat ten allen tijde een oogenblik van
rustig levensbewustzijn voldoende is om u te
doen genieten van de indrukken van schoonheid, die de geabsorbeerde beelden bij u wekken.
Zoekt dus in deze regelen geen streven naar
volledigheid, zelfs geen veelheid, ze zijn
slechts bedoeld om u de oogen te openen
voor schatten, die voor een elk toegankelijk
in prentencabinetten en bibliotheken zijn
te samen vergaard, en die u, na mij vergezeld te hebben op de wandeling langs de
indrukken die de beschouwing van veel
schoons op mij maakte, misschien zullen
doen besluiten eveneens die schatkameren
met minder onverschilligheid voorbij te gaan,
en u op den duur zullen doen besluiten die
merkwaardige bladen uit de geschiedenis
der boek- en plaatdrukkunst te gaan bezien;
ze zullen u de historie der menschheid in hun
eigen taal verhalen.
Doe ik dus den schijnbaar grooten zijsprong,
die mij een oogenblik voert van 1450, toen
Koster begon te drukken, tot 1850, zoo is de
oorzaak gelegen in een vraag, die juist de
eerste houtsneden bij ons doen rijzen.
Wat toch is schooner dan het met goud
gehoogde miniatuur, de wondere letters der
op blanke perkamentbladen geschilderde
getijdebocken, en heeft de houtsnijdkunst
niet dadelijk gepoogd deze heerlijkheden
van kleur en lijn door kleurendruk te vermenigvuldigen?
Moest, de houtsneckunst, de kunst om
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prentjes te drukken van houtblokken, niet ken, dat wij bladeren in de historie van een
aanstonds lokken tot het vermenigvuldigen kunst, want steeds zal ons juist de grilligdoor druk dier wonderbladen der klooster- heid van den artist, ook als weerspiegeld in
schriften?
de kunstgeschiedenis treffen.
Eerst in 1850, en dan nog wel gedurende
De tot bloei gerakende kunst, de houtsnijzeer korten tijd, feitelijk alleen door den kunst, wilde niet copieeren, ze wilde schepEngelschman George Baxter en door den pen, geen imitaties van oude handschriften,
kooper van diens methode en Stock, Abraham maar nieuwe frisschc denkbeelden tot uitingIe Blond, zijn
brengen, en in
van houtblokken
alle geval in lijn
met olieverven,
origineel blijven.
prentjes gedrukt,
Hadde men in
die toonen dat
die dagen beo]) die wijze de
proefd om van
miniaturen der
hout in kleuren
oude handschrifte drukken op
ten kunnen gerede wijze der miproduceerd worniaturen,
men
den, en toen had
zou tot op zekere
de lithogralie die
hoogte zijn getaak al aanslaagd,
maar
vaard.
neen, geen spoor
daarvan, totdat
Was dan in de
omstreeks 1510
jaren omstreeks
de forschc clair1500 de kunst
obscurs verschijnog niet zoover
nen, er uitziende
gevorderd?
als krachtige geHet antwoord
wasschen teekeop die vraag is
ningen in Sepia
niet te geven,
en Oost-Indische
omdat men in
inkt,
somtijds
die tijden eenook
gehouden
in
voudig niet heeft
lichtgroen
of
beproefd, om in
rose.
kleuren te drukken. Toch ontToen had de
UGO DA CARPI. ± 15OO. CLAIR OBSCUR VAN DRIE BLOKKEN.
breekt de lust om
houtsnede
als
(VERZAMELING DR. N . G. VAN' IUTKEI.).
kleur te leggen in
boek-verluchting
de houtsneden niet.
op titel, als rand en tusschen den tekst
reeds
burgerrecht verworven, en al hebben
Tallooze boeken uit dien tijd hebben uit
de hand gekleurde randversieringen en hoofd- die voorstellingen en motieven dikwijls nog
letters, die van houtblokken gedrukt waren wel eens wat van de oude op perkament
en Lucien Cranach is vermoedelijk de eerste geschilderde getijdeboeken, wat opvatting
die omstreeks 1506 de clair-obscur drukt. betreft, men stelt zich op het houtblad juist
Zoo blijkt dus de sprong van 400 jaren, tevreden met de allereenvoudigste lijn, het
dien wij even namen, niet zonder gerecht- geldt voor een deugd, wanneer de houtsneden
vaardigde bedoeling, temeer als wij beden- uit die dagen geen elkaar kruisende lijnen
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vertooncn, zoo is een Christusfiguur als in- blok blijven staan als verhoogingen, doch
leiding tot „Dat eerste Capittel'" van ,.Dit is bij een eigenaardig soort houtsneden, waar't leven ons heeren Jhesu Cristi" (zie bl. 87) van de afdruk een schrootblad heet (schroteen toonbeeld van nobele eenvoud, en men blad, maniere criblée), is dat hout niet wegstaat verbaasd over de geringe hulpmiddelen gesneden en uitgestoken met messen en
waarmede de fraaie handen van den Heiland bijteltjes, maar, als luidde men er met hagel
zijn uitgebeeld.
op geschoten, voorzien van tallooze putjes,
Vooral in Duitschland kon het volk niet die in den afdruk dus als witte puntjes voorbuiten kleur, en aldus zijn de meeste incuna- komen en de uitbeelding van de stof, de
Toch
belen uit die vroege eeuwen uit de hand stofuitdrukking helpen versterken.
gekleurd, en wel zoo typisch voor een be- vormt deze werkwijze slechts eene zeer
paalde streek van herkomst dat men spreken voorbijgaande poging om met het houtblad
kan van de Augsburger of Schwabische iets meer te doen dan wat het in de gewone
school, levendig van kleur zonder blauw, en houtsnede geven kan, eene afdwaling min
een Beiersche. school met fletse kleuren die of meer, een probeersel, niet te vergelijken
in Tegernsee en Kaiserheim zetelde, terwijl de met de c 1 a i r-o b s c u r.
frankische school,
Dat is nu reeds
die in Neurenberg
de derde maal dat
zijn
woonplaats
dit woord wordt
had, veel bruin en
neergeschreven, en
rood (menie-rood)
het wordt tijd er
gebruikte.
dan ook wat nader
Maar met de
over te vertellen,
teere kleurbehanmaar wij zouden
deling der miniaeen te belangrijk
turen had deze
deel van de porteverlevendiging van
feuille met prenten,
de houtsnede geen
die wij in gedachte
overeenkomst en
doorbladeren overRKWICK, OF, 00UDVINK. iS'-- EEUWSCHE HOrTGRAYURE.
slaan wanner wij
men moet zich voorstellen, dat evenals de houtsnijder blokken nog niet even iets verhaalden van de eerste
sneed, die hijzelf niet afdrukte, de drukker of seriën houtsneden van den beroemden trits
uitgever in zwart afdrukte en niet kleurde, Dürer, Holbein en Lucas van Leyden.
terwijl vermoedelijk de behoefte aan kleurden
(•aat naar 'sKijks Prentencabinet, waarde
kooper zelf naar 't penseel deed grijpen of de lezer, en laat u „de groote Passie" van Algekochte prenten door een artist van grooteren brecht Dürer voorleggen, vermoedelijk wel
of kleineren naam deed kleuren. Aan geen der niet door hem gesneden maar geteekend voor
aldus gekleurde h<uitsneden is echter de naam een houtsnijder, wiens naam echter onbevan een meester in die kunst verbonden, en kend is, en de doodendans van Hans Holbein
de resultaten zijn dan ook uit een oogpunt van gesneden door Hans Lützelburger en in
kunst vrijwel uitsluitend belangrijk om de 1558 te Lyon gedrukt, en geniet vooral bij
verschillen in het gebruikte kleurengamma het zien van deze serie van 41 prentjes van
als kenmerken voor de plaats van herkomst. den supremen eenvoud van behandeling, waar
Bij een gewone houtsnede wordt alle hout een stralende zonnebrand den plocgenden
naast de omtrekken en schaduwlijnen der landman als verschroeit bij 't trekken van
figuren weggesneden, zoodat alleen deze de diepe voren door de heuvelachtige lanlijnen in het vlak van het oorspronkelijke douwen, als makker vergezeld door den
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dood, die de paarden voortdrijft, dat alles clair-obscur, de van drie houtblokken geuitgedrukt met een gierigheid van lijn, als drukte als sepiateekeningen uitziende prenware een streepje te veel een blijk van spil- ten, soms ook in andere tinten behandeld,
zucht geweest. En als gij om Lucas van en als de houtsnede begint te wijken voor de
Leydcn vraagt, bedenkt dan dat deze mees- kopergravure, dan handhaaft zich de clairter eigenlijk meester was in de kopergravure, obscur nog bij een der grootmeesters van
gij zult bij het bezien der houtsneden nog die kunst, bij Hendrik Goltzius, den Haarlemmer, die van 1558 tot
meer bewondering voor
omstreeks 1617 de roem
hem voelen, en niet nawas van die zwaar belaten om ook de portezochte stad.
feuille met gravures te
Beziet ge Goltzius, vervragen. In de 16e eeuw
zuimt dan niet om u ook
ontstaat d e p r en fhet werk van Businck te
k u n s t, nu worden de
laten voorleggen, het
prenten van hout en van
Rijks Prentencabinet is
koper gedrukt, niet meer
zoo wel voorzien dat ge
alleen voor boekversie- SLOTYICNET VAN' EEN DER HOOFDSTUKKEN
zelden te vergeefs zult
VAN BEWICK, BIRDS.
ring of met bepaalde min
aankloppen wanneer ge
of meer huishoudelijke
bedoeling zooals de blokdrukken hadden, kennis wilt maken met een of anderen
maar gelijk schilderijen als kunstproducten, ouden meester.
En van de eerste reeds dadelijk zoo rijpe Geen werk is beter geschikt om de drie
oogst blijkt een goed deel van italiaanschen houtblokken, waarvan die prenten zijn gebodem te zijn en uit de clair-obscur der drukt er uit te visschen dan dat van Businck,
zuidelijke landen spreekt een nieuwe stem, het leert u bij aandachtige beschouwing de
het geluid der werkelijkheid u aan.
kunst geheel doorvoelen, beter dan ik u er
Ziet hoe daar
van
vertellen
de forsche krijgskan. En hebt
man, de Achilles
ge ze eenmaal
loopt met opgein u opgenomen,
heven zwaard,
let dan maar
ziet oj) andere
eens op bij veiprenten de krijlingen en bij de
gers in schrikkeantiquairs,
de
lijk gewoel en
goede clair-obook de meer rescurs ze komen
alistische internog menigmaal
pretatie der gevoor en ze vallen
wijde voorstelu voor weinig
VERGROOTINCi VAN EEN SLOTVIGNET UIT BEWICK, BIRDS.
lingen, en ge
geld in handen.
voelt hoe geheel anders de 16e eeuw tot u
Terwijl de Italianen A. da Trento, Bolkomt dan de 14e en 15e. die in droomerigen drini, l'go da Carpi, Scolari e.a. uitmunten
eenvoud voortgleden. Reeds de doodendans door gedurfde kleurschakeering, toont het
van Holbein is een schok, zoo wat voor- werk van Abraham Bloemaert het bijzondere,
stelling betreft als uit prentkundig oogpunt, dat de tinten van houtblokken en de omals vrije realistische afbeelding.
trekken van een koperen plaat zijn gedrukt.
.Maar grooter zwier spreekt nog uit de
Is dat vooruitgang geweest of decadence?
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De Moses en de Aaron van Bloemaert,
hoe fraai ook, ze missen de kracht van de
dair-obscur van de Italianen en van Goltzius,
Bloemaert heeft dan ook geen navolgers
gevonden van beteekenis.
In de 17e en 18e eeuw moet de houtsnede
plaats
maken
voor kopergravure en ets, zwarte kunst- en stippelprent. De 17e
eeuw kan zich
met de eenvoud
niet meer tevreden stellen, de
18e eeuw nog
minder.
De
forsche
schets, de Komeinsche krijgsman, de goden
uk de mythologie, en veel meer
nog de simpele
opvatting
der
Christen-legende
en de geschiedenis der heiligen,
ze voldoen niet
meer aan de wenschen van het
volk. De 16e
eeuw heeft het
nieuwe tijdperk
al ingeluid, de
Christus aan den
volke vertoond
zooals Lucas van
Leyden die geeft;
HOUTSNKÜE
de beste vrienden van den graveur, zijne medeburgers
staan er als toeschouwers op uitgebeeld,
men gaat zich indenken in de toestanden
door ze voor te stellen als zich afspelende in
den tijd van den artist; de handelende personen zijn gekleed in 16e eeuwsche dracht.

de omgeving, van het levende, overheerschen,
zelfs in de wedergave van gebeurtenissen
van honderden jaren geleden, totdat de
groote gravcerscholen van portret- en historieschilders ontstaan, de minutieuze wedergave van gelaat en kleedij, waarop geen moedervlekje vergeten wordt ook
al is 't ontsierend
en geen [kantje,
geen parel wordt
verwaarloosd.
Om dat uit te
drukken is het
houtblok niet bij
machte, de koperplaat,deburin
en de ctsnaald,
de berceau en
het polijststaal,
het puntige hamertje en de
poncoen
gaan
aan den arbeid
en men slooft
zich uit om het
staal van "t harnas, het lluweel
van des edelmans kleed, de
satijnen gewaden
en kanten versierselen in prent
te brengen.

En de houtsnij kunst wordt
verwaarloosd en
daalt af tot de
nederige taak om
VAN DALSIKI..
ruwe kinderprenten te leveren en slordige illustratie van
goedkoope boekjes. Maar stel u voor,
dat ge u in 17e of 18e eeuw tot een
uitgever haddc gewend met het voorstel
om een boek het licht te doen zien niet
„versierd met koperen platen" maar met
houtsneden,
hij zou u hebben uitgelachen
Zoo gaat de zucht naar uitbeelding van
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en spoedig aan 't verstand hebben gebracht, van koper gedrukt tusschen de in rood en
zwart geconstrueerde boekdruk. Toch zou
dat zijn eer zoo iets niet duldde.
Wonderlijker iets is in de geschieder-S wel de 18e eeuw nog de reactie brengen, niet
moeielijk te vinden, want de voordeden van uit lang gevoelde behoefte, maar als iets
houtsnede boven gravure of ets zijn zeer gedurfds, iets dat moeite zou hebben zich in
groot. De houtsnede toch behoort tot den te burgeren om ten slotte in de geïllustreerde
hoogdruk, kopergravure en ets zijn de resul- bladen, in 1'lllustration, Graphic en London
taten van diepdruk, voor de vervaardiging News te triumpheeren.
waarvan dus voor eiken afdruk de koperen
De pionier die de mogelijkheid van goede
plaat opnieuw moet worden ingevuld met boekillustratie met houtsneden heeft aaninkt, en onder
getoond is Thode walspers afgemas Bewick gedrukt.
weest.
Het houtblok
Bewick moet
echter kan eenmen
werkelijk
voudig tusschen
zorgvuldig analyde gewone boekseeren om hem
letters ingevoegd
naar volle waarde
worden en tegelijk
te schatten, een
daarmede worden
waarde die niet
gedrukt op de
gering is. Geboren
boekdrukkerspers,
in 1758 stichtte
gelijk de iOceeiiwhij een school van
sche boeken dan
houtsnijders
te
ook toonen. Maar
Newcastle on Tyneen, terwijl de:
ne, die reeds in
17e
eeuwsche
177c) eenig werk
boektitel geheel
leverde doch eerst
in koper gegrain 1790 de beveerd is, heeft de
roemde „British
18e eeuwsche een
Quadrupeds'' en
vignet
gedrukt
in 1797 de,, British
van een gegraBirds"
uitgaf,
veerde koperplaat
„PrintedbyHodgtusschen de in FACSIMILÉ IIOUTSNKDF TIT I.'lLI.r.STRATlON 1S50, NAAR CAVARNI. son For Bechby <Xr
zwart en rood op
Bewick, sold by
de gewone wijze gedrukte letters, zoodat them and ('. G. and }. Robinson, London.
elke titel drie bewerkingen moest ondergaan. '1 he figures engraved on wood by T. Bewick.
Neem 't eerste 't beste 18e eeuwsche boek, Price los. 6 d.", een lijn boekje in geheel
gansch niet als luxe uitgave bedoeld, bij- kalfsleder gebonden, ;, ;5 bladzijden tellende,
voorbeeld het Woordenboek der Wiskunde, telkens de beschreven vogel als hoofd van
Sterrekunde, enz., van Joan l.evinus Strm- de pagina en een geestig vignet aan 't slot
metz te Amsterdam gedrukt bij Steven van der beschrijving. De Quadrupeds beleefden
Esveldt te Amsterdam in 1758, een zuiver toen reeds een derde uitgave.
gebruiksboek dus, en ge vindt er dien titel,
De prentjes in „de Engelsche vogels" lokmet een allerliefst vignet van Besoet, een ken uit tot het maken van eene vergelijking
geleerde in zijn studeerkamer voorstellende, met een ongeveer te /.elfder tijd verschenen
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fransch prachtwerk getiteld „Oiseaux Slouches et Colibris" met in kleuren gedrukt
en met goud verhoogde kopergravures, in
zekeren zin een unicum uit de Imprimerie
Langlois.
Wij kunnen ons hier niet verdiepen in de
overigens schaarschc in kleuren gedrukte
boekverluchting der 18e eeuw, die vrijwel
beperkt is tot afbeelding van anatomische
praeparaten, doch alleen wijzen op het merkwaardige, dat de vogels hierboven genoemd
in de Imprimerie Langlois, gedrukt zijn op
de wijze, zooals slechts de Nijmegenaar
Teyler omstreeks 1680 in kleuren drukte,
terwijl overigens de gegraveerde plaat zoo
goed als nimmer in kleuren is behandeld,
evenmin als de geëtste, doch alleen de
zwarte-kunstplaat en de gestippelde.
Toch toonen juist de in kleuren gedrukte
„oiseaux mouches", hoe dit procédé voor dat
doel als geknipt is, en de vogels van Bewick
maken meer den indruk van een slecht verband tusschen onderwerp en wijze van drukken. Maar de prijs! het heele boekje van
Bewick met 100 prentjes voor amper zeven
guldens! De vogels van Bewick, zooals al
zijn houtsneden, danken hun karakter aan
het feit, dat hij en zijne leerlingen nimmer
twee zwarte lijnen laten kruisen, somtijds
zelfs de geheel figuur opbouwen uit dikkere en
dunnere lijnen in één richting (zie bl. 90).

regen (bl. 91), is dat geen meesterstukje.'' en
stijgt uwe bewondering niet bij het aanschouwen der vergrooting, waarin duidelijk te bespeuren is hoe die gcheele droefgeestige
natte weide met een molen en wat boomen,
nauw zichtbaar door de druilende luchten is
opgebouwd uit louter horizontale sneden,
terwijl het vlagende van den regen slechts
door enkele schuine groefjes over het reeds
voltooide houtblok is weergegeven?
Waarlijk, dat is „een Bewick", en alleen
om dat prentje is het eenvoudige boekje
mij lief, al mag men de wedergavc der vogels door houtsnede alleen in zooverre bewonderen, dat ze in eene zooveel goedkooper
te bewerken uitgave de veel duurdere kopergravuren nabij streven. Van de vignetten
wil ik nog noemen de kleine uil, het slotprentje van de havik, de wegwerker, het
sneeuwlandschap]e en de jager, keurige
tafereeltjes, waarin de stofuitdrukking oneindig hooger staat dan in de pluimage der
vogels.

Door de kopergravuren in de werken van
Buffon van Sepp en anderen was dan ook
op het gebied der stofuitdrukking van gevederte en niet minder van de vleugelen der
insecten en vlinders iets geleverd dat althans
door de houtsnede niet te overtreffen was,
doch vergelijkt men Bewicks geestige vignetten met de in koper gegraveerde of gepoinDat geeft, hoezeer de stofuitdrukking ook tilleerde producten zijner tijdgenooten en
gebrekkig moge zijn, aan Bewicks afbeel- voorgangers, dan blijken zij niet alleenden
dingen iets pittigs, en natuurlijks, ze doen toets dezer vergelijkende kritiek te kunnen
u de boekjes waar men ze in vindt dan ook doorstaan, maar zelfs een eigen karakter te
niet als ontzag inboezemende prachtwerken toonen, dat de groote massa der in koper
beschouwen, doch de afbeeldingen trekken gegraveerde vignetten als stijf en smakeloos
door eenvoud en waarheid van vorm en doet verschijnen.
door allergelukkigste plaatsing in een brokje
Mogen wij Bewick dus beschouwen als
natuur.
iemand die de oogen zijner tijdgenooten heeft
Maar Bewick's groote kracht ligt toch in geopend voor een kunstuiting van lang verde slotvignetten, die men niet moede wordt vlogen tijden, die het menschdom erop heeft
te bekijken, met het vergrootglas, want gewezen, dat er eens eeu Hans Holbein had
't zijn miniaturen, nauwelijks enkele vier- bestaan, die de Doodendans teckende, en een
kante centimeters groot, van een eenvoud Lützelburger, die de teekeninzitjes op het
houtblok bracht?
van bouw die bewondering afdwingt.
Die plaats bekleedt Bewick niet, en zijne
Beziet bijvoorbeeld de paarden in den
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tijdgenooten, de eerste burgers der 19e eeuw, dig om te worden verwerkt door den kunstewaren nog verre van het besef, dat nu al- naar en niet door den prutsenden schepper
gemeen doordringt, het gevoel van een kind der smakelooze kinderprenten en Spa-A
dat zijn speelgoed heeft gebroken, want hoe boekjes, maar Bewick is niet dadelijk beanders moet men de angstvalligheid ver- grepen, of wel, hij werkte niet in een tijd,
klaren, waarmede heden ten dage al wat oud waarin zijne begrippen algemeen ingang
is wordt opgelapt en gekoesterd en tot voor- konden vinden.
beeldelooze prijzen wordt gekocht! Maar
De drang naar hoogdruk inplaats van
Bewick leefde dan ook nog niet in een tijd diepdruk kon dan ook pas komen toen de

KI.EIKFNDRIK

VAN

HcH'THI.OKJES,

1S5O. UAXTKK—l.K

zooals wij die bele\en en waarin de brutale
indringer, de i n d u s t r i e, meedoogenloos
alle grondstoffen die de aarde oplevert, op
zoo goedkoop mogelijke wijze verwerkt tot
een bcnauwenden samoem van smakelooze
gebruiksartikelen.
Bewick was een pionier die heeft ingezien,
dat de houtsnede zeer goed bruikbaar was
voor boekillustratie, en het houtblok waar-
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techniek der drukpersen en papierfabrikatie
zoodanig verbeterd was dat men kon gaan
spreken van massaproductie, dat huiveringwekkende woord in de geschiedenis van de
kunst, de geboorte en angstwekkend snelle
groei van dat afschuwelijke stalen monster
van den uit raderen en stangen geconstrueerden automatisch werkenden beul van het
individu.
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Zonder dat dan ook directe invloed van
Bewick merkbaar is, komt in tijdschriften
boek de houtsnede eerst omstreeks 1840 weer
tot bloei, en wederom is het de artist, die
teekent, en de onbekende houtsnijder, de
werkman, die de teekening voor het houtblok interpreteert en meer en meer streeft
naar fac-similé met opoffering van zijn
eigen kwaliteit. Toch leveren de geïllustreerde
periodieken uit de eerste dagen van hun
bestaan zeer toonbaar werk en l'lllustration
geeft ons bijvoorbeeld Gavarni.inhoutsneden
die een meesterhand verraden, door eenvoud van lijn en handige trucs om de elkaar
kruisende lijnen van de teekening door kleine
uitgewipte houtschilvers weer te geven.
Doch in deze prenten is maar al te goed
zichtbaar, dat de teekenaar niet voor het
houtblok werkte, en dat de houtgraveur
zoo goed mogelijk die teekening moest trachten weer te geven.
Anders is 't gelukkig gesteld met eenige
Engelschen, die werkelijk voor het houtblok
teekenden, zooals Charles Keene, die debuteerde in „Once a Week", Rosetti, Sandys
en anderen, die men in Cornhill Magazine
kan vinden, en die in de werkplaats van
Dalziel op hout werden gebracht.
Naarmate de geïllustreerde tijdschriften
meer en meer ingang vinden, stijgt aanvankelijk het aantal goede teekenaars voor
het houtblok en eveneens het getal werkplaatsen met bedreven graveurs, totdat omstreeks 1880 de photomechanische procedé's
in opkomst geraken *).
Dan dreigt de kunst geheel te loor te gaan,
maar naarmate het houtblok verdwijnen gaat
•-) Over de machinale houtsnede vertel ik later.

uit boek en weekblad is 't alsof de kunstenaar
het zich tot een zaak van eer rekent den
oude, die verstooten dreigt te worden, niet
te laten sterven, en het houtblok komt weer
in handen van den geheel zelfstandig werkenden artist, en ook de clair-obscur, die
drie eeuwen lang moest sluimeren, wordt
weer afgestoft en in eere hersteld.
De geschiedenis der houtsnijkunst is dus
wel die van een loopbaan vol avonturen, en
misschien is geen tweede te vinden, die zoo
geschikt is tot verpoozende studie en tot
verzamelen van gegevens, betrekking hebbende op dien loopbaan.
Immers de geïllustreerde boeken en tijdschriften uit de jaren 1840 tot 1880 zijn ovcrt al rijk en worden nog altijd voor een goed
deel als scheurpapier behandeld, onbekend
als men is met de schatten die er in verborgen liggen.
Hij die dus meent, dat verzamelen alleen
voor zeer gegoeden is weggelegd, faalt, en
het vormen van een kunstboek, waarin de
ontwikkelingsgeschiedenis van de houtsnede
is neergelegd ligt in het bereik van iedereen,
die kunstzin heeft of kunstzin tot ontwikkeling wil brengen.
Want een heele wereld van strijd en van
onderling overleg ligt in die prentjes uit
Graphic, London News, l'lllustration, Cornhill Magazine en vele andere tijdschriften
en goedkoope boeken, een streven naar het
brengen van kunst onder het volk door
teekenaar en houtgraveur, en niemand zal
zich 't uur berouwen, waarin hij aanving
met de studie en het verzamelen van houtsneden. *)
*) Een aanbevelenswaardig boek is „Arthur Hayden"
Chats on Old Prints, Londen 1906, Fisher Unwin.

^r

