
 
23-01-1850 Opregte Haarlemsche Courant. 
Parijs,20 Januarij. – Het derde nummer van het weekblad Le Napoleon ziet heden het licht en 
behelst onder anderen eene waarschuwing tegen de zoogenaamde geautographïeerde 
correspondentien, die te Parijs worden uitgegeven. De schrijver of liever de schrijvers van het 
bedoelde blad vermeenen, dat de regtelijke overheid naauwkeurig het oog op de correspondentie 
moet houden, vermits dezelve een werktuig is der socialisten hier ter stede om de bevolking der 
departementen te bewerken. In dat betoog wordt opgemerkt, dat die correspondentien (welke door 
middel der steendrukpers worden vermenigvuldigd) indedaad als dagbladen kunnen worden 
aangemerkt, die dagelijks, wekelijks of maandelijks uitkomen, zonder borgtogt te storten of den 
naam van den drukker bevatten; dat deze stand van zaken dringend herziening vereischt, vermits 
er thans een voorregt aanwezig is voor gedrukte werken, die een allergevaarlijksten invloed 
uitoefenen in de departementen. – De zaak is meermalen ter spraak gebragt, en reeds onder de 
vorige monarchie is het bepaaldelijk uitgemaakt geworden, dat de wet op de drukpers niet 
toepasselijk was op de bedoelde correspondentien. 

	  
30-01-1850 De Nederlander: nieuwe Utrechtsche courant - BINNENLANDSCHE NIEUWSTIJ-
DINGEN. Utrecht, 29 januarij - De Heer Dr. Krecke heeft l.l. Dinsdag avond zijnen cursus over 
technologie vervolgd met een hoogst belangrijk onderwerp, dat ook op de beschaving zoowel als de 
ontwikkeling van schoonheids en kunstgevoel eenen niet onbelangrijken invloed heeft uitgeoefend;  
hij heeft gesproken over Steendrukkerij. 
Hoewel reeds vroeger sporen van pogingen, 
om op steen te drukken, te vinden zijn, zoo 
is toch de in Beijeren in 1771 geborene 
Aloys Senefelder de uitvinder van dezen tak 
van kunst en nijverheid. Deze Senefelder 
was eerst regtsgeleerde, later tooneel-
kunstenaar, en als zoodanig schijnt hij met 
het overschrijven van muzijk belast te zijn 
geweest; om dit te bespoedigen kwam hij op 
het denkbeeld, om eene zekere soort van 
kalksteen uit de tertiaire formatie te 
gebruiken, op de wijze zooals de 
kunstenaars, die in koperetsen, gewoon zijn 
te doen; zijne eerste proeven gelukten, en 
weldra werd deze ontdekking van Senefelder, 
die ook nog andere verdienstelijke 
uitvindingengedaan heeft, en eerst in 1834 
overleed, meer volmaakt en algemeen.  
De steen, dien men in de steendrukkerij                       Reclame: Steendrukkerij st , is, gelijk 
gebruikt, is een kalksteen, die in vrij groote                      P.W. v.d. Weijer te Utrecht, 1840 
hoeveelheid, gevonden wordt te Solenhofen en  
Pappenheim in de nabijheid van München; ook enkele andere plaatsen in Frankrijk en Engeland 
leveren dezelve op; vroeger is hij als bouwsteen aangewend, en de groote Moskeeën in 
Constantinopel zijn er mede geplaveid; tegenwoordig is hij daartoe te duur, daar alle 
steendrukkerijen van Europa en Azie uit de bovenvermelde steengroeven van steenen worden 
voorzien; in die steengroeven worden steenen in vierkante blokken van verschillende groote 
gesneden en aan beide zijden zoo vlak mogelijk gemaakt; de verdere bewerking geschiedt in de 
steendrukkerijen zelve; de gladheid hangt af van het gebruik; voor teekeningen op dezelve met krijt, 
moet die minder fijn zijn dan voor gravure er in; de voorschriften zoowel om dit teekenkrijt als om 
de lithographische inkt te vervaardigen, loopen zeer uiteen. De geachte spreker had in de zaal doen 
bezorgen eene steendrukpers met bijbehoorende zaken; hij nam een stuk autographisch papier, zoo 
noemt men eene met zekere compositie overstrekene papiersoort, waarop met eene droogende 
doch vette inkt geschreven wordt, terwijl dan later dit papier op eenen steen, die behoorlijk bewerkt 
is, gelegd, en het daarop geschrevene op den steen wordt overgebragt; dit geschiedde in de zaal 
door de spreker en een der aanwezige leden, en nadat eenige proeven getrokken waren, deed 
spreker zien dat men met terpetijn-olie dit schrift en ook teekeningen kan wegvegen, zoodat men 
meenen zoude, dat hetzelve vernietigd was; doch juist daarna worden, als er weder inkt op den 
steen komt, de plaatsen, waar iets geschreven was, weder duidelijk, en kan men die op bevochtigd 



papier verder afdrukken. De spreker heeft de inrigting der persen doen zien en duidelijk gemaakt, 
en zal dit onderwerp vervolgen, door te spreken over teekenen op steen, gravure op denzelve, en 
wat verder tot de plaatdrukkerij behoort. De aanwezige leden kunnen allen zeker volmondig 
instemmen met het tijdens de lezing op steengedrukte, door een der oudste leden des bestuurs 
geschreven: dat de heer Dr. Krecke zich grootelijks verdienstelijk maakt voor de leden van het 
Natuurkundig Gezelschap, terwijl zij zeker ook de beleefdheid van onzen verdienstelijken stadgenoot 
den heer Lithograaf van de Weijer, aan wien de pers c.a.behoorde, niet uit het oog zullen verliezen. 
 
8-02-1850 Utrechtsche provinciale en stads-courant: alg. advertentieblad - UTRECHT 6 Februari. 
Gisteren avond vervolgde de heer Krecke, in het Natuurkundig Gezelschap, het onderwerp waar 
over in de voorgaande spreekbeurt reeds was behandeld, namelijk de steendrukkunst. Zijne Ed. 
sprak over het op steen overbrengen van de gewone voortbrengselen der boekdrukpers en bragt in 
het bijzijn der leden, drukwerk op steen over, waarvan terstond weder afdrukken werden 
vervaardigd. Vervolgens handelde de spreker over het graveren op steen, toonde en verklaarde den 
toestel, welke daarvoor bestemd is, en deed ook daarvan proeven trekken. Eindelijk sprak hij over 
de lithochromie of den steendruk in kleuren, en toonde adreskaarten van den heer van de Weyer, 
welke met negen verschillende kleuren waren gedrukt, benevens de daartoe gediend hebbende 
steenen; terwijl nog daarenboven met eene koperen plaat, door middel der galvano-plastiek 
vervaardigd, relief-figuren op dit drukwerk waren aangebragt. 

 
04-07-1850 Nederlandsche staatscourant - NEDERLANDEN.De Minister van Oorlog, daartoe door 
Zijne Majesteit den Koning gemagtigd, brengt ter kennis van het publiek, dat op het Topographisch 
Bureau van zijn departement in steendruk wordt gebragt eene door de officieren van den generalen 
staf vervaardigde Topographische Kaart des Rijks op de schaal van 1/50,000, alle die bijzonder-
heden bevattende, welke de grootte der schaal slechts eenigzins toelaat; dat de kaart ontwikkeld is, 
volgens de gewijzigde projectie van Flamsted, terwijl tusschen de vaste punten van de groote drie-
hoeksmeting, van den generaal Kraijenhoff, door middel van secondaire en tertiaire triangulatien, 
zooveel vaste punten zijn verkregen, als vereischt werden, om aan het geheel de meest mogelijke 
juistheid van ligging te verzekeren; dat de geheele kaart zal bestaan uit 62 bladen; dat elk blad 8 
palmen breed en 5 palmen hoog is, en alzoo eene oppervlakte aanwijst van 1000 vierkante mijlen, 
of 40 vierkante uren van 5000 ellen, doorsneden met de meredianen en parallellen van 5’ tot 5’; 
zijnde de eerste meridiaan, waaruit de lengtegraden gerekend worden, genomen door den toren der 
Westerkerk van Amsterdam; dat verder, ten einde niemand te verpligten meerdere bladen te nemen, 
dan hij voor zijn gebruik benoodigd heeft, de voorgeschreven kaart, achtereen volgend, in afzonder-
lijke bladen, tegen de prijs van ƒ2.80 voor elk vol blad zal worden verkrijgbaar gesteld, zoowel bij 
het Departement van Oorlog zelf, op schriftelijke aanvrage, als bij zoodanige boekhandelaars, die 
zich met het debiet daarvan, onder de gewone voorwaarden, zouden willen belasten; dat eindelijk 
het blad Arnhem afgedrukt zijnde, daarvan, en van het Verzamelingsblad, tot proeve, inzage zal 
kunnen worden genomen op de bureaux der heeren provinciale gouveneurs, daartoe door hem 
minister in staat gesteld en verzocht. 
 
21-08-1850 Utrechtsche provinciale en stads-courant. 
TURIJN 15 Augustus –  De regtbank zet de zaak tegen den aartsbisschop Franzoni met ijver voort. 
Bij de Dominicanen en Padri Oblati heeft men papieren gevonden, waaruit blijkt dat er een plan was, 
om de bevolking door godsdienstige opruijing tot een bugeroorlog te verleiden… De Corriere 
Mercantile berigt, dat in den nacht van den 8. dezer eene scherpe huiszoeking heeft plaats gehad in 
het Serviten-klooster dezer stad. Eene dergelijke huiszoeking heeft, op bevel van de regterlijke 
autoriteiten, plaats gehad in het klooster Conolado. Het gerucht loopt, dat men aldaar eene 
steendrukpers ontdekt heeft…  
 
30-01-1851 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
Rotterdam, 29 Januarij – Sedert men begonnen is om de algemeene aandacht te vestigen op de 
kunstmatige voortbrengselen onzer boek- en steendrukpers en daaraan verbondene vakken, en 
afzonderlijk melding te maken van zoodanige werken, welke zich door schoonheid van uitvoering, 
kunstmatige bewerking als anderzins onderscheiden, doet zich langzamerhand een grooter aantal 
bekwame kunstenaars kennen dan men gewoon is te veronderstellen. Bewijst dit in het algemeen de 
groote nuttigheid der publiciteit, dan mogen wij ons niet onttrekken aan de vermelding van het 
nieuwe kunstgewrocht van de pers der heeren Metzler en Basting te Amsterdam, waarmede zij 
datgene, hetwelk zij reeds leverden, hebben vermeerderd en het welk wij gerust aan de beste 



buitenlandsche voortbrengselen in dat genre zouden durven tegenoverstellen. Het is eene 
polychrome plak-almanak, waarmede die heeren de Nederlandsche drukpers eene groote eer 
aandoen. Ofschoon ons land onderscheidene drukkerijen telt, waar het congreve- en ander kunst-
drukwerk met goed gevolg wordt behandeld, is hun etablissement het eenige, waar de polychrome 
drukkerij in dier voege wordt uitgevoerd, en waar tevens al de daartoe noodige drukstaven worden 
gesneden, zoo als zij zich dan ook met goed gevolg bezig houden met het afgieten van drukvormen. 
Dit reeds is op zich zelve eene verdienste, die hen de ondersteunng hunner landgenooten voor 
dergelijke werken waardig maakt. Niet minder is dit het geval, indien men den almanak – welke niet 
in den handel verkrijgbaar is – als typographisch product beschouwt, en de zorg nagaat, waarmede 
dit kleine kunstgewrocht is behandeld, de smaak, waarmede het is geordonneerd, en de zuiverheid, 
waarmede de tallooze kleine bestanddeelen zijn gesneden, en het geheel is gedrukt. Indien wij nog 
een bewijs noodig hadden voor de bewering, waarmede wij dit artikel hebben aangevangen, wij 
zouden wijzen op de, dezer dagen bij de heeren J.H. Bernet en Co. alhier uitgekomene, Collection 
d’écritures anciennes et modernes, welke als kunstproduct de aandacht van het publiek dubbel 
waardig is. Het betreft hier de kleurendrukkunst op steen, eene kunst, waarbij de beoefenaar 
tallooze bezwaren moet overwinnen, en daarenboven bijna zeker kan zijn, dat hij onvoldoende zal 
worden beloond. De heeren Bernet en Co. leveren hier een stel karakters van dezen en vroegeren 
tijd met prachtige kleuren gedrukt, die des te frappanter voorkomen, naarmate zij op sierlijk 
gekleurden grond staan afgedrukt. Deze grond bestaat veelal uit zoogenaamde Irisdruk, (in elkander 
vloeijende kleuren) iets, wat door velen niet zoo gemakkelijk kan worden uitgevoerd, en waarin die 
heeren bijzonder gelukkig zijn geslaagd. De titel, die dit prachtwerk voorafgaat, is zoo keurig en 
kunstmatig gedrukt, als wij het immer van den steen gezien hebben. 
 
24-05-1851 Nederlandsche staatscourant - Bij Onderhandsche Acte is tusschen A.W.M.A. Meijerink, 
Weduwe P. Barbiers, en Wilhelmus Johannes Hurts, beide te Zwolle, eene Vennootschap gesloten tot 
het uitoefenen eener Steendrkkerij en den Handel in Steendrukwerk, Schrijf- en Kantoorbehoeften, 
ingegaan op heden en zullende voortduren tot 1 Januarij 1861, onder de Firma Weduwe Barbiers en 
Cie, waarvan ieder der Vennooten de teekening heeft... 

 
28-07-1851 Dagblad van ’s Gravenhage - Naar men verneemt, heeft de heer E. Spanier, alhier, den 
titel bekomen van lithograaf des Konings, met het regt, om ’s Konings wapen te voeren. Deze in zijn 
vak bijzonder ervaren lithograaf heeft zijne inrigting bepaaldelijk ook gewijd aan het teekenen en in 
steendruk brengen van portretten, waarvan hij in den jongsten tijd vele welgeslaagde geleverd heeft, 
zoo als van leden der Staten-Generaal, hoofdofficieren, beambten enz., weswege hem vleijende 
goedkeuringen zijn ten deel gevallen. 
 
1852 Jaarboekje van Wetenschappen en Kunsten door S. Bleekrode. 
Steendrukpersen. G.HAASE en Z. te  Praag; de vereenvoudiging bestaat in de beweging door 
middel van een ronsel, vattende in eene heugelstang; in plaats van den wrijver (een scherpe lijst 
van hout) gebruikt hij een wals, welke tusschen de standaards rust en op maat gezet kan worden. 
Eene soortgelijke van ARNHEIM, te Berlijn, zag men op de Tentoonstelling te Leipzig. (Journal für 
Buchdrckerkunst,  no.7). 
Copiëer- en steendrukpers van A.WATERLOW, te Londen. (Repert. Of pat.Inv., Aug.., p.80; 
DINGLER’s J.., CXVIII, p.185.) Ook hier geschiedt het persen bij den doorgang onder eenen cylinder. 
(Mech.Mag., LIII, p.48)   
Snel-steendrukpers. TH.SCHRODER en B.BÖTTGE, te Neurnberg, zijn er de uitvinders van; de 
pers bezit eene inrigting, waardoor zij zich zelve bevochtigt, papier oplegt en doorperst; 
 
02-02-1852 Algemeen Handelsblad- DE TENTOONSTELLING DER NIJVERHEID VAN ALLE VOLKEN TE 
LONDEN - ...Voor de steendrukkerij waren uit Engeland vier persen ingezonden. Men weet, dat de 
drukwijze hier van eenen andere aard is dan bij het letter- en houtsnee-drukken met verhevene 
vormen. Het overdrukken van den steen kan niet door persen, maar meer door schrapen over de 
oppervlakte verkregen worden. Bij twee (D. en J. Greig No.114 en Straker no. 142) was op eene 
vernuftige wijze het register gemaakt voor het drukken in twee of drie kleuren, opdat, daar men 
voor elke kleur eenen afzonderlijke steen noodig heeft, deze op de juiste plaats der teekening zich 
vereenigen. Jaren achtereen is er moeite gedaan, om ook de steendrukpers tot eene snelpers te 
verheffen, maar de meeste pogingen zijn mislukt, omdat men het wisschen uit de hand moeijelijk 
door eene machine vervangen kan. Ter tentoonstelling was zoodanige snelpers door Lecroix en Z. te 



Ronaan (No. 283) gezonden; door stoom bewogen levert zij 1700 afdrukken per dag, namelijk ter 
grootte van 21½ E. duim (55 dm. Ned.) in de breedte en 25 dm. in de lengte(63 dm. Ned.). 
Het bevochtigen van de steen geschiedt door de machine, maar het opleggen en afnemen van het 
papier uit de hand. Volgens het berigt in den officielen Catalogus zoude het aantal afdrukken tot 
5000 per dag geklommen zijn. En om alweder een bewijs te noemen, hoever men het in deze kunst 
gebragt heeft, herinner ik uit de 17de klasse aan Dupont litho-typographie of de kunst, om den 
letterdruk van oude werken door steendruk over te persen; er lag een nieuwe steendruk van een 
typographisch werk, uitgegeven in 1786, onder de titel van Recueil des historiens des Gaules et de 
France van 885 folio bladzijden...                                      DR. S. BLEEKRODE. 

 
23-07-1852 Algemeen Handelsblad – Men meldt, dat de heer Senefelder, neef van den uitvinder der 
Lithographie, eene soort van papier heeft uitgevonden, hetwelk bestand is tegen alle chemische 
preparaten en waarop het geschrevene niet uitgewischt kan worden. De Fransche regering moet de 
uitvinding gekocht hebben, om er voor het bankpapier gebruik van te maken. 

 
30-08-1852 Algemeen Handelsblad. 
Boekaankondiging. DE MUNTEN der voormalige Graven en Hertogen van Gelderland, van de 
vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend, door P.O. van der Chijs, Hoogleraar-Directeur van 
het Munt- en Penning-Kabinet der Leidsche Hoogeschool. Uitgegeven door TEYLER’S tweede 
Genootschap. Haarlem, Erven F. Bohn, 1852. 
Mogen de ingezetenden van Gelderland zich gedurende het schoone zomerseizoen verlustigen in het 
beschouwen der talrijke voortbrengselen van vaderlandsche kunstvlijt, welke tentoonstelling in Gel-
derland’s aloude hoofdstad in zoovele vakken aanbiedt; wij vermeenen niet ten onregte hunne aan-
dacht mede te mogen vestigen op het werk, welks titel aan het hoofd van dit verslag vermeld is…

 
Fragment v. bladzijde uit het boek: links staat geschreven Van der Chijs en rechts Hooiberg Lithogr. 
 
Wij durven gerustelijk zeggen, dat ware het vroeger in het licht verschenen, het waardiglijk de 
vaderlandsche steendrukpers op de tentoonstelling der nijverheid zou hebben vertegenwoordigd; 
daar het volgens het oordeel van bevoegde, ook buitenlandsche, kenners, met de beste 
voortbrengselen der buitenlandsche numismatische steendrukpersen kan wedijveren, door de 
keurige uitvoering der platen, die de steendrukkerij van den Heer T. Hooiberg te Leyden eer 
aandoet… Daar Teylers tweede genootschap, naar wij meenen, de onkosten over het aantal 
gedrukte exemplaren heeft omgeslagen, is dat lijvig boekdeel voor slechts zeven en een halve 
gulden verkrijgbaar…           
                                                                ‘s Gravenhage, 27 Augustus 1852. J.F.G.Meijer 
 
15-11-1852 Algemeen Handelsblad. 
De waarborgen tegen het namaken van papierengeld – Het is allerwege bekend, hoe de 
hebzucht eindelooze middelen heeft uitgedacht om geschreven en gedrukte stukken, inzonderheid 
die, welke geldwaarde hebben, na te maken. Door nieuwe uitvindngen, heeft men telkenmale 
getracht, zich tegen nabootsing te waarborgen, maar de baatzuchtige vindingrijkheid heeft gelijken 
tred met de uitvindingen gehouden, en eenen graad van volkomenheid weten te bereiken, welke 
haar de overwinning van bijna iedere hinderpaal verzekerd… Had de zucht tot uitvindingen geene 
vorderingen gemaakt, men zoude zich door het bezigen van opzettelijk vervaardigde lettersoorten, 
die in den handel niet verkrijgbaar zijn, met toevoeging van bijkomende kenmerken van echtheid, 
zoo als watermerken, handteekeningen, stempels, enz. tegen namaking genoegzaam beveiligd 
kunnen achten. Maar de kunst, rusteloos in hare nasporingen, heeft na de uitvinding der 
steendrukkunst reuzenschreden voorwaarts gedaan, en de baatzucht heeft de nieuwe ontdekkingen 



dadelijk tot heillooze doeleinden aangewend. Men vestige niet zonder bezorgdheid het oog op de 
gevaren, die de Palingraphie* oplevert, waarvan de aard en werking in Nederland nog niet 
genoegzaam bekend zijn, waarom hier eene nadere aanwijzing niet overtollig is. De Palingraphie is, 
zoo als het woord zelf reeds aanduidt, de kunst om ouden druk op nieuw weder voort te brengen. 
Het is aan vele bekend, dat elke versche letterdruk zelfs nog gedurende eenige dagen op den 
lithographischen steen door de gewone drukking der pers wordt overgenomen. Op deze wijze werd 
in Amsterdam gedurende eenige weken een buitenlandsch dagblad nagedrukt. De oorspronkelijke 
uitgever heeft zich hiertegen echter gewaarborgd door eene bijvoeging in den drukinkt, waardoor hij 
spoediger droogde, en een hardheid verkreeg, die de overzetting op den steen verhinderde. De 
wetenschap weet echter dergelijke belemmeringen te trotseren. Zij bezit thans de middelen, om 
zonder het origineel te beschadigen onvoorwaardelijk elke letterdruk over te drukken, onverschillig 
of hij aangetroffen wordt op deze of gene papiersoort, op karton, perkament of glacé papier; 
onverschillig welke de kleuren van den druk zijn, ja zelfs al zijn de letters verguld, en eindelijk, 
hetgeen meer zegt, onverschillig tot welke oudheid de druk opklimt…  
Zamengetrokken beschouwing: Het publiek, dat geenen waarborg kan vinden in geheime 
kenteekenen, zoo als verborgen merken, chemische toebereidingen, enz. die alleen aan de 
administratie bekend zijn, zoekt eene waarborg in zichtbare voorstellingen. Zij vindt die in de 
aanschouwelijke gedaante van geschreven handteekeningen, stempelslag en watermerken en vooral 
van letters en figuren. Hoezeer sommige dezer gedaanten door de langdurige circulatie van het 
papier afslijten en al de opgenoemde gedaanten door nabootsing kunnen verkregen worden, zoo 
werpt echter de zamenvoeging van meerdere verschillende vormen aan den falsaris meerdere 
zwarigheden voor. De druk met figuren en letters, in den handel voorhanden, is voor nadruk uiterst 
vatbaar. De druk erlangd, door niet verkrijgbare typen, moet in den regel door teekening of gravure 
nagebootst worden, hetgeen uiterst moeijelijk is, en nog moeijelijker wordt door de aanwending van 
eenen onderdruk, bij voorkeur met figuren door de natuur willekeurig gevormd, waarin ieder zich 
beelden kan zoeken. De moeijelijkheid voor de nabootsing wordt wel op zijde gesteld door de 
Palingraphie, doch haar vermogen wordt door de werking van eenen krachtvollen tintdruk vernietigd. 
Op deze wijze zal men zich tegen de veelsoortige middelen, die de namaking bezigt, genoegzaam 
kunnen beveiligen… 
 
*Palingraphie: Een 1850 de eerste toegepaste methoden, oude prenten en manuscripten zonder 
beschadiging van de originelen helemaal echt te reproduceren. 
 
22-12-1852 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
Tentoonstelling van Nationale Nijverheid te Arnhem - …Op deze vermelding volgt het 
geëxposeerde van J.J. Vürtheim te Rotterdam, in een hier te lande door zeer weinigen gekenden tak 
der lithographie, zijnde paleographie. Voorlang reeds bezat men het vermogen om pas gedrukte 
voortbrengselen der boek- of steendrukpers, of, door middel van het transportpapier, ook langer 
gedrukt geweest zijnde stukken op steen over te brengen en een aantal afdrukken, schoon ook niet 
met de geheele fijnheid van het oorspronkelijke, te maken. Door middel van de paleographie is men 
in staat, - geschreven stukken – om ‘t even of zij twee uren dan wel twee eeuwen oud zijn en dus 
ook oorkonden enz., etsen, koper- en houtsneden, typographische voortbrengsels en zelfs chromo-
typo en chromo-lithographie gereed voor de reproductie en met zoodanige volkomenheid op steen 
te brengen, dat de afdruk niet verschilt van het oorspronkelijke, hetwelk daarbij niets lijdt. Deze 
vinding nu geeft wel is waar voor den geslepen booswicht gelegenheid tot bedrog en vervalsching, 
maar gewoonlijk geven de vorderingen der natuurkundige wetenschappen naast de kwaal ook het 
geneesmiddel. Even toch als men in Frankrijk het middel heeft gevonden tot het beletten van het 
wedergebruiken van zogenaamde uitgewasschen zegelbladen, waarvan men den niet meer 
gebruikten tekst had doen verdwijnen, ten einde de blank geworden bladen weder te kunnen 
aanwenden, even als Salmon, of Meyer of Werdet, enz. te Parijs, in zijn zekerheids papier, of een 
paar Amerikanen op de tentoonstelling te Londen en anderen, of Binger en Zonen, te Amsterdam, 
en vooral de oorspronkelijke uitvinder van de hoogst doelmatige opgave, uit de Nederlandsche 
Stoompost in deze courant dezer dagen medegedeeld, het middel hebben weten te vinden, om elke 
vervalsching door paleographie weten te onderkennen en aan te duiden, of te beletten. De expositie 
door Vürtheim van tien steenen, waarop door paleographie stukken van onderscheiden aard waren 
overgebragt, terwijl de bijgevoegde originele stukken ten blijk strekken, dat zij door het 
overbrengen niets hebben geleden, was dan ook hoogst belangrijk… 
 
 



19-02-1853 Java-bode. 
Kort levensberigt van wijlen den Luitenant ter zee der 1ste klasse H.D.A. SMITS – 
Te Utrecht, den 23 sten November 1818 uit deftige ouders geboren, van wier talrijk kroost H.D.A. 
Smits de jongste was, had men aanvankelijk het voornemen hem voor den handel op te leiden. 
Reeds vroeg echter openbaarde zich aanleg en neiging voor de meer stellige wetenshappen; en toen 
hij bij de rigting de roemrijke daad van van Speijk in 1831 zijn jeugdige geestdrift opwekte, wist hij 
zijne ouders  te bewegen om zijne bestemming te veranderen in eene voor ‘s Rijks Zeedienst… Wij 
zullen geene breede opsomming leveren van zijnen arbeid, die de erkenning en verwachting omtrent 
zijne verdienste zoozeer regtvaardigde; maar mogen niet nalaten bij enkele onderwerpen stil te 
staan.  
Tot de bij voorkeur gebezigde zeekaarten van onze vaarwaters behooren de door hem vervaardigde 
van de Straten Banka en Gaspar, twee uitgaven van den eilanden beoosten Java tot en met Timor, 
de kaart van Straat Makassar, terwijl die van de Oostkust van Celebes bijna gereed en die van het 
westelijk deel van de Java-zee reeds ver gevorderd is. Weinig vermoedde de man, die zoo geheel in 
de toekomst leefde, dat zijn voornemen om eene verzameling van zeekaarten op eene gelijke en 
doelmatige schaal voor geheel Nederlandsch-Indië te zamen te stellen en in het licht te geven, reeds 
zoo in den aanvang zou worden gestuit. 
Aan een ijverig streven was het hem gelukt het op steen teekenen en afdrukken zijner kaarten, 
behalve die van Straat Banka, te Batavia te doen plaats hebben, hetgeen gelegenheid gaf om elke 
nieuwe opname of verbetering dadelijk in te voegen. Met den ernst en degelijkheid, waarmede hij 
immer zijne taak volvoerde en werkte voor al wat goed en nuttig was, hoopte hij ook deze 
toepassing der Steendrukkunstruimere vruchten voor Indië te doen opleveren. Daartoe leidde hij 
twee pupillen van het Parapattan Weezen-Gesticht op, met zoveel zorg, dat zij al spoedig merkbaar 
vorderden, en met de hem zoo eigene minzaamheid, waarvan hunne tranen bij zijn graf de meest 
welsprekende getuigenis aflegden… 
 
20-03-1853 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
Advertentie – BIJ TOEVAL TE KOOP: eene zeer goede STEENDRUKPERS tot een uiterst billijken 
prijs. Te bevragen met franco brieven bij den Boekhandelaar J.A. VAN BELLE, Westewagenstraat te 
Rotterdam. 
 
11-06-1853 De Noord-Brabanter: staat- en letterkundig dagblad. 
 ...In de tweede plaats moeten wij ook gewagen van het steendruk-werk dat onzen verdienstelijken 
stadsgenoot den heer M.van Osch. De fraaije bewerking dezer kaart, de bijzondere duidelijkheid, in 
een woord het geheel laat niets te wenschen over, en getuigt allezins van eene bekwame hand. 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Provincie Noord Brabant - Litho van A.B.van Lieshout,uitgegeven door M.van Osch, 1852.  
 



17-03-1854 Leeuwarder courant. 
Advertentie – STEEDRUKKERIJ. Tegen billijke prijs worden tet OVERNEMING UIT DE HAND 
AAGEBODEN: Eene HOUTEN STEENDRUKPERS, tot dusverre in bestendig gebruik, benevens eene 
partij gebruikte en ongebruikte LITHOGRAPHISCHE STEENEN van verschillende grootte, alsmede 
eene MACHINE à tirer des lignes droites et croisées en cheque éloignement, direction, progression et 
force (Dondorff).  
Nadere informatien op franco aanvrage van gegadigden onder de letters S.R. te Leeuwarden bij A. 
van ZUIJLEN. 
 
31-07-1854. Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage. 
Het strekt ons tot genoegen, op nieuw te kunnen melden, hoezeer de vorderingen in onderscheidene 
takken van kunst, ook hier te lande gemaakt, elders worden gewaardeerd. Onze stadgenoot, de 
heer Mieling, die reeds zoo vele blijken gegeven heeft van de fraaiheid en degelijkheid der voort-
brengselen van zijn lithographische inrigting, heeft, onder anderen, door twee prachtwerken, 
getiteld: Javasche Oudheden en Oostindische typen, getoond, op welken hoogen trap de 
steendruk-kunst hier te lande tegenwoordig is opgevoerd. Hij mogt dezer dagen het bewijs erlangen, 
dat zijne pogingen op dit gebied, niet alleen door landgenooten, maar ook in den vreemde bijzonder 
op prijs worden gesteld. Het heeft den Keizer der Franschen behaagd, als blijk van belangstelling 
voor die beide prachtwerken, den heer Mieling toe te kennen eene gouden medaille, met HD. 
beeldtenis. 

    
  “Ruïne van een tjandi (tempel) in een peper-                  “Ruïne van de Boro Boudor” 
   tuin te Bangil” – ontwerp: J.F.Weissenbruch                  ontwerp: A.J. Bik, C.W. Mieling 
 
11-08-1854 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – VOOR LITHOGRAPHEN OF STEENDRUKKERS is tegen hoogst billijken Prijs te 
bekomen: Een voortreffelijke RELIÈFMACHINE met Kruisrad en Wellen alsmede eene IJzeren 
STEENDRUKPERS beiden zoo goed als Nieuw en naar allerlaatste inventie. Brieven Franco, ter 
Steendrukkerij van den Boekhandelaar C.GOOS, in de Lange Niezel, no.532, te Amsterdam; zijnde 
het Dépôt der zoo voordeelig bekende KANTOOR-SNELPERSEN. 
 
 
 



12-02-1855 Algemeen Handelsblad – BINNENLAND - ’s-
Gravenhage, 10 febr. Gisteren is alhier overleden in 78-jarigen 
ouderdom de Heer Kierdorff, de oudste welligt aller Lithographen in 
Europa; hij was de vriend en leerling van den beroemden 
Senefelder, den uitvinder van de steendrukkunst. Als zoodanig 
heeft de Heer Kierdorff het eerst eene lithografische inrigting in het 
koningrijk der Nederlanden gevestigd en in 1828 de grondslagen 
gelegd van het typografisch bureau eerst te Gend, daarna in deze 
residentie, waaraan hij sedert met zijne beide zonen is werkzaam 
gebleven, en welke met de beste inrigtingen van dien aard kan 
wedijveren. De overledene was om zijn braaf en wel-willend 
karakter zeer geacht en laat vele vrienden na. 

                    
              A. Goedkoop, predikant te Baerland, Zonnemaire en Gent. 
                                Naar tekening van Luitenant Van den Eijnde  
                                          Litho van Frans Kierdorff, rond 1820. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12-02-1855 Algemeen Handelsblad	  

         EENIGE BIJZONDERHEDEN OMTRENT  
                                     DE STEENDRUKKUNST ( LITHOGRAPHIE) 

De lithographie is de kunst om eene, op steen of soortgelijk voorwerp, met de pen of met op 
bijzondere wijze zamengesteld krijt ontworpene, of met de naald of het steekijzer gestokene, of 
door etsen met sterk water verheven te voorschijn komende teekening of schrift, door bijzondere 
chemische en mechanische bereidingen, in grooter of kleiner getal af te drukken.De ontdekking der 
lithographie, eene uitvinding van den nieuweren tijd, dagteekent van het einde der vorige eeuw. De 
eigenlijke uitvinder was de hofkapellaan Simon Schmidt, die reeds voor 1788 den Solnhofer steen 
tot druk gebruikte, doch zijne uitvinding niet bekend maakte. Het toeval, gepaard met eenige 
gunstige omstandigheden deden echter deze kunst geboren worden. Aloïsius Senefelder, zoon eens 
tooneelspelers, is in 1771 te Praag geboren, studeerde aanvankelijk te Ingolstadt in de regten, doch 
verliet in 1791 zijne eerste loopbaan en betrad het schouwtooneel. In 1789 had hij een klein 
tooneelspel geschreven, getiteld: “ de kenners der meisjes” en wilde als schrijver optreden. Vermits 
echter niemand zijne werken wilde drukken en zijne middelen zeer beperkt waren, wendde hij te 
München alllei middelen aan, om zelf zijne schriften te vermenig-vuldigen. Na herhaalde proef-
nemingen om te stereotyperen of in koper te snijden, kwam hij door het zien van het opschrift eener 
grafsteens, tegen den buitenmuur van de hoofdkerk te München aangebragt, dat door middel van 
sterk water in relief gegraveerd was, op het denkeeld om ook dit middel aan te wenden. 
In 1796 werd hij hierdoor, en door eene toevallig op steen geschreven waschlijst  , geleid tot het 
nemen eener proef om met eene pen en scheikundig toebereide vetachtige inkt op steen te 
schrijven, daarna het geheel met sterk water te bevochtigen, zoodat het beschrevene ongeveer ter 
dikte van een kaartblad werd weggevreten, en alleen het geschrevene in relief bleef. Senefelder 
maakte door middel van soortgelijke platen, in gemeenschap met den hofmuziekant Gleiszner, 
welgeslaagde proeven in notendruk. Ten gevolge hiervan zijn de Franschen in de dwaling vervallen 
dat Senefelder zelf een zeer middelmatig toonzetter was.Na eenige proefnemingen ontwaarde 
Senefelder, dat de drukinkt gelijkelijk op alle deelen van den steen hechtte, vooral wanneer zij met 
eene vet- of zeepachtige zelfstandigheid waren besmeerd, terwijl dezelfde steen, wanneer die even 
met een zuurachtige vloeistof  was bevochtigd, de inkt niet aannam. Toen begreep hij dat het 
mogelijk was om afdrukken te verkrijgen zonder relief, en dat het daartoe slechts noodig was om op 
den steen met een vetachtige zelfstandigheid iets te teekenen of te schrijven, den steen ligtelijk met 
eene zuurachtige vloeistof te bevochtigen, de drukinkt met de rol erop te brengen en zorg te dragen 
den steen voortdurend vochtig te houden. Zoo werd in 1799 de lithographie uitgevonden. In 1799 
verkreeg Senefelder van den Keurvorst van Beijeren een octrooi voor 15 jaren, en woonde 2 jaren in 
Offenbach, waar hij in gemeenschap stond met den muzijk-uitgever André, die hem voor zijn 
uitvinding nagenoeg  f  4000   betaalde en als vennoot in zijne zaak opnam.Ook te Londen, waar-
heen hij toemaals reisde, en te Weenen, werwaarts hij zich in 1800 begaf, wist hij octrooijen te 
verkrijgen. Het eerste deed hij over aan een broeder van André, en het laatste, bij hetwelk hij geene 
rekening maakte, stond hij af aan Steiner te Weenen, waarna hij zich naar Pottendorf en St.Pölten 
begaf, waar hij den steendruk in katoenfabrieken invoerde. In 1806 kwam hij weder te München, 
waar hij door voorschotten, welke de Heer v. Aretin hem verleende, in staat werd gesteld aan zijne 
zaken eene groote uitbreiding geven. In 1809 werd hij benoemd tot kon. Beijersch inspecteur der 



lithographie bij het belastingskadaster. Senefelder vond ook nog de kunst uit, om gekleurde platen 
(mozïekplaten) te drukken, welke zeer naar schilderijen en olieverf gelijken. In 1833 vond hij ook 
nog de kunst uit, om zoodanige olieverfschilderijen op doek over te brengen. In het volgende jaar, 
1834, is Senefelder overleden. Men heeft van hem een zeer goed werk: Lithographisches Lehrbuch, 
te München in 1819 uitgegeven.De in 1799 uitgevonden steendruk werd al spoedig in Franrijk en 
Engeland ingevoerd door de Heer André. Gebrek aan noodige kennis of andere omstandigheden 
deden alle proefnemingen in Frankrijk mislukken. In Engeland maakte de regering van deze 
uitvinding gebruik, vormde een etablissement, waar men sedertdien tijd de kaarten en plannen 
heeft gesteendrukt. Sedert het begin dezer eeuw heeft deze kunst eene groote uitbreiding 
verkregen. De wijze van behandeling heeft evenwel geene vorderingen gemaakt en de drukpersen 
hebben, in weerwil van de werktuigkundige verbeteringen, welke sedert den tijd der uitvinding in 
alles zijn ingevoerd, hare oorspronkelijke eenvouddigheid en vorm behouden. Het plaatsnijden is 
eene kunst, welke eene bijzondere studie vereischt. Het kan slechts worden verrigt door een 
geoefend kunstenaar, die door eene langdurige en bezwaarlijke studie in staat is gesteld om de 
moeijelijkheden te overkomen, welke aan dit middel van reproductie eigen zijn. Het etsen, waarvan 
de oude meesters ( vooral van de Hollandsche school) zoo veelvuldig gebruik maakten, eischt 
minder studie; niettemin is daartoe eene vrij groote geoefendheid noodig, zoo zelfs dat om het goed 
te behandelen, een man noodig is die deze specialiteit bezit. De lithographie daarentegen levert 
geene dezer moeijelijkheden op. Het eenvoudige der behandeling is eene van hare schoonheden. 
Men teekent op steen gelijk op papier. Ieder kunstenaar kan door middel dezer uitvinding, zonder 
tusschenkomst van anderen, aan het publiek zijn oorspronkelijk denkbeeld en zijne manier 
mededeelen. Reeds van het eerste begin werd de steendruk naar verdienste geschat door alle 
groote kunstenaars, die het eerste beseften, welke diensten deze nieuwe uitvinding aan de kunst 
zou bewijzen, en door den handel, die van de snelheid der reproductie voordeel verwachtende, en 
reeds een ontzaggelijk middel tot aanzienlijke winsten daarin ontwaarde.Mannen met uitstekende 
verdienste: Harace Vernet, de baron Gros, Géruzet, Charlet, Girodet, Cogniet, Bonnington, 
Kretschmar, en anderen vervaardigden op steen schetsen, welke de lithographie spoedig op haar 
ware standpunt onder de groote plastische kunsten plaatste. Zoodanig was het eerste tijdvak van 
deze schoone ontdekking. Zij heeft deze bijzonderheid, dat zij zich reeds bij den eersten aanvang in 
haar zuiverste karakter vertoont. Gelijk wij reeds zeiden, wilde de handel van deze schoone 
uitvinding ook zijn voordeel trekken en ondernam de uitgave der werken van de nieuwere school, 
welke aldus populair zijn geworden. Toen zagen het licht de werken over de galerij van Orleans, de 
reizen in het oude Frankrijk, door Taylor, de Portraits comtenporains, enz. Dit was het tweede 
tijdperk der lithographie, gekenmerkt door eene drooge en koude uitvoering. Hierin schitterden de 
Baron Athalin, Aubry le Comte, Marin la Vigne, Sudre, Gravedon, enz. enz. Op de graveerkunst 
naijverig, wilde de lithographie haar ten onder brengen door te trachten haar na te bootsen. Vermits 
zij zich echter daarbij geen kunstmatig doel voorstelde en slechts poogde te wedijveren tegen eene 
werktuigelijke behandeling, bleef zij beneden zich zelve, en was steeds koud, zonder gloed of leven. 
Men zou dit tijdperk dat der behandeling kunnen noemen. Wij zijn thans tot een derde tijdvak 
genaderd, waarin de lithographie zich onder hare ware gedaante vertoont.De behandeling in hare 
magt hebbende, geleid door mannen van talent en wien eene schoone toekomst geopend is, 
herneemt zij haar oorspronkelijk karakter. Dit is het tijdvak der artistische school. Raffet levert het 
beleg van Antwerpen, de terugtogt van Constatine, de reis door Rusland, Descamps, Isabey, 
Gavarni geven in bekoorlijke schetsen de sprekendste bewijzen van hun talent, hunne 
oorspronkelijkheid en hunne geestigheid. Toen bragten François, Baron, Nanteuil, Leroux, Mouilleron 
de lithographie op haren hoogsten trap van volkomenheid; zij werd zelve scheppend, of gaf het 
gewrocht van den schilder terug met zijne gedachte, zijne kleur, ja zelfs met zijne penseel-
behandeling. Zij vereenigen hun schoon talent om de voorbrengselen der schilders van nieuweren, 
lateren en tegenwoordigen tijd, alsmede van de op de jaarlijksche tentoonstellingen prijkende 
gewrochten algemeen bekend te maken, en leveren alzoo eene verzameling, waarin het eigenaardig 
kenmerk van ieder schilderstuk met zeer veel juistheid is teruggegeven. Van dat tijdstip  af waren in 
Frankrijk voor de lithographie de deuren van Luxembourg geopend, en prijkt zij onder de gravures 
naast meesterstukken der nieuwere school. François levert zijne landschappen; Baron doet ons zijne 
bevallige compositien kennen; Célestin Nanteuil toont ons de fantastische scheppingen van zijn 
weelderig genie; Mouilleron onderscheidt zich door zijne rijke voorbrengselen en zijne kopijen als 
den Andreas Vesalius het auto-do-fé, de brand , de joodsche school, enz., enz., naar Robert Fleury; 
den burgemeester Six in de werkplaats van Rembrandt naar Leys; het hoekje van den tuin naar 
Bodmer, enz., enz., enz. Het wedergeven der kleur door het krijt moest van zelf het denkbeeld doen 
geboren worden om ook de meesterstukken onzer oude Hollandsche school meer algemeen bekend 



te doen worden. Het was dus met een waar genoegen dat men de Fransche regering den 
talentvollen Mouilleron naar Amsterdam zag zenden, om Rembrandt’s beroemde Nachtwacht  op 
steen te brengen. Het talent en de naauwkeurigheid, welke al de voortbrengselen van dezen 
Franschen kunstenaar onderscheiden, strekken ons ter waarborg voor eene uitmuntende bewerking, 
en wij koesteren de innige overtuiging, dat zijne hand aan het gewrocht van den grooten meester 
die hoedanigheden zal doen behouden, welke het zoo beroemd maken, en dat men weldra, onder 
deze nieuwe gedaante, het schoonste voortbrengsel van onzen éénigen Rembrandt op de algemeene 
tentoonstelling te Parijs zal kunnen bewonderen. Hoe hoog Mouilleron ook bij zijne landgenooten 
staat aangeschreven, blijkt daaruit, dat zijne borst prijkt met het, als erkentenis zijner verdiensten, 
hem geschonken ridderlint van het legioen van eer; dat hij in een tijd, nog kort geleden, toen 
verkiezingen in Frankrijk nog eene beteekenisvolle waarde hadden, door de keuze der kunstenaars 
werd benoemd tot lid der commissie van beoordeeling voor de tentoonstelling van schilderwerken, 
en dat de geestige en welwillende beoordeelaar thans ook weder door de Fransche regering is 
benoemd tot lid der afdeeling schilderkunst, in de commissie van beoordeeling bij den groote 
wedstrijd, welke in Mei eerstkomende, onder de geniën van alle landen zal geopend worden. Wij 
wenschen dat Nederland daarbij waardiglijk zal worden vertegenwoordigd, en houden ons overtuigd, 
dat het dan ook waarschijnlijk op prijs zal worden gesteld. Ten slotte nog eene opmerking. Hoeveel 
uitbreiding de lithographie ook verkregen hebbe, en ofschoon thans in alle landen met vrucht 
beoefend, heeft zij in geen land zoo vele vorderingen gemaakt en zulk een trap van volmaakt-heid 
bereikt als in Frankrijk. Daar is zij als eene kunst beoefend en geacht; van daar ook, dat zij er die 
hooge vlugt heeft genomen. In Duitsland en Engeland is zij ver ten achteren gebleven, en in 
Nederland, waar zij slechts in geringe achting kwam en meer als handelsspeculatie werd gebruikt, 
staat zij nog op lagen trap. Wij wenschen, dat ook hier  zij de hoogere waarde der lithographie 
erkend en zij met meer lust en ijver door onze kunstenaars beoefend zal worden, opdat  wij voor de 
goede en kunstmatige reproductie der uistekende voortbrengselen onzer oudere en nieuwere school 
niet meer van de vreemden afhankelijk moeten zijn, en tevens deze tak van de familie der schoone 
kunsten hier te lande even welig moge bloeijen als de andere.  

 
04-09-1855 Javasche courant – Men heeft eene proef genomen met kalkmergelsteenen, door den 
opziener over de werktuigelijke inrigtingen, Werner Smith, in de omstreken van Kebraun (Residentie 
Soerabaija) ontdekt en tot vierkante steenen geslepen, voor de lithographie te gebrui-ken; met het 
gewenschte gevolg dat men thans met eene kleine lithographische pers, aan den winkel vervaardigd, 
in staat is af te drukkn van dagelijksche rapporten, quitantien enz. daarop te nemen. 
 
17-04-1856 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
Advertentie – DOOR TOEVAL UIT DE HAND TE KOOP: Een Nieuwe STEENDRUKPERS, bijzonder 
geschikt voor Kantoorgebruik, tot het maken van Autographischen berigten. Te bezigtigen en franco 
te bevragen ter Handelsdrukkerij J.W. VAN LEENHOFF. 
 
14-07-1856 Opregte Haarlemsche Courant. 
Advertentie – VOOR DE BEZOEKERS VAN HAARLEM is door den ondergeteekende bij alle 
Boekhandelaren te Haarlem verkrijgbaar gesteld: EENE NAUWKEURIGE PLATTEGROND VAN 
HAARLEM. Dit Kaartje is geteekend door den Landmeter bij het Kadaster C.K. KLOTS, wordt op de 
Typographische Tentoonstelling op de Steendrukpers van den Heer O.D. EMRIK bewerkt en kost 
slechts 50 CENTS.  
               Haarlem.                            J.J. van BREDERODE. 
 
30-08-1856 Algemeen Handelsblad. 
“Gedenkplaat der Onthulling van Laurens Coster” - Wij hebben met bijzonder genoegen 
bezigtigd de “Gedenkplaat der Onthulling van Laurens Coster”, door Chs. Binger alhier bezorgd. 
Herhaaldelijk hebben wij melding gemaakt van voortbrengselen der buitenlandsche steendrukpers, 
en daaraan lof toegezwaaid; wij moeten bekennen, dat deze plaat met de beste voortbrengselen uit 
den vreemde kan wedijveren. De teekening, ontworpen door Chs. Rochussen, is zinrijk gelijk alles, 
wat door dien genialen kunstenaar wordt voortgebragt, en uitmuntend goeden uitslag door den Heer 
Weissenbruch op steen gebragt. Het geheel stelt drie verschillende tijdperken voor: 1423, 1823 en 
1856; de uitvinding, voorgesteld door Coster, mijmerende in den Hout en in de hand een gedrukt 
blad houdende; de gedenksteen in den Hout en het metalen standbeeld, onlangs opgerigt. Het 
geheel is omvat in een keurigen Gothischen rand, welke aan den teekenaar, de Heer Morriën, alle 
eer aandoet. Het onderschrift, een vierregelig vers, van den Heer H.Binger, is zeer gelukkig. Onder 



de vele kunstplaten, welke aan het Costersfeest haar ontstaan te danken hebben, verdient deze den 
eerste rang. 
 
24-02-1857 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 
Eerste Inlandsche Steendrukkerij – De heer H. von Dewall plaatste onlangs in het Tijdschrift 
voor Indische taal, land en volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch genootschap van kunsten 
en wetenschappen, jaargang 1856, een zeer opmerkelijk berigt. ‘t Is de mededeeling, dat te 
Palembang de eerste inlandsche drukkerij is opgerigt. Een inlander, Kemas Mohamed Asahari 
genaamd, te Palembang geboren en gevestigd, doch die vele jaren te Mekka heeft doorgebragt, is 
de stichter en eigenaar dier drukkerij. Van Mekka terugkeerende, leerde hij te Singapoera de 
steendrukkunst kennen, schafte zich voor de som van ƒ500 eene lithographische pers aan, en bragt 
die te Palembang in werking. In de eerste plaats heeft hij daarop de Koran in ‘t Arabisch gedrukt. 
Het schrift wordt door middel van geprepareerd papier op steen gebragt. In het schrijven der bladen 
heeft hij eene verwonderlijke vlugheid verkregen. De heer Duwall geeft eene uitvoerige beschrijving 
van het uiterlijke en de inrigting van den Koran, zoo als die de pers van Mohamed Asahari verlaat. 
Reeds eenige honderden exemplaren heeft hij op die wijze gedrukt, waarvoor hij, tegen ƒ25 het 
stuk, gereede koopers vindt. Ook te Soerabaja moet een dergelijke onderneming bestaan… 
 
20-06-1857 Provinciale Drentsche en Asser courant – Wij hadden heden het genoegen vele schoone 
en inderdaad bewonderswaardige proeven te bezigtigen, die door de 
heer J.S.Wilson, boekdrukker te Meppel, waren voort-gebragt door 
middel van zijne Autotypie. Deze, in verschillende opzigten zeer nuttige 
uitvinding, bestaat daarin, dat allerlei planten, bladeren, kruiden, 
bloemen, munten, insecten, vederen, kantwerk, dat alle levenlooze 
voor-werpen, van zekere beperkte grootte, op papier afgebeeld worden 
en dit met de grootste juistheid, zoo als zij voorkomen, zonder daartoe 
in het minst de hulp van eenige lithographie of steenschrijfkunst noodig 
is; 

 
08-12-1857 Algemeen Handelsblad. 
ADVERTENTIE – De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij eene groote partij GLACÉ 
carton heeft ontvangen, en geheel is ingerigt tot het vervaardigen van VISITE-KAARTEN, tegen de 
minst mogelijke Prijzen. De vele drukte tegen Nieuwjaarsdag, doet hem de vrijheid nemen, zijnde 
geëerde Begunstigers te verzoeken, hunne bestellingen s.v.p. spoedig te willen opgeven, om van 
eene fraaije en soliede uitvoering verzekerd te zijn. Bij deze gelegenheid berigt hij tevens eene 
bijzonder groote STEENDRUKPERS in werking te hebben, welke voor de grootste werken geschikt is, 
zoowel voor CRAYON, GRAVURE, OVERDRUK als AUTHOGRAPHIE, voor het vervaardigen waarvan hij 
zich minzaamst aanbeveelt.                         B.C. ALBEK, Halsteeg A 245. 
 
23-06-1858 Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad. - Litho-photographie - Deze vinding 
bestaat in het opvangen der lichtbeelden op de kalkachtig steenen plaat, in de steendrukkerij 
gebezigd, deze erop te bevestigen, en derwijze door een vetaardig tusschenmiddel te bereiden, dat 
de afbeelding, gelijk in de gewone lithographie het geval is, den steendrukinkt aanneme, zonder de 
wit gebleven gedeelten te doen smelten. Door die ontdekking, inderdaad voortreffelijk van aard, 
heeft de kunst eene groote voorwaartsche schrede gedaan. Zoodra toch de nog jonge ontdekking tot 
den behoorlijken graad van ontwikkeling is gekomen, zal de vinding van Niepce en Daguerre het 
eigenlijke standpunt hebben bereikt, waardoor zij in aanmerkelijke mate kan bijdragen tot 
beschaving, vermeerdering van kennis en verfijning van den smaak, door werken van schoone kunst, 
dierbeschrijving, botanie, land- en volkenkunde, thans, om den hoogen prijs, alleen voor zeer 
weinigen toegankelijk, onder het bereik te brengen van een oneindig grooter aantal, door die 
afbeeldingen juister en krachtens het indivuele opnemings- en reproductie-vermogen van den 
kunstenaar niet slechts geenszins gewijzigd, maar bovendien ook goedkooper te leveren, naardien 
twee kostbare bewerkingen: het teekenen naar de natuur en het overteekenen op steen, voorkomen 
zijn. Wonderbare loop van zaken inderdaad! Niepce begon zijn nasporingen met het doel om de 
lichtbeelden op steen te brengen en die er aan te binden. Na veel arbeid werd de daguerreotypie 
gevonden; daaruit ontstond de photographie. Eerst na het doorloopen van vele phasen en 
aanhoudende navorschingen van duizende zijden, wordt de ontdekking gedaan, welke opsporing 
Niepce de eerste aanleiding tot het doen der ontdekking had gegeven. In dien tak is hoogst 
merkwaardig, wat, onder de namen van Lemercier, Lerebours, Barreswil en Davanne ingezonden en 



op de steendrukkerij des eerstgenoemden van de pers gekomen is. En 
als bewijs van hetgeen die tak zal doen, behoeven wij slechts op een 
der eenvoudigste stukken te wijzen, zijnde een zonnewijzer aan de 
kerk te Chartres, dat de meeste uitvoerigheid aan bevallig voorkomen 
paart... 

 
“Chartres” – Lithophotographie réalisée en 1853-1854 suivant le 
procédé Lemercier, Lerebours, Barreswill et Davanne dans les ateliers 
Lemercier. 
 
29-07-1858 Utrechtsche provinciale en stads-courant. 
Porvinciale tentoonstelling van Nijverheid - Gister hebben wij op 
de provinciale tentoonstelling van Nijverheid doorwandeld… We willen 
onze reis voor heden tot hiertoe bepalen, en met voorbijgang van 
eenige voortbrengselen van de steendrukpers van den heer P.W. van 
de Weijer en het keurige oudschrift met kleuren van den heer Ph.A.A. 
Kanne, welke voortbrengselen de Kommissie wel onder druk- en 
kunstschrijf-werken, doch niet onder Typographie had mogen 
rangschikken, morgen het oog wijden aan de keur van voortbrengselen, die ons de volgende zalen 
aanbieden.  
 
18-09-1858 Middelburgsche courant. 
Binnenlandsche tijdingen – In een buitengewone vergadering van het departement Middelburg 
der Nederlandsche maatschappij ter bevordeing van nijverheid, jl. Woensdag namiddag in de 
Concertzaal alhier gehouden, heeft door den voorzitter van de commissie voor de onlangs hier 
gehoudene Tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid, aan de inzenders, die tot het einde 
waren opgeroepen, de uitreiking plaats gehad van een Herinneringsdiploma. Dit stuk, met 
allegorische teekeningen omgeven, doet zoo wel den ontwerper, den heer W. Pouwelsen, als de 
steendrukpers van den heer T.P. Roest alle eer aan. 
 
28-12-1858 De Noord-Brabanter: staat- en letterkundig dagblad – Men berigt uit Dresden, dat het 
proces over het namaken eener lithografie langs photografischen weg, eindelijk na jaren te hebben 
geduurd, door het hoogste geregtshof is beslist. Een photograaf had teekeningen vervaardigd naar 
de voornaamste schilderijen van het museum van Dresden. Daar deze grooten aftrek hadden, waren 
zij photografisch nagemaakt. Hierover waren de photografisten in regten vervolgd door den 
lithograaf. In de laatste instantie zijn de photografisten vrijgesproken op grond, dat de teekening, 
welke tot grondslag hunner bewerking had gediend, niet was een oorspronkelijk kunstroduct. 

 
07-02-1859 Algemeen Handelsblad - In de vergadering van het departement Amsterdam der 
Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid -  Men vraagt  of er een middel bekend 
is om steendruk op gepolijste of licht-gegreinde zinken platen over te brengen of te decalqueren... 

	  
06-04-1859 Java-bode - Ontdekkingen en Uitvindingen - Der steendrukkerij van den heer 
Lassally te Berlijn is het gelukt, de verbinding van typographischen met lithographischen druk, op 
het schitterendst te beantwoorden. De gemengde, doch gelijktijdige toepassing van steen- en 
boekdruk levert de grootste zekerheid op tegen nadruk en vervalsching, en heeft daarom bij de 
vervaardiging van papieren van waarde het grootste gewigt. De op genoemde drukkerij 
vervaardigde Spandower staatsobligatiën zijn een voorbeeld van sierlijkheid, en zelfs voor 
zaakkundigen is het bijna onmogelijk, uit te maken, waar bewegelijke letters, waar steendruk 
aangewend is. Ook het watermerk is bij deze papieren door de pers voortgebragt en wel veel 
goedkooper en toch sierlijker, dan op de gewone wijze. 
 
17-03-1860 De Oostpost: letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuwsblad. 
PHOTOGRAPHISCHE OVERBRENGING VAN TEEKENINGEN OP STEEN - Bij de gewone lithografische 
bewerking wordt de oppervlakte van den steen, nadat de teekening er op gebragt is, met eene 
oplossing van arabische gom in aangezuurd water gewasschen. Deze gom hecht buitengwoon sterk 
aan den steen, en beschermt hem op de plaatsen, waarover de teeken-naald niet gegaan is, tegen 
de opneming der zwarte kleurstof. Bij de foto-lithografie heeft men echter ook gevonden, dat de 
gom zich, na het blootstellen aan het licht, vast met den steen verbonden heeft, zoodat het niet 



gemakkelijk valt, haar door wasschen van de plaatsen, waarop het licht niet gewerkt heeft, te 
verwijderen. Men heeft daarom bij de foto-lithografie (d.i. bij het op steen brengen eener teekening 
door de werking van licht) gewoonlijk geen gom, maar lijm gebezigd. Zulk een met lijm toebereide 
steen levert betrekkelijk slechts weinig goede afdrukken. De handelswijze in Engeland voor W.C. 
Newton gepatenteerd, bestaat in de aanwending van arabische gom, waaraan echter de eigenschap 
van zich zoo vast met den steen te vereenigen, ontnomen is, terwijl zij van eene andere kant het 
vermogen bezit, door de inwerking van het licht gefixeerd of onoplosbaar gemaakt te worden. Indien 
een steen, die met zulke toebereide gom overtrokken is, met eene zeep-oplossing behandeld wordt, 
dan verwijdert men de gom op deelen, waarop het licht niet gewerkt heeft, bij het wasschen niet 
oplost, en dus niet verwijderd wordt. De zeep doet tevens op de eerstgenoemde plaatsen eene 
oplosbare vettige verbinding ontstaan, waardoor het mogelijk is, deze deelen later de zwarte 
kleurstof te doen opnemen. De handelwijze, die Newton volgt, is deze: Eer men tot de eigenlijke 
bewerking van den steen over gaat, moet deze daartoe bereid worden, hetgeen, naar den aard van 
het voorwerp dat er op geteekend moet worden, op verschillende wijzen geschiedt. Wil men een 
manuscript, een fac-simile, eene teekening in lijnen, zonder overgangen, zonder in elkander 
vloeijende licht- en schaduw-partijen, overbrengen, dan kan men eene gepolijste steenvlakte 
gebruiken; deze is echter voor portretten, landschappen en andere dergelijke teekeningen, waarbij 
licht en schaduw in elkander vloeijen, niet geschikt; daartoe is noodig den steen vooraf eenigzins 
ruwe oppervlakte te geven. Het gom-mengsel dringt dieper in een korrelig oppervlakte, en wordt 
dan later, naar den graad der fixering, meer of minder volkomen verwijderd, waardoor de 
mogelijkheid ontstaat om de overgangen van licht in schaduw in de teekening en dus ook in den 
afdruk weder te geven. Bij eene gepolijste oppervlakte bevindt zich het gommengsel meer op de 
oppervlakte, waardoor men de genoemde overgangen niet zoo goed terug geven kan. Op den dus 
gereed gemaakten steen wordt het volgende mengsel aan gebragt: 120 gewigtsdeelen water, 12 
gewichtsdeelen arabische gom, 1 gewigtsdeel suiker en 1 gewigtsdeel dubbel-chroomzure potasch. 
Men voegt de suiker in dit mengsel, ten einde daardoor de fixering van de gom op den steen te 
vertragen. Deze bewerking moet niet in het daglicht geschieden; de steen, die aldus toebereid is, 
moet ook in het donker te droogen gezet en daar bewaard worden, totdat men hem gebruiken wil, 
of liever, totdat men de teekening door het licht er op wil brengen. Indien men hiertoe overgaan wil, 
kan men op de volgende wijzen te werk gaan: 1) Men kan den steen in eene daartoe ingerigte 
camera obscura plaatsen en dus op de zelfde wijze werken als of men een negatief beeld van eenen 
persoon of van een landschap op eene glasplaat wil verkrijgen; 2) Men legt de teekening, die op den 
steen gebragt moet worden, op de bereide oppervlakte en stelt het geheel dan aan de werking van 
het licht bloot, aldus op gelijke wijze werkende, als men eenen positieven afdruk op papier van een 
negatief glasbeeld neemt. Nadat de belichting lang genoeg geduurd heeft (de noodige tijd is ook hier 
van de lichtsterkte afhankelijk, en kan het best door proefnemingen bepaald worden), wordt de 
steen met eene oplossig van zeep in water gewasschen, waardoor de laag hier en daar verwijderd 
wordt, terwijl de zeep zich op de deelen die door het wasschen van de gom bevrijd worden, vestigt, 
waarschijnlijk ook eene onoplosbare verbinding van vetzuren met kalk. Overal, waar de oppervlakte 
van den steen niet door de lichtwerking aangedaan werd, wordt de gom op die wijze gemakkelijk 
verwijderd, waardoor de zeep vrijen toegang tot den steen erlangt, zoodat zich op alle niet verlichte 
deelen zeep op de oppervlakte van den steen afzet; daarentegen is de gom, overal waar eene sterke 
licht-werking plaats vond, onoplosbaar geworden zoodat zij door het wasschen met zeepwater niet 
van daar verwijderd wordt, en de oppervlakte van den steen derhalve op die plaatsen geen zeep 
opnemen kan. Op de deelen, waar eene zwakkere belichting plaats had, maar toch geen volkomen 
donker heerschte, op de halve tinten, treedt  eene gemiddelde werking op, en wel in dier voege, dat 
de werking van het zeepwater omgekeerd evenredig is met de werking van het licht op die deelen. 
Op die wijze worden de fijnste overgangen van licht en schaduw terug gegeven. Nadat de steen 
eindelijk goed met schoon water afgewasschen en gedroogd is, wordt hij met zwarte kleurstof 
bedekt. De inkt verbindt zich dan met de zeepmassa, die zich op de oppervlakte heeft afgezet, 
waardoor het beeld of de teekening krachtig te voorschijn treedt; de steen is dan tot afdrukken 
gereed. De deelen die straks meer of minder belicht worden, nemen, indien zij vochtig zijn, den inkt 
in het geheel niet, en voor de halve tinten slechts weinig op. In het bovengenoemde mengsel, 
waarin de verhoudingen der afzonderlijke bestandsdeelen meer of min gewijzigd kan worden, kan 
men de suiker door suikersiroop, azijnzuur of door verschillende azijnzure zouten, die door de 
dubbel chroomzure potasch niet ontleed worden, vervangen. In plaats van de niet belichte deelen 
der gomlaag door onmiddellijk wasschen met zeepwater te verwijderen, kan men ze ook eerst met 
water of azijnzuur wasschen. Wat de zeep betreft, de beste soort voor het doel is de zeep, die 
zekere hoeveelheid hars bevat. De sterkte der zeepoplossing kan verschillend zijn: 1 gewigtdeel 



zeep op 30 gewigtsdeelen water geeft een goed resultaat. Newton meldt dat deze methode ook even 
goed op zinken platen als op lithographischen steen aanwendbaar is; in dat geval ontstaat er, bij het 
wasschen met zeepwater, in plaats van eene verbinding der vetzuren met kalk, eene verbinding der 
vetzuren met zink.  
 
10-07-1860 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
De heeren Tresling & Co., lithografen te Amsterdam, hebben H.M. de Koningin op HD. Verjaardag 
hulde gebragt door de toezending van een prachtig voortbrengsel hunner steendrukpers, zijnde een 
keurig uitgevoerde gelukwensch in dichtmaat. Namens de vorstin is aan de inzenders hiervoor 
schriftelijk dank betuigd, met de verklaring dat het gezondene Hr. Ms. bijzondere tevredenheid heeft 
weggedragen. 
 
29-11-1860. De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad. 
De heer Hangard-Maugé, een voornaam Parijzer uitgever is, 
zonder twijfel, de eerste chromolithograaf – d.i. de beste 
steendrukker in kleuren, -die tot dus verre bekend is. Men 
weet, dat in den kleurensteendruk elke tint afzonderlijk 
getrokken moet worden. De moeijelijkheid van ontelbare 
schakeeringen schijnt voor den heer Hangard-Maugé echter 
niet meer te bestaan. Deze kunstenaar heeft het middel 
gevonden, om het fijnst en zachtst getinte aquarellen, met 
eene ongelooflijke getrouwheid door den steendruk te 
verduizendvoudigen.                  

           
         “ Les fleurs du Ciel” chromolitho: Hangard-Maugé,1860 
 

Zoo zal hij een handschrift met miniaturen, waarvan de 
bewerking met de hand welligt  met duizend gulden 
arbeidsloon matig betaald zou wezen, kunnen verkoopen voor 
vijftig, zestig gulden.Wat daarbij der kunstnijverheid des 
heeren Hangard Maugé zeker geen oneer doet, is dat hij bij 
voorkeur zijne persen dienstbaar maakt aan de godsdienst, 
en deze met de fijnste en edelste bloemen versiert, die de 
“zigtbare poëzie” maar aan de hand geeft. Een fraai blijk en staal daarvan vindt men bij onzen 
uitgever, C.L. van Langenhuysen, in Les Fleurs du Ciel – een meesterstuk van boekdrukkunst, maar 
vooral van kleurendruk. Het belangrijk werk van den met roem bekenden P.Chritian is hier 
geïllustreerd met de teekeningen van Ciaporri, uitgevoerd door Hangard Maugé. Het is een reeks 
legenden van vrouwelijke Heiligen, met eene strenge kritiek en trouwe verkleefdheid aan de 
voorschriften der H. Kerk, uitgekozen en in tijdsorde voorgesteld zijn, onder de hoofden Fleurs de la 
foi, Fleurs de l’espérance, Fleurs de la charité. Een interssante kalender van vrouwelijke heiligen 
besluit het werk.  
 
09-01-1861 Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad – LONDEN – Alhier is sedert eenige 
weken eene maatschappij tot stand gekomen, om caoutchouc tot het verkleinen en vergrooten van 
teekeningen en drukwerken te bezigen. Tot dat einde wordt de caoutchouc in een raam gespannen 
en door middel van schroeven uitgerekt of geperst. De teekeningen of afbeeldingen moeten 
volkomen getrouw blijven en gemakkelijk op steen of hout afgedrukt worden. Deze uitvinding levert 
groote voordeelen voor e lithographie en cartographie op. 

 
26-07-1861 Rotterdamsche courant - De Algemeene NATIONALE TENTOONSTELLING VAN 
NIJVERHEID, te Haarlem in 1861 -Als om de voorstelling volledig te maken van de verschillende 
middelen, welke de industrie uitvindt en aanwendt om behulpzaam te zijn in de hierboven bedoelde 
verspreiding van kennis en beschaving, zijn hier ook de voortbrengselen der graveer- en 
steendrukkunst tentoongesteld, die, hetzij ter verduidelijking, hetzij ter opluistering van het 
gedrukte boek kunnen strekken. De kaarten van het topografisch bureau te ’s Gravenhage, het 
steendrukwerk van de heeren Spanier aldaar, en Emrik en Binger te Haarlem verdienen uit dat 
oogpunt vooral vermelding, terwijl de kunst van hare zijde zich aan de industrie verpligt mag 
rekenen, wanneer de heer B.W. IJzerdraad te ’s Hage de kleurendruk – in zijne chromolithographie 



naar Bosboom’s teekening zoowel als in zijne andere proeven – tot eene werkelijke artistieke hoogte 
verheft. 
 
 10-10-1861 Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage. 
Advertentie – 1ste Wagenstraat, 47 S. LANKHOUT, Graveur Lithographe, vervaardigt ALLE in de 
Steendrukkunst voorkomende werken, zoowel LETTER- en VIGNETGRAVURE, als KRIJTTEKENINGEN 
en KLEURENDRUK, alles naar den eisch afgewerkt, tegen billijke prijzen. 
Ook CACHET- en STEMPELGRAVURE. 
 
22-12-1861 Nieuwe Rotterdamsche courant - Bij de uitgevers L.E. Bosch en Zoon te Utrecht, zag 
dezer dagen een allerliefst en keurig net uitgevoerd werkje het licht, onder de titel: De taal der 
Bloemen. Hieraan is een kort overzigt der plantenkunde en een alphabetisch register der behandelde 
bloemen in vijf talen gevoegd. Met vijf keurige plaatjes in gekleurden steendruk versierd, en in 
bevalligen stijl geschreven, terwijl hier en daar, als bloemen onder de bloemen, allerliefst 
toepasselijke versjes van onzes inziens alles in zich, wat het vooral als cadeau voor dames 
aanbevelenswaardig maakt. 
 
1862 Laurens Coster. Tijdschrift toegewijd aan de belangen der boekdrukkunst en aanverwante 
vakken. Orgaan van en uitgegeven door de Algemeene Nederlandsche Typographische Hoofd-
Vereeniging. 
Drukvilt voor steendrukpersen. Dit vilt, hetwelk als onderlegsel op de kar der steendrukpers 
wordt gelegd, verhindert, wegens zijne groote elastieke hoedanigheid, het springen der steenen, en 
valt dan ook daardoor het lastig afbikken bij meer dan gewone dikte der steenen weg. Dit vilt wordt 
vervaardigd door August Martenstein, te Offenbach a./M 
 
13-01-1862 Algemeen Handelsblad, Amsterdam - Stichting Alois Senefelder 
Gisteren avond vierde de lithografische vereeniging Alois Senefelder haar eerste Stichtingsfeest in 
locaal Vlietzorg, in de Plantage. Deze vereeniging stelt zich ten doel een fonds bijeen te brengen, 
waaruit aan hare leden, bij ziekte als anderszins ondersteuning en hulp zal kunnen verleend worden.  
Bij deze gelegenheid komt ons de medeedeling der volgende bijzonderheden aangaande den 
uitvinder der steendrukkunst, Alois Senefelder, niet ongepast voor. Deze werd in 1771 te Praag 
geboren; hij studeerde in 1790 te Ingolstadt in de regten, maar werd omstreeks 1792 tooneelspeler, 
welk vak ook zijn vader uitoefende. Ook  hierin schijnt hij echter niet geslaagd te zijn; omstreeks die 
tijd ten minste trachtte hij door het schrijven van tooneelstukken in zijn onderhoud te voorzien. 
Daar niemand zijn werk wilde drukken, en zijne inkomsten zeer beperkt waren, kwam hij op de 
gedachte zijn arbeid zelf op goedkoopere wijze te vermenigvuldigen. Na herhaalde proefnemingen 
om te stéréotyperen en in koper te snijden, kwam hij op het denkbeeld op steen te graveren, even 
als dit op koper plaats had. Eerst in 1799 gelukte het hem een chemisch bereid krijt uit te vinden, 
waarmede hij op steen teekenen kon, welken steen hij later met een bijtend water behandelde. Hij 
vroeg en verkreeg daarop van den keurvorst van Beijeren een octrooi van 15 jaren, woonde 
vervolgens in Offenbach, waar hij met de muziek-uitgever André, die hem voor zijne uitvinding 2000 
thl. betaalde en hem als deelgenoot in zijne zaak opnam, in betrekking stond. Ook in Londen 
verkreeg hij in 1800 octrooi. Zijne kunst maakte intusschen groote vorderingen en werd ook in de 
katoenfabrieken toegepast.  
 
14-01-1862 Algemeen Handelsblad. 
Kopperfeest - Ter gelegenheid van het Kopperfeest worden ons eenige Almanakken voor 1862, in 
plano, toegezonden, die zoowel van merkbare vordering van de boek- en steendrukkunst getuigen. 
De Heeren Metzler en Basting leverden een Almanak in boekdruk met verschillende kleuren, de 
Heeren C.A. Spin & Zoon, zoo ook de Heeren gebr. van Es, Almanakken, waarvan de typographische 
uitvoering uitmuntend is; voorts gaven de Heeren Tresling en Comp. van vooruitgang blijk in een 
Kantoor-Almanak, in lithographischen kleurendruk, waarvan de compositie allen lof verdiend. 
 
20-06-1862 Rotterdamsche courant - Heden hebben de leden van het Japansch Gezantschap het 
lithographisch etablissement van den heer C.W. Mieling alhier bezocht en daar een geruimen tijd 
vertoefd. Met veel belangstelling en de uiterste nauwkeurigheid hebben de gezanten en hun gevolg 
zich op de hoogte trachten te stellen van hetgeen tot den steendruk betrekking heeft. In hooge 
mate werd hunne bewondering opgewekt, toen zij vooraf het plaatwerk van den heer graaf van 
Lynden, getiteld: Souvenir du Japon, bevattende gezigten uit Japan en andere prachtwerken, 



hadden bezigtigd. Nadat zij hieraan een ruim 
deel van hun bezoek hadden gewijd, begaven 
zij zich ter drukkerij. 

 
“Tempel van Gozinzie nabij het dorp Jnassa” 
Uit Souvenir du Japon - Chromolitho  
Kunstenaars: J.M. van Lijnden C.W.Mieling  

 
Aldaar werden zij bijzonder verrast, toen in 
hunne tegenwoordigheid eene plaat gedrukt 
werd, voorstellende: une visite du Prince de 
Fisen à bord du Gedeh, en die druk in alle 
kleuren tegelijk geschiedde. Ook werden in 
allerhande kleurendruk verschillende platen in 
hun bijzijn gedrukt uit den Atlas Ichtyologique 
de Indes orientales, van dr. Bleeker. Een en 
ander voldeed het Gezantschap in hooge mate 
zoowel in de keurige en uitmuntende 
uitvoering, als om het verrassende van hun Vaderland als het ware hun te zien aanschouwelijk 
gemaakt. In alle bijzonderheden wenschten zij het mechanische der toestellen te kennen. Nadat 
hunne weetgierigheid zooveel doenlijk was bevredigd, hebben eenige leden van het Gezantschap op 
autografisch papier hunne handteekening gesteld, die daarop dadelijk op Japansch papier gedrukt 
en door hen medegenomen werd. Ten hoogste over een en ander voldaan, hebben zij hierover  
hunne bijzondere erkentelijkheid aan den dag 
gelegd, terwijl zij zich verschillende malen 
hoogst minzaam zoo in het Engelsch als in het 
Hollandsch met het huisgezin en de overige 
aanwezigen hebben onderhouden en overigens 
zich eene geruime poos met bijzonder 
welgevallen in den tuin van den heer Mieling 
hebben verlustigd, een genot, waarop zij vooral 
grooten prijs stellen. 

 
                                 “Stolephorus heterolobus”   

Uit Atlas Ichtyologique de Indes orientales  
                                  Ontwerp van L. Speigler  
                            Chromolitho van P.W.M.Trap 
 

                                   
21-07-1862 Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad – ‘s GRAVENHAGE – Hier ter stede heeft 
zich een vereeniging Senefelder gevormd, ten doel hebbende allen, die in het vak der lithographie 
werkzaam zijn, te verbinden tot deelneming aan een ziekenfonds voor werklieden in dat vak, en om 
door voorlezingen, bijeenkomsten, kunstbeschouwingen enz., de kennis der lithographie te 
ontwikkelen en te vermeerderen. 

 
08-08-1862 Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad – ’s GRAVENHAGE – Heden hadden ten 
huize van den lithgraaph des Konings, den heer G. Spanier alhier, de eerste werkzaamheden plaats 
in de door hem nieuw gebouwde ateliers zijner steendrukkerij in de Spuistraat, in een huis waarheen 
hij sedert Mei jl. was verhuisd... 

	  
27-09-1862 Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad – Duitsland - In de afgeloopen week is 
te München overleden T. M. Ferchl, de boezemvriend van Aloys Senefelder, den uitvinder der 
lithographie. Zijne op dit gebied eenige verzameling van lithographiën, van af de eerste 
proefstukken van Senefelder tot aan de fraaiste en kostbaarste werken in dit vak, bevindt zich thans 
in het bezit der hof- en rijks- bibliotheek aldaar. 

 
29-09-1862 Algemeen Handelsblad - DE LONDENSCHE TENTOONSTELLING - De grootste pers 
echter is van Ross te Leith , het is eene stoompers met twee cilinders voor allerlei drukwerk, zoowel 
letter- als steendruk. Frankrijk stelt in zijn departement eene pers te toon voor steendrukken... 



31-01-1863 Nieuwe Rotterdamsche courant - Londen, 29 Januarij - Gisteren is alhier eene groote 
meeting gehouden voor schilders, graveurs, steendrukkers, enz., om te beraadslagen over de 
middelen ter verkrijging eener betere regeling van den kunsteigendom. Hoofdzakelijk  had men 
hierbij het oog op de reproductie van schilderijen, groote plaat- en andere kunstwerken door middel 
van photographie, steendruk... 
 
12-09-1863 Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage. 
De Haagsche Kunst- en Letterbode - De heer Vogel, hoofdonderwijzer in de Bouwkunde aan 
onze Akademie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, heeft van zijne zijde bij de 
boekhandelaar M.M. Couvée alhier het licht doen zien van een even belangrijken als nuttigen arbeid. 
Het is eene Handleiding tot beoefening van den Griekschen bouwstijl, bestaande uit 20 platen in gr. 
folio formaat (waarvan er als eerste aflevering vijf zijn verschenen, die door keurige, zorgvuldige 
bewerking zoowel den teekenaar als de steendrukpers van den heer Lankhout eer aandoen) 
vergezeld van een toelichtenden tekst. Het doel van den heer Vogel is geweest om, bij wijze van 
handleiding bij een cursus over de Grieksche bouwkunst, eene vrije bewerking te leveren van Carl 
Bötticher’s beroemd werk: Die Tekstonik der Hellenen… 

 
18-11-1863 De Tijd: godsdienstig-
staatkundig dagblad – AMSTERDAM - De 
vijftigjarige    gedenkdag van het  
herstel onzer  onafhankelijkheid is 
gisteren te Amsterdam luisterrijk en in de 
beste orde gevierd...Vroeg in de morgen 
reeds kwam de bevolking der hoofdstad in 
beweging voor de triomftogt, die in den loop 
van den dag Amsterdamsch Feestviering 
zou opluisteren. De regeling van den optogt 
was door het bestuur der stad toever-
trouwd aan bestuurderen der typografische 
vereenigingen de Nederlandsche Drukpers 
en Voorzorg en Genoegen...          

 
 “Triomf-Togt gehouden te Amsterdam den 
16 Nov. 1863“. Zegewagen voorstellende de 
Lithograaf v. H. Dilcher – Paleis op de Dam.  
 
Het voorste gedeelte stelt allegorisch voor Nederland; het achterste gedeelte de steenmijnen van 
Sollinhofen in Beijeren, waarbij eenige mijnwerkers. De steendruk pers in volle werking, voorts de 
teekenaar, lithograaf, gezellen en steenslijper. De wagen werd getrokken door 6 paarden, waarvan 
het eerste span in Oranje, het tweede in nationale en ’t derde in Amsterdam-sche kleur gemonteerd 
zijn, en wordt geleid door 6 stalknechts, in kostuum uit de glorierijke dagen der prinsen Maurits en 
Frederik Hendrik. Lithografen en steendrukkers...  
 
12-01-1864 Algemeen Handelsblad – ’s GRAVENHAGE – Heden nacht is de heer jhr. mr. Hendrik 
Johan Caan alhier overleden. Den 8sten April 1781 geboren, mogt hij den leeftijd van 82 jaren 
bereiken. Hij was oud lid van de Staten van Holland en zijn liefde voor kunsten en wetenschappen 
was algemeen bekend en hij was het die, het gewigt der steendrukkerij beseffende, het eerst hier te 
lande de krachtige invoering en de stichting van eene lands-instelling voor de lithografie bevorderde, 
waarvan hij zelf de opperleiding voerde... 

                                  
29-01-1864 Nieuwe Rotterdamsche courant – Aanbestedingen -Op 30 Januarij e.k., des 
namiddags ten 2 ure, in een der localen van de gevangenis voor jeugdige veroordeelden te 
Rotterdam: Papier, ten behoeve der Steendrukkerij in genoemde gevangenis. 
 
07-02-1864 Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage. 
Het leggen van den eersten steen door Z.M. den Koning van de spoorwegbrug te Zutphen, 
op den 22n October 1862 – De reeds zoo gunstig bekende werkplaatsen der steendrukkerij van 
den heer S. Lankhout alhier hebben het kunstminnend publiek op nieuw verrijkt met een werk, dat 
wij, zonder vrees voor tegenspraak, veilig een meesterstuk van Nederlandsche steendrukkunst 



durven noemen. Naar onze herinnering is hier te lande nooit te voren een plaat verschenen van zoo 
grooten omvang (104 bij 73 Ned. duimen) als de door ons bedoelde, die tot onderwerp heeft de 
plegtigheid van het leggen van den eersten steen door Z.M. den Koning van de spoorwegbrug te 
Zutphen, op den 22n October 1862. 
De plaat, schoon van ordonnantie, krachtig en uitvoerig van teekening en met buitengewone 
zuiverheid afgedrukt, stelt het oogenblik voor, waarop Z.M. de Koning het proces-verbaal der 
plegtige verrigting onderteekent, omgeven van een groep van niet minder dan 141 personen, 
waarvan de meesten welgelijkende portretten zijn. Meer op den voorgrond en in de onmiddellijke 
nabijheid des Konings ontwaart men o.a. den toemaligen Minister van Binnenlandsche Zaken, baron 
van Heemstra, voorts den generaal van Meurs, den onlangs overleden verdienstelijken ven der Kun, 
den thans naar Indië vertrokken heer de Bordes, de heeren Klerck, Fijnje, Waldorp en den 
aannemer van het werk, den heer de Borst Verdoorn. Daar achter den Minister van Staat, baron van 
Hall; de beide heeren van Limburg Stirum, Commissaris des Konings in Gelderland en Burgemeester 
van Zutphen, de toemalige Ministers van Tets van Goudriaan, baron van Zuijlen van Nyevelt, 
Loudon, Strens, Jolles, de Casembroot en Huijssen van Kattedijke; ‘s Konings adjudant, baron van 
Lijnden; de heeren Reuvers en Oostveen, enz. 
In één woord: de plaat, die een nieuw getuigenis aflegt van de voortreffelijke leiding en van de 
degelijkheid der inrigting, aan welker hoofd de heer Lankhout staat, levert een treffend geheel op, is 
niet gebleven beneden het grootsche van het onderwerp en waardig, een blijvend gedenkteeken te 
worden van de plegtigheid die zij voorstelt. Die plegtigheid sluit toch in zich de inwijding van de 
Staatsspoorwegen in Nederland: de eerste schrede op een nieuw gebaande weg, die, bovenal de 
provinciën van ons Land, naar den vooruitgang en de ontwikkeling leiden zal en welke weldaad het 
Vaderland verschuldigd is aan het Ministerie van 1860 in het algemeen, en aan de even 
doortastende als bekwame leiding en verdediging der toemalige Ministers van Heemstra en van Hall, 
in het bijzonder. Uit deze historische herinnering laat zich dan ook de opdragt verklaren van dit 
schoone kunstwerk aan laatstgenoemden Staatsman, wiens naam nu ook aan deze zaak der 
toekomst blijft verbonden. Zijn wij wèl ingelicht, dan heeft de Hoofdcommissie voor het 
gedenkteeken van 1813 aan denzelfden heer Lankhout toevertrouwd de vereeuwiging op steen van 
den altoos gedenkwaardigen dag van 17 November jl., en zou het ontwerp daarvan, reeds voltooid, 
op nog grooter schaal worden uitgevoerd dan de plaat, waarvan wij thans spreken. Men mag dus 
weldra een nieuw meesterwerk zien verschijnen uit de werkplaatsen eener inrigting, die de eer der 
Nederlandsche kunst op het gebied der lithographie reeds zoo dikwerf met roem heeft gehandhaafd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28-10-1864 Rotterdamsche courant – BINNENLAND - Heden avond hield het Departement 
Rotterdam der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hare eerste gewone 
vergadering, welke werd gepresideerd door den vice-voorzitter, den heer J. P. A. François. ... Alsnu 
noodigde de Voorzitter den heer M. Michielsen, lithograaf te dezer stede, uit, zijne beloofde 
mededeeling over steendrukken te doen, die daarop in korte trekken eenige belangrijke 
bijzonderheden vermeldde aangaande de geschiedenis der uitvinding van de lithographie door 
Senefelde, welke daarbij met zeer veel moeijelijkheden en grooten tegenspoed te kampen had, 
zoodat men deze uitvinding eerst in het jaar 1799 als gevestigd kon beschouwen, ten minste wat 
den zuiver chemischen druk betreft. Senefelder stierf in februarij 1834. Eenige proeven van 
lithographie, door den heer Miechielsen in de vergadering bewerkt en zeer duidelijk verklaard, 
wekten de belangstelling der aanwezigen in hooge mate, die op deze wijze een duidelijk begrip 
hiervan verkregen, en gewis allen instemden met den dank, hem door den Voorzitter, bij het sluiten 
der vergadering, in eene korte doch gepaste rede toegebragt. 
 
06-03-1865 Arnhemsche courant. 
Advertentie – VISITEKAARTEN, alsmede alle andere zaken de Steendrukkunst betreffende, worden 
net bewerkt, spoedig en voor billijken prijs geleverd door A.A.J. PISTOOR, Steendrukker. Arnhem, 
Weerdjesstraat, A198. 
 
25-07-1865 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – WORDT TE KOOP GEVRAAGD, eene soliede zeer groote IJzeren STEENDRUKPERS. Zij 
die genegen mogten zijn zulks te verkoopen, worden verzocht het grootste formaat dat op de Pers 
kan gedrukt worden, met Ned. Duimen op te geven, alsmede den verlangden prijs. Adres franco aan 
den Heer J. BEERENDONK, Boekhandelaar, Heisteeg, alhier. 
 
18-08-1865 De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad. 
Gemengde Berigten - De grootste lithographie, die tot nu toe de steendrukpers verlaten heeft is 
buiten kijf het beeld, dat thans de tentoonstelling van fraaije kunsten alhier opluisterd. Het stelt 
Napoleon III in levensgrootte bij den slag van Solferino voor en is bijna 7 voet hoog en 4 voet breed. 
De steen waarop de teekening is aangebragt is zooals wel van zelf spreekt eenig in zijn soort. De 
inzender van dit werk is de steendrukker Hippolyte Mailly. 
 
27-09-1866 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Wegens likwidatie eener smidsaffaire wordt onder guarantie voor den prijs van 
ƒ100,- uit de hand te koop aangeboden eene suffisante in alle deelen en naar de laatste vindingen 
solied afgewerkte STEENDRUKPERS, Royaal formaat. Nadere inlichtingen worden gegeven door JOH. 
VISSER, Boekdrukker Amsterdam. Brieven franco. 
 
12-03-1867 Leeuwarder courant – Harlingen - De avondschool van Gerard Dou, een der schoonste 
schilderstukken van dien bekenden meester, een meesterstuk van kaarslicht, dat in 1766 op de 
verkooping van de wed. de la Court ƒ4000 en 42 jaren later ƒ17,500 gold en waarvoor kort geleden 
ƒ 80,000 werd geboden, is thans in steendruk overgebragt door de firma Tresling en Co. te A’dam. 
Reeds vroeger was dit geschied door van Loo; maar gelijk alle steendrukken, zwart. De proef-
lithographie, waarvan wij bezigtiging hebben gehad, en die ons bewondering afdwong, is volkomen 
gelijk aan het originele schilderstuk. Zij is eene perfectie van kleurendruk en geeft vormen, kleuren, 
tinten, schaduwen, licht, kortom alles terug, zooals het schilderstuk die vertoont. De steendrukkunst 
heeft het zooverre gebragt, dat op 10,000 beschouwers van deze plaat er zeker geen twee zullen 
gevonden worden, die ze voor iets anders dan een schilderstuk in olieverf zullen aanmerken.  
 
16-07-1867 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
Advertentie – Een Soliede Steendrukpers TE KOOP. Grootte van den Bak: Lang 84 Ned. duim, 
Breed 65 Ned. duim, geheel van IJzer en het Voetstuk van Hout. Te bevragen met franco brieven, 
onder het woord STEENDRUKPERS, bij M. SCHOONEVELD en ZOON, Boekhandelaars, Beurssteeg, 
Amsterdam.  
 
24-08-1867 Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad – Eene nieuwe uitvinding – Deze 
uitvinding van den heer Rigaut te Parijs betreft op het reproduceeren van oude lithografiën, eene 
zaak die door omstandigheden kan worden wenschelijk gemaakt. De lithografie die men andermaal 



op steen wenscht te zien, wordt met gedistilleerd water bevochtigd, waarbij al de deelen die niet 
door de drukinkt geraakt zijn het vocht opnemen. Daarna tusschen 2 vloeipapieren gelegd, zal de 
lithografie daaraan het overtollige water afgeven, en deze, op een steen gelegd, zich daaraan 
tamelijk vast hechten. Nu wordt daarop een ander gewoon blad papier gelegd en dit met verdund 
salpeterzuur bevochtigd. Het zuur dringt door de beide bladen papier, en bijt den steen weg, met al 
de voorwerpen en nuances van licht en schaduw, als op de oorspronkelijke plaat. 
 
05-09-1867 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Wij hebben te koop tegen geringen prijs: 
1. Eene ijzeren STEENDRUKPERS van WERNERS, raam 58½ bij 54 Ned. 
    duimen. 
2. Een Fransche CRAYONROL van 30 Ned. duimen. 
3. Een CRAYONROL van 16 Ned. duimen. 
4. Een SLIJPBAK van 80 bij 70 Ned. duimen, (hoog 75 Ned. duimen). 
5.Een INKTSTEEN van 58 bij 47½ Ned. duimen. 
Alles uitmuntend geconserveerd en zonder gebreken. Ter onzer drukkerij op aanvrage te bezigtigen 
en te beproeven.  DE BREUK SMITS. 
 
10-03-1868 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
Advertentie – TE KOOP: EEN WEINIG GEBRUIKTE IJZEREN STEENDRUKPERS, van bijzonder goede 
constructie, op ijzeren voetstuk. Afmeting van den bak 22 bij 28 Rijnl. duimen. Te bezigtigen bij 
TOLLENAAR, Mr. Smid, Prinsenstraat, 9-276, Rotterdam. 
 
20-03-1868 Provinciale Noordbrabantsche en ‘sHertogenbossche courant. 
Verslag van de kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s Hertogenbosch, omtrent den 
toestand van Handel en Nijverheid over 1867, uitgebragt aan den Raad dier Gemeente - … 
…’sHertogenbosch, het voornaamste punt van de katholieken boekhandel in Nederland, mogt dit 
jaar als ‘t ware eene uitzondering maken op den nadeeligen druk, waaronder ten gevolge der 
politieke gebeurtenissen de Nederlansche boekhandel verkeerde. Ten bewijze daarvan diene het 
volgende overzigt van hetgeen de snelpersn van den heer Henri Bogaerts voortbragten. In de eerste 
maanden van het jaar zag het licht: De Nieuwe Provinciale Atlas voor het Koningrijk der 
Nederlanden, bewerkt door P.N. Witkamp. Niettegenstaande  de groote oplage was dit werk binnen 
eenige maanden uitverkocht en wordt de tweede vermeerderde druk in de aanstaande maand April 
met belangstelling te gemoet gezien… 

  
 
22-11-1868 Nieuwe Rotterdamsche courant. 
St, Nicolaas-Geschenk – Geen beter St. Nicolaas-Geschenk voor de jeugd dan een mooi en prettig 
boek! En waarlijk, het ontbreekt den Ouders niet aan de gelegenheid, om een goede keuze te doen, 
want onze Boekhandelaars hebben voor een goede voorraad gezorgd. Doch weinige boeken zullen 
dit jaar zóó de attentie trekken als twee prentenboeken, door den Heer A. TJADEN te Deventer 
uitgegeven, welke en door degelijken inhoud en door een geheel nieuwen en vindingrijke vorm 
uitmunten. Het prentenboek met méchaniek  en het prentenboek met levende Beelden – 
naar beiden zullen de Kinderen gretig hunne handen uitstrekken. Verrassend zijn de veranderingen, 
die door een eenvoudig doch kunstig mechaniek in allerlei afbeeldingen worden te weeg gebracht; 



de beelden leven en bewegen zich, en er is niets vergeten, om de oogen en de harten der kleinen te 
boeien en te treffen. ‘t Zou ons niet verwonderen, of de uitgever zal moeielijk aan de talrijke 
aanvragen kunnen voldoen. De uitvoering laat dan ook niets te wenschen over en doet de 
steendrukpers van de Heeren TRESLING & Co. te Amsterdam alle eer aan. Men zie en oordeele!  
 
08-04-1869 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – OPENBARE VERKOOPING. De Notarissen REEPMAKER en MARONIER, residerende te 
Rotterdam, zijn voornemens onder directie van VAN MARLE en de SILLE, op Dingsdag den 20 April 
1869, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis te Rotterdam, publiek te verkoopen: HET 
MATERIEEL der BOEK- EN KANTOOR-DRUKKERIJ, van den heer C.A. VAN REIJN te Rotterdam, 
hoofdzakelijk bestaande in: Eene groote hoeveelheid divere soorten van Letters, Vignetten en 
Bloemen, Ijzeren Boekdrukpers, Steendrukpers, Proefpers, Pletpers, Corrigeer-Steenen, 
Letterkasten, Ramen, enz. Daags te voren, van 10-4 uur, en op den dag der verkooping, van 9-11 
uur te zien in het gebouw der voormalige Drukkerij aan de Hoogstraat, wijk 10 no.77 te Rotterdam. 
Catalogussen zijn te bekomen, op franco aanvrage, bij de Notarissen en Vendumeesters voornoemd. 
 
12-04-1869 Opregte Haarlemsche Courant. 
Advertentie – OPENBARE VERKOOPING. De Notarissen REEPMAKER & MARONIER, residerende te 
Rotterdam, zijn voornemens, onder directie van VAN MARLE en DE SILLE, op Dinsdag den 20sten 
April 1869, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis te Rotterdam, publiek te verkoopen: HET 
MATERIEEL der Boek- en Kantoordrukkerij van den Heer C.A. van Reijn, te Rotterdam, hoofdzakelijk 
bestaande uit: eene groote hoeveelheid diverse soorten van letters, vignetten en bloemen, 
ijzeren boekdrukpers, steendrukpers, proefpers, pletpers, corrigeersteenen, letterkasten, 
ramen enz. 
…te zien in het gebouw der voormalige drukkerij, aan de Hoogstraat, wijk 10, no 77, te Rotterdam… 
 
19-07-1869 Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad – Kleuren fotografie – De heer L.Ducos du 
Hauron heeft over dit onderwerp een werk uitgegeven waarin hij zijne behandeling beschrijft, om 
gekleurde fotografiën te verkrijgen. In ’t kort zijn werk resumeerende, deelen wij mede, dat hij 
kleuren verdeelt in rood, geel en blauw en nu drie gelijke clichés maakt, waarbij het beeld door de 
drie verschillend gekleurde glazen wordt geleid en waardoor die drie kleuren in hunne 
nuanceeringen worden teruggegeven. Vervolgens maakt hij van deze drie weder een beeld en 
verkrijgt daardoor een beeld, gekleurd volgens de natuurlijke tinten. Het is hem nog niet gelukt, 
dergelijke protretten te maken, maar landschappen, gebouwen, monumenten, schilderijen, 
geschilderd op glas enz. laten zich uitstekend teruggeven, terwijl hij deze uitvinding tevens reeds 
dienstbaar heeft gemaakt aan de chromo-lithografie. 

 
09-08-1869 Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad. 
Advertentie – EEN KOOPJE. Eene fransche STEENDRUKPERS (Brisset) is voor een koopje te 
verkrijgen, dezelve is nog zoo goed als nieuw. Te bevragen franco bij MET en MEYLINK, te Haarlem. 
 
19-08-1869 Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad - Dezer dagen is kompleet geworden de 
uitgaaf van het verslag van den nationalen 
wedstrijd, gehouden te ’s Gravenhage, op 21 tot 
26 Sept. 1868, welk verslag is uitgegeven met 
voorkennis van’t centraal kommitee van den 
weerbaarheids-bond, en versierd is met een kaart, 
bevat-tende den plattengrond van’t kamp bij 
Waalsdorp, en met vier nette steendruk platen, 
voorstellende: het kamp te Waalsdorp, de 
aanbieding van den eerewijn in de Ridderzaal, de 
historische wapen-trofee in de zaal de Vereeniging 
en de uitdeeling der prijzen door Z.M. Het verslag, 
keurig gedrukt, is zoo volledig mogelijk; het is voor 
hen die de wedstrijd te Waalsdorp bijwoonden, een 
gedenkboek, dat zij niet gaarne zullen missen.De 
uitgaaf van den  heer Visser is zeer net.               “Utrechtsche Schutterij en Weerbaarheid in 
                                                                             het kamp bij Waalsdorp” - Litho 1868.	  

 



05-09 1869 Algemeen Handelsblad – Al zijn de Amerikanen volgens den Sentinel ook te lui om met 
de handen te arbeiden, zij zijn zeker niet te lui om nieuwe uitvindingen te doen. De dagbladen, met 
de laatste mail aangekomen, geven ons daarvan de bewijzen. Te San-Francisco is een geïllustreerd 
dagblad uitgekomen, het eerste van dien aard. De Illustrated San-Francisco News heeft acht 
bladzijden en wanneer een ander dagblad zich vergenoegen moet met de gebeurtenissen van den 
dag te vermelden, geeft het Amerikaansche blad er niet alleen de beschrijving maar tevens de 
afbeelding van. De illustratiën worden vervaardigd door eene nieuwe toepassing van zincographie, 
welke veel op lithographie gelijkt. Op een blad zink wordt de gravure geteekend, en een zuur bijt al 
het witgeblevende zink weg. Het blad zink wordt op een houten blok bevestigd en kan met de 
gewone drukpers worden afgedrukt. 
 
14-11-1869 Nieuwe Rotterdamsche courant /Alg. Hndelsblad 
Optocht ‘s Gravenhage – Naar wij vernemen zal de optocht, die aanstaande Woensdag onder 
leiding van den heer dr. Wap, zal plaats hebben, samengesteld zijn uit werklieden der Typografische 
en Lithografische vereenigingen alhier, alsmede van de vereenigingen van timmerlieden, 
meubelmakers, stoffeerders, stucadors, van de fabrieken der heeren Enthoven, Sterkman enz. Hun 
gezamenlijk getal moet ongeveer 1700 bedragen. De optocht naar het monument met hunne 
banieren en vaandels heeft ten doel, Z.M. den Koning aan te bieden, een prachtig ingebonden album, 
waarin de namen van alle leden dezer vereenigingen die bij deze gelegenheid van hunne deelneming 
aan het feest hebben doen blijken, voorkomen; en welk keurig uitgevoerd album prijkt met de 
afbeeldingen der banieren en vaandels van de onderscheidene corporatien van werklieden…Er zullen 
drie wagens tot dezen optocht behooren. De eerste, de Feestwagen, zal keurig gedecoreerd zijn; 
prijkende in het front met het Nederlandsch wapen, daarboven een kolossale leeuw, en ter zijde en 
van achter vlaggen, bloemen en festoenen. Van den tweeden wagen met een boekdrukpers zullen 
gedurende den optocht duizende exemplaren van verschillende volksliederen en van den derden 
wagen met steendrukpers, evenzoo afbeeldingen van het Monument worden verspreid… 
 
12-08-1870 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – EEN STEENDRUKPERS wordt te koop aangeboden, van goede constructie, breed 60, 
lang 76 duim. Brieven franco Lett. Z., bij den Boekhandelaar P.A. VAN DOORN, Frederiksplein, Z793, 
te Amsterdam. 
 
21-05-1871 Algemeen Handelblad. 
Advertentie – H.H. STEENDRUKKERS. Door plaatsgebrek TE KOOP eene uitmuntend goed 
werkende IJZEREN STEENDRUKPERS, lang 2 Ned. el, Breed 70 Ned. duim, voor ƒ60. Adres franco, 
letter G., in den Kantoorboekhandel van WED. I. ELLERMAN, Beurssteeg, E 176. 
 
9-09-1871 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad – Verscheidenheden - De lithografen van 
New-York maken groote toebereidselen voor de viering van het eeuwfeest der geboorte van Aloys 
Senefelder, den uitvinder der lithografie. Dat feest zal plaats hebben in ’t midden der maand 
November.	  
 
14-01-1872 Algemeen Handelsblad - Druk-photographie.Wij waren heden in de gelegenheid 
kennis te maken met een nieuwe toepassing eener nuttige uitvinding van onzen geachten 
stadsgenoot, den heer mr. E.J. Asser, die zich reeds door zoo menig nuttig gebruik der photographie 
verdienstelijk heeft gemaakt. Wij bedoelen de druk-photographie, in praktijk gebracht bij het 
vervaardigen van landkaarten. Een groote, op gewone wijze gesteendrukte kaart van den Marietta-
Pitsburgspoorweg en aangrenzende lijnen, met hare duizenden namen, lijnen en cijfers, zagen wij 
met bewonderenswaardige getrouwheid teruggeven, na volgens procédé van den heer Asser 
photographisch op steen overgenomen en verder bewerkt te zijn, door den heer A. Kroon. Deze 
uitvinding verdient daarom des te meer bewondering, omdat een groote kaart, waarvoor in gewonen 
steendruk eenige maanden zouden nodig zijn, op die wijze in de nauwkeurigste détails bij 
honderden exemplaren binnen eenige dagen kan worden vervaardigd. Wij maken belangstellenden 
opmerkzaam op deze nieuwe wijze van overdruk, welke meer bekend verdiend te worden, dan zij 
tot dusverre schijnt te zijn, en den verdienstelijken dilettant, ook bij het minder wetenschappelijk 
publiek, die waardeering zal doen te beurt vallen, welke aan zijne volhardende studiën en 
uitmuntende resultaten ten volle toekomt. 
 
 



02-02-1872 Bataviaasch handelsblad - ALOYS SENEFELDER - uitvinder der Steendrukkunst. 
Wie tegenwoordig een wandeling door de Kalverstraat te Amsterdam doet, en het liefst eenige 
oogenblikken vertoeft bij de winkels van kunsthandelaars, staat verbaasd bij de schoone kopijen van 
Rembrandt’s Nachtwacht, de Schuttersmaaltijd van van der Helst, de Avondschool van Dou, de Stier 
van Potter, de Papegaaiskooi van Jan Steen, enz., zóo getrouw in beeld en kleur wedergegeven, dat 
men zou wanen, die oorspronkelijke meesterstukken der vaderlandsche schilderschool voor zich te 
hebben in natuurlijken of verkleinden vorm. En toch zijn het slechts kopijen in steendruk, in 
zoogenaamde chromolithografie, kleurensteendruk. Inderdaad mag er wel aandacht op gevestigd 
worden, dat die kunst nog zoo jong en toch reeds tot zulk een trap van volkomenheid gebracht is. 
Vooral in Nederland; en niet alleen, omdat zij zoo bevorderlijk is in het belang der schoone kunsten, 
maar ook voor handel en nijverheid en onderling verkeer zeer veel bijdraagt en duizenden en 
duizenden in haar een middel van bestaan vinden. Rechtmatig voorzeker was dan ook de hulde, die 
men den 6den November 1871, inzonderheid te München, maar ook in Nederland en elders, 
gebracht heeft aan de herinnering aan den man, wien men de uitvinding der steendrukkunst 
verschuldigd is, aan Johannes Aloys Senefelder, die op dien dag, honderd jaar geleden, te Praag, in 

Bohemen, het levenslicht zag. Zijn vader was tooneelspeler, zijne 
moeder de dochter van een herbergier. Ofschoon de knaap neiging 
voor het tooneel scheen te hebben, wenschte zijn vader hem liever tot 
rechtsgeleerde te zien opgeleid, en liet hem het gymnasium en daarna 
de hoogeschool te Ingolstadt bezoeken. In het jaar 1791 stierf de 
oude Senefelder, en drie jaren later ontmoeten wij Aloys onder 
gezelschap reizende tooneelspelers, in vrij armoedigen staat, en 
daarbij geroepen on voor zijne moeder te zorgen. Na een paar 
treurige jaren vol bittere ervaring en teleurstelling trad hij op als 
tooneelschrijver; een vijftal zijner stukken werden gedrukt, maar zij 
vielen niet zeer in de smaak, zoodat hij geen drukker kon vinden. 
Senefelder kwam nu op het denkbeeld, om zelf zijne werken te 
drukken; maar waarmede? Hij beproefde stalen stempels te snijden, 
om daarmee letters in hout of iets anders te slaan. Spoedig zag hij in, 
dat dit zijne krachten te boven ging. Een tweede proef, om letters in 
een week deeg te drukken, en daarover een vorm van zegellak te 
gieten, mislukte evenzeer. Nu kocht hij een koperen plaat, sneed 
daarin met verkeerde letters, zoogenaamd spiegelschrift, de woorden, 
om ze er met sterk water dieper te etsen; maar     ook dit gelukte 
hem niet, bij zijn geringe ervaring in het spiegelschrift: de plaat 
verminderde bij elke proef in dikte, zoodat zij weldra onbruikbaar was, 
en zijne middelen lieten hem niet toe een andere te koopen. Nu zocht 
hij naar een stof, waarop hij zich op goedkoope wijze kon oefenen in 
het letterschrift en het etsen, en zijne aandacht viel op eene fijne, 
gladde steensoort, die in Beieren en in de landen aan den beneden-
Donau sedert eeuwen gebezigd wordt voor vloeren, vensterkozijnen, 
grafsteenen, tafels, enz., de zoogenaamde Solenhofener kalksteen. 
Hij schafte zich eenige kleine steenen aan, begon daarop te schrijven, 
te etsen en met zuren in te bijten, even als met het koper zonder te 
vermoeden, dat die steen hem als drukvorm zou kunnen dienen. Een 

gelukkig toeval bracht hem op die ontdekking. Op zekere dag schreef hij voor zijne moeder, bij 
gebrek aan papier, een waschlijstje op een afgeslepen steenplaat, met een mengsel van was, zeep 
en zwartsel, dat hij gebruikte als etsgrond voor zijne plaat. Toen hij het geschrevene later wilde 
uitvegen, kwam hij op de gedachte, wat er wel zou gebeuren, wanneer hij op het schrift een zuur 
bracht: hij nam een proef, en bespeurde nu, dat het zuur den zeer gevoeligen kalksteen had 
uigebeten ter dikte van een kaarteblad, daar waar geene letters stonden; hij had dus een lettervorm 
gevonden. Maar een nieuw bezwaar deed zich op: de letters stonden niet hoog genoeg. Men 
gebruikte toen in plaats van boekdrukkersrollen, ballen, die veel minder gelijkmatig den inkt op de 
lettervormen overbrachten; en de ballen raakten ook den grond van den steen tusschen de letters, 
zoodat Senefelder een onzuiveren afdruk verkreeg; door het bezigen van een vlak met laken 
bespannen plankje, waarop hij den inkt bracht en daarmede de letters zwartte, kreeg hij een 
tamelijk zuiveren afdruk: de lithografie (een woord aan het Grieksch ontleend, en letterlijk 
beteekende een steen en ik schrijf) was gevonden, maar nog zeer onvolkomen; het was nog slechts 
het zoogenaamde hoogetsen, waartoe de zachte steen eigenlijk minder geschikt is voor zuivere 



teekeningen. Senefelder zag dit wel in, en begreep, dat zijne vinding het meest geschikt was, om 
muzieknoten te drukken, en wilde daarom beproeven eene muziekdrukkerij op te richten. Naar eene 
matige berekening had hij daarvoor ƒ200 noodig. Om die te verkrijgen nam hij dienst als 
plaatsvervanger bij de artillerie; maar den volgenden dag werd hij ontslagen: als Oostenrijker kon 
hij niet in Beierschen dienst treden.Bitter teleurgesteld vond hij eindelijk in den hofmusicus en 
componist Gleissner een vriend, die hem eenig geld voorschoot, waarvoor hij eenige van diens 
werken zou drukken; hij kocht een oude plaatdrukpers voor ƒ6, steenen, inkt en papier, en 
vervaardigde in 15 dagen 120 exemplaren van een verzameling liederen, waarvoor hij ƒ100 ontving, 
terwijl de kosten slechts ƒ30 beliepen.  Zoo plukte Senefelder op 24jarigen leeftijd de eerste 
vruchten zijner uitvinding; haar meer en meer te volmaken was bijna zijne eenige gedachte, en 
ofschoon hij een aantal moeielijkheden ontmoette, gelukte het hem telkens nieuwe vindingen te 
doen. Hij kocht eene nieuwe pers en sloopte de oude, maar de nieuwe bleek geheel onvoldoende. 
Hij schafte met behulp van zijn vriend Gleissner zich een nieuwe pers aan, en nam twee werklieden 
aan, om de cilinders te draaien; maar deze bedierven al het papier, zodra hij zelf niet meewerkte. In 
het jaar 1797 bedacht en vervaardigde hij zelf een steendrukpers, waarvan het beginsel bij alle 
latere verbeteringen behouden is. In het volgende jaar leverde hij eene eerste teekening in 
steendruk, en vond hij een middel uit, om zijne steenen te gommen, benevens het overdrukken van 
platen op steen en het graveeren op steen. Een jaar later, 1799, deed hij de uitvinding van het 
teekenen op steen.Dit was inderdaad de belangrijkste uitvinding van den denkenden man. Op een 
goed gepolijsten kalksteen wordt geteekend met een soort van stift of potlood, gemaakt van zeep 
en zwartsel, goed dooreen gemengd en tot cilinders gerold, en waarvan men een punt slijpt, even 
als aan een potlood. Als de teekening gereed is, wordt de steen met verdund salpeterzuur 
bevochtigd. Dit zuur tast den steen aan op de plaatsen, die niet beteekend zijn, maar laat de 
bedekte gedeelten volkomen onaangeroerd. Na eenigen tijd wascht men den steen met water en 
eindelijk met terpetijn af, om elk spoor van de vette teekening weg te nemen. Als men daarna 
drukinkt brengt op den zóo behandelden steen, waarop nu geen bewijs van lijnen of strepen meer te 
zien is, kan men door middel van een pers een afdruk van de teekning op papier verkrijgen. Het is 
een zeer verrassend gezicht, als men een steendrukkerij bezoekt, te zien, dat men van een steen, 
waarop geen enkel lijntje, geen spoor van een teekening zichtbaar is, een steendrukplaat verkrijgt, 
eenvoudig door er een rol drukinkt over te rollen, en er een blad papier op te leggen en onder de 
pers te drukken. Het verschijnsel is aldus te verklaren; de gedeelten, die door het zuur aangemaakt 
zijn, nemen geen inkt aan, en die niet door het zuur aangetast zijn, integendeel wel. Door het zuur 
is de oppervlakte op sommige plaatsen zoodanig gewijzigd, dat de inkt nu op die plaatsen geen vat 
heeft, terwijl dit wel het geval is op de onaangeraakte plaatsen. Het is een gelijk verschijnsel, als 
wanneer men een letter of streep met den vinger op een glasruit trekt en het glas dan beademt, de 
aangeraakte plaatsen nemen den adem niet tot zich, de andere wel. Het behoeft geen betoog, 
hoeveel moeite en nadenken het Senefelder gekost heeft, eer hij tot deze belangrijke ontdekking 
gekomen is, waardoor het mogelijk geworden is, zulke zachte, schoone teekeningen voort te 
brengen en in het duizendvoudige te vermeerderen. Maar niet minder bewonderenswaardig is zijne 
vinding in 1807 van den lithografischen kleurendruk. Voor iedere kleur, die men daarbij op het 
papier wil brengen, moet een afzonderlijke steen worden geteekend. Senefelder bracht het tot het 
drukken met 12 platen, en ofschoon men in die kunst, zoo als reeds boven gezegd, het tot een 
buitengewone hoogte heeft gebracht, zoodat men, naar ons is medegedeeld, in de drukkerij van de 
firma Tresling en Comp., te Amsterdam, voor de schilderij naar de Schuttersmaaltijd Van van der 
Helst 64 steenen heeft gebezigd, zoo is Senefelder toch de vader van die uitvinding. In 1810 werd 
Senefelder benoemd tot inspecteur der drukkerijen bij het kadaster in Beieren, eene betrekking, die 
hij 24 jaren met eere vervulde tot aan zijn dood, den 26sten Februari 1834, in den ouderdom van 
62 jaren. Koning Lodewijk, de zoo kunstlievende vorst, liet hem een gedenkteeken oprichten, 
waarvan het opschrift op een Solenhofener steen is gebeiteld. 

	  
22-03-1872 Delftsche courant. 
Optogt – In de vergadering van commissarissen tot regeling van een op 2 April a.s. te houden 
optogt, is voorloopig mededeeling gedaan, dat aan dien optogt door de volgende corporatien zal 
worden deelgenomen: 
…de Steendrukkerij van den heer van Doorne, voorgesteld door een in werking zijnde steendrukpers 
op een versierden wagen door een paard getrokken… 

	  	  	  
	  



31-03-1872 Algemeen Handelsblad - HAAGSCHE KRONIEK - ’s-Gravenhage, 29 Maart 1872.	  
In een tijd, dat er meer dan anders aan herinnerd wordt, dat men stof en asch is en daartoe zal 
wederkeeren, is het bijna een dubbel genot, de onvergankelijkheid van een tot dusver vrij 
onbestendige zaak te kunnen constateeren. Immers, sedert Daguerre’s groote uitvinding tot voor 
eenigen tijd, is het gebied der photographie steeds met nevelen en raadselen omringd geweest. Hoe 
uitstekend de proeven ook waren, welke de photographie bood, men lei ze dikwerf weemoedig uit de 
hand, in de overtuiging, dat ze binnen zeker tijdsverloop hun einde zouden naderen. Eene 
photographische afbeelding was even vergankelijk als de persoon, dien ze voorstelde. Het was door 
wetenschap en ervaring bevestigd, dat de werken van den photograaf, soms nog vóór hun auteur, 
den weg van allen vleesch gingen. Derhalve werd het voor de wetenschap het groote vraagstuk, om 
de photogrammen zoo duurzaam te maken, dat men ze tot de verste nageslachten ongeschonden 
kon bewaren. Een aantal knappe bollen peinste lang over de oplossing dier quaestie, tot eindelijk 
tallooze proefnemingen tot een groot resultaat leidden. De phototypie of lichtdruk was de vrucht 
daarvan.Door middel van den zoogenaamden “lichtdruk”, in Duitsland naar de uitvinder Albert ook 
wel Albertypie genaamd, worden nu photogrammen van het glas op den steen gebracht en verder 
met de drukrol bewerkt, alsof het steendruk ware. Duurzaamheid en snelheid is hierdoor te 
gelijkertijd verkregen. De drukrol en de pers hebben een groot deel van de taak van het licht op zich 
genomen. En wat zachtheid, juistheid, scherpte en licht en bruin betreft, kunnen de aldus gedrukte 
lichtbeelden in elk opzicht de toets met den gewone photographiën doorstaan. In onvergankelijkheid 
staan zij met koper- en staalgravuren en lithographiën gelijk. Door deze uitvinding is de 
photographie dus een schitterend tijdperk ingetreden: de stempel der duurzaamheid is voor hare 
producten verkregen. De drukpers, Koster of Gutenberg in dienst van Daguerre – heeft het mogelijk 
gemaakt, om binnen eenige oogenblikken photogrammen van allerlei aard op de getrouwste, 
fraaiste en snelste wijze, in duizendde exemplaren te verspreiden.In de hofstad bood zich dezer 
dagen de gelegenheid aan, om van deze uitmuntende uitvinding tal van keurige proeven te zien. De 
heer Maurits Verveer, die als artistiek photograaf zijne sporen heeft verdiend, wist zich in München 
de toepassing  dezer uitvinding eigen te maken. Hij heeft alhier een atelier daarvoor ingericht, en na 
voldoende resultaten te hebben verkregen, eene kunstbeschouwing van dergelijke phototypie 
aangeboden. Het is bekend, dat de heeren Binger, te Haarlem, eveneens zich naarstig op de 
toepassing van dit bewonderenswaardig procédé toeleggen, maar eene zoo volledige verzameling 
van allerlei soort van afdrukken was ten onzent nog niet ter aanschouwing gegeven. 

                            
     Uitvinder van de lichtdruk:               Phototypie – Hofphotoograaph – Onveranderlyke Lichtdruk  
        Joseph Albert ca 1850                          Zelfportet van Maurits Verveer, 1850-1875. 

 
Portretten, even licht en fijn, alsof de zon uitsluitend er hare kracht op uitgeoefend had; afdrukken 
van hout-, staal en kopergravures, eerst door de chambre obscure opgenomen, toen op steen 
gebracht en daarna afgedrukt en op bedriegelijke wijze de oorspronkelijke gravure teruggevende; 
beeldtenissen met krachtiger licht en bruin, die levendig aan de zoogenaamde “zwarte kunst” 
herinnerden; reproductiën van losse houtskool- en sepia-schetsen, zooals Bosboom, Rochussen en 
anderen, die zoo geestig en onnavolgbaar soms op ’t papier werpen; - dit alles was in zoo rijke 



verscheidenheid aanwezig, dat elk kunstvriend zich ter dege vergasten kon aan deze prachtige 
uitvinding, die, ook uit een financieel oogpunt beschouwt, de producten van zeer veel begeerlijks in 
het uitgestrekt domein der kunst, onder een ieders bereik zal brengen... 

 
	  04-10-1872 Algemeen Handelsblad - HAAGSCHE KRONIEK - ’s-Gravenhage, 1 October 1872. 
... Het nabootsen van algemeen erkende kunstwerken is altijd, met welk hulpmiddel ook, in 
toepassing gebracht, verdienstelijk. Al het onbetwistbaar schoone in schilder-, beeldhouw- of 
bouwkunst moet op alle wijze gereproduceerd worden, hetzij door den steendruk, de ets of 
graveernaald, de photographie of chromolithographie, opdat het in ieders handen kunne komen, en 
het schoonheidsgevoel aldus ontwikkeld worde. De levende kunstenaren zijn er gemeenlijk zeer door 
gestreeld, wanneer men steendruk of gravure naar een hunner werken uitgeeft. Doch ééne soort 
van reproductie, de chromolitho-graphie, is bij de schilderkunst in zekere minachting. Slechts 
weinigen zijn gesteld op de over-brenging in kleurdruk van een hunner kunstwerken. Zij zien 
namelijk in die chromolithographie een onwelkomen concurrent, en schijnen te vreezen, dat 
menigeen zich met een welgeslaagden kleur-druk tevreden zal stellen, die wellicht anders eene 
oorspronkelijke schilderij had verlangd. Dit is, geloof ik, een ingebeeld bezwaar. Wie schilderijen 
koopt, zal daarvan door ’t zich verschaffen van kleurendrukken niet worden teruggehouden. Ook is 
de roeping der chromolithographie, om in de eerste plaats die kunststukken onder ieders bereik te 
brengen, welke in musea of bijzondere verzamelingen als Europeesche meesterstukken prijken. 
Billijker zou deze grief wezen: dat verreweg de meeste kleurdrukken geenszins kunstproducten zijn, 
en niet veel meer beteekenen dan goed gekleurde prenten. Voor die wemeling van tonen, welke de 
schilder uit e natuur op zijn doek tracht over te brengen, heeft de chromolithograaf geen oog of 
misschien geen palet; meestal bezit hij geen talent genoeg om al die variatiën met zijne reeks van 
steenen terug te geven. Vandaar dat aantal kleurendrukken, die een leek met ingenomenheid aan 
den wand van zijn salon ziet prijken, maar welke de kunstvriend ver beneden eene middelmatge 
gravure of een redelijke steendruk schat. Wanneer er dus op dit nog eenigszins nieuw terrein iets 
zeer uitstekends tot stand komt, dat op wonderbaarlijke wijze eene kopie in olieverf op zijde streeft, 
en tevens de reproductie van een waarachtig meesterstuk is, mag onder de kunstvrienden de 
vreugde groot wezen. Dit is het geval met den kleurdruk naar Rembrandt’s SIMEON IN DEN TEMPEL, 
vervaardigd door den heer IJzerdraad, ter steendrukkerij van de heeren Tresling & Co, te 
Amsterdam. Eenige dagen geleden heb ik herhaaldelijk dit kostelijk resultaat van een nieuw 
reproductiemiddel bezien, vergeleken en bewonderd, en telkens geëindigd met de betekenis, dat ik 
nimmer zulk eene kracht, zulk een licht en zulk eene wemeling van tonen in eenigen kleurdruk 
gevonden had. De eerste aanblik der chromolithographie, welke even groot is als het origineel, mag 
zoo verrassend en bedrieglijk heeten, dat menigeen eene kopie in olieverf voor zich waant te zien. 
De meesten zullen de “Simeon” kennen, en zich herinneren, dat in ’t midden van den donkeren 
tempel, welks fantastische bouw zich in het duister verliest, het gansche lichteffect zich op één 
groep hereenigt. Het dagteekent uit Rembrandt’s eerste tijdperk, doch het kenschetst toch reeds 
zijn eigenaardige opvatting, zoo in de breedheid van toets als in de oorspronkelijkheid van het 
algemeen effect. Want de tinten, welke, naar berekening op een groot aantal steenen zijn 
aangebracht, en daarna over elkaar gedrukt worden, moeten ten slotte alles uitwerken. Wie nu 
ernstig den kleur met het origineel vergelijkt, overtuigt zich tot zijne verbazing, dat de kunstenaar in 
het origineel is doorgedrongen, en Rembrandt’s tooverlicht en geheimzinnig duister met ene kracht 
teruggeeft, die men nooit te voren in kleurendruk vermoed of bespeurd had...  

 
                    De Kon. Stoom Steendrukkerij van Amand in Amsterdam, 1873  
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15-10-1872 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – STEENDRUKKERIJ. Wordt op voordeelige voorwaarden ter overname aangeboden 
eene nog nieuwe STEENDRUKPERS met 3 stel schroeven, grootte van de bak 120 bij 90 Ned. 
duimen; ook twee Lithographische steenen van die grootte. Adres franco A.A. NUNNINK, 1e 
Wagenstraat, ‘s Hage. 
 
19-04-1873 Tubantia. 
De waarde der diamanten in de wertuigkunde - …Voor de lithographie of steendrukkunst is de 
diamant tegenwoordig een der gewigtigste werktuigen geworden. Het fijne engelsche schrift op 
visite- en adreskaarten, op wissels, rekeningen enz., wordt met een scherpen, spitsen diamant in 
steen gegraveerd. Vroeger graveerde men het schrift met stalen naalden in den steen, tot dat de 
lithograaf Dondorf te Frankrijk op het gelukkige denkbeeld kwam daartoe een spitsen diamant te 
gebruiken. Daarop vervaardigde hij dan ook de eerste lithografeermachine. De diamant wordt in 
gevat en dit in een houten handvat gestoken, waarna men er mede op steen schrijft, even als met 
een pen op papier. De grondlijnen worden dan nog met een stalennaald nagewerkt, en bij 
voorzigtige behandeling kan een dusdanige diamantnaald vele jaren lang dienst doen… 
 
23-12-1873 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Gemengde berichten – Den kunstliefhebbers wordt eene ware kerst-verrassing bereid; van een 
geliefd schilder den Heer MARI TEN KATE, zullen hun eerstdaags aquarellen worden aangeboden, die 
keurig van teekening, door de pers van de firma EMMERIK & BINGER te Haarlem, op uitmuntende 
wijze door den druk zijn vermenigvuldigd. Onder den titel: Zonder moeder. Aquarellen naar 
teekeningen van MARI TEN KATE, met bijschrift van den Teekenaar, opgedragen aan hare Malesteit 
de Koningin der Nederlanden, zal dit kunstwerkwerk in zeven platen met eenvoudig doch gevoelvol 
gedicht, in keurigen vorm bij den Boek- en Kunsthandelaar H.C. DRÖSE te Zwolle het licht zien. We 
mochten de proef-afdrukken zien en ons op nieuw overtuigen van den hoogen trap van ontwikkeling, 
waarop onze steendrukpers zich tegenwoordig bevindt. ‘t Zij juweeltjes van opvatting en teekening, 
vol gevoel en waarheid, aandoenlijk van voorstelling en in het bekoorlijk genre, dat den artist MARI 
TEN KATE bij het publiek reeds tot een lievelingsschilder gemaakt heeft. Wij verlangen er dus naar 
het spoedig in zijn geheel op nieuw te kunnen bewonderen, en meenen den belangstellenden een 
dienst te doen er nu reeds de aandacht op te vestigen. 
 
13-03-1874 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – TE KOOP. Een ijzeren Steendrukpers waarvan de bak 60x53 cm. groot is. Te 
bevragen bij H.A.TJEENK WILLINK, te Arnhem. 
 
29-04-1874 Algemeen Handelsblad - Allerlei 
In het jongst verschenen nummer van de Senefelder Bund, een orgaan der steendrukkers en 
lithografen, wordt een brief gelezen van de hand der weduwe van den zoon des beroemden 
Senefelders. Zij meldt daarin het overlijden van hare beide dochters, de oudste en de jongste harer 
kinderen, en zegt dat zij, na alle tilbare have, haar eenige bezitting, te hebben verkocht, en geen 
verdere hulpmiddelen heeft. Haar eenige zoon ligt sedert vele maanden door een zware ziekte aan 
het bed gekluisterd. Zoo vele rampen hebben haar gedwongen zich om ondersteuning tot het 
Senefelder comité te wenden. De genoemde zoon der weduwe is de eenige rechtstreeksche 
mannelijke afstammeling van den beroemden Aloys Senefelder. 
 
22-01-1875 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – GEVRAAGD EEN STEENDRUKPERS. Brieven met opgave van prijs, systeem en 
bijzonderheden, en waar te zien, onder letter Z. bij den boekhandelaar J.VAN DER SCHOUW te 
Leiden. 
 
06-08-1875 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Ingezonden stukken – J. SCHUITEMAKER: …Toegegeven dat elke uitgever zich van bestaande 
middelen mag bedienen om zijne boeken aan den man te brengen, van colportage, en premie, en 
loterij, en surprises, zelfs van de meest smakelooze oleographiën (nog erger horribile dictu) 
wansmaak en kunst moord. (Helaas! eenmaal als kunstproducten aanbevolen en geprezen in ons 
eigen orgaan)… 
DE REDACTIE: Wij weten niet zeker, welk artikel in ons blad de heer S. bedoelt. In elk geval hebben 
wij eene smakelooze oleographie nimmer als kunstproduct aanbevolen, nog minder de premie-



oleographiën aangeprezen. Doch het gaat niet aan, omdat het smakelooze oleographiën zijn, die 
kunst zelve te veroordeelen. De heeren AMAND en TRESLING hebben enigen voortreffelijken 
kleurendruk afgeleverd, en de oleographie, als zij door de meesters in het vak werd uitgeoefend, 
heeft werkelijk eene hooge vlucht gegeven aan de ontwikkeling der steendrukpers. In weerwil van 
de minachting van den heer S. blijven wij bij ons gunstig oordeel over de kunst, zooals wij dat bij de 
beschouwing van l’Ecole Hollandaise hebben uitgesproken en welk artikel waarschijnlijk wordt 
bedoeld. Als men spreekt over de eene of andere nieuwe uitvinding in eenige tak van kunst of 
nijverheid, dan bedoelt men daarmede het voortreffelijkste door haar geleverd en niet de foei 
leelijke namaaksels; en als de heer S. bijv. de oleographie, onlangs door den heer JOH. YKEMA bij 
zijne jongste uitgave geleverd, niet werkelijk schoon vindt, dan ontzeggen wij voor ons hem allen 
kunstsmaak. Wij blijven dus, wat de oleographie betreft, bij onze meening: Sedert de uitvinding van 
SENEFELDER die volmaaktheid heeft verkregen, dat zij ook de werking van elke kleur en elke 
verwstof of kleurenmengeling juist weet te beoordeelen, en door dekking gemengde kleuren doet te 
voorschijn komen, welke in hare schakeeringen het model letterlijk evenaren – heeft zij reeds 
krachtig bijgedragen om den kunstzin van ons volk op te wekken en te verlevedigen. 
 
28-05-1876 Algemeen Handelsblad. 

                    DE VOORTREFFELIJKHEID VAN DE KAARTEN DER RESIDENTIES VAN JAVA. 
                          “De nieuwe methode van den heer Eckstein, technisch directeur van het  
                                  topographisch bureau van het ministerie van oorlog te ‘s-Hage”. 

Onder de voorwerpen van Nederlandsche kunstvlijt en wetenschap, die thans te Philadephia ten-
toongesteld zijn, bevinden zich ook de reeds met roem bekende kaarten der residenties van Java, 
uitgevoerd op het topographisch bureau van het ministerie van oorlog te ’s-Hage. Te Weenen en te 
Parijs werden zij met de hoogste eer bekroond; hoogstwaarschijnlijk zullen zij ook het nieuwe 
werelddeel niet onbewonderd verlaten...De uitvoering dier kaarten op het Topographisch bureau te 
‘s-Hage beantwoordt op eene waardige wijze aan dien vorigen arbeid en is in vereeniging hiermede 
de gegronde reden, waarom zij overal waar zij gezien worden, zulk eene opmerkelijke onder-
scheiding genieten. Ook van die uitvoering willen wij trachten eene wel vluchtige, maar toch zoo wij 
hopen verstaanbare uitlegging te geven. Die kaarten zijn in kleuren gedrukt. Zooals bekend is, 
wordt bij gewonen kleurendruk voor iedere nuance een afzonderlijke steen vereischt, eene be-
werking, die niet alleen kostbaar is door het groot aantal steenen, soms 14 of 15, daarvoor be-
noodigd, en door de menigte misdrukken, die onvermijdelijk zijn, maar daarbij zijn de lichte tinten 
onderhevig aan verkleuren en is hare harmonische ineensmelting der tinten en schaduwen nooit 
geheel zeker en altijd afhankelijk van de meerdere of mindere kunde en handigheid van den drukker. 
Niet alleen deze bezwaren worden vermeden door het procédé Eckstein, maar ook bovendien wordt 
daarbij het zoo kostbare en langen tijd vorderende graveeren der namen en omtrekken door eene 
veel eenvoudigere, vluggere en niet minder fraaie bewerking vervangen. De kaarten der residenties 
van Java bevatten niet minder dan ruim 200 nuances van kleuren. Al die nuances en de letters der 
namen enz. zijn voortgebracht door slechts 4 steenen. De behandeling der steenen is in hoofdzaak 
als volgt: De steen wordt eerst door eene gemakkelijke bewerking in eene donkere kamer met 
nitras argenti bedekt, ten einde een gephotographeerd beeld te kunnen ontvangen van de kaart, die 
gedrukt moet worden. De negatieve photographische afbeelding op glas, wordt daarna op den steen 
gelegd en nu aan het zonlicht blootgesteld, totdat het beeld genoegzaam is opgenomen als wanneer 
dit gefixeerd wordt. Dezelfde bewerking met hetzelfde negatief ondergaan achtereenvolgens al de 4 
steenen. Zoo wordt dus op die steenen eene gephotographeerde teekening der kaart gebracht, zoo 
volkomen aan elkander gelijk, en met zulk een zuiverheid, spoed en weinig kostbaarheid, als door 
geene andere bewerking te bereiken is. Hierna wordt de steen bedekt met een dun, doorschijnend 
laagje van een mengsel van witte was, stearine en asphalt, dat als het droog is, door middel eener 
griseermachine met eenen fijnen botten diamant over de geheele oppervlakte, tot op den steen, met 
fijne evenwijdige lijntjes doorsneden wordt, 8 tot 20 op eenen millimeter. Hetzelfde wordt ook 
kruislings gedaan. Daarop worden al de deelen, die op de kaart wit zullen blijven, overdekt met een 
laagje asphalt in terpetijn verdund en den steen rondom met een opstaand randje of dijkje van was 
omgeven. Alsdan wordt de steen gedurende één halve minuut met een zuur bedekt, dat op den 
lithographischen steen een bijtende kracht uitoefent in de kruislijntjes die door den diamant ontbloot 
zijn. Dit zuur bestaat uit een mengsel van acidum nitricum, alcohol en water. Nadat dit vlug met 
water is afgewasschen, is de steen, op de plaatsen waar dit zuur gewerkt heeft, genoeg geëtst voor 
de zachtste tinten. Waar nu deze zachtste tinten blijven moeten, wordt een laagje lithographische 
inkt opgebracht, welke verhindert, dat op die plekken dieper geëtst wordt en tevens de kruislijnen 
geschikt maakt voor het later ontvangen van den drukinkt. Zoodra die lithographische inkt droog is, 



wordt de steen aan eene tweede bijting van hetzelfde zuur, doch ééne minuut langer, blootgesteld. 
Hierna wederom afgewasschen. Nu worden weder al de gedeelten die met deze tweede tint moeten 
gedrukt worden, met lithographischen inkt bedekt. Op dezelfde wijze wordt, na 2 1/2 minuut etsen, 
de derde tint, na 4 minuten de vierde tint en zoo vervolgens verkregen; echter met dit onderscheid, 
dat met de 7de tint de kracht van het zuur verdubbeld, maar daarentegen de tijd op eene halve 
minuut gereduceerd wordt. Nadat dan deze bewerking zoo dikwijls herhaald is als voor de kaart 
noodig is, wordt alle asphalt en lithographische inkt door terpetijn van den steen verwijderd en is 
deze gereed om ééne kleur in al hare nuances te ontvangen en af te drukken. Eén steen dient om 
het blauw, de tweede om het geel en de derde om het rood te drukken. Daar, waar slechts ééne 
dezer kleuren in de kaart moet aangewend worden, bijv. het blauw voor het water, worden op de 
andere steenen die plaatsen bedekt en ongeëtst gelaten; daar, waar bijv. gelijke tinten van blauw 
en geel elkander bedekken, wordt groen gevormd; is blauw sterker, dan verschijnt er blauwgroen; 
heeft het geel de bovenhand, dan geelachtig groen. Op dezelfde wijze worden verschillende tinten 
van paarsch gevormd, door blauw rood enz., als men wil tot in het ontelbare toe. De vierde steen is 
bestemd on de zwarte lijnen en namen te drukken. De zwarte lijnen van wegen of omtrekken 
worden met autographischen inkt door middel van de pen op den steen zelven geteekend, waarbij 
het reeds vermelde photographishe beeld, dat op den steen overgebracht is, tot gids dient. Doch de 
letters worden daarop gebracht door middel eener andere bewerking, die de heer Ekstein typo-
autographie genoemd heeft. Hiertoe wordt een soort van stempelpersje gebezigd, dat geschikt is 
gemaakt om telkens éénen naam met gewone drukletters, van allerlei grootte en in allerlei gebogen, 
ronde of schuine vormen, te drukken. Met dit persje worden de namen, die op de kaart voorkomen, 
één voor één met autographischen inkt op gestijfd papier gedrukt en wel op een afdruk van den 
blauwen steen, welke dient om als leidraad te verstrekken voor de juiste plaatsing der namen. 
Als al de namen afgedrukt zijn, wordt dit papier, dat door de stijfsel gekrompen was, vochtig 
gemaakt, totdat het weder zijne oorspronkelijke grootte herkregen heeft, op den steen gelegd en 
worden de letters door drukking op dien steen overgebracht. Het papier wordt daarna verder door 
water van den steen verwijderd. Zoo worden derhalve de getrokken lijnen en de letters bij het 
drukken te zamen afgedrukt.Dit is in het kort de behandeling volgens de nieuwe methode van den 
heer Eckstein. Het is hier de plaats niet om te vermelden welke bijzondere zorgen daarbij in acht 
moeten genomen worden. Bij, die eenigszins bekend is met den gewonen steendruk en die de 
kostbaarheid van graveeren, den langen tijd die daarvoor benoodigd is, de groote moeite om 
zuiverheid van kleuren en van druk te erlangen vergelijkt met deze hoogst vernuftige methode van 
den heer Eckstein, vooral hij, die dit resultaat daarvan aandachtig beschouwd heeft, namelijk de 
kaarten van Java of die van Zwitserland, ware juweeltjes van uitvoering, welke als modellen op de 
aardrijkskundige tentoonstelling te Parijs of op de jongste vergadering van het aardrijkskundig 
genootschap aanwezig waren, hij zal nu gereedelijk inzien waarom die kaarten, overal waar zij 
gezien zijn, de bewondering van deskundigen opwekten en hij zal instemmen met de woorden van 
den heer Versteeg, dat het Topographische bureau te ’s-Hage de trots is van Nederland.         

 
05-09-1876 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Te koop een ijzeren POINTUURRAAM ten behoeve van een Steendrukpers voor het 
zuiver registerdrukken en pasdrukken van kleuren, groot 75 x 54 cm., uit de fabriek van B. 
DONDORF te Frankfurth. Prijs ƒ30.-. Brieven onder motto “Poituurraam”, Bureau van dit blad. 
 
24-07-1877 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Prijscourant van WED. F.HERFKENS & ZOON, te UTRECHT. 
…Steendrukpers (ijzer) gewoon formaat ƒ125.-, Steendrukpers (ijzer) groot formaat ƒ135.- 
 
25-02-1878 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
De h.h. Emrik en Binger, steendrukkers te Haarlem, hebben een kunsttempel vervaardigd, 
welke bestemd is voor de internationale tentoonstelling te Parijs. De voortreffelijke uitvoering van 
dit kunstgewrocht is een bewijs, dat de lithografische inrichting van genoemde firma op een schoone 
hoogte staat. 
De kunsttempel, versierd met de wapens van Nederland, Haarlem en Noord-Holland, geeft boven en 
onder de verschillende onderscheidingen aan welke genoemde firma zoo binnen- als buitenlands ten 
deel vielen en draagt verder het beeld van Apollo, omgeven met de attributen op het gebied der 
steendrukkunst. Eenige vakken waarin de tempel verdeeld is, bevatten een fraaie reproductie, naar 
een der meesterstukken van Frans Hals, en verder aquarellen en oleographieën. –Op de achterzijde 
zijn o.a. aangebracht illustratiën in verschillende genres voor boekwerken vervaardigd ten dienste 



van binnen- en buitenlandsche uitgevers. Het geheel bevat slechts een greep uit de uitgebreide 
verzameling van hetgeen door de gunstig bekende inrichting in het licht is gegeven. 
 
26-09-1879. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 
De nationale tentoonstelling te Arnhem van 1879… De heer J.J. Coers (Arnhem), een der 
firmanten, heeft een boekdruk- en een steendrukpers in werking; de laatste vooral, waarop men 
platen voor de  “van oudsher gerenommeerde” bundels van Alex, Verheull ziet drukken, trekt 
voortdurend een grooten kring van toeschouwers… 
 
19-03-1880 Suriname: koloniaal nieuwsblad en advertentieblad. 
... Wij ontvingen een circulaire, met de handpers van Téillac gedrukt, die voor het beste lithogra-
phisch werk niet behoeft te wijken. Verschillende lettersoorten, kleine teekeningen en tabellen 
komen in die circulaire voor en wij moeten erkennen dat we meenden steendruk voor ons te hebben. 
Het verwondert ons dan ook niet, dat het Fransche Ministerie van Oorlog deze persjes in grooten 
getale voor ’t leger heeft aangeschaft. Een pers met alle benoodigdheden, in een kistje gepakt, 
zoodat de geheele “drukkerij” door een knaap kan worden vervoerd, is verkrijgbaar tot een prijs, die 
inderdaad voor bijna niemand een beletsel behoeft te zijn om er zich één aan te schaffen. De heeren 
Van den Honert en Punt, Kalkmarkt no.7 te Amsterdam, hebben van den fabrikant de uitsluitende 
agentuur voor Nederland en de koloniën verkregen; tot hen wende men zich om nader ingelicht te 
worden. 

 
29-06-1880 Nieuwsblad van den boekhandel. 
Advertentie – TE KOOP AANGEBODEN: Een zoo goed als nieuwe STEENDRUKPERS met steenen, 
waarop royal folieo post kan gedrukt worden. Te bevragen bij J.F. MARGADANT & CO., Rotterdam. 
 
28-11-1880 Algemeen Handelsblad  

        HAAGSCHE KRONIEK  
 ‘s-Gravenhage, 25 november 1880. 
De Peinture-Bogaerts, uitgevonden 
door den bekenden uitgever-drukker 
te ’s-Hertogenbosch, verdient dat 
men hare producten in het 
Agentschap, Hofstraat 13, alhier, 
aandachtig bezichtige. In beginsel 
behoort men tegen alle derge-lijke 
nabootsing te zijn, want zij geeft 
vóór iets te zijn wat zij niet is. De 
oleo-graphie of chromolithographie 
tracht op werktuigelijke wijze eene 
schilderij zoo-danig na te bootsen, 
dat de beschouwer in den waan 
gebracht wordt, een schilde-rij voor 
zich te zien. De andere vormen van reproductie, gravure, steendruk en houtsnede, vertolken het 
kunstwerk op hunne oorspronkelijke schilderij als strass tot den diamant. Daar nu echter zeer weinig 
menschen diamanten kunnen koopen, en velen den hemel danken, dat het strass is uitgevonden, 
dient men rekening te houden met dezen tak van kunstnijverheid. En wordt die tak met zóóveel 
talent en bedriegelijke waarheid beoefend als de heer Bogaerts zulks doet, dan zou men den 
onkundige wel den raad willen geven, er terdege op te passen, dat hem nimmer eene 
chromolithographie of liever eene peinture Bogaerts door een of anderen slimmen gast voor eene 
echte schilderij verkocht wordt...Ik geloof, dat de Peinture-Bogaerts grooten opgang zal maken, 
omdat zij voldoet aan de behoeften van het groote publiek, dat meer prijs stelt op de kunstige 
nabootsing van een schilderij, in gouden lijst gevat, dan aan een ets of gravure, die hoogere 
artistieke waarde heeft, maar misschien drie- of viermaal zoo duur is. 

 
Peinture Bogaerts” werd opgericht door Henri Bogaerts (1841-1902). Zijn  beide zonen waren 
compagnons. Na de dood van zijn zoon Henricus Aloysius Wilhelmus Maria Bogaerts in 1933 werd de 
“peinture” opgeheven.Kunstschilders werden vaak fotograaf, omdat zij in staat waren de vergrote, 
onscherpe portretfoto’s bij te werken. “Peinture Bogaerts” uit Boxtel ontwikkelde een eigen porcédé 
om met hulp van fotografie/lithografie in olieverf geschilderde portretten te leveren. 



1881 Tentoonstellingcatalogi van hulpmiddelen voor den boekhandel. 
Advertentie -  Fabriek van Boekbindersmachines en Gereedschappen van 
WED. F. HERFKENS & ZOON, te UTRECHT.  …  
No.14  Steendrukpers, form. 40 x 52 centim. ƒ 105.- 
No.15               ,,               54 x 70     ,,          125.-  
No.16               ,,               65 x 85     ,,          140.- 
No.18               ,,               75 x 110   ,,          175.- 
De persen No. 14 en 15 worden geleverd met één slinger, No.16 met twee slingers en No. 17 met 
twee slingers en drie retoûschroeven aan het hoofd… 
 
09-11-1881 Bataviaasch handelsblad - Koninklijke Besluiten - Bij resolutie van den Minister van 
Koloniën is de heer A. Leqet, steendrukker te Leiden, gesteld ter beschikking van den Gouv.-
Generaal van Ned.-Indië, om te worden benoemd tot steendrukker (civiel ambtenaar) bij het 
lithographisch tablissement te Batavia. 
 
15-11-1881 Het nieuws van de dag: kleine courant. 
Parijs Dezer dagen zijn te Parijs zes jonge lieden gevat, die met een steendrukpers de 
toegangsbiljetten van al de schouwburgen namaakten, om ze daarna in deftige logementen en 
koffiehuizen te verkoopen. Zij maakten daarmede uitmuntende zaken, maar slechts gedurende 
korten tijd, want de politie kwam de heeren weldra op het spoor en rekende hen in. 
 
16-11-1882 Arnhemsche courant. 
F. de Bas – In eene vergadering van het Natuurkundig Genootschap te 
Rotterdam heeft kapitein F. de Bas over de steendrukkunst in ons land 
gesproken. Vooral trad hij in eene uitvoerige beschrijving van de 
uitvinding van den chef der topografische inrigting te ‘s Gravenhage, 
den heer Eckstein en deelde daarbij mede, dat op de laatste 
internationale tentoonstellingen in Amerika, Frankrijk en Oostenrijk aan 
Holland de eere-ja de eenige plaats op het gebied der steendrukkunst in 
de Oude en Nieuwe Wereld werd toegekend door de bekwaamheid van 
den heer Eckstein.  
                                                         Carel Alfons Eckstein 1840-1925. 
 
 
05-03-1883 Leeuwarder courant – Charles Eckstein , uitvinder van het etsen van gewasschen 
tinten op steen – Terwijl de steendrukkunst bij Senefelder niet verder ging dan het drukken met 
zwarte inkt, was het Le Mercier, die er eindelijk in slaagde, er ook kleuren voor te bezigen, en thans, 
op 83-jarigen leeftijd, nog de vruchten geniet van zijn kunst. Het was Charles Eckstein, verbonden 
aan de typografische inrigting in Den Haag, die als uitvinder kan worden genoemd van het etsen van 
gewasschen tinten op steen. Op heldere  wijze werd uiteengezet hoe dit werd verrigt en welke 
voordeelen het opleverde boven de oorspronkelijke methode van Le Mercier, nadat eerst was 
uitgelegd, waarop de steendrukkunst berustte. Deze vond haar oorzaak in den wederkeerigen 
invloed der koolzure kalk, waaruit de lithographische steen bestaat, en de zelfstandigheden der 
middelen, waarmede de steen wordt bewerkt: gom, vet, zout- en salpeterzuren. Terwijl de gom zich 
gaarne met de kalkzuren verbindt, kan de chemische inkt (vet) zich met dit zamenstel niet 
verdragen. Wordt dus een lithografische steen met gom bewerkt en deze door de graveernaald 
ingesneden, dan zal de inkt slechts de insnijdingen aandoen, en blijft de ongegomden oppervlakte 
ongedeerd.Teekent men daarentegen op een ongegomden steen, en dit met zuur bewerkt dan zal 
de gom, over den steen uitgegoten, slechts dáár worden opgenomen, waar zich geen zuur bevindt. 
De voortreffelijkheid van het etsen van gewasschen tinten boven den gewonen kleurendruk bestond 
in de mindere kostbaarheid, de groote besparing van tijd en de meerdere voortreffelijkhed van het 
werk. Le Mercier had voor elke kleurnuance een afzonderlijken steen noodig. Het beeld moest 
daarvoor herhaaldelijk gecalkeerd en weder gecalkeerd worden. Daarbij behoeft het geen betoog, 
dat de kleurschakeringen zwak waren, omdat de lichte tinten door het vernissen eenigzins moesten 
worden aangedaan. Eckstein nu behoeft slechts drie steenen voor de drie kleuren: blaauw, geel en 
rood, en daarmede is hij in staat het zamenstel van alle kleuren: de regenboogkleur, te voorschijn 
te roepen. Zoodra een gedeelte van den steen geen afdruk moet geven , wordt het met asphalt 
afgedekt... 
 



15-06-1883 Nieuwsblad van den boekhandel. 
Advertentie – WERELDTENTOONSTELLING 1878. Eenige groote prijs voor boekdrukpersen. Het 
huis MARINONI van Parijs heeft op de Tentoonstelling te Amsterdam vijf persen geplaatst: Een 
Rotatiepers met vouwmachine, een pers “à retiration” voor illustraties, een Steendrukpers, een 
Boekdrukpers met één Cylinder, een Pers met pedaal “l’Utile”. Deze machines hebben de laatste 
belangrijkste verbeteringen. Zij zijn op de Tentoonstelling in werking, waar zij door Hollandsche 
werklieden bediend worden. Inlichtingen op de tentoonstelling (Machinegalerij). Brieven adresseeren 
aan Mr. A.BOURGEOIS, vertegenwoordiger van het huis, Nieuwedijk 181 Amsterdam. 
Honderd en zes persen van het huis MARINONI zijn in Frankrijk geleverd aan de drukkerijen van de 
Fransche Bank, van het Nationaal Zegel, van de Ministeriën van Binnenlandsche Zaken, Financiën, 
Post en Telegrafie, Oorlog en Marine. 
 
03-08-1883 Nieuwsblad van den boekhandel. 
Advertentie – STOOMDRUKKERIJ “AMAND”. Amsterdam. Warmoesstraat 147. Chromo’s en 
Oléographieën voor Heeren Uitgevers, fijne bewerking. Prentenboeken, Scheurkalenders, 
Boekomslagen, Boekplaatjes, Landkaarten, Bouwkundige teekeningen, Botanische en Medische 
Gravures, Etikettenfabriek, Photolithographie voor de reproductie op steen van bestaande houtsnêe- 
en kopergravures ook op vergroot en verkleind formaat. Werkende met veertien Stoomsnelpersen. 
 
27-08-1883 Het nieuws van den dag - Internationale Tentoonstelling – MACHINES. 
...Om de verhooging heengaande, vinden wij eene interessante collectie persen van Uyttereest te 
Brussel, voor letter- en steendruk, en daarenboven nog allerlei werktuigen die in een drukkerij te 
pas komen. Een schoon- en weerdrukpers, een stoomdruksnelpers en vooral de groote snelpers in 
het midden voor gewonen steendruk en kleurendruk trekken de aandacht door de goede vormen en 
de geacheveerde bewerking... 
 
11-09-1883 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Internationale Tentoonstelling. Machines XII …Ten slotte wijden wij nog eenige oogenblikken 
aan de drukpersen van Marinoni uit Parijs. Gewoonlijk zijn er dagelijks eenige persen aan ‘t werk, en 
kan men zich dus met eigen oogen overtuigen wat zoo’n pers vermag. Beginnen wij met de 
steendrukpers. Men kan daar zien hoe de gekleurde prenten worden gemaakt. Als afgewerkt 
voorbeeld, ligt daar b.v. een prentje van den vos en de ooievaar. Al de verschillende kleuren en 
tinten daarop worden verkregen, door hetzelfde stuk papier 7maal achtereen telkens met een 
andere kleur te bedrukken. Eerst komt er op het lichte blauw voor de kleur van de lucht; als de 
geheele oplaag die bewerking heeft ondergaan, worden de inktrollen en ook de steenen door een 
ander stel vervangen, waarop alles wat b.v. geel moet worden nu alleen inkt opneemt en afdrukt. 
Daarna het rood en zoo verder. ‘t Is duidelijk, dat het stellen van de steenen en het opleggen van 
reeds bedrukte vellen zeer nauw luistert, opdat elke kleur juist op zijn plaats komt; anders zou zich 
‘t verschijnsel voordoen dat op de centsprenten zoo vaak te zien is, dat nl. de kleur naast in plaats 
van op de teekening terecht komt. Die steendrukpers is in zijn soort zeer volmaakt, maar haalt toch 
nog niet bij de groote rotatiepers, waarop dikwijls een nummer van een dagblad wordt gedrukt… 
 
16-11-1883 Bataviaasch handelsblad. 
 Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling - AMSTERDAM, 6 October. 
In de Fransche afdeeling der Machinen-galerij worden wij vooral geboeid door de wereld beroemde 
persen van Marinoni te Parijs, van een man, die als gewoon werkman begonnen, thans een der 
grootste industrieëlen in zijn vak is. Er zijn altijd eenige van die persen- steendruk en gewone 
persen – aan den gang, zoodat men zien kan, hoe gekleurde prenten en ook couranten in zoo 
grooten getale mogelijk, binnen den kortsten tijd gedrukt worden. Prenten in zeven kleuren worden 
met verbazende netheid en snelheid vervaardigd, terwijl een rotatie-pers in één uur achttien 
duizend couranten van groot formaat aflevert. Zulk een pers heeft in ons land nog slechts het 
Nieuws v. d. Dag noodig, want de andere bladen hebben òf niet eene oplaag, die de behoefte er aan 
doet voelen, of er is niet zooveel haast bij het afdrukken. Roeloffzen en Hübner hebben intusschen 
hun persen van König en Bauër te Würzburg, waarbij de drukcylinders naast en niet boven elkaar 
liggen, gelijk bij Marinoni, - een verschil, dat echter van geen beteekenis is in de uitkomst. 
Of het mogelijk zal zijn in deze de machinerie nog te volmaken? ’t Is bijna ongeloofelijk, wanneer 
men in één minuut 300 dagbladen, aan beide zijden bedrukt, doorgesneden en drie maal 
toegevouwen, zonder rimpel of kreukel, van de pers ziet komen. 

	  



08-01-1884 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Koppermaandag – …Op het gebied der steendrukkunst mag de palm gereikt worden aan de firma’s 
Tresling & Co. en Gebr. Braakensiek. Beiden gaven door een schoone chromo-lithographie, in 
vergulde omlijsting, waarnaast de kalender met duidelijke letter is afgedrukt, een overtuigende 
proeve van den vooruitgang, die ook hierin bij ons te lande op te merken valt… 
 
17-02-1884 Algemeen Handelsblad - KUNST EN LETTEREN. 
Een kostbare Incunabelen-verzameling op het gebied van den steendruk bevindt zich in de 
nalatenschap van den onlangs te München overleden professor Heinrich Weishaupt. Zij werd reeds 
aangelegd door diens vader Frans Weishaupt, die als leerling van Senefelder en later als 
meesterknecht van de drukkerij bij de “K. Steuerkataser- Commission” als geen ander in de 
gelegenheid was om de eerste proef bladen en de zuiverste afdrukken er van uit de eerste hand te 
verzamelen. Frans Weishaupt zette dat geregeld voort en werd daarin met ijver en kennis gevolgd 
door zijn zoon Heinrich, die op hetzelfde gebied en bijzonder in den kleurdruk werkzaam was. 
Zoo vertegenwoordigt thans deze verzameling eene echte geschiedenis van deze uitvinding volgens 
elke methode en technische uitvoering uit de jaren 1797 en volgende tijdperken, waarbij later de 
proeven van kleurdruk en van de nieuwe metallographie werden gevoegd. Daaronder zij 
teekeningen op steen uit 1805 van den Koning van Holland, Louis Napoleon, van den generaal 
Lejeune en van verschillende artisten, een gefacsimileerde autograaf van den Beierschen kroonprins 
Lodewijk uit het jaar 1808, van een koperafdruk uit 1817, van den Vrijheer van Schilling uit 
Petersburg. Verder treft men er in zeldzame volledigheid de uitmuntendste exemplaren aan van de 
allerbeste en laatste bladen van voorname kunstenaars uit Weenen, Parijs, Londen en Petersburg, 
alsmede de nieuwste kleurdrukken uit Berlijn en Amerika, terwijl men er ook handteekeningen vindt 
en oorspronkelijke schetsen, welke voor lithographische vermenigvuldiging waren bestemd en als 
zoodanig zeer leerzaam zijn. De geheele verzameling is vertegenwoordigd door meer dan 160 
namen van artisten met 3500 bladen, waaronder ongeveer 2600 lithographiën, 60 oorspronkelijke 
handteekeningen en 840 kopergravuren. De daarvoor aangelegde naamlijst bestaat uit 30 vel in 
handschrift. 

 
25-06-1884 Het nieuws van de dag: kleine courant - Gemengd nieuws. 
Werd met de hectograaf reeds een groote stap voorwaarts gedaan wat de vermenigvuldiging van 
copiën betreft, deze wordt in vele gevallen door de autographische pers, waarvan men het aantal 
afdrukken onbeperkt kan noemen, verre overtroffen. Onder de verschillende soorten, welke hiervan 
bestaan, verdient om de eenvoudige samenstelling, den kleinen omvang en de gelijkheid van druk, 
die van E. Meillac, te Parijs, bijzondere aanbeveling. Zij was op de laatste tentoonstelling te zien, en 
men kon toen in de verspreide prospectussen lezen, dat, volgens ministrieele aanschrijving, al de 
regimenten der Fransche infanterie en gendarmerie, voor het copieeren van dagorders en brieven, 
van zulk een pers voorzien moeten zijn. De firma Van den Honert en Punt, te Amsterdam, heeft er 
den uitsluitenden verkoop van voor Nederland en zijn Koloniën. Behalve een pers met zinken plaat, 
wordt ook eene voor steendruk en een kleine typographische pers van denzelfden fabrikant door 
haar in den handel gebracht, en van geen dezer is de prijs zoo hoog, dat deze een beletsel voor den 
aankoop zou zijn. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
04-09-1884 Algemeen Handelsblad - IN DE KUNSTZAAL van het Plantage-
Panorama... 
Daar hebt ge bijv. D. Sluyter’s (1790-1852) “bombardement der stad 
Algiers door het vereenigd Engelsch en Nederlandsch eskader in den nacht 
van 26 Aug. 1816” en “de stad Algiers door hetzelfde eskader in brand 
geschoten en overwonnen in den ochtend van 27 Aug. 1816”; verder: “een 
doorsnede van het menschelijk lichaam”, vervaardigd ten  behoeve van een 
geneeskundig werk van professor De Riemer. Deze drie gravuren zijn in 
kleuren op de plaatdrukpers behandeld. Dat geschiedde natuurlijk slechts 
bij uitzondering, want het eischte veel tijd en moeite. Na de toepassing van 
den steendruk, die met zijne verschillende kleursteenen over zooveel meer 
hulpmiddelen beschikt, is het dan ook in niemand meer opgekomen staal-
kleurendruk te laten maken. De gelegenheid, om daarvan eens proeven te 
zien, komt derhalve niet dikwijls voor...     
 
                                             De juiste plaatsing van het menselijk lichaam – P. de Riemer,1818. 



	  	  	           “Het Bombardement van Algiers, in de nacht van den 26 Augustus 1816”  van Dirk Sluyter. 	  
 
11-10-1884 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad.FAILISSEMENT. 
ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE: ’s-Gravenhage, wed.E Spanier, steendrukster. 
Cur. Mr. J. Addink, Dennenweg 124b. A.E. Spanier, steendrukker, wed. E.Spanier & Zoon.  

	  
21-10-1884 Het nieuws van de dag: kleine courant. 
Zaterdag deelde de heer dr.  I. Dornseiffen mede met welke boekwerken de bibliotheek van het 
Genootschap verrijkt was. Onder deze was een getrouw facsimilé van een kaart van het Romeinsche 
Rijk en wat daarbuiten ligt. Zij is aanwezig in de Hofbibliotheek te Weenen en daar gekomen uit de 
nalatenschap van een geleerden oudheidkundige, Pensinger te Ausburg, welke haar van 1507 tot 
1564 in zijn bezit had. Zij werd, naar verschillende gegevens, gemaakt door een dominicaner 
monnik van Colmar in 1265 en werd in 1507 te Worms voor 40 Ducaten verkocht. De kaart bestaat 
uit 11 bladen perkament, ofschoon er oorspronkelijk 12 gezegd worden bestaan te hebben, in 
kleuren geteekend. Het ex. dat, nu ter bezichtiging lag, was in 1868 in steendruk in Frankrijk 
uitgegeven door Desjardins, die er een belangrijksten tekst bij schreef, en, naar sprekers meening, 
op het oogenblik het eenige ex. in ons land. De voorstelling is gelijk aan een kaart, in gewonen vorm 
op caoutchouc geteekend, en dan bovenmate uitgerekt, zoodat ons land er bijna als een streepje op 
voorkomt, de Middellandsche Zee als een lint enz. Zij is, in het geheel ruim 7 meter lang en 
ongeveer een derde meter hoog. De beschadiging aan de kaart in den loop der tijden was slechts 
gering; deze werd vooral beperkt door het op kartonbladen plakken, hetgeen voor eenige jaren 
geschiedde. 
 
17-12-1884 De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad. 
Particuliere drukkerijen – omtrent de in Indië bestaande particuliere drukkerijen zijn in het Kol. 
Versl. over 1883 voor het eerst eenige opgaven verzameld, volgens welke het aantal dier 



inrichtingen beliep: op Java 23 , in de buitenbezittingen 6. Van deze 29 drukkerijen behoorden er 26 
aan Europeanen, 1 aan het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam, 1 aan een Chinees 
en 1 aan een Arabier. Voor zooveel uit de opgaven is na te gaan, werken er 2 met stoompersen, 20 
met snelpersen of met snel- en handpersen, 4 uitsluitend met handpersen, 1 met een steendrukpers, 
terwijl van 2 drukkerijen de soort der persen niet is opgegeven… 
 
01-06-1885 Rotterdamsch nieuwsblad. 
De Technische school voor steendrukkers te Parijs zal in het begin der maand Juni geopend worden. 
Zij is ingericht voor twintig leerlingen, waarvan het minimum van den toelatingsleeftijd op veertien 
jaren is gesteld; een tweede voorwaarde is, dat de leerlingen Franschen moeten wezen. Het 
schoolgeld zal 4 frank per maand bedragen. De leercursus zal het steendrukken, teekenen en 
schilderen omvatten. Onder steendruk is begrepen de letterdruk, het teekenen met pen en inkt, het 
decalqueeren, kleuren, potlood- en chromo-werk, en de beginselen der steendrukkunst. Het 
teekenen geschiedt naar voorbeelden en naar de natuur. Het schilderen zal in water- en olieverf 
onderwezen worden. In iedere afdeeling zullen jaarlijks prijzen worden uitgedeeld. De cursus loopt 
over vier jaren. 

 
13-07-1885 Het nieuws van den dag: kleine courant - Kunst-Nijverheid. 
Aan het Verslag van het Museum van Nijverheid, dat ter algemeene vergadering van de 
Maatschappij van Nijverheid, van 13 tot 17 Juli te Alkmaar te houden, ingediend zal worden, 
ontleenen wij enkele bijzonderheden. 
...De hoogstbelangrijke vraag:”welke vakken van kunstvlijt zijn voor Nederland geschikt?” is 
bevestigend beantwoord voor den steendruk. Aanzienlijke bestellingen werden in dit vak uit het 
buitenland gedaan. Den directeur der topogr. Inrichting te ’s-Gravenhage, den Heer C.A. Eckstein, 
den verdienstelijksten onzer lithografen, werd, daar het eerelidmaatschap slechts voor buitenlanders 
bestemd is, een eerediploma aangeboden... 

                      
                     Uit “Atlas der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië. 1883-1885.” 

J.W.Stemfoort & ten Siethoff. Naar de nieuwste bronnen samengesteld en aan de regeering 
opgedragen. Gereproduceerd op last van het departement van koloniën. Aan de topographische 
inrichting te  ’s-Gravenhage. C.A. Eckstein. 1883-1885. 

	  
2-11-1885 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad - STADSNIEUWS.  ’s Hertogenbosch 
Door den heer B. Van Mantgem is zijn welbekende boek- en steendrukkerij uit de St.Luciënsteeg 
dezer dagen overgebracht naar de Singel bij de Vijzelstraat, in het voormalige huis De Fakkel. Bij de 
enorme vraag naar fijn drukwerk, waarvoor deze inrichting in de laatste jaren een goede reputatie 
heeft bekomen, was deze verandering meer dan noodig. Het publiek, dat in dit artikel gaarne 
persoonlijk zijn bestellingen doet, wordt thans ontvangen in een flink, ruim en goed verlicht bureau, 
waarachter de trap-, hand- en stoompersen onophoudelijk in de weer zijn. 



Achter de beide spiegels der winkelkasten prijken een paar grote staalkaarten van drukwerken en 
luxe-papieren. De fraaie lijsten, vervaardigd in de fabriek van den heer J. J. Höpken, zijn van 
geïmiteerd en geoxydeerd donker brons; bovenop prijken de relief-busten van Koster en Senefelder; 
de vaders van de boek- en de steendrukkunst. Deze stukjes zijn van terra-cotta, gegoten naar 
modellen vàn Bart van Hove, leeraar aan de Quellinusschool. De gansche inrichting geeft een 
goeden dunk van de snelheid en goede orde, waarmede alles er wordt uitgevoerd, en deze zijn 
ongetwijfeld, naast een bevallig uiterlijk, de beste aanbevelingen. 

	  
12-01-1886 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
De kalender van Ellerman Harms & Co. is gedrukt op een lithographischen ondergrond, waarvan de 
grijze kleur, door blauw en goud afgewisseld, een aangename indruk op het oog maakt, die zeker 
nog verhoogd zou worden,indien de teekenaar even gelukkig geslaagd was als dit van den drukker 
kan worden getuigd. De in den rand aangebrachte wapens pleiten echter weder in zijn voordeel, en 
de spreuk: “Saxa loguuntur” (de steenen spreken) die op eene er van te lezen staat, is eene niet 
onaardige hulde aan de Steendrukkunst gebracht. 
 
11-01-1887 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
De kalender van H.C.F. Cladder een bruin getinten in grijze omlijsting, waarin de portretten van de 
“uitvinders” der boek- en steendrukkunst zijn aangebracht, een vrij smaakvol geheel vormen… 
 
04-01-1888 Soerbaijasch handelsblad -NEDERLANDSCH-INDIE - Soerabaia, 4 Januari. 
Goed voorbeeld doet volgen. Een Chinees geeft aan de hand bij gelegenheid van zijn Nieuwjaar, 
evenals de Europeanen, in de Mal. Dagbladen hunne felitatien over en weer kenbaar te maken, liefst 
met Chineesche letters. Dat laatste zal nog al moeielijk gaan, tenzij steendruk gebruikt wordt. 
Chineesche types bezit, meenen wij, in Indië alleen de landsdrukkerij. 

 
29-06-1888 Java-bode:nieuws,handels- en advertentieblad - EENE AARDIGE TENTOONSTELLING. 
De correspondent van de N.R.C. schreef den 16den Mei uit Weenen:...eene internationale 
tentoonstelling van aanplakbiljetten...In de kunst om het publiek te dwingen zijne aandacht aan het 
aanplakbiljet te wijden, heeft geen natie het zoover gebracht als de Engelschen en de Amerikanen. 
De middelen om dit doel te bereiken zijn geheel verschillend; nu eens is het eene treffende 
voorstelling, dan weer eene eigenaardige teekening, een ander maal de reusachtige omvang van het 
biljet of een geestig onderschrift, dat de aandacht trekt. En dat die middelen, goed aangewend, 
nimmer hun doel missen, leeren de pillen van Holloway, de zeep van Pears, de pastilles van 
Géraudel, enz. De best geslaagde reclamemiddelen zijn onbetwistbaar de annonces van Barnum, die 
dan ook een hoofdsieraad dezer tentoonstelling genoemd mogen worden. Barnum heeft voor het 
annonceeren zelfs klassieke regelen vastgesteld, o.a. dat 200,000 dollars, op juiste manier voor 
annonce uitgegeven, eene dubbele, ja zelfs viervoudige ontvangst verzekeren, maar dat met 
geringe uitgaven voor reclame niet bereikt wordt. Naar zijne opvatting moet men òf in het geheel 
niet annonceeren, want annonces op 
kleine schaal is geld vermorsen. Dat 
Barnum dien regel zelf toepast, ziet men 
aan de reusachtige aanplakbiljetten in 
de Brumensäle alhier. Daar ziet men 
bijvoorbeeld op een vel, zoo hoog en 
breed als een kamermuur, Barnum’s 
menagerie in brand staan en de wilde 
dieren naar alle kanten vluchten. 
Teekening en kleurendruk zijn op effect 
berekend, en dit doel wordt dan ook 
volkomen bereikt; steeds verdringt zich 
eene menigte voor de olifanten, 
kameelen, leeuwen, tijgers, giraffen, 
nijlpaarden en verdere dieren, die 
angstig uit het brandende gebouw 
vluchten en door de verbijsterde 
wachters achtervolgd werden.  
 
                                                                             Barnum & Bailey  Circus Poster,1880              



En te midden van de rookwolken en vlammen ziet men in een boek het slimme gezicht van den 
eigenaar van al dit fraais, met het opschrift: “Barnum als feniks verrijzende uit de asch van den 
grooten brand van 1887”. Een andere vorm van reclame voor een toneelstuk is, dat aan de held of 
de heldin zeer groot en in sprekende kleuren eene plaats op het aanplakbiljet gegeven wordt. Een 
artist, die in Amerika gastrollen vervult, reist gewoonlijk met eene baal papieren bladen, waarop hij 
in de hoofdrol is afgebeeld en die telkens in de stad, waar hij optreedt, aangeplakt worden. Honderd 
zulke afbeeldingen kosten in zwarten druk ongeveer 14, en in kleurendruk 20 biljet, zoo groot als 
een huisdeur, waarop een booswicht, na zijn slachtoffer dronken gemaakt te hebben, het op de rails 
van den Underground-railway legt, terwijl een tweede persoon uit een hoek te voorscijn springt om 
den bewustelooze te redden. Het blad is, hoewel wat grof en met zekere nonchalance bewerkt, toch 
flink geteekend en gekleurd. Zulk een biljet is niet duur, want het kost maar 3 shillings per stuk. De 
Amerikanen en Engelschen hebben de gewoonte om bij de artikelen, voor het grote verbruik 
bestemd, geene onkosten van aanplakking te ontzien. Geheel anders handelen zij voor een debiet 
van dure zaken, bijv. machines; om die aan den man te brengen is aanplakken een zeer 
ondoelmatig middel, omdat de koopers slechts een kleinen kring vormen, die hoogstens de 
advertenties in de vakbladen raadplegen. Voor den afzet van articles en masse, zooals 
levensmiddelen, kleeren, toiletartikelen, enz., gelden weer andere regels; hiervoor moet men zich 
juist tot het groote publiek richten. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de verschillende annonces 
van Pears soap. De Engelsche ilustraties zijn altijd vol van origineele teekeningetjes, en ook op deze 
tentoonstelling ontbreken zij niet. Het zijn lachende of huilende kinderen die gewasschen worden, 
een neger die met zeep aan eenen kant geheel wit gewasschen is, een oude vrouw die een vuile 
jongen wascht, met het onderschrift: you dirty boy. Een aardig portret van Patti en Nillson, met 
Pears soap er onder, maakt ook een goed effect. Al die aanplakbiljetten zijn 2 à 3 vierkante meter 
groot. 
De Engelsche en Amerikaansche inzendingen trekken het meest de aandacht, en andere 
aankondigingen, die hoewel zij vaak artistieker en fraaier zijn, springen toch minder in het oog. Dit 
is onder anderen met de inzendingen uit Nederland het geval. Het is bekend dat onze nationale 
kleuren-en steendruk zeer gunstig bekend staat, dat het werk van Aad, Lankhout, Tresling en nog 
zeer vele anderen de concurrentie met het buitenland in het geheel niet behoeft te schuwen, en toch 
wordt er lang niet mede bereikt wat de Engelsche 
en Amerikaansche verkrijgen. Trouwens onze 
Nederlandsche aanplakbiljetten zijn minder 
schreeuwerig en minder op sensatie berekend. 
Onder deze inzending zag ik een annonce van het 
Paleis van Volksvlijt met een afbeeldsel van de 
gelaarsde kat, door Holdert, eene aankondiging 
van de stoomvaart-dienst tusschen Rotterdam en 
Londen, door Kuhn en Benedictus. Vooral fraai is 
Lankhout’s gesteendrukt aanplakbiljet der 
Nederlandsche Rijn-stoomvaartmaat-schappij 
tusschen Rotterdam en Mannheim. Verder zijn er 
nog reclames aanwezig van de stoomlikeur-stokerij 
van Hellebrekers te Rotterdam door Lankhout, van 
Heinekens bierbrouwerij-maatschappij door Amand, 
van Amsterdam, je bent eenig! door Faddegon; 
Van Blookers cacao-fabriek door Lankhout, en eene 
andere door Tresling, en ten slotte van Pfläging’s 
café chantant te Rotterdam door Vürtheim.  
Ook zijn er zeer fraaie aanplakbiljetten uit Frankrijk,  
België, Zwitserland, Duitschland, Spanje en Italië 
ingezonden. Onder deze zijn de Zwitsersche 
verreweg de mooiste, terwijl de aankondiging van 
eene geïllustreerde uitgave van Amici’s Olanda, 
waarop een Noord-Hollandsch landschap met een 
troep boeren en boerinnen in eene boerenkar is 
afgebeeld, zoowel wegens het onderwerp als de 
echt Italiaansche reproductie zeer de aandacht 
trekt.                                                                           Pears Soap “You dirty Boy” 1880. 

	  



26-08-1888 Tilburgsche courant -Amerika. 
In den winter, in Maart of in April van het aanstaande jaar, zal er te New-York eene nationale tabak-
tentoonstelling plaats hebben, welk plan onder de belanghebbenden grooten bijval vindt.Vijftig der 
grootste fabrikanten van New-York, Baltimore, Detroit, St. Louis en Philadelphia, bewerken de 
uitvoering van het ontwerp.De voorwerpen, die zullen tentoongesteld worden zijn: Tabak in bladeren 
en al de verschillende fabrikaten, die er uit gemaakt worden, met de machines in volle werking; 
steendruk voor etiketten; alle soorten van sigarenbanden, vervaardiging van kisten... 

	  
19-10-1888 Rotterdamsch nieuwsblad. 
Advertentie Een gebruikte Steendrukpers van middelb. grootte, doch in goeden staat, wordt te 
Koop gevraagd. Aanbiedingen aan de Delftsche Metaalwaren Fabriek van den heer A. LORREWA, te 
Delft. 
 
08-04-1889 Bataviaasch Handelsblad. 
Nederlandsche Brieven – Toen de heer C.A. Eckstein, in Januari j.l. in de “Vereeniging ter 
beoefening van Krijgswetenschap” alhier eene hoogst belangrijke voordracht hield over de 
Topographische Inrichting aan wier hoofd hij sedert 12 jaren staat, was het ondoenlijk eene rede, 
zoo rijk aan details, op het gehoor af te volgen en te extraheeren. Hare verschijning in druk maakt 
het nu mogelijk er een overzicht van te geven, dat voor de militaire kringen en voor allen die in de 
cartographie belang stellen, niet zonder gewicht zal zijn. 
De Inrichting, vroeger Archief van Oorlog en Topographisch Bureau geheeten, werd ingesteld bij 
koninklijk besluit van 14 Januari 1815 en bestond toen uit twee afdeelingen, van welke de eerste het 
eigenlijke Archief, belast was met het verzamelen, bewaren, rangschikken, registeeren, enz. van alle 
kaarten, plannen, memoires enz., de defensie van den Staat betreffende, en de tweede, het 
Topographisch Bureau, de werkzaamheden aan de militaire kaarten des rijks, de triangulatie, de 
waterpassingen, enz. moest verrichten. Reeds in 1818 werd van regeeringswege de hulp van 
Senefelder ingeroepen voor de oprichting van een lithographisch etablissement, en het geven van 
onderricht in het lithographiëeren, ten einde kaarten, plannen en andere gegevens te kunnen 
reproduceeren. Dientengevolge kwam in 1819 een broeder van Senefelder naar ‘s Gravenhage en 
gaf gedurende drie maanden het noodige onderricht in de steendrukkunst, doch in den eersten tijd 
werden op die wijze nog geen kaarten gedrukt, maar alleen autographisch schrift… Eerst in 1826 
werden de eerste kaarten op steen overgebracht en gedrukt, terwijl men zich vóór dien tijd daartoe 
alleen van de kopergravure bediend had. Na de afscheiding van België werd het bureau, dat 
achtereenvolgens te Bergen in Henegouwen, te Kortrijk en te Gend gevestigd was geweest, te 
Leiden geplaatst en in 1841 naar ‘s Gravenhage overgebracht en op nieuw met het archief van 
oorlog vereenigd; maar dit duurde niet lang, want in 1848 werd het er weder van afgenomen en tot 
een zelfstandig Topographisch Bureau gemaakt. In 1868 veranderde de titel van het bureau in 
“Topographische Inrichting”. Bij een nader koninklijk besluit van 27 Maart 1878 werd bepaald, dat 
aan het hoofd der inrichting zou staan een burgerambtenaar met den titel van directeur, waartoe de 
heer Eckstein werd benoemd. Aan dien directeur is een kapitein van den generalen staf voor de 
militaire cartographie toegevoegd. Het tegenwoordige personeel bestaat uit 18 vaste en 26 tijdelijke 
ambtenaren, alsmede 20 élèves.  
Èlèves zijn jongelingen, die van hun veertiende jaar af voorloopig worden aangenomen. Als zij 
blijken van eenigen aanleg geven, dan worden zij verder gratis opgeleid.  
De Topographische Inrichting beschikt thans over twaalf handpersen en twee snelpersen, welke 
laatste gedreven worden door een gasmotor van eeén paardenkracht, die slechts voor 40 cents gas 
per dag gebruikt… Aan de Inrichting is ook een speciaal archief verbonden. De directeur is belast 
met het beheer der rijke verzameling buitenlandsche kaarten, welke jaarlijks aanmerkelijk worden 
uitgebreid ten gevolge van de bestaande overeenkomst tot ruiling van cartographische producten 
tusschen Nederland en Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, Zweden, 
Noorwegen en de Vereenigde Staten… 
Reeds in 1864 begonnen de eerste onderhandelingen omtrent de reproductie der Residentie-kaarten, 
terwijl een jaar later de eerste Residentie, zijnde Bagelen, aan de Inrichting ter bewerking werd 
opgedragen. Nadat besloten was die kaarten in kleuren uit te geven, bleek reeds dadelijk dat een 
zoodanig werk volgens de bestaande en bekende procédés een twintigvoudigen druk zou eischen en 
dien ten gevolge ook voor elk blad 20 steenen zouden nodig zijn, hetgeen voor alle Residenties een 
aantal steenen zou vormen, te groot om tot eventueelen herdruk bewaard te kunnen worden. 
Bovendien bleken de kosten van matereel en drukken zoo aanzienlijk, dat het dringend noodzakelijk 
was een procédé te zoeken, waarbij arbeid en materieel tot een minimum werden teruggebracht. 



 
Topographische kaart der 
residentie Bagelen, 1870. 
Makers: W.C. von Schierbrand, 
R.F. de Seijff, K.F. Wilsen en 
Schirmer. Uitgave: ‘s 
Gravenhage, Topographisch 
B.ureau van het Ministerie van 
Oorlog. 
 
Deze kaarten toch, welke, 
door hare vele topographische 
détails en door de verlangde 
voorstelling van schier alle 
cultures der tropen, eene 
groote zorg, netheid en 
helderheid van kleur eischten, 
vorderden eene aaneensluiting 
en juistheid bij het in elkander 
passen, zoo als tot nog toe bij 
geen werk aan de 
Topographische inrichting was 
voorgekomen; terwijl het 
bovendien noodzakelijk was de 
tinten een grootere 
deugdelijkheid te geven tegen 
het verschieten dan tot 
dusverre had plaats gehad. 
Gelukkig mocht men er in 
slagen een procédé te vinden, 
dat aan die eischen te gemoet kwam. Door dit procédé werd het mogelijk om met drie kleuren – 
blauw, rood en geel – dus van drie steenen, en derhalve in drie drukken, alle kleuren en tinten terug 
te geven welke op de kaart werden verlangd, terwijl bovendien het verschieten werd voorkomen en 
men een effect van gewasschen tinten verkreeg. De verschillende tinten ontstaan door 
achtereenvolgende etsingen met salpeterzuur in den lithographischen steen; bij elke nieuwe etsing 
wordt de voltooide tint door afdekking met eene vette verf of wel asphalt aan de verdere inwerking 
van het zuur onttrokken. Ten einde den steen gelijkmatig toegankelijk te maken voor de inwerking 
van het zuur en tevens geschikt tot afdrukken, wordt hij bedekt met eene aan het zuur weerstand 
biedende couche of loog, welke over het geheele oppervlak der te maken kaart kruislings wordt 
doorsneden door een stompen diamant en wel met behulp eener automatisch werkende machine. 
Deze bewerking noemt men griseeren. De diamant legt den steen bloot en maakt hem daar ter 
plaatse toegankelijk voor het etsvocht, nadat eerst de witte gedeelten door afdekking met asphalt 
aan de werking van het zuur zijn onttrokken. Na de etsing wordt de couche opgelost en verwijderd, 
waarna de steen gereed is tot het ontvangen van den verlangden kleurinkt. 
Op deze wijze zijn de drie kleurentableaux verkregen van het blauw, het geel en het rood; elk 
daarvan geeft de kleur in alle gewenschte nuancen te zien. Volgt men in horizontale richting de drie 
naast elkander geplaatste kleurentableaux, dan ziet men, dat door het over elkander drukken van 
geel en blauw de groene kleur wordt verkregen; lichtgeel met donkerblauw vormt blauwgroen, 
terwijl donkergeel op blauw geelgroen geeft. Door in den steen het blauw of groen meer of minder 
diep te doen inwerken, ontstaan dus bij den druk alle tusschen nuancen. Evenzoo geschiedt de 
samenstelling van paars door bedekking van de blauwe met de rode kleur en van oranje door rood 
over geel te drukken, doch de omvangrijkste serie van schakeeringen verkrijgt men bij het over 
elkander drukken van de drie kleuren blauw, geel en rood. Door aan een of twee der drie kleuren 
ene zwaardere of lichtere etsing te geven, ontstaan weder alle nuancen van bruin, van grijs, van 
olijf groen, enz., zoodat men tenslotte, des verlangende, tot 500 nuancen van de drie steenen kan 
verkrijgen. 
Bij de reproductie der residentie-kaarten werd nog eene tweede, niet minder belangrijke vinding in 
het leven geroepen, welke nu ook op zeer uitgebreide schaal bij andere werkzaamheden wordt 
aangewend, namelijk de typo-autographie of het gebruik maken van de gegoten typen uit de 



boekdrukkerij voor de namen op de kaarten. Vroeger werden de letters voor een kaartwerk in steen 
gegraveerd, hetgeen veel zorg, ondervinding en tijd vereischte, terwijl bovendien ieder graveur een 
enigszins anderen vorm aan het letterschrift gaf, waardoor zelden aansluitend werk kon worden 
geleverd. Door de typo-autographie is dit nu niet meer noodig. Met eene bijzonder daartoe bereide 
vette inktsoort worden nu mobile typographische letters juist ter plaatse op de calque gestempeld 
en alzoo met de teekening op den steen overgebracht. Deze letters kunnen bij eenige oefening zoo 
scherp zuiver en mooi gestempeld worden, dat zelfs een graveur eene zoodanige gelijkmatigheid 
niet zou kunnen bereiken. Voor dit deel worden gebruikt een stempelpersje en verschillende bakjes, 
in welke laatste steeds de types voor het te stempelen woord worden vereenigd. Met dit procédé is 
het belangrijke vraagstuk opgelost, om op eenvoudige wijze teekening en typographie te vereenigen. 
Nog is dit slechts een verkort overzicht van ‘t geen er bij de vervaardiging der kaarten alzoo te pas 
komt. De heer Eckstein resumeerde het door mede te deelen, dat bij zijne Topgraphische Inrichting 
gebruik gemaakt wordt van de volgende procédés: 
Photographie, kooldruk op steen, gravure, overdruk op steen en zink, inwasschen op papier met 
vetten inkt voor de kleursteenen, heliogravure op steen, etsen van tinten, typo-autographie, typo-
heliogravure, heliogravure in halve tinten op steen, photo-lithographie en asphalt methode in halve 
tinten. Een achttal van deze procédés zijn aan de inrichting zelve in ‘t leven geroepen en daaronder 
beschouwt de heer Eckstein de typo-autographie als eene der belangrijkste vindingen, omdat tot 
nog toe geen enkel ander procédé zooveel voordeelen voor de Topographische Inrichting heeft 
afgeworpen als juist dit. 

 
Topographische KAART DER RESIDENTIE Besoeki, 1888. Maker: Nederlandsche Topografische   
Inrichting, Carel Alphons Eckstein, Den Haag. Techniek: Chromolithografie. 
 



 
 
12-02-1890 Algemeen Handelsblad. 
Er was een tijd, dat de steendruk bij kunstenaars en kunstvrienden in hoog aanzien stond. De 
kunstenaar zag zich niet langer afhankelijk van den plaatsnijder; hij nam zelf het malsche krijt ter 
hand en de verzamelaar kreeg in den steendruk een werk van de hand des kunstenaars zelven. 
Deze manier van verveelvuldigen had daarenboven het voordeel dat zij niet kostbaar was. Maar juist 
daardoor werd er veel misbruik van gemaakt, en zoodoende geraakte de steenteekening als 
kunstvoortbrengsel weer op den achtergrond. Intusschen was zij door zoo menigen bekwame hand 
beoefend, dat een groot aantal proeven van blijvende waarde aanwezig zijn. De kunsthandelaar 
Frederik Muller en Co. leveren daarvoor het bewijs in de naam- en prijslijst, dezer dagen onder de 
titel La Lithographie verzonden. Zij bevat voortbrengselen uit de Fransche, Nederlandsche, Duitsche, 
Engelsche en Russische school en verschaft derhalve eene belangrijke bijdrage voor de 
kunstgeschiedenis der laatste honderd jaren. 
 
25-06-1890 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – BOEK EN STEENDRKKERIJEN! 1 Steendrukpers van VAIRIN, Parijs. grootte van den 
Steen: 54x75cM.à ƒ1200…. 
Bovenstaande Machines ontvingen wij in ruil bij de levering van nieuwe groote Machines uit onze 
Fabriek en bevelen ze ten zeerste aan als zich in den besten toestand bevindende. Alle zijn tot in de 
kleinste deelen nagezien en goed vernieuwd; Gemakkelijke betalings-condities, 1 jaar garantie.  
“Schnellpressenfabrik Frankenthal”, Albert & Cie., Act.-Ges. te Frankenthal, Rheinbaiern. 
 
22-02-1891 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – TE KOOP VOOR SPOTPRIJS een STEENDRUKPERS waarin een vel glacee kan gedrukt 
worden met 5 vellen post. Steenen te zien bij M.LEVEE. KOESTRAAT 19. 
 
02-05-1891 Het nieuws van de dag: kleine courant. 
Advertentie – STEENDRUKPERS te Koop, mod. JAN Dal te Utrecht, bakruimte 68x56 centim., met 
50 ¼ post Steenen, geel en blauw, voor 120 Gulden. Br. Fr., motto Steendrukpers, Nieuws v/d Dag. 
 
04-06-1891 Rotterdamsch nieuwsblad – Toepassing glazen platen in de lithographie – Men 
heeft in Duitschland een nieuw gebruik gevonden voor geslepen glazen platen. De heer Frederick 
Winterhoff, te Keulen, stelde onlangs in die stad een aantal glazen platen ten toon. Bestemd om in 
de plaats te komen voor de steenen in de lithographie. De voordeelen, die men aan de glazen platen 
toeschrijft, zijn: een kleiner volume, de snelheid waarmede men afdrukken maakt, de afwezigheid 
van aderen en vlekken, die men zoo vaak, vooral op steenen van groote afmeting, vindt, en de 
kostende prijs, die enorm veel lager is. De afdrukken met glazen platen verkregen, zijn even helder 
en fijn als die op de beste steenen vervaardigd. Een patentbrevet is genomen voor het procédé om 
deze glazen drukplaten te bereiden en een complete beschrijving zal weldra verschijnen in het blad 
Diamant, dat zich zeer gunstig uitlaat over de resultaten, tot dusver verkregen. 
 
15-01-1892 De locomotief:Samarangsch handels- en advertentieblad. 
Mohammedaansche Théologie – De reeds zoo vaak door ons om zijne verdienstelijke werkjes 
geprezen Sejjid Oesman bin Abdallah te Batavia heeft opnieuw een nuttig geschrift door zijn eigen 
steendrukpers het licht doen zien… Deze nieuwste editie van dat immer “voor het laatst” 
terugkeerende tractaatje was in het Maleis geschreven, volgens voorgeven uit het Arabisch 
vertaald… 
 
06-03-1892 Algemeen Handelsblad. 
Steendrukkunst – De dichters hebben de lente altijd voorgesteld als een jong meisje, maar sinds 
eenige jaren schijnt zij hen tot schande te willen maken. In de laatste jaren toch doet zij eer aan 
een knorrige oude dame denken, met hare buien van vinnige koude, sneeuw en regen, afgewisseld 
door een karig zonnetje. En even afwisselend als zij, zijn in het voorjaar de gedrukte kennisgevingen, 
die wij ontvangen. Treurig en blijde: de eenen sprekend van lijden en droefheid, de anderen van 
vreugde en hoop. Formulieren beiden, voor de eene soort, meldende het voor altijd stil-zijn van 
goede liefdevolle harten: eentonig met hunnen zwarte rouwrand; de andere soort in rijke afwisseling, 
kleurig, verguld, die het welkome bericht brengen, dat twee harten elkander gevonden hebben. Wie 
zou dezen laatsten niet de voorkeur geven boven de eerste? Hoe groot die voorkeur is, bewijst wel 



de phantasie, waarmede ze ontworpen worden. Wij zagen dat deze week ter boek- en 
steendrukkerij “De Fakkel” van de firma B. VAN MANTGEM, Singel bij de Reguliersbreestraat. Dat is 
een afzonderlijke Nederlandsche nijverheidstak geworden en wanneer men ons wel eens gebrek aan 
nijverheidsmaak verwijt, in dit opzicht: de kennisgevingen van verlovingen en huwelijken, wordt een 
gunstige uitzondering gemaakt. 
Wij zullen niet trachten een denkbeeld te geven van dit werk der firma VAN MANTGEM: de phantasie 
en de smaak die er aan besteed werden, tarten elke beschrijving. Zoo is ‘t ook met het 
steendrukken van menu’s, visitekaartjes, balboekjes e.d. Het getal visitekaartjes, dat de firma VAN 
MANTGEM sinds hare oprichting heeft afgeleverd, bedraagt meer dan tien millioen en voor de 
fabricatie van een en ander heeft men groote werkplaatsen en vele werklieden, waarvan 
onderscheidene werkelijk kunstenaars zijn in hun vak. Hun werk is dikwijls zoo fraai, dat er slechts 
met ingenomenheid van melding gemaakt kan worden. 
 
03-08-1892 Algemeen Handelsblad - De Tentoonstelling in “Volksvlijt” - Het Boek. 
Hetzelfde verschijnsel, wat zich in de meeste takken onzer kunstvlijt voordoet, valt ook waar te 
nemen bij den steendruk: hij heeft niets op zichzelfs, in dien zin namelijk, dat hij geen Nederlandsch 
karakter draagt. De teekenaar werpt steelsche lonkjes naar de hem omringende landen; in zijn 
eigen vaderland schijnt hem niets aan te trekken. De steendrukkunst is een plant van Duitsche 
bodem, aanvankelijk hier ter lande, zooal niet overgebracht, dan toch verzorgd door zonen van het 
Duitsche rijk. Die invloed is nog altijd merkbaar, hoewel ook vele Nederlanders zich in verloop van 
tijd aan die kunst hebben gewijd. Blijkbaar gevoelden zij zich echter onmachtig, oorspronkelijk, dat 

is zichzelf te zijn en bleven zij zich, met meer of minder bevalligen 
tred, in de eenmaal ingeslagen richting voortbewegen. Er was een 
tijd dat zelfs in Frankrijk de steendruk bij kunstenaars van naam in 
hoog aanzien stond en bij ons te lande bijv. een man als August 
Allebé onder hare beoefenaars telde. Het krijt, de inktpen en het 
graafijzer, waarmede de steen wordt behandeld, bleken 
menigmaal de schoonste werkingen teweeg te kunnen brengen. In 
de kunst-wereld is hij niettemin thans door andere 
verveelvuldigingsmiddelen grootendeels verdrongen.Bij kaarten of 
ander drukwerk, waar het eenvoudig op verscheidenheid van kleur 
en niet op kunstvolle kleurschakeering aankomt, kan dikwerf een 
kleursteen worden uitgewonnen doordien men, twee kleuren over 
elkaar drukkende, door vermenging op de aangewezen plekken 
vanzelf een derde kleur in het leven roept. Dat de kleurendruk hier 
ter lande met vrucht beoefend wordt, bewijst het betrekkelijk 
groot aantal bloeiende inrichtingen, waarvan er enkelen 
belangrijke orders voor het buitenland uitvoeren. De ten toon 
gestelde platen zijn dan ook meerendeels door Engelsche en  

Heine uit Ausgewählte Gedichte   Duitsche teekenaars ontworpen. Bedrieg ik mij niet, dan is aan 
Litho van August Allebé, 1858.     slechts twee de naam van een Nederlandschen kunstenaar  
                                                 verbonden. Zij zijn niet 
gelukkiger dan de overige. Laten wij er eene, die van de Kon. 
Ned. Beiersch-Bierbrouwerij, eens meer van nabij bekijken. 
Ziedaar nu een ontwerp, waar iets van te maken ware 
geweest. Het betreft de aankondiging van een Nederlandsch 
artikel en wel in tegenstelling met een Beiersch. Maar wat 
krijgen we te zien? Een tafel van een blaadje Belgisch marmer 
op een ijzeren, in Duitsland of naar Duitsch model gegoten 
voet. Daaromheen groepeeren zich drie personen in 
hedendaagsche kleeding, waarom men lacht zoodra zij uit de 
mode raakt, omdat men dan eerst ziet, hoe onbehagelijk stijf 
zij is.Hieruit volgt, dat men een volleerd teekenaar en 
talentvol schilder kan zijn als Ernst Witkamp, zonder oog te 
hebben voor schoone, verantwoorde vormen en lijnen waar 
het een gebouw, een betimmering, een meubel, de snede van 
een letter en den samenhang, kortom den stijl eener 
voorstelling betreft. 
                             Affiche van Witkamp en v.d. Waay, 1890. 



  
Het opmerkelijke hierbij is dat diezelfde kunstenaar door de Chineesche prent, ten behoeve van 
Brandsma’s theehandel ontworpen, bewezen heeft wat in tegenover-gesteld geval verkregen kan 
worden. Maar daar heeft hij naar eenheid, naar stijl gestreefd. Alleen het opschrift staat er weer wat 
onbeholpen bij en geeft iets onrustigs aan de even fraai geteekende als gekleurde plaat. De letter 
had in Chineeschen trant vervormd kunnen worden – dat bewijst menige letterproef voor 
schoonschrift – zonder in duidelijkheid te verliezen... 

                             
11-08-1892 Arnhemsche courant. 
Van de Tentoonstelling voor den Boekhandel en aanverwante vakken in het Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam … Goed heeft de uitgever Joh. Ykema te ‘s-Gravenhage, begrepen, welke 
eene uitnemende reclame “het zien gebeuren worden” is. Op de groote steendrukpers van Newsum 
Wood Dyson & Co. wordt, zooals wij reeds zeiden, eene fraaie plaat in twaalf kleuren gedrukt, die 
bijzonder de aandacht trekt om de voorstelling: spelende katjes. Deze chromolithografie nu is onder 
den titel “Bedorven lievelingen” als premieplaat bij het bekende tijdschrift Voor ‘t jonge Volkje 
gevoegd. Hoevelen niet onder dat jonge volkje, die de kleurplaat hebben zien worden, zullen eene 
onuitwischbare herinnering behouden aan de pers en aan… het tijdschrift van Ykema. 
 
15-08-1892 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
De Boekhandeltentoonstelling … Alvorens nu de plaatdrukkerij te betreden en daarbij tevens het 
gebied der nieuwere illustratie, dienen we een oogenblik althans stil te staan bij de steendrukkunst, 
welke ten onzent met zooveel succes wordt beoefend en ook ter tentoonstelling goed is 
vertegenwoordigd. Onder de groote lithografische inrichtingen, welke hier te lande met succes 
werkzaam zijn, bekleedt de firma L.van Leer & Co. een eerste plaats. Het is toch een bekende zaak, 
dat deze firma in hare fabriek groote bestellingen uitvoert voor Engeland en zeer dikwijls aan haar 
moet worden gedacht, wanneer men op de gekleurde platen der Engelsche Kerstnummers het 
bescheiden “printed in Holland” leest, wat de Engelschen slechts noode erkennen. Hier werkt de 
firma Van Leer op een snelloopende, zwaargebouwde lithografische pers van Newsum Wood Dyson 
& Co., uit Leeds, en drukt een premieplaat voor “het Jonge Volkje”, welke tegelijk moet dienen voor 
een Kerstnummer van het Engelsche Kindertijdschrift “Chatterbox”. De spelende katjes op de plaat 
worden elf maal langs verschillende kleursteenen gevoerd en komen dus elf maal ter perse vóór zij 
als “de bedorven lievelingen” worden afgeleverd. 
Trouwens dit werk is nu reeds sedert het begin der tentoonstelling ten einde gebracht, want dezer 
dagen hebben de veelkleurige katten de pers verlaten en zijn vervangen door een reclamebiljet voor 
een Belgische cacaofabriek, dat tien drukken vereischt. 
Het is interssant te zien hoe de geleidelijke gang is van dergelijk werk, hoeveel zorg en overleg er 
noodig is om dit ingewikkeld samenspel van kleuren te krijgen. Naast de pers is een kiosk ingericht, 
waarin de heeren Van Leer stalen hebben verzameld van de showcards, reclame-biljetten en 
dergelijke, welke bij duizenden hunne fabriek verlaten, grootendeels voor het buitenland. Als 
voorbeeld van een groot reclamebiljet hangt aan een der achterwanden van deze tent een plaat van 
160 bij 13 cm op één vel gedrukt, minder belangrijk uit een artistiek dan wel uit een technisch 
oogpunt, omdat de kleuren, zelfs op dit groote stuk, overal volkomen sluiten. Elders in de zaal, ter 
linker van den hoofdingang, vertoont de firma van Leer nog een geheelen wand met proeven van 
steendrukproeven voor den boekhandel. De lithografische snelpers van Marinoni in de inzending van 
den heer van Dijk wezen we reeds aan. Aan den voet van het orkest is een andere steendrukpers 
van de Schnellpressenfabrik Frankenthal, waarop een andere bekende Amsterdamsche firma, Jos. 
Vaz Dias & Co., drukwerk levert. Daarbij is een reuzenboek opgericht, het grootste ter 
tentoonstelling, waarvan de bladen zijn voorzien met proeven van fraaie adreskaarten, 
reclameplaatjes en ander werk, dat in de drukkerij der heeren Vaz Dias werd vervaardigd. In 
weerwil van de nieuwere manieren van reproductie, welke telken jare worden verbeterd en 
uitgebreid, heeft de steendrukkunst voortdurend terrein gewonnen, voornamelijk ten behoeve der 
groote nijverheid… 
Tot de voornaamste wijze van reproductie behooren: de chemiegraphie of zincographie, waarbij een 
afbeelding, met vetten inkt op overdrukpapier geteekend, op zink wordt overgebracht en daarin met 
behulp van bijtend vocht wordt geëtst; de photolithographie, waarbij de afbeeldingen met behulp 
der photographie op den steen wordt overgebracht; de phototypie of lichtdruk, waarbij de 
photographische plaat als medium dient om het zonlicht te laten inwerken op een gelatinelaag, 
welke wordt verhard en waarvan daarna op de pers afdrukken kunnen worden genomen. 



Van de eerst bedoelde wijze zijn nog verschillende andere toepassingen afgeleid, zooals de 
photozincographie, waarbij de afbeelding direct door middel van de photographie op het zink wordt 
overgebracht, en de autotypie, waarbij de halve tinten en ineenvloeiende schaduwen der 
photographie worden opgelost en verdeeld door het aanbrengen van een netwerk, dat gedurende 
het exposeeren van het negatief verschoven wordt. Al deze methoden en de verschillende 
wijzigingen, welke zij in de laatste jaren hebben ondervonden, zijn hier door velerlei illustratiën 
vertegenwoordigd, zoowel door inzendingen uit enkele groote buitenlandsche als uit Nederlandsche 
kunstinrichtingen. Zelfs voor den  deskundige is het dikwijls niet onmiddelijk duidelijk welk procédé 
gevolgd is, en daarom mag het den leek wel vergeven worden wanneer bij “von Alledem so dumm” 
alleen nagaat of het resultaat van zooveel scheikunde en techniek inderdaad fraaie illustratiën geeft. 
Hij mag dat wel doen dunkt ons in het vertrouwen, dat vele dezer uiterst vindingrijke methoden ‘t 
avond of morgen weder wordt verlaten, wanneer de reproductie nog meer wordt vereenvoudigd en 
bespoedigd. Dat zal b.v. geschieden wanneer één der idealen wordt bereikt, om langs 
photographischen weg onmiddellijk de kleur over te brengen. Zoover is men nu nog niet, maar lang 
zal het wel niet duren. Intusschen is de zincographie ook van groot nut voor het drukken van 
kleuren, en daardoor een groote concurrent geworden van de chromolithographie. Het is immers 
duidelijk, dat gelijk bij het steendrukken verschillende kleursteenen worden toegepast, ook ten 
behoeve van de boekdrukpers voor elke kleur een afzonderlijke zinkplaat kan worden vervaardigd, 
waarbij enkele kleuren dan eveneens gedeeltelijk over elkaar worden gedrukt om verscheidenheid 
van tint te verkrijgen. Goede voorbeelden van deze behandeling, de zoogenaamde Chromotypie, zijn 
o.a. te vinden in de inzending van Gebroeders Binger te Amsterdam, die daar een fraaie gekleurde 
prent, in groot formaat, schoolkinderen in een sneeuwbui voorstellende, hebben tentoongesteld met 
afzonderlijke afdrukken der verschillende kleuren daarnevens. De eersten op dit gebied, die deze 
kunst naar het ons voorkomt tot haar hoogste volkomenheid hebben gebracht, zijn Angerer en 
Göschl te Weenen, wier uitnemende illustraties, fac-similes van oude wapens en dergelijke. Wat de 
Nederlandsche inzenders betreft, een groot aantal proeven van zincographie in de inzending der 
heeren Roeloffzen en Hübner, die in hunne veelzijdige kunstinrichting schier alle genoemde 
procédés met klimmend succes toepassen; bij de heeren Holdert & Co., de welgelukte proeven van 
hunne photo- en chemigraphische inrichting. De firma Emrik en Binger te Haarlem, welke ook voor 
de chromolithographie terecht een groote vermaardheid verwierf, heeft hier voornamelijk proeven 
van lichtdruk uitgestald, terwijl de aloude firma Enschede & Zoon natuurlijk op het gebied der 
nieuwere reproductie niet achterbleef. Van de buitenlanders verdient in de eerste plaats vermelding 
de bekende firma Meisenbach Riffarth & Co., te Berlijn en München, een der voorgangers en 
vooral bekend door haar phototypie; voorts Jos. Albert, te München, naar wien de zoogenaamde 
Alberttypie, een soort van lichtdruk, werd genoemd, Carl Ebner te Stuttgart, Robert Prager te 
Berlijn, Weinwurm en Hafner, te Stuttgart, Römmler en Jonas te Dresden en Sinsel & Co. te 
Leipzig. Tot deze groep behoort bovendien de inzending van het dagblad De Scheepvaart te 
Rotterdam, dat zich het patent heeft verzekerd van een systeem door den Deenschen kapitein Ruuz 
uitgevonden, ter reproductie van een wekelijksch overzicht met meteorologische tabellen. Bovendien, 
en als een Nederlandsche uitvinding dubbel merkwaardig, de photolithographiën en photo-
zincotypiën van de Maatschappij voor Photo-lithographie volgens het procédé van Mr. E.J. 
Asser… 
 
20-08-1892 Algemeen Handelsblad - Tentoonstelling in “Volksvlijt” - Nederlandsche uitgaven. 
... Niet alleen de oud-Nederlandsche letterkunde, maar ook de oud-Nederlandsche beeldende kunst 
is in den laatsten tijd door onze uitgevers op eene haar waardige wijze vermenigvuldigd. De firma’s 
Jan Leenderts & Zoon en Van Holkema & Warendorf zijn bij de hand om deze bewering te staven. 

  De eerstgenoemden gaven uit: l’Ecole hollandaise, ancienne et moderne en oléographie, d’apres 
des tableaux des peintres les plus renommes avec texte polygotte. Door W.J. Hofdijk werd de 
Nederlandsche tekst geschreven, door Charles Blanc de Fransche. De twaalf kleurendrukken zijn met 
de meeste zorg door Amand gedrukt en behooren tot de beste die tot heden in den handel zijn 
gebracht. De ondernemende uitgever mocht zich om zijn initiatief bekroond zien door den koning... 

 
04-10-1892 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – SNELPERSDRUKKER (Steendrukpers) kan geplaatst worden bij J. VURTHEIM & ZOON, 
Rotterdam. 
 

 
 



19-11-1892 Bataviaasch handelsblad - Een Hollandsch Prachtwerk. 
De omslag van den catalogus: deze is niet fraai, omdat er te veel kleuren, te veel tinten bij zijn 
aangewend, al is de chromolithographie van de drukkers van Leer & Co. te Amsterdam dan ook zeer 
te prijzen. Van meer beteekenis is het, dat de boekhandelaar in zijn winkel zeer misteekent is; daar 
het poppetje meer gelijkt op een Javaansch 
wedono in pontificaal dan op een ehrentfeste Holl. 
boekhandelaar.Voorts heeft de lithograaf den 
boekbinder een leeren voorschoot aangetrokken, 
door dat genus van werklieden nergens en nimmer 
gebruikt, en ...o gruwel! De ongelukkige heeft vrij 
wel gepronon-ceerden boezem!Onder aan het 
omslag vindt men links de afbeelding van de 
traditioneele houten pers, waarmede onder 
anderen Plantin nog werkte, en rechts die van een 
steendruk-snelpers. Maar, zoo juist als de laatste is 
weergegeven, zoo onjuist is de eerste en dat nog 
wel in weerwil Hobbe Smith de teekenaar van het 
geheel is. Bijna zou ik de voor den kunstenaar niet 
vleiende veronderstelling durven uiten, dat deze 
nog nimmer een dergelijk zeer primitief werktuig, 
waarmede of liever waarop de vaderen echter zeer 
kunstvaardig konden werken, in werkelijkheid heeft 
aanschouwd. Zijn voortbrengsel herinnert althans 
meer aan een galg dan aan een boekdrukpers van 
tempo doeloe; bijna komt zij overeen met een 
linnenpers, hoedanige men veelvuldig in de 
huishoudingen, minder in Indië dan wel in 
Nederland aantreft. De degel is onzichtbaar, even 
goed als de kar en de klos, waarop de boom bij 
haar terugslag, na den uitgeoefende druk, 
terugspringt; de schroef schijnt aan den dwarsbalk 
geplakt en steekt niet daardoor heen zooals het 
behoort....  
                                                Kleurenlitho:“Vereeniging ter bevordering van de belangen des 
                                                      boekhandels” n.a.v. een in 1892 gehouden tentoonstelling. 

 
26-11-1892 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – TE KOOP GEVRAAGD: een Steendrukpers, met of zonder toebehooren. Adres: Boek- 
en Steendrukkerij de Industrie, Haarl. Houttuinen 35, Huis, Amsterdam. 
 

13-03-1893 Het nieuws van den dag: 
kleine courant – Tentoonstelling van de 
Nederlandsche Etsclub in Arti et 
Amicitae – de Tentoonstelling vult de 
geheele groote en een der voorzalen van 
Arti, bestaat uit etsen, teekeningen, 
eenige lithographieën... Van de overleden 
Vincent van Gogh hebben wij een paar 
studiekoppen en een paar landschappen. 
Ofschoon ze ook wel wat rammelen, 
hindert dit niet zoo sterk als in zijn 
kleurige olieverf-schilderijen. Zoo doet 
ook zijn lithographie “Aardappeleneters”, 
oneindig beter dan zijn schilderij van dien 
naam... 
 
 
 
 



29-03-1893 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – TE KOOP: Een Steendrukpers (Duitsch model), grootte 1 vel post. Te bevragen bij K. 
Kool, Drukkerij, Prinsengr. 653, Amsterdam. 
 
22-04-1893 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – VOOR SPOTPRIJS TE KOOP, een Hand-Steendrukpers. Te zien en te bevragen bij 
VELDHUIZEN, Koestraat te Amersfoort. 
 
4-06-1893 Het nieuws van den dag: kleine courant Amsterdam - Een gelukkig toeval. 
Een der gewichtigste ontdekkingen, die der steendrukkunst heeft men aan louter  toeval te danken. 
Het was in het jaar 1786; de Münchenaars hadden juist de eerste glansrijke opvoering van Mozart’s 
Don Juan bijgewoond, en de schouwburg was ledig, op één man na, Aloys Senefelder, die de ronde 
door het gebouw deed, om te zien of hier of daar ook eene vonk iets in brand gestoken kon hebben, 
en zich daarna naar zijn woning begaf, om entrée-biljetten voor de voorstelling af te stempelen. 
Toen hij zijne kamer binnenkwam, had hij drie dingen in de hand: een wetsteen, dien hij voor het 
slijpen van zijn scheermes gebruikte, een biljet-stempel, noch vochtig van den druk-inkt, en eene 
aanwijzing tot uitbetaling van zijn weekloon.Toen hij dit papier op de tafel legde, woei de tocht het 
in eene kom met water. Senefelder droogde het zoo goed als het ging af en legde het, om het weer 
glad te drukken, onder de wetsteen, waarop hij vooraf toevallig den stempel gezet had. Toen hij den 
volgenden ochtend weer in de kamer kwam, was hij niet weinig verbaasd den afdruk van den 
stempel op het vochtige papier duidelijk te zien. Toen kwam hij op een inval. Hij overlegde of het 
niet mogelijk zou zijn om zulke afdrukken te maken van noten voor het koor, die hij te schrijven had, 
wat zijn werk niet weinig zou vergemakkelijken. Met een grooter steen, van dezelfde soort, dien hij 
zich dadelijk aanschafte, nam hij proeven, en daardoor werd hij de uitvinder van de zoo wijd 
verbreide lithographie of den steendruk. 
 
08-12-1893 Nieuwsblad van den boekhandel. 

     
 
14-02-1894 Leeuwarder courant. 
Boelgoed te Sneek, wegens ontbinding van maatschap – De notaris J.M. GOSLINGS te Sneek zal, 
mede ten verzoeke van den Heer Mr. C.C. PAEHLIG aldaar, op Donderdag 22 Februari 1894, ‘s 
voormiddags 9 uur, aan de Huizinge wijk 2 no.12, aan het Keinzand aldaar, publiek, à contant, 
verkoopen: Den compleeten, goed onderhouden INVENTARIS van eene SIGARENFABRIEK, 
bestaande o.a. in: … 1 Steendrukpers met 22 Steenen voor Sigaren-Etiquetten met toebehooren… 



15-03-1894 Het nieuws van den dag: 
kleine courant. 
Ellerman, Harms & Co – Men 
herinnert zich nog hoe in de 
Warmoesstraat, bij de St. Jansstraat, 
langen tijd eenige onbewoonde 
percelen stonden, wier onverzorgde 
gevels geen andere bestemming 
schenen te hebben dan die van de 
stadsaanplakborden. Die huizen 
werden echter in het vorige jaar 
gesloopt, en op de plaats verrees het 
groote gebouw, waarin de verspreide 
inrichtingen van De Amsterdamsche 
Boek- en Steendrukkerij, voorheen 
Ellerman Harms & Co., zouden 
worden vereenigd, zoowel de 
kantoren in de Beursstraat als de 
drukkerij uit de Spuistraat… Ter 
gelegenheid van de feitelijke 
voleindiging dezer fraaie inrichting 
hebben de directeuren der 
vennootschap, de hh. G.J. Holtz en 
B.C.E. Zwart, een aardig 
herinneringsboekje doen vervaardigen, 
met gezichten in het gebouw en 
verschillende proeven van de 
technische vaardigheid der inrichting, 
in het bijzonder op het gebied der 
steendrukkunst.  
 
Warmoesstraat 149-151 werd het 
nieuwe gebouw voor de Amster-
damsche Steen- en Boekdrukkerij v/h 
Ellerman, Harms & Co. Vervaardger: Architect A.G. Bzn. Salm, 1892. 
 
23-09-1894 Delftsche courant. 
Fabriek van Metaalwaren - Zooals uit eene advertentie in ons vorig nummer blijkt, heeft de heer 
A. Lorewa zijn fabriek van metaalwaren overgebracht naar de Koornmarkt… 
Daarachter ligt de zaal alwaar een groote steedrukpers de verschillende etiquetten en andere 
versieringen op het metaal worden aangebracht en de afgewerkte voorwerpen worden vernist… 
 
05-11-1894 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – TE KOOP: een ijzeren HAND-STEENDRUKPERS met 2 Bakken (grootte der Bakken 
binnenwands 125x70 cm en 93xx71 cm), alsmede een partij LITHOGRAPHISCHE STEENEN van 
verschillend formaat. Te bezichtigen en à contant te bekomen tot Donderdag 8 November, te Leiden, 
Stille Rijn No.9. 
 
28-12-1894 De Maasbode. 
Nederlandsche Drukkersbond – In de in Krasnapolsky gehouden vergadering van boekdrukkers 
patroons is opgericht de Nederlandsche drukkersbond, volgens de vast gestelde statuten, bestaande 
uit hoofden van inrichtingen voor boek- en steendrukkunst, lettergieterij en verder aanverwante 
vakken, in Nederland gevestigd, en uit hen, die zoodanige inrichtingen voor anderen beheeren. Tot 
leden van het hoofdbestuur zijn gekozen de heeren: F.J. Belinfante, te ‘s Gravenhage; A.H. Holdert, 
te Amsterdam; A. de Jager, te Groningen; A. Roeloffzen, te Amsterdam; B.G. Stempels, te ‘s 
Gravenhage; G.J. de Swart, te ‘s Gravenhage en B.C.E. Zwart, Amsterdam, die uit hun midden als 
leden van het dagelijksch bestuur hebben verkozen de heeren Holdert, Roeloffzen en Zwart, den 
eersten als voorzitter. Zoo spoedig mogelijk zal tot het vormen van afdeelingen in de verschillende 
deelen van ons land worden overgegaan. 



 
11-02-1895 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – TE KOOP GEVRAAGD: eene in goeden staat zijnde HAND-STEENDRUKPERS, groot 
formaat. Fr. Br. Letter S. Boekh. Firma HENNENVELD, Delft. 
 
11-03-1895 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – STEENDRUKPERS, klein model, TE KOOP GEVRAAGD. Br. Lett. H. a/h Alg. Adv.-Bur. 
BRANDER, Groeneburgwal 41, Amsterd. 
 
18-03-1895 Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant. 
Goedkoope kunst – Het vakblad Freie Künste deelt wonderen mee over een uitvinding op het 
gebied van kleurendruk, door een Münchener kunstenaar Mayr. Op een boekdruk- of een 
steendrukpers weet hij chromo’s te vervaardigen, die volmaakt het karakter van schilderijen dragen. 
Het reproduceeren geschiedt langs den gewonen weg; alleen is er voor de nieuwe bewerking één 
drukplaat meer noodig en moet het papier, het linnen, of het hout, waarop men het beeld wenscht 
af te drukken, een bijzondere bereiding ondergaan. Mayr heeft op deze stoffen platen in kleurendruk 
vertoond aan schilders, wien het eerst bij een nauwkeurig onderzoek gelukte ze van echte 
schilderijen te onderscheiden. Er zal dus spoedig een tijd aanbreken, waarin men voor ‘t bezit van 
een schilderijenkabinet geen schatten gelds meer behoeft uit te geven, zegt het N.v.d.B. 
 
08-04-1895 De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad. 
In 1896 zal het een eeuw geleden zijn, dat Senefelder den steendruk uitvond. Men wil in Duitsland 
dit feit herdenken met en feest. Intusschen kondigt de Société des artistes lithigraphes français voor 
de maanden Mei en Juni een internationale vaktentoonstelling aan ter nagedachtenis van den 
uitvinder. Een afdeeling dezer tentoonstelling zal gewijd zijn aan de geschiedenis der lithographie; in 
een tweede afdeeling wordt de werking vertoond van de eerste steendrukpers, in tegenstelling met 
een van de nieuwste constructie. Lithographische prachtwerken en prenten uit Europa en Amerika 
zullen de derde en laatste afdeeling vormen. Wie nadere inlichtingen verlangt, wende zich tot den 
secretaris der Société te Parijs. 

 
04-06-1895 Haagsche courant. 
Parijs, Internationale tentoonstelling – Van 
15 Augustus tot 30 November zal te Parijs eene 
internationale tentoonstelling worden gehouden 
ter herdenking van het HONDERDJARIGE 
BESTAAN DER LITHOGRAFIE in Frankrijk, om 
den vooruitgang te constateeren, welke op dit 
gebied in de meeste landen wordt 
waargenomen, zoowel op artistiek als op 
industrieel terrein. Zij zal de volgende zes 
groepen omvatten: 
1. geschiedenis van de steendrukkunst; 
2. kunst-lithografie; 
3. wetenschappelijke steendrukkunst; 
4. industrieele steendrukkunst; 
5. lithografisch materiaal, en 
6. industrieën, welke tot de steendrukkunst in 
betrekking staan. 
De tentoonstelling zal worden gehouden in het 
Paleis van Schoone Kunsten op het Champ de 
Mars. Alle aanvragen moeten worden gdaan of 
mededeelingen gericht aan het adres van den 
secretaris-generaal aldaar. 
 
26-06-1895 Haagsche courant. 
Nederlandsche Drukkersbond – In de “St.-
Ct.” no.146 zijn opgenomen de statuten der 
vereeniging “Nederlandsche Drukkerbond”, 
gevestigd te Amsterdam, bestaande uit hoofden van inrichtingen voor boek- en steendrukkunst, 



lettergieterij en verdere aanverwante vakken, in Nederland gevestigd, en uit hen, die zoodanige 
inrichtingen voor anderen beheeren. 
Het doel van den bond is de bevordering der belangen van zijne leden, hunne werklieden en 
bedienden. Hij tracht dit te bereiken of te bevorderen door: 
1. Het in het leven roepen van bepalingen, regelende de verhouding der leden onderling en die 
    tegenover hunne werklieden en bedienden. 
2. Het oplossen van geschillen. 
3. Vaststelling van algemeen geldende voorschriften, zoowel in het verkeer met de  
    aanverwante bedrijfstakken als met het publiek. 
4. Het maken van bepalingen, regelende de aanneming van leerlingen, hunne opleiding en  
    hunne bevordering tot gezel. 
5. Het uitschrijven en regelen van wedstrijden tusschen gezellen en leerlingen. 
6. Het uitgeven van een vakblad (orgaan van den bond). 
7. Het aanleggen van verzamelingen van boekwerken en andere voortbrengselen der door de  
    leden uitgeoefende kunst en de uitwisseling daarvan, binnen- en buitenlands te bevorderen. 
8. Het houden van tentoonstellingen, op de drukkunst betrekking hebbende en van al hetgeen 
    daarmede in verband staat.  
 
25-07-1895 De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad  
Het gebruik van Aluminium bij de Lithographie – In een artikel in de Féderation lithographique 
verschenen, wordt gezegd dat het aluminium dezelfde poreusheid en de bijzondere eigenschappen 
tot inzuiging en vastlegging van indrukken bezit als de lithographische steen en aan te wenden is 
voor dezelfde wekzaamheden. Onder andere voordeelen van het aluminium op den steen, die verre 
boven dezen verkieselijk maakt, behoort zijn veel grootere lichtheid. Want terwijl een blad 
aluminium een oppervlak hebbend van 30 bij 40 E.duim en ter dikte van ¼ E.duim, slechts 3 ponden 
weegt, zal een steen van dezelfde afmeting minstens 400 ponden wegen. Geplet aluminium wordt in 
bladen verkocht à 5 francs per pond, terwijl een lithographische steen van goede qualiteit en 
bovengenoemd gewicht, 500 francs kost, hetgeen een verschil geeft van 485 francs. Als een ander 
bewijs van het contrast door de twee stoffen aangeboden, kan nog medegedeeld worden dat het 
werk aangebracht op lithographische steenen in reserve in een der grootste etablissementen van 
New York en te samen 200 ton wegend, kan uitgevoerd worden op bladen aluminium, te samen 
slechts 3 ton wegend. Terwijl het kapitaal belegd in dien grooten voorraad steenen, ongeveer 
300.000 francs bedraagt, is de prijs van een ton aluminium in bladen, noodig voor hetzelfde werk, 
slechts 10.000 francs, ongerekend de kosten der bereiding van het metaal voor den druk, die niet 
meer dan 10.000 francs beloopen. Wat betreft de verdienste der teekeningen en der afdrukken, 
blijkt, uit eenige proeven, gedrukt op bladen aluminium, dat dit metaal gebruikt kan worden bij het 
fijnste en meest artistieke werk, zoowel in zwart als in kleuren. Een laatste bijzonderheid, waarvoor 
aluminium zeker te verkiezen is boven steen, is zijn buigzaamheid die vooral voordeelig maakt bij 
afdruk op cilinders met een twee of driemaal grootere snelheid. 

 
30-09-1895 De Telegraaf - FRANSCHE CORRESPONDENTIE - Parijs, 28 September. 
Het is een edel streven om grootsche herinneringen van het verleden recht te doen wedervaren. Op 
het Champ de Mars is dat gedaan voor het eeuwfeest van de uitvinding der steendrukkerij door een 
tentoonstelling van de beroemde lithographieën, welke deze eeuw heeft voortgebracht. “Beroemd” is 
niet te veel gezegd, want al wordt deze kunst, evenals de hout- en 
kopergravure op dezen oogenblik verdrongen door de zincographie en al 
de andere industriëele toepassingen der photographie, zij heeft een 
artistieke vlucht gehad, welke haar op staatkundig zoowel als 
maatschappelijk gebied van grooten invloed heeft doen zijn. De ware 
uitvinder der teekening op steen is Senefelder geweest, die door een 
toeval ontdekte, dat zachte gepolijste steen een uitstekend hulpmiddel 
kon zijn voor de reproductie van potlood- en krijtteekeningen. Hij begaf 
zich naar München, en vond aldaar eenigen steun bij het hof. Na den 
slag van Austerlitz kwam de Generaal Lejeune in die hoofdstad de 
schilderij-verzamelingen zien. Als curiositeit ging hij ook de drukkerij 
van Senefelder bezoeken, en teekende de schets van een kozak op een 
der lithographische steenen. 

 
        “Un Cosaque” 1806 – Litho van  Louis François Lejeune 1775-1848. 



Hij ging daarop eten, om ’s avonds naar Parijs te vertrekken. Voor zijn afreis kreeg hij van de 
drukkerij een honderdtal exemplaren van zijn kozak, en hij was daarover zoo verbaasd, dat hij te 
Parijs de prent liet zien aan Keizer Napoleon, die dadelijk begreep hoeveel partij van de uitvinding 
was te trekken. Groote artisten als Carlo Vernet en David legden zich toe op de nieuwe kunst, en 
zoo is de lithogra-phie in de mode gekomen. De teekening van den Generaal Lejeune te München 
prijkt thans op het Champ de Mars. Later onder de 
Restauratie en onder Louis Philippe hebben Charlet en 
vooral Raffet met wonderbaar artistiek talent de 
krijgsdaden van Napoleon I doen herleven in hun 
lithographieën;  en als het tweede keizerrrijk gesticht is 
op de bouwvallen der monarchie, is het voor een deel te 
danken aan den invloed van hun werk. Niet minder hoog 
dan deze artisten, misschien nog hooger, staat Daumier, 
die met zijn onverbiddelijke caricaturen in de Charivari 
den zwakken kant hekelde van de bourgeoisie onder Louis 
Philippe. Daumier heeft vooral de magistra-tuur en de 
beursmannen aangevallen. Koning Louis Philippe is aan 
hem een goed deel van de omwenteling van 1848 
verschuldigd. Zijn onderschriften waren niet minder vinnig 
dan die van Forain heden ten dage, maar zijn teekening 
was artistieker en staat veel hooger. Tegenwoordig heeft 
de handelsreclame in de lithographie een krachtig 
hulpmiddel gevonden. Zoodoende is zij ontaard door 
misbruik van schelle kleuren, om de oogen der massa te 
trekken. De schilder Cheret heeft wel is waar getracht 
daartegen te reageeren, door zijn groot teekentalent 
beschikbaar te stellen voor de aanplakbiljetten. 
                                             
            “Quinquina Dubonnet” – Litho Jules Cheret, 1895. 

  
Maar over het geheel heeft de technische 
ontwikkeling van kleurendruk den artistieken kant 
van het vak voorbij gestreefd. De lithographieën 
van vijftig en zestig jaar geleden, van Delacroix en 
zijn tijdgenooten, en van de caricaturisten uit die 
periode, doen thans opgeld, en worden door de 
liefhebbers met goud betaald, en geen wonder, 
want die prenten hebben de wereld geregeerd. Toen 
na 1830 de Poolsche opstand te Warschau op 
bloedige wijze was onderdrukt, verscheen te Parijs 
als lithographie de afbeelding van een Russisch 
soldaat met een knoet te midden van verminkte 
lijken met dit onderschrift:       
 
 “L’ordre règne à Varsovie”.  
 
Het zijn platen als deze, waaraan de opwinding te 
danken is geweest van het Fransche volk ten 
behoeve der ongelukkige Polen tegen de Russen. 
Dit alles is reeds erg lang geleden! De caricatuur-
teekenaars kunnen dezer dagen hun talent spitsen 
tegen het Ministerie van Oorlog, dat na de 
tegenspoeden op Madagascar een grooten steen in 
zijn tuin ziet vallen in den vorm van het rapport van 
het Kamerlid den Heer Cavaignac, over de 
Begrooting van Oorlog. Kamerrapporten zijn niet 
altijd onderhoudend om te lezen. Ditmaal is dat wel 
het geval. Men zou er zelfs aan kunnen verwijten, 
dat het meer gelijkt op een dagbladartikel dan op 



een staatsstuk. Maar des te 
bloediger wordt de zwakke kant van 
de administratie van Oorlog aan de 
kaak gesteld. De feiten komen in 
hoofdzaak hierop nader, dat er 
geknoeid wordt bij de ontvangst der 
legerbehoeften, vooral laken en 
schoenen, en wanneer eerlijke 
menschen daartegen willen 
reageeren, worden zij ter zijde 
gesteld, niet aangehoord, en soms 
nog benadeeld, omdat men voor 
alles geen schandaal wil hebben. 
Voorts is er strijd tusschen 
verschillende elementen van het 
leger, bijvoor-beeld tusschen 
artillerie en genie, ten nadeele van 
het alge-meen belang. Ik geloof dat 
de feiten, welke de Heer Cavaignac 
aanwijst, in meerdere of mindere 
mate in alle groote legers bestaan, 
maar dat zij hier in de hand gewerkt 
worden door de veelvuldige wisseling 
van de Minister van Oorlog, die, voor 
luttel maanden aan het gezag, hun 
vrienden en ook hun vijanden 
moeten ontzien ten behoeve van hun 
eigen toekomst. 
 
“Les journaux Napoléoniens sortant 
de l’Assemblée Nationale après le 
vote qui déclare que le Général 
Cavaignac a bien mérité de la patrie” 
1848 - Litho van Honoré Daumier 
1808-1879. 
 
 

01-10-1895 Het nieuws van den dag: kleine courant.  
De cacaofabrikanten bedenken steeds aardiger 
reclamemiddelen, - gelukkig niet ten koste van de waar. 
Zij zijn van meening, dat, als er veel goede wijn aan de 
markt is, er wel een krans noodig kan wezen. Het 
fabrikaat A. Driessen, Rotterdam, wordt, bij wijze van 
proefje, aangeboden aardige kartonnen doosjes en in 
kleine poederblikjes... 
                                                                                 
“1895 Wereldtentoonstelling Amsterdam” – transferdruk.  
 
 16-10-1895 Algemeen Handelsblad. 
Parijs, Internationale Lithographie-tentoonstelling, 
welke hier ter gelegenheid van het eeuwfeest der 
uitvinding van de steendrukkunst gehouden wordt… 
Het is reeds eene merkwaardigheid op zich zelf, dat de 
steendrukkunst een feest viert. De steendrukkunst! Hoe 
dikwijls is reeds gezegd dat zij dood en begraven is? De 
tijden dat de groote schilders zelf de teekenpen 
hanteerden en op steen griffelden, zijn voorbij en voor 
het handelsgebruik zijn de zincographie, de phototypie 
en hoe die verschillende varianten heeten mogen, in de 



plaats getreden van de oorspronkelijke lithographie. In deze tentoonstelling moet men dan ook m.i. 
eene poging zien de zeer verflauwde belangstelling in de steendrukkunst op te wekken door te laten 
aanschouwen de uitnemende resultaten, welke langs dezen weg vroeger verkregen zijn. 
De lithographie heeft eene korte schitterende geschiedenis gehad. Aanvankelijk begonnen met een 
uitsluitend handelsdoel, kreeg de vinding van Senefelder te Parijs plotseling een artistiek cachet, en 
werd modezaak. Die mode duurde verscheidene jaren, voor een mode zelfs zeer lang, maar toen zij 
voorbij was, verviel de steendrukkunst bijna geheel tot het handwerk, en zag zich op dat gebied 
spoedig overvleugeld. Een andere kunst maakt op dit oogenblik het begin der tweede periode van de 
lithographie door, nl.de photographie. Aanvankelijk is ook deze louter commercieel geweest en dit 
gaat nog zoover dat men thans door velen nog hoort ontkennen dat een photograaf een kunstenaar 
is, en het bijv. zeer moeielijk valt de photographieën te beschermen tegen nadruk. Toch wordt meer 
en meer gevoeld dat door de schikking van het af te beelden voorwerp, door de juiste plaatsing van 
den toestel, door het behoorlijk berekenen van de lichtkracht, de goede photograaf even goed als 
door zijn meerdere technische vaardigheid uitmunt. Ook is de photographie even als de lithographie 
60 jaar geleden, thans populair en wordt in alle klassen der bevolking ijverig beoefend. Maar wij 
hebben nog niet die photografen welke het stempel op hunne kunst drukken en daardoor is aan de 
modezaak onzer dagen wellicht een langer leven beschoren, dan was weggelegd voor de 
steendrukkunst, die reeds zoo spoedig in Charlet, Raffet, Monnier, Garvany en Daumier 
onovertrefbare meesters vond. 
Nu is de steendrukkunst weder van dat hooge 
standpunt afgedaald, en het nieuwst op het 
gebied is bijv. de in haar soort uitnemende 
inzending der Haarlemsche firma Emrik en 
Binger, die een groot aantal phototypen zond. 
Hare werken zijn zeer zorgvuldig afgewerkt; de 
vakmannen erkennen dat deze inzending 
verreweg de beste is die op dat gebied in de 
geheele tentoonstelling te vinden is en dat ook 
bij niet-inzenders geen werk aangetroffen zal 
worden, dat het hunne overtreft. Maar terwijl ik 
dus alle rechten laat weervaren aan de 
afbeeldingen van schilderijen, de 
stadsgezichten en het groote portret van 
Neerland’s Koningin, moet ik toch opmerken 
dat het steendrukwerk door de firma Lankhout 
uit Den Haag naast deze inzending gehangen, 
oneindig meer boeit… 
 
06-12-1895 Java-bode. 
… Nuttig en fraai is het boekje Figaro 
Lithographe, uitgegeven bij het eeuwfeest der 
steendrukkunst, onlangs te Parijs gevierd; men 
kan er de ontwikkeling van die kunst uit leeren 
kennen in beeld en woord… 
 
 “Le Figaro lithographe”. Kunstenaar: Marot, 
                                                            1895. 
 
18-01-1896 De Maasbode. 
Uit onze Oost – Te Soerabaya is de kapitein-Chinees Han Tjiong Ling gevangen genomen als 
verdacht van betrokken te zijn bij de uitgifte van valsche bankbiljetten. Bij den paardenstal, onder 
mest verborgen, werd een defecte lithografische handpers gevonden. In de rivier voor zijne woning 
zijn door duikers twee geslepen steendrukplaten en behalve de aan de gevonden pers ontbrekende 
raderen nog een paar met leder bekleede rollen gevonden, welke bij het steendrukken worden 
gebruikt, zoodat men nu vrijwel alle deelen eener steendrukpers bij elkander heeft. Bij een 
huiszoeking bij den Chineeschen letterzetter van Han Tjiong Ling, is een trommel opgegraven met 
afgewerkte en onafgewerkte valsche bankbiljetten van duizend en van vijfhonderd gulden, samen 
een bedrag van ongeveer zeven ton. Ook zijn in het oude meubelmagazijn van Han Siau Gwan 
lithografische steenen gevonden ter grootte van bankbiljetten. Han Tjiong Ling is als Chineesch 



officier geschorst. Zijn huis wordt bewaakt; ook 
eenige andere voorname Chineezen en enkele 
Europeanen worden door de politie nagegaan. De 
waterschout waakt tegen hunne ontvluchting over 
zee.  
 
10-07-1896 De Amsterdammer: dagblad van 
Nederland  
De Oleograaf - In de vestibule van het café 
Krasnapolsky is een Olograaf te zien, die à la 
minute een volmaakt zuiveren afdruk geeft. Het is 
de gewone steendruk vervangen door glas, door 
emulsie daartoe geprepareerd. Het glas gewoon 
met een inktrol bestrijkende, verkrijgt men zooveel 
afdrukken als men verlangt, zoowel van gewoon 
schrift of van muziek als de teekeningen. 
Ons dunkt deze Oleograaf van groot nut en ook 
niet duur.  Als eerste Nederlandse kunstenaar 
kreeg Johann Georg van Caspel in 1896 een vaste 
aanstelling bij handelsdrukkerij Senefelder waar hij 
de vervaardiging van geïllustreerd 
reclamedrukwerk ter hand nam, in die tijd een 
nieuw fenomeen in Nederland. Reclamebiljetten 
bestonden voordien uit tekst. Van Caspel werkte 
met fotolithografie. Deze uitvinding maakte het 
mogelijk om grotere formaten affiches te 
vervaardigen. 
                                         Steendrukkerij Senefelder v/h Amand. Litho van J.G. van Caspel, 1896. 
 
24-12-1896 Venloosch weekblad. 
Lithograaf Anton Kegler – Te Duisburg werd door de politie Maandagnacht in hechtenis genomen 
de lithograaf Anton Kegler, die reeds sedert maanden verdacht werd valsche 20-Markbiljetten 
vervaardigd en uitgegeven te hebben. Bij de gehouden huiszoeking vond men 10 afgewerkte valsche 
biljetten à 20 mark, eene steendrukpers, 3 steenen en de tot het vervaardigen benodigde drukinkt. 
 
11-04-1897 Algemeen Handelsblad. 
Affiches – Kunst van één dag zijn die affiches, bestemd om op het oogenblik dat ze ontstaan, 

blootgesteld te worden aan weer en wind; zeker, dat ze 
eens verregend, vuil en nat van de muren zullen worden 
getrokken, overplakt door andere, die iets nieuwer, iets 
jonger zijn, die een artikel aanbevelen, dat dan de laatste 
nouveauté zal zijn. Maar is zóó hun eigenlijke bestemming, 
de menschen, die kunst waardeeren in alles, onttrekken ze 
daaraan, zij verzamelen ze en bergen ze op en genieten er 
van als anderen van oude cameeën en zoo krijgen ze 
waarde, die vellen papier, waarop de steendrukpers eenige 
schelle, harde kleuren heeft aangebracht. Een aantal, wel 4 
à 500 van die affiches, oude, uitverkochte en 
splinternieuwe, heeft L’Aube, het jonge Fransche tijdschrift, 
dat tegenwoordig zulk een curieusen omslag heeft, 
bijeengebracht. Die geheele verzameling is thans te zien in 
den boekhandel van Allert de Lange alhier, die een heel 
geschikte inrichting heeft laten maken om die lange vellen 
alle goed, één voor één te zien.  
 
Ontwerper Nicolas Tamagno, ca.1890. 
Drukker: Imprimerie Camis 
Afgebeelde personage: Coquelin Cadet. 
 



 
Als men ooit van een bonte rij kon spreken, dan is het van oneindige reeks aanplakbiljetten, voor 
cafés-concerts, voor rijwielen, voor nieuwe romans, voor levensmiddelen en tentoonstelling,  
die hier aan ons voorbij gaat. Er zijn er van Chéret, die niet meer zoo uitsluitend met rood en geel 
en blauw voor de schaduwen en achtergronden 
werkt, maar niet minder chic en opvallend is; een 
o.a. “avant la lettre”, die heel mooi is; van onze 
landgenoot De Feure, oudere en nieuwe, waaruit 
blijkt hoe deze artist aan phantasie en originaliteit 
in manier van doen gewonnen heeft; van Grasset 
eeige oudere; van Mucha, fijne, met mooie lijnen 
geteekende biljetten voor Sarah Bernhardt, bijna 
te mooi voor affiches, met het goud en zilver en 
de teere kleuren; van Guillaume, Lucas (een, heel 
chic, voor een clownesse), Roedel, Pal, Meunier, 
Fernel, Lautrec, Aman Jean, Caran d’Ache, Dufon, 
Tamagno, (een met het portret van Coquelin 
Cadet (voor een Kina), een ander met het 
lachende gezicht van den onlangs overleden 
acteur Dailly er op ( voor een absinthe), Auquetin 
(een merkwaardige phantaisis) en vele anderen. 
Wat men bij de boekhandelaars Gebr. Schröder 
aan affiches zien kan, is intusschen daarom 
interessanter, omdat niet bijna uitsluitend werk 
van Franschen te zien is. Langs de muren van de 
kunstzaal hangen affiches van Franschen, 
Engelschen, Belgen en ook van Hollanders, bijna 
alles wat van dien aard door onze landgenooten 
vervaardigd is. Daar is de prent van Bauer voor de 
Amsterdamsche keuzetentoonstelling van 1892, 
die van Nieuwenhuis met de gele olieflesschen 
voor de Delftsche fabriek, de affiches van Toorop 
voor deze fabriek en voor de werkverschaffing te 
Beekbergen, eenige van Konijnenburg, van Van 
Caspel, van Wenckebach, Mesdag’s biljet voor de 
Hoek van Holland-lijn, een merkwaardig affiche van   Affiche voor de 'Delftsche Slaolie' fabrieken  
Van Dongen voor een “maison de deuil” enz.             Jan Toorop Lithografie in zwart en geel, 1894. 

 
 
 
 
 
 
Daarnaast vindt men Dudley Hardy’s mooie “Gaiety Girl”, en 
kleinere Engelsche platen, voor een groot deel van H. Summer, 
die eigenlijk geen affiches zijn, ten minste niet geschikt om 
buiten gehangen te worden, eer schoolprenten zou men 
zeggen. Van eenige Belgen, Privat-Livemont, Duyck, Crespin 
zijn er zeer goede biljetten, eenige “avant la lettre”.  
 
Ontwerper: Dudly Hardy A Gaiety Girl uit de serie “les Maitre 
de l’Affiche” ca.1895. 
  

 
 
 
 
 
 



 
Maar de Franschen spannen toch nog de kroon. 
Chéret met een prachtig ouder biljet en Grasset 
met drie van de suite van tien platen die 
uitgegeven zullen worden, doch nog geen 
bestemming hebben als reclamemiddel, 
prachtige prenten met bloemen en vrouwen. En 
verder van Franschen Anquetin’s biljet voor Le 
Rire; twee merkwaardige Lautrec’s, een goede 
Gerbault, Steinlen, Meunier, niet alle nieuw 
maar wel interessant. Het affiche overstroomt 
nu ons land ook. 
 
Ontwerper: Anquetin voor het blad “Le Rire”, 
1896.  
 
Wie over de Fransche affiches van 1896 wat 
weten wil, kan iets vinden in de eerste 
aflevering van L’Estampe et l’affiche een nieuw, 
de vorige maand voor het eerst verschenen 
tijdschrift, dat ons een aanwinst toeschijnt op 
dit gebied. Iets dergelijks als affiches, ook 
kunst, die niet bestemd is om te blijven, maar 
door den amateur toch bewaard zal worden, 
vindt men in een uitgaaf van de Librairie 
Nilsson (Per Lamm succr.), die in afleveringen 
verschijnt. Het zijn Les Programmes illustrés 
des Théâtres et café’s-concerts, waaronde ook 
menu’s, uitnoodigingskaarten enz. zullen 
worden opgenomen, al dat kleine drukwerk, dat 
gewoonlijk in de prullenmand gaat en daarvoor in onzen tijd dikwijls te goed is. Pierre Veber schreef 
een voorrede voor deze verzameling, waarvan het idee reeds door Edmond de Goncourt was 
aangegeven, die deze kleinigheden “l’histoire en miettes” noemde. 
 
20-07-1897 Nieuwsblad van den boekhandel. 
Advertentie – Te koop STEENDRUKPERS, oppervlakte 86 x 56 cm., in zeer goed onderhouden staat. 
Brieven franco lett. T16 aan de Boekh. J.L. BEIJERS, te Utrecht. 

 
20-07-1997 Nieuwsblad van den boekhandel. 
 
1-02-1898 Nieuwsblad van den boekhandel. 
“Ein vergessenes Illustrationsverfahren” – De 
Februari-aflev. der Zeitschrift f. Bücherfreunde bevat 
eenige artikelen, wel waard om er nog even de 
aandacht op te vestigen, nadat het reeds geschied is als 
inhoudsopgaaf, gelijk met die van andere periodieken 
voor de bibliotheek der Vereeniging bestemd. 
“Ein vergessenes Illustrationsverfahren” noemt de hr. 
Ed. Grosse den “lithographischen hoogdruk”, de 
“Steinhochätzung”, een procédé, dat in z’n verschijnen 
en verdwijnen een meteoor geleken heeft. Zelfs 
tweemalen is het een staartster komen lichten; wat er 

de tweede maal van afgeslingerd werd, en fertiel gebleken is, kennen we onder den naam 
“zinketsing”, een procédé van verstrekkende toepassing voor de boekdrukpers. In 1896 heeft men 
den 100en jaardag der uitvinding van de lithographie gevierd. Maar – de hr. Grosse toont het aan – 
hiermêe is men te vlug geweest: want eerst in 1799 maakte Senefelder zijn methode van lithogr. 
vlakdruk op de steendrukpers bekend. Diens vinding van den lithogr. hoogdruk ter illustratie van 
boekdruk-tekst dateert van 1796…  
 



 
25-07-1897 Het nieuws van den 
dag: kleine courant. 
Een bezoek bij Storm van ’s-
Gravensande en de Algraphie. 
Toen er weinige jaren geleden als 
een revival ontstond van de 
artistieke steendrukkunst, die in 
1895 haar honderdjarig jubilé 
vierde, gevoelde Storm zich 
aangetrokken door dit eenmaal 
door de grootste artisten 
hartstochtelijk vereerde en 
beminde procédé en gaf hij met het 
beste gevolg eenige lichtende, 
glanzende, van natuur tintelende 
riviergezichten...                                                          
 
“Boten voor Venetië” Litho van  
Storm van ’s-Gravensande. 
 
Storm is thans geheel vervuld van een nieuwe uitvinding, die de lithographie waarschijnlijk zal 
vervangen. De uitvinding van Aloys Senefelder, ook volgens de Franschen de ontdekker der 
toepassing van den weeken Isarschen bergsteen bij het prentdrukken, zal het veld moeten ruimen 
voor de zoogenaamde Algraphie. Ook de nieuwe vondst is van een Duitscher, den fabrikant Scholz. 

In plaats van op de zware, 
onhan-delbare steenen, die 
moeilijk op een studiereis 
kunnen worden 
meegenomen, wanneer de 
artist in de natuur direct 
zijn bezielende gegevens 
zoekt, teekent de artist op 
een metalen plaat van 
alumini-um, ongeveer een 
millimeter dik, waarvan hij 
gemakkelijk enkele 
dozijnen in zijn koffer kan 
mede-nemen. Een 
scheikundige oplossing, het 
geheim van den uitvinder, 
fixeert de gedeelten der 
plaat, waarop de teekening 
met litho-graphisch krijt is 
aangebracht. Scholz heeft 
het brevet voor belangrijke 
sommen in Frankrijk en                                    

“Frühmorgen a.d.Elbemundung”                                                           Engeland verkocht. 
Algraphie: Storm van ’s Gravensande, 1900                                          Het grootste voordeel 
                                                                                                         der Algraphie moet ook  
bestaan in het letterlijk onbeperkte aantal drukken, dat van zulk een plaat genomen kan worden: de 
50000ste proef is zoo schoon en krachtig als de eerste. De werkelijke vrienden van het volk en 
voorstanders van verspreiding van beschaving en genot zullen juichen in deze uitvinding. Het deed 
goed een aquafortist van het gehalte des heeren Storm van ’s-Gravensande, die zelf volgens over-
oud gebruik zijn kunst in verschillende staten en graden van zeldzaamheid en dus soms tegen hooge 
prijzen heeft moeten verspreiden, aangezien sterkwaterplaten spoedig haar eerste frischheid 
verliezen, met voldoening te hooren getuigen, dat nu zijn kunst door liefhebbers met zeer matige 
beurzen gekocht zal kunnen worden. De Algraphieën, die ik bij Storm van ’s-Gravensande zag, 
stellen voor gezichten bij Hamburg en Cuxhaven, met velerlei scheepvaart, houten havenhoofden, 



soms huizerijen in ’t verschiet, en eenige kijkjes in zijn smaakvol gemeubelde ateliers en vertrekken. 
Als men niet wist, dat zij afdrukken waren, zou men zeker meenen oorspronkelijk krijtteekeningen 
voor zich te hebben. De gezichten bij Hamburg zullen ongeveer een halven meter breed zijn. Het 
indrukwekkende eener schoone werkelijkheid spreekt eruit. Een enkele maal zou men vragen, of 
door het streven naar kracht het krijt zich niet te zwaar en zwart doet gelden. Maar er is een zilver-
zonnig uitgestrekt watergezicht bij, met witte scheepjes, wiegelend op de kalme vlakte, dat, als een 
visioen uit een tooverwereld, weldadig straalt. Dit is een gezicht bij Cuxhaven. Evenals David en 
wijlen Pieter Oyens, wordt Storm aangetrokken ook door stemmingvolle interieurs en atelierkijkjes 
en weet die slechts met zwart krijt zoo kleurrijk en toonvol af te beelden, als onze ouden teweeg-
brachten met verscheidenheid van verven. Een en ander bewijst wel, dat er met de Algraphie veel 
en velerlei te bereiken is.  

 
22-12-1897 De Telegraaf KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 
Aan de in 1896 afgetreden directeur van ’s Rijks Prentenkabinet, 
den heer J.Ph. van der Kellen, is door een vijftigtal vereerders als 
huldeblijk zijn portret in steendruk, geteekend door Jan Veth, 
aangeboden. 
 
J.Ph.van der Kellen 1832-1906, stempelsnijder bij de Rijksmunt, 
later directeur van het Rijksprentenkabinet - Litho van Jan Veth. 
 
16-02-1899 Algemeen Handelsblad – Nijverheid - B.&W. brengen 
ter kennis, dat gunstig is beschikt op het verzoek van Chr. J. 
Schuver, betreffende het uitbreiden van de stoomsteendrukkerij 
“ Senefelder “, door het bijplaatsen van een dynamo-machine op 
de eerste verdieping van het perceel Looiersgracht 43, voor de 
electrische verlichting dier inrichting. 
 
16-03-1899 Het Nieuws van den Dag 
In The Anglo-Dutchman  vinden we een geïllustreerde 

beschrijving van de drukkerij “ Senefelder “, op de Looiersgracht, een voortzetting, zooals men weet, 
van de vroegere firma Amand, thans onder leiding van den Heer Chr. J. Schuver en vooral bekend 
geworden door de reclamebiljetten van den teekenaar Van Caspel. 

	  	  	  	  	  	   	  	   	  
                       Kroningskalender 1898                                Affiche drukkerij Senefelder 

                  Litho: Van Caspel.                                      Litho: Van Caspel 1898. 



 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
05-08-1899 Algemeen Handelsblad. 
Een verbetering der lithographie. 
Het is al heel oneigenaardig de hiermede bedoelde 
uitvinding een verbetering der lithographie te 
noemen, aangezien geen steen, doch zink gebruikt 
wordt en het alleen in de resultaten met steendruk 
overeen komt.Evenals bij de lithographie door 
water wordt gemaakt dat sommige deelen de steen 
den vettigen inkt niet aanneemt, wordt bij deze 
nieuwe methode door een chemische inwerking het 
zink zoodanig gemaakt dat op de plaatsen waar 
geen inkt moet komen, deze niet blijft zitten.De 
uitvinder, de heer Hildgard voorziet dat zijn 
methode, waarbij gom, water, noch zuur wordt 
gebezigd en waarbij het tijdroovende prepareeren 
van den steen niet noodig is, weldra algemeen zal 
worden toegepast, vooral daar de methode ook 
geschikt is voor kleurendruk. 

                                    “Maryo spint wol”   Zincographie van Emile Henri Bernard. 
 

9-11-1899 Algemeen Handelsblad. Senefelder - Zondag j.l. werd de herinnering dat een eeuw 
geleden was sedert de steendrukkunst door Aloys Senefelder werd uitgevonden, te Berlijn eenigszins 
feestelijk gevierd door de versiering van het gedenkteeken dat aldaar te zijner eere is opgericht en 
een optocht van afgevaardigden der lithographische vereeniging, die er lauwerkransen kwamen 
neerleggen. 

	  
	  

 

	  
 


