Contribution à une redécouverte
de la gravure belge sur bois
au dix-neuvième siècle (18) :
Bijdrage tot een herontdekking
van de Belgische houtsnede
in de negentiende eeuw. (18) :
Guillaume VAN DER HECHT (1817-1891) (6)
par / door Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux
ont illustré l’Histoire, notamment de
Belgique
/
Veel
talentvolle
kunstenaars
hebben
de
Geschiedenis, o.a. van België,
geïllustreerd.
En découvrant leurs illustrations,
on aimait apprendre l’Histoire / Bij
het ontdekken van hun illustraties
leerde men Geschiedenis graag.
Nous avons apprécié la gravure
suivante / We hebben de volgende
houtsnede gewaardeerd :

L’hôtel de ville à Bruges,
Imprimerie de Delevingne et Callewaert.
16,4 x 23,6 cm. Vanderhecht, del. Brown, sculp.

BIBLIOGRAPHIE.
Vues pittoresques de la Belgique et de ses
monuments les plus remarquables, dessinées
et gravées sur bois par les premiers artistes de
Bruxelles ; Bruxelles-Leipzig-Gand, C. Muquardt,
Place royale, s.d. (1850 ?), 24 lithographies, pages
33,7 x 25 cm. Imprimerie de Delevingne et
Callewaert.

Guillaume VAN DER HECHT (1817-1891)
http://www.wittert.ulg.ac.be/fr/flori/opera/vanderhecht/vanderhecht_notice.html

Il a inspiré notamment des artistes de la fin du
19ème et du début du 20ème siècle / Hij inspireerde
o. a. kunstenaars van het einde van de
negentiende en begin van de twintigste eeuw
(E. HANS, Emiel WALRAVENS, …).
Consultez / Raadpleeg :
TABLE DES MATIERES de A travers la
Belgique d’Abraham HANS + index des
illustrations avec liens INTERNET vers les 60
chapitres,
qui
peuvent
être
téléchargés
GRATUITEMENT :
http://www.idesetautres.be/upload/A%20TRAVER
S%20LA%20BELGIQUE%2013%20ABRAHAM%20HANS%20TABLE%20MATIE
RES%20INDEX%20ILLUSTRATIONS%20AVEC%
20LIENS%20INTERNET%20BGOORDEN.pdf
INHOUDSOPGAVE
Op reis door België, aardrijkskundig leesboek,
door A(braham) HANS (Antwerpen ; Lode
Opdebeek, boekhandellar-uitgever ; z.d. = 107-II
bladzijden). Eerste deeltje : Antwerpen - De
Kempen - De beneden Schelde - De Rupelstreek.
+ register afbeeldingen
met INTERNET links naar de 14 hoofdstukken
die GRATIS te downloaden zijn.
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%2

0HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20BELGIE%
201%20INHOUDSOPGAVE%20MET%20INTERN
ET%20LINKS%20NAAR%2014%20HOOFDSTUK
KEN%20BGOORDEN.pdf
INHOUDSOPGAVE
van Abraham HANS’ Kerlingaland
+ register afbeeldingen
met INTERNET links naar de 22 hoofdstukken
die GRATIS te downloaden zijn :
http://www.idesetautres.be/upload/KERLINGALAN
D%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSOPGAV
E%20TABLE%20MATIERES%20HOOFDSTUKKE
N%20CHAPITRES%200125%20REGISTER%20INDEX%20AFBEELDINGE
N%20ILLUSTRATIONS%20BGOORDEN.pdf
INHOUDSOPGAVE
van Abraham HANS’ De Schelde vrij !
(verhalen van de Schelde ; 1910)
+ register afbeeldingen
met INTERNET links naar de 26 hoofdstukken
die GRATIS te downloaden zijn :
http://www.idesetautres.be/upload/SCHELDE%20
VRIJ%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSOP
GAVE%20TABLE%20MATIERES%20HOOFDSTU
KKEN%20CHAPITRES%200126%20REGISTER%20INDEX%20AFBEELDINGE
N%20ILLUSTRATIONS%20BGOORDEN.pdf

INHOUDSOPGAVE
van Abraham HANS’ Zingende toren
+ register afbeeldingen
met INTERNET links naar de 7 delen
die GRATIS te downloaden zijn :
http://www.idesetautres.be/upload/ZINGENDE%20
TOREN%20ABRAHAM%20HANS%201924%20IN
HOUDSOPGAVE%20REGISTER%20AFBEELDIN
GEN%20MET%20INTERNET%20LINKS%20NAA
R%207%20DELEN%20BGOORDEN.pdf
Ontdek « Brugge », bladzijden 22-27 van het
negende officieuze deeltje van Op reis door
Vlaanderen door Abraham HANS (« ‘t Vlaamsch
gezin » nummer 9, 30 December 1922 ; Contich,
Gebroeders Hans ; 32 bladzijden) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDE
REN%2009%20VLAAMSCH%20GEZIN%2009%2
01922.pdf
Ontdek « Nog te Brugge », bladzijden 25-28 van
het tiende officieuze deeltje van Op reis door
Vlaanderen door Abraham HANS (« ‘t Vlaamsch
gezin » nummer 10, 6 Januari 1923 ; Contich,
Gebroeders Hans ; 32 bladzijden) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20OP%20REIS%20DOOR%20VLAANDE
REN%2010%20VLAAMSCH%20GEZIN%2010%2
01923.pdf
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