
04-04-1900 De Sumatra post.Reclame-platen. 
De firma J.H. de Bussy van Amsterdam, heeft ons een reclame-
plaat gezonden, die ze voor haar drukkerij heeft vervaardigd. 
De plaat is gedrukt in vier heldere kleuren die, hoe schel ook 
ieder op zich zelf en hoe vloekend tegen elkaar als ze onoor-
deelkundig samen worden gebruikt, door de juiste verhou-
dingen een aangenamen indruk maken. Als reclame is de plaat, 
die de kunst, arbeid en handel voorstelt en omgeven is met een 
rand van gestyleerde bloemen en bladeren, door de frisheid en 
het sprekende der kleuren, uitstekend – niet het minst echter is 
zij een aanbeveling voor de steendruk-inrichting der firma, die 
de plaat in eigen werkplaats uitvoerde. Een tweede plaat in 
bruin, zacht-geel en blauw, bij dezelfde firma gedrukt, dient als 
reclame voor het door haar uitgegeven Afrikaansch Familieblad. 
De plaat, die geteekend is door een geboren Afrikaander, stelt 
voor een door acht (?) stevige ossen getrokken en door een 
ouden boer bestuurden ossenwagen, langzaam voortgaande 
over de kale zandvlakte. Daaronder, op een afzonderlijke 
teekening, ziet men een Afrikaanschen boer die, liggend in het 
korenveld, zijn vrouw uit “Het Familieblad” voorleest. Ook bij 
deze plaat is het hoofddoel, de reclame, goed in het oog 
gehouden; is zij ergens aangeplakt, dan ziet men haar ook.      Affiche: “Het Afrikaans Familieblad”   
                                                                                                  uitgever J.H.Bussy, 1890.. 
 
27-07-1900 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad.Nieuwe Speelkaarten. 
Door de “ Maatschappij tot exploitatie van de Victoriabron “ te Oberlahnstein, gevestigd alhier, 
worden als reclamemiddel 
in den handel gebracht 
nederlandsche speel-
kaarten, welke speciaal 
voorgenoemde Maat-
schappij vervaardigd en 
gedeponeerd zijn.Als 
bijzonderheid deelen wij 
daarbij mede dat de 
Koningen en de 
Koninginnen worden 
voorgesteld door leden 
van ons Vorstenhuis, en 
de Boeren door de heeren 
Kruger, Joubert, Steyn en 
Reitz.Deze speelkaarten 
zijn in Holland vervaadigd 
naar de teekening van den       Willem de Zwijger     Koningin Wilhelmina          Paul Kruger 
heer G.van Caspel, gedrukt  
door de stoomdrukkerij Senefelder en de levering is opgedragen aan de firma N.J. Boon, alhier.      
 
28-08-1900 Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij. 
Tentoonstellingsbrieven uit Parijs - Ik was tegen half tien bij de Place d’Alma op het 
tentoonstellingsterrein gearriveerd… We gaan naar de drukpersen… De eerste die ons opvalt is de 
drukkerij Arnaud, die mooie “Ansichtkarten” levert, en dan komen we aan de inzendingen van den 
beroemden Franschen drukpersfabrikant Marinoni. Allereerst staat hier een rotatiepersje, een klein 
ding, dat niet eens de ruimte beslaat van een gewone snelpers, en dat 15.000 ex. van een blad als 
Het Volk en iets grooter, in ‘t uur levert. Een paar reusachtige dubbele persen zijn er. Eene, een 
steendrukpers kan 8 pagina’s van Het Volk in eens drukken. Een andere pers, voor heel fijn werk 
bestemd, heeft iets nieuws in de inktverdeeling. Niet één maar vier rollen gaan om de beurt de inkt 
halen. Het mooiste wat hier staat is een rotatiepers voor kleurendruk. De werking dezer machine 
hoop ik aan vakmannen daarmee duidelijk te maken, als ik hun vertel, dat acht verschillende 
machines, in een halve boog aan elkander gezet zijn. Bij iederen cylinder met een vorm, is een apart 
inkttoestel met toebehooren, en daar natuurlijk een cylinder waarom het papier draait, bij iederen 
vormcylinder noodig is, hebben we hier te doen met 16 cylinders en 8 inkttoestellen. Als men goed 
bekijkt, is de pers eigenlijk heel eenvoudig. Buitengewoon groot is ze ook niet eens. Ze levert 9000 
ex. In 8 kleuren, per uur. Al deze persen worden door elektriciteit gedreven, een verbazende 
vereenvoudiging van het geheel en een groote winst aan ruimte….                      W.H. VL. 
     



09-03-1901 Algemeen Dagblad  
    Het Vorstelijk Echtpaar te Amsterdam  
                 naar de Schouwburg. 
Te kwart over acht vertrok de Koninklijke Stoet naar den Stadsschouwburg. 
H.M. de Koningin en de Prins-Gemaal namen plaats in de gouden koets, 
met zes paarden bespannen... 
Voor de Hooge gasten waren een viertal pracht exemplaren van het 
programma van den avond nedergelegd, keurig op Japansch papier met 
gesierde letters in steendruk uitgevoerd en gebonden in perkament. Het 
prachtwerk is ontworpen door den heer Nieuwenhuis en doet hem alle eer 
aan... 
 
14-03-1901 Algemeen Handelsblad.  
Fransche lithographieën - Een tentoonstelling voor liefhebbers hebben wij een expositie van 
Fransche lithographieën uit de eerste helft dezer eeuw genoemd, die nu bij Van Gogh te zien is. En 
dat is zij omdat het procédé, waarvan de producten hier te zien zijn, niet zoo dadelijk spreekt tot de 
meeste menschen, en omdat het tentoongestelde wel degelijk gewaar-deerd wil zijn ook om het 
procédé, om het mooie dat er mee bereikt is. Er bestaat misschien voor den beeldenden kunstenaar 
geen zoo prachtig middel als de steendruk om aan den eenen kant het zwaarste zwart te zetten 
naast het heftigst wit, aan den anderen de 
fijnste verschillen in tint, de teerste 
overgangen als het ware maar aan te duiden. 
Zie voor het eerste eens den grooten 
Napoleon van Raffet op zijn zwarte paard met 
enkele zwarte    hakken, zou men bijna 
zeggen diepe schaduwen, zoo buitengewoon 
sterk en imposant daar neergezet – en voor 
het tweede eenige landschapjes van Isabey 
met hun luchtig wolkgespeel, hun zacht 
waterbewegen. Of zie maar eens voor beiden 
op Delacroix, van wie hier een hoog 
romantische, zeer indrukwekkende prent 
hangt met een prachtige verdeeling van 
zwart en wit, en die in zijn “Hamlet”-serie, 
die reeks onwezenlijke tafereelen, visioenen 
bijna, in dit opzicht van het eene uiterste tot 
het andere gegaan is. Maar toch is het niet 
het werk alleen, het werk van den vakman,  
dat de beschouwer hier tot bewonderaar kan 
doen worden. 
                                                                       “Representant du Peuple” – Litho: Raffet, 1834. 

 
Al dadelijk die reeds genoemde “Hamlet”-serie van 
Delacroix, nog wel zoo bijzonder,   om de 
voorstellingen: Hamlet is misschien door niemand 
zoozeer opge-vat als de door zijn twijfel en zijn taak 
vervolgde, als Delacroix dat deed, maar wat grijpt 
deze Hamlet ons aan, wat worden wij mee als 
vervolgd! En dan Daumier, de thans eerst in al zijn 
grootheid, ook als schilder erkende, vroeger alleen als 
teekenaar bekende, maar ook zoodanig niet genoeg 
waardeerde kunstenaar. Hier kan men bijna niet meer 
spreken van scherpte, van venijnige aanvallen, van 
bijtend sarcasme; die woorden zijn te zwak, zoo over-
weldigend zijn deze caricaturen, zoo weegt de 
reuzenhand van dezen kastijder op zijne slachtoffers, 
die er door vernietigd worden als het perenhoofd, van 
Koning Louis Philippe onder de drukpers op die eene 
amusante litho.  
 
“Ruines du Chateau de Bouzois,             
Auvergne” -  Litho: Isabey, 1831. 
 
                            



	  
“Hamlet veut 
 suivre l’ombre 
 de son père”                           
“Le passé, 
 le présent, 
 l’Avenir”  
Litho: Delacroix, 
1835.                                      
(Louis Philippe 
d’Orléans) 
   
          
 
 
 
 
 
 
  Litho: Daumier, 
             1834	  
	  

Op Daumier’s sterkste prent, Ventre législatif is hier juist onlangs nog gewezen; niet veel minder is 
die andere met dat hospitaalbed er op 
waarnaast weer koning Peer als dokter staat en 
zegt dat deze patiënt wel ontslagen kan worden, 
hij is niet gevaarlijk meer.         
 
                       
 
                           “La Ventre législatif” 
                     Litho van Daumier, 1834                             
 
 

 

 
 
 
 
Paris Bar Scene: “Vous voyez bien cette.            
fashionable qu’entre la?   Oui!  
Savez-vous ce que c’est?    
Quest-ce que c’est? Rien de tout”. 
Litho van Garvarni in de “Paris le Soir”, 1840. 
 
Deze twee zijn zeker de sterksten. En Garvarni met 
die voir schitterende mooie platen van het zich 
vermakend Parijs... 

	  
15-04-1901 Leeuwarder courant. 
Advertentie – INVENTARIS STEENDRUKKERIJ. 
Publieke verkooping, Sneek. De Notaris H.J. 
Sierevelt te Leeuwarden zal op Vrijdag 19 April 1901, 
des namiddags 3 uur, aan de Steendrukkerij van de 
Firma Pouwels en Falkena, tegenover het 

Tramstation te Sneek, à contant, publiek verkoopen de navolgende GOEDEREN, behoord 
hebbende tot de Steendrukkerij, als: Een zwaar gebouwde steendrukpers, oppervlakte 55x73 
cm., uit de Fabriek van Klein, Forst en Bohn te Johannesburg… 
 



16-08-1901 De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad. 
Chineesche drukkerij – Men vertelt ons dat binnenkort in de Chineesche kamp nog een 
Chineesche drukkerij zal worden opgericht; in tegenstelling van de reeds bestaande zal deze onder 
haar gereedschappen ook een steendrukpers tellen. Men is zeer nieuwsgierig in welk huis deze 
drukkerij wordt gedreven, daar niemand haar gaarne als buurvrouw hebben wil met het oog op de 
steendrukpers. Men kan nooit weten, zeggen voorzichtige Chineezen, of er te Samarang ook niet 
een Poa Tjin Tik opstaat, en dan hebben de heeren veel kans onschuldig in de affaire betrokken te 
worden. 

	  
27-12-1901 Rotterdamsch nieuwsblad. 
Voor de firma Wed. F.G. Mortelmans alhier wordt te ’s-Gravenhage een nieuwe fabriek van 
steedruk en cartonnage gebouwd, waarin een 100-tal arbeiders werk zal vinden. 

	  
23-01-1902 Algemeen Handelsblad. 
Graphische Kunst-Nijverheid – Saamgesteld uit hoofden van inrichtingen voor steendrukkunst en 
aanverwante graphische vakken in Nederland, is alhier opgericht: de “Vereeniging voor Graphische 
Kunst-Nijverheid”. 
Haar doel is o.m.: Het graphische bedrijf en het steendrukvak in het bijzonder tot steeds hooger 
graad van kunst-ontwikkeling te brengen. Een 20-tal hoofden van lithographische inrichtingen te 
dezer stede traden reeds tot het lidmaatschap toe. In hare vergadering van 21 Januari ll. werden als 
bestuursleden der vereeniging gekozen de heeren: Chr.J. Schüver, firma Senefelder, voorzitter; Jos 
Van Dias, secretaris; J.E.J. Zegers Veeckens, firma Faddegon & Co., penningmeester. 

 
03-02-1902 Haagsche courant. 
Advertentie – STEEDRUKKERIJ. TE KOOP een Steendrukpers, bak 65x85 cm., met Lith. Steenen, 
enz. Steendrukkerij Wed. SMEELE, Westeinde 272. 

 
20-05-1902 Rotterdamsch nieuwsblad. 
Advertentie – STEENDRUKPERS. Voor tien gulden te koop aangeboden: een quarto formaat 
Steendrukpers. Adres Café-Restaurant Hang 99. D. TUINSTRA. 

 
26-05-1902 Rotterdamsch nieuwsblad. 
Correspondentie - A.D., alhier. De proef, die gij zendt, is steendruk. Het drukken van een steen is 
echter voor een particulier zeer bezwaarlijk. Eerst moet men een betrekkelijk kostbare 
steendrukpers aanschaffen en heeft men dan het overdrukken, het drukken en oprollen goed 
geleerd, dan blijft altijd het bezwaar, dat de steen telkenmale na gebruik weder afgeslepen moet 
worden. Aan te raden is daarom aan uw boekverkooper te vragen om een Rototary-Neostyle voor u 
op proef te laten komen, gij kunt u dan overtuigen of deze voor uw werk geschikt is, dan wel of een 
ander systeem daarvoor beter past.  

 
28-09-1902 Algemeen Handelsblad. “ Hun laatste stuk goed “ -  De Volksbond tegen 
drankmisbruik heeft reeds meer dan één plaat verspreid, die op pakkende manier wees op het 
verderfelijke van drankmisbruik: men herinnere zich de bekende  “Ach vader, niet meer !” en andere. 

Een nieuwe plaat verscheen 
dezer dagen op aanstichting 
van den Volksbond bij den 
uitgever L. J. Veen te 
Amsterdam. Het is een bij de 
firma Senefelder te Amsterdam 
gedrukte teekening van G. Van 
Caspel, geheeten “ Hun laatste 
stukgoed “. Terwijl de man, half 
versuft door de drank, in de 
deur staat van de kroeg, brengt 
de vrouw, die hem treurig 
nakijkt, een pak naar de 
tegenover liggende Bank van 
Leening.Een zeer goed 
bedachte en goed geteekende 
plaat, duidelijk voor ieder en 
kwetsend voor niemand. Moge 
zij indruk maken!   
     

 



 
1-11-1902 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad - 
Honderdjarigen. 
Morgen zal de Amsterdamsche boek- en steendrukkerij, voorheen 
Ellerman, Harms en Co., haar honderdjarig bestaan vieren. De 
heer B.C.E. Zwart, die als haar tegenwoordige directeur zoo veel 
heeft bijgedragen tot den bloei der firma, heeft in een fraai 
uitgevoerd “Gedenkschrift” een overzicht gegeven van de 
geschiedenis dezer instelling. Dit boekje levert een goed 
overzicht van hetgeen deze drukkerij vermag te leveren, zoowel 
op typographisch gebied als op dat der lithographie, zincographie, 
kleurendruk, enz. Haar zetterijen die tot de grootste behooren in 
ons land, zijn bekend om haar keurige en vlugge uitvoering van 
allerlei plet- en smoutwerk. Behalve het Algemeen Adresboek van 
Amsterdam, een van de grootste typographische experimenten 
ter wereld, worden er tal van voorname werken uitgevoerd, ook 
vreemde talen met eigen lettervorm. Ook “De Tijd” is er eenige 
jaren gedrukt en thans wordt er nog de “Zeepost”, de 
“Nederlandsche post” en andere weekbladen en periodieken 
gereed gemaakt... 

	  
13-01-1903  Het nieuws van den dag: kleine courant . 
 Koppermaandag - De steendrukkerij Senefelder doet haren 
naam eere door een zeer smaakvollen kalender, in het midden 
versierd met een in kleuren gedrukte afbeelding van drie 
boerinnen, die een buurpraatje houden, vervaardigd naar een 
aquarel van den Belgischen schilder H. Cassiers, die meest in 
Zeeland of te Volendam zijn modellen zoekt... 
 
12-05-1903 Haagsche courant. 
Advertentie – EEN NETTE JONGEN voor hulp aan de Steendrukpers, terstond gevraagd, loon ƒ2 per 
week. Adres: Da-Costastraat 71/73. 

 
11-06-1903 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Advertentie – TER OVERNAME een geheel nieuwe Autographische Steendrukpers met toebehooren 
voor ƒ125,- Br.fr., lett. L. aan E. BROEKHUIS. Agent N v/d D. Hengelo (O). 
 
15-01-1904 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
                     BEELDENDE KUNST        
Zwart - en - Wit en Aquarellen in Museum 
Boymans. 
De bezoekers van dit in vele opzichten 
belanrijke museum te Rotterdam hebben 
dikwijls de gewoonte dadelijk de trap op te 
gaan.Daardoor verzuimen ze veel 
bezienswaardigs, dat zich beneden bevindt. ..  
Een der jeugdige zonden is ook de beeltenis 
van Schimmel door Jan Veth; zoo mijn 
geheugen mij niet bedriegt het eerste portret, 
geteekend voor het weekblad “De Amster-
dammer”, waarvoor Veth later zulke treffende 
gelijkenissen zou leveren. Schimmel hangt 
gelukkig in de schaduw van een hoekje. Toen 
ik dit portret van den mij zeer goed bekenden 
dichter en tooneelbevorderaar voor ’t eerst 
zag, meende ik, dat Veth een serie charges 
voor het Weekblad op touw had gezet.  

                                      
                               “Schrijver H.J. Schimmel”  
                                    Litho: Jan Veth, 1891. 

 
 
 



De ingetogenheid van den artist, die later het stoffelijk wezen van Israëls met zooveel bekwame 
doorwrochtheid zou afbeelden, ik bedoel het geschilderde 
portret in het Amsterdmsche Gemeente-Museum, was in dien 
steendruk nog niet te vermoeden. Veth is als teekenaar naar 
waarde vertegenwoordigd in het met toewijding bewerkte 
portret van den schrijvenden Dr.  Abraham Kuyper, met pijp in 
den mond. Een frappante gelijkenis is nog Albert Neuhuys, door 

Haverman, een type, zich 
zoo licht leenend tot 
charge...  
 
Portret Prof. Dr. A. Kuyper   
Litho: Jan Veth 1892.                  
 
                                                    
Portret van Albert Neuhuys  
Litho: H.J. Haverman, 1899. 
 
 

07-02-1904 Algemeen Handelsblad - J.C. van ’t Hoff overleden. 
In De Kroniek schrijft Jan Veth: Den 25sten Januari overleed te Amsterdam op acht-en-vijftig 
jarigen leeftijd, de bij vakmannen zoo goed bekende en geachte steendrukker J.C. van ’t Hoff, aan 
wien, indien men in Holland van eene herleving der lithografie spreken mag, deze kunst werkelijke 
verplichtingen heeft. Hij was een van die zeldzame krijtdrukkers die nog een goede traditie 
vertegenwoordigen, maar bovendien wist hij, bij trouwe toewijding aan zijn vak, en door een 
aangeboren vindingrijkheid en doorzettendheid, datgene wat hij grondig geleerd had, wijder en 
verrassender toe te passen. Wie zich in het wezen van den steendruk wilde leeren verdiepen, kon 
zich nauwelijks beter raadsman en helper denken, dan den altoos welwillenden meesterknecht van 
de firma Tresling en Co...Niemand, die mij daartoe een opdracht gaf, maar ik houd mij overtuigd, uit 
naam ook van Derkinderen, Roland Holst, Van Hoytema, Moulijn, Hart Nibbrig, Vaarzon Morel en 
anderen van onze beste schildersteenteekenaars, die met Van ’t Hoff hebben gewerkt te spreken, 
wanneer ik hiermede den bescheiden overledene een woord van dank en hulde toeroep. 
 
30-11-1904 Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij. 
Over duitsche prentkunst sprak gisteravond H.E. 
Greve voor “Kunst aan ’t Volk” in Handwerkers 
Vriendenkring. Hij gaf eerst eenige opmerkingen 
over het doel der tentoonstelling: waarom is juist de 
satyrieke journalistieke prentkunst gekozen? Ter 
toelichting gaf hij een klein historisch overzicht van 
de ontwik-keling der prentkunst-procédés: houtsnee, 
kopergravure, steendruk, zinkfotografie, waarbij hij 
ook een inzicht gaf in den aard der procédés, en hoe 
zich de toepassing wijzig-de naar de behoefte. De 
houtsneekunst werd vooral voor bidprentjes enz. 
gebezigd; de gravure, door handwerkslui toegepast, 
richtte zich aan de wereldlijke behoeften van het 
volk; de steendruk gaf de kunstenaar zelf 
gelegenheid zijn teekening direct te reproduceeren; 
de fotografische procédés maakten het mogelijk de 
prent in zeer groot aantal goedkoop te vermenig-
vuldigen. Met het verdwijnen der zeldzaam-heid 
kwam de prent wat in minachting en dat is jammer, 
want aldus kan kunst juist in handen van zeer velen 
komen en dit is ook het motief geweest, waarom de 
commissie het eerst een tentoonstelling van 
prentkunst gekozen heeft. Ons publiek staat daar   
het dichtst bij, in het bizonder bij de satyrieke 
prentkunst. Niet afbeeldingen van veldslagen en                    “Der Raußmord in Südafrika”    
werk-steakersvergaderingen zullen het meest tot ons              Simplicissimus 1900, nr.11 
zullen het meest tot ons arbeiderspubliek spreken, maar             Cartoonist: Heine   
prenten waarin het verschrikkelijke van den oorlog, de  
ellende en de geest van verzet bij de staking in beeld gebracht is. Hier begrijpen onze kijkers de 
voorstelling, zij voelen er wat voor en allicht komt dan ook het gemakkelijkst het begrip van de 
kunstwaarde tot hen. Dan mogen de kranten schrijven: dat is tendenzkunst, wij weten wat onze 



bedoeling was, zeide spr. onder applaus...Tenslotte  over de Simplicissimus-groep sprekend, gaf hij 
te verstaan, dat dit wel revolutionairen waren, maar toch enkele afbrekers: ze weten niet wat ze wel 
willen, ze voelen ook niet mede met het proletariaat. Socialistische kunst is het niet; die zal zich 
misschien nog eens uit Der Wahre Jacob ontwikkelen. 
 

 
17-12- 1904 Algemeen Handelsblad - In het Prentenkabinet. 
Als het Prentenkabinet in het Rijksmuseum op dit oogenblik 
blijkbaar bijzondere belangstelling ondervindt, dan is dat 
vermoedelijk niet te wijten aan het aardige tentoonstellinkje, dat 
sedert 1 December in de standaards aan de buitenzijde te zien is, 
maar aan de prenten van dien Lucas van Leiden… men weet wel. 
Maar na die prachtige gravures, die men nooit te veel zien kan, 
om welke aanleiding dan ook, moge men eens even kijken naar 
de Fransche steendrukken, die over  drie maanden weer door 
iets anders vervangen worden. De heer Moes heeft ons hier in 
deze honderd prenten een overzichtje gegeven van de 
steendrukkunst in Frankrijk, van 1800 af tot heden toe.  
 
Essai au Crayon à la Plume et à L’ Estampe fait  à la lithographie 
de Munich 1809 Denon.               
 
Er is een grappig primitief prentje uit 1809, gemaakt door baron 
Denon “ à la lithographie de 
Munich”, zooals er op staat – 

men weet dat de steendrukkunst is uitgevonden in Beieren, dor 
Aloys Senefelder, die te München de eerste directeur is geweest 
van de koninklijke steendrukkerij. Er is ook een litho van Fantin-
Latour, uit 1898. Natuurlijk is dit overzicht vluchtig, dat kan niet 
anders, maar deze tentoonstellingen moeten niet te groot worden 
en dan, een overzicht is het toch wel. Men ziet de lithographie hier 
worden, van een zeer gebrekkig uitdrukkingsmiddel tot één, 
waarmee alles te doen is en ook alles gedaan wordt, zoo zelfs, dat 
er op het laatst iets verfijnds in komt, dat het mooie van het 
procédé minder opgemerkt wordt. 
 
               “Symbolisme” – Litho van Henri Fantin-Latour, 1898 
 
En ook laat deze reeks zien de zeer uiteenloopende manieren, 
waarop men zich van het reeds vervolmaakte procédé kan 
bedienen. Vooraf een kleine waarschuwing. Er zijn onder deze 
litho’s verschillende, die een zeer ouderwetschen indruk maken. 
De lithographie is zeer in de mode geweest omstreeks het jaar 1850, vooral voor illustraties – ieder 
herinnert zich bijv. het oude prentje met de Hollandsche jongens erop vóór de “ Camera Obscura “- 
en ook voor reproducties en op zich zelf staande platen. Die prenten waren niet altijd mooi. En dat 
heeft, meen ik, bij een deel van het publiek den steendruk eenigszins in discrediet gebracht. Voeg 
daarbij het ouderwetsche in de voorstelling van enkele prenten, dan is er wellicht voor sommigen 
reden om met een: “ O, dat…” voorbij te gaan. Toch zou het jammer zijn, omdat voor de 
ontwikkeling van deze kunst ook die drukken van belang zijn.Er is al dadelijk verschil tusschen het 
eerste onhandige prentje en no.2, een familiegroep, ook van den reeds genoemden teekenaar, 
graveur en oudheidkenner Denon. Het aardige portretje van den beroemde schilder Vernet door De 
Lasteyrie is al weer iets verder. De Mamelukkenhoofdman van Napoleon’s verheerlijker baron Gros 
zal door de tamelijk vervelende voorstelling niet boeien, maar let men op den naakten rug van den 
man vóór hem, dan merkt men reeds iets van kleur in de verschillende tinten zwart. Horace Vernet 
had het, te oordeelen naar zijn portret van zijn vader Carle Vernet verder in de lithographie 
gebracht dan deze: diens “ Voyeurs Anglais “ tenminste zijn niet heel mooi. Maar veel beter is 
Géricault’s werk, vooral  “ The coalwaggon “.Nog zijn niet al de tinten bereikt, die wij in later werk 
zien zullen, maar de wagen, de paarden, de bergen staan toch door het verschil in kleur reeds goed 
tegen elkaar. Van Bellangé zijn o.a.twee met de hand gekleurde prenten; nog wat veel zwart is er 
in den schimmel van Victor Adam . Dan volgen er eenige nog al slappe prenten: het gezicht van 
Karel X van Charles Aubrey is niet kwaad; In Boilly’s “ amateurs de tableaux “, een caricatuur, is 
wel meer vastheid en meer tint, maar heel hoog als lithographisch werk staat dit alles niet. 
 
 
 



      
          “Portret van Madame Perregaux”                            “Mamelukkenhoofdman te paard” 
           Litho van Horace Vernet, 1816.                             Litho van Baron Gros, 1817.    
 

      
      “The Coal Waggon ” – Litho Théodore Géricault, 1821.              Litho van Boilly, 1823-1828   
                                                                                             Hand ingekleurd – Druk Delpech 
 
Beter is een familietoneeltje van Crétien, waarop o.a. de stof van de japon knap is weerge-geven; 
de jongelui in een kerk van Vauzelle, waarin het licht mooi is weer-gegeven en de volgende 
nummers, o.a. het vervelende prentje “ La prière “, dat echter heel goed is van kleur.Dan volgt 
Devéria en met hem, den eersten toepasser van den kleursteen-druk, die dus blijk-baar het métier 
goed kende, zijn wij in eens een heel  eind verder. Zie eens in “Le Sommeil “al die verschillende 
tinten, van het donkerste zwart op den achtergrond tot de heele fijne lichtgrijze, waarmee de 
plooitjes in het fijne hemdje van het meisje zijn gedaan. 
Dat is reeds virtuosenwerk en het groot portret van Victor Hugo, forsch gedaan met toch reeds 
eenige van die teere overgangen er in, waarvan de lithograaf het geheim bezit is een mooi stuk, 
evenals dat van Rachel door Grevedon. Wij zijn nu ongeveer in den bloeitijd van de romantiek, 
ongeveer het jaar 1830, die ook voor de lithographie een tijd van grooten bloei is geweest. Isabey, 
met een teekening van Rouen, Charlet met zijn oorlogstoneelen, “ Twee Spaansche vrijbuiters in 



een hinderlaag “ is 
misschien wel de 
mooiste – Raffet met 
voorstellingen uit 
oorlogen en dergelijke 
zijn echte romantici. 
Zoo’n groep 
Spanjaarden van 
Raffet: in gezichten, 
kleeren, houdingen is 
alles romantiek. En 
wat een pracht kleur, 
van kleuren zou men 
bijna zeggen! Dan 
komt Delacroix, van 
wien er eenige zeer 
mooie prenten zijn. De 
prachtige hartstocht 
van den grooten 
romanticus komt in 
zijn schilderijen niet 
sterker uit dan in deze  
verbijsterende litho’s.                       “ Le Sommeil” – Litho van Achille Devéra, 1829. 
Van de beroemde  
Hamlet-serie is er niets, maar twee uit de Faust-serie en een gevecht uit “ Gotz van Berlichingen “. 
Dat is geen beweging meer, dat is één zwaai; hier is alles hartstocht. Maar mooier is de leeuw die 
een paard opvreet – een onderwerp dat Delacroix meer dan eens ook schilderde – in een pracht van 
donkere tinten, die wel niet overtroffen is: zoo fluweelig zwart, zoo veel zware donkerten zijn er in 
dit ellendige paardenlijf, in dien vraatkop van den leeuw. Wonderlijk zooals Gavarni met al zijn 
wonder mooie tinten, toch weer heel anders is dan Delacroix. Zijn  “ Thomas Vireloque “, zijn 
“ Laterne magique “, de bekende typische figuren, hebben niet van die overweldigende tinten, maar 
zijn misschien nog kleuriger. 
                    

 
     “Lion Devouring a Horse”- Litho: Delacroix, 1844                       “La Laterne Magique” 
                                                                                                  Litho: Gavarni, 1854. 
                                                                                          
En ook het prachtige licht op “ Une famille Pauvre “, de scherpe teekening van “ Satan “, bewijzen  
een buitengewone knapheid van dezen lithograaf; dat hij  niet nog grootscher werk heeft geleverd  
ligt in zijn heele persoonlijkheid, niet aan de wijze van werken op den steen. Gavarni schijnt hier  
grooter dan Daumier, die niet heel goed vertegenwoordigd is. Zijn “ Visité électorale “ is een mooie  
litho, maar hij heeft er mooiere gemaakt. Door de kracht van de uitdrukking wint hij het echter ook  
hier van Gavarni, ook al komt zijn “ Satan “ hem zeer nabij. 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

“Une famille pauvre” – Litho Paul Garvarni.         “La visité électorale “ – Litho van Daumier,1843. 
 
A demain donc mon cher monsieur Filochard… du reste si je ne suis pas élu j’aurai pour consolation 
que ma candidature m’ a procuré le plaisir de faire votre connaissance!...- Ah! Monsieu!...ah 
Monsieu! Ook na dezen grooten is er nog zeer mooi werk zoowel reproductief, van Mouilleron en 
Le Roux, als origineel van Dupré, Barye, Diaz, Chaplin ( een zeer fijn naaktfiguurtje ). Ik zal 
hierover niet uitweiden. Maar wel wil ik 
nog even wijzen op de laatste twee 
plaaten in hun interssante tegenstelling. 
Manet’s heftige “ Revolution “, zoo forsch 
in de loodrechte en de horizontale lijnen 
van de staande soldaten en hun geweren, 
zoo pakkend door die weinige zwarte 
partijen tegen het helle wit – en daarnaast 
Fantin’s harmonieuze “ Femme dansant “, 
in zwevende lijnen als op de maat der 
muziek neergezet. Aardig is het vóór in de 
zaal eens even te zien naar een paar 
dingen die Hollanders in steendruk hebben 
gemaakt, een kopje van Israëls, 
reproducties naar Israëls van Allebé, Jan 
Veth enz. Misschien zou er van de 
lithographieën van Hollanders ook wel een 
aardig tentoonstellinkje bijeen te krijgen 
zijn. Voor het oogenblik geniete men van 
het zeer mooie Fransche werk.                                 “Guerre Civile”  Litho:Manet, 1871.  

                                                       Affiche van “Comité  de Salut public de la Commune” van  Parijs. 
 

13-03-1905 Het Nieuws van den dag.  
 Steendrukken,Etsen en Gedreven Metaalwerken in “Rotterdamschen Kunstkring”. 
Er is thans veel merkwaardigs of schoons te zien in het gebouw der Witte de Withstraat, te 
Rotterdam.Onder de steendrukken zijn echter nog al bladen, die wel belangrijk zijn als vroege 
proeven der kunst door Sene-felder in zwang gebracht ...Als reproduct-ieve kunst hebben de naakte 
figuren door de fijn-gevoelenden schilder Fantin Latour mij slechts matig kunnen boeien. De plas-
tiek van de naaktstudies komt mij wat ongedecideerd en zwak van vorm voor.Maar…er is een mode 
in de voortbrengselen der kunst. De steendrukkunst is in den laatsen tijd weer gezocht en wie wil 
zich aan den invloed der mode geheel onttrekken? Wat mij onder de steendrukken het meest 
geboeid heeft, zal ik aanstippen. Er is veel karakter in de vertolkingen van dronkenschap en 
losbandigheid door Rambert. Een portret van Victor Hugo op jeugdigen leeftijd, door Deveria op 
steen geteekend in 1829, doet begrijpen, dat het betrekkelijk nieuwe procédé ingang zou vinden. 
Hartstocht waardeert men in een leeuw, die een paard verslindt, door Eug. Delacroix, een der 
grootste der oude Fransche steenteekenaars. 



De compositie in Isabey’s “ Maitre de forge ” boeit ons zeer aan dit werk. Van Géricault bewondert 
men een machtig en 
gevoelvol geteekend paar 
soldaten op hun terugtocht 
uit Rusland. Op het kerkhof, 
door Huet, heerscht een 
kracht- en toonvol licht. Van 
den Franschen Engelschman 
Bonington boeit de 
afbeelding der Eglise St. 
Sauveur. Veel macht en 
karakter valt te waardeeren 
in de Steendrukken van 
Nauteuil, tooneelen uit den 
Don Quichotte. 
 
 “Ivresse” Litho: 
Rambert,1851. 
 
                          
                                        Victor Hugo - Litho: Devéria, 1829. 
 

Er zijn een drietal steendrukken van Gavarni, den met recht beroemden carricaturist. Wat zijn die 
“ Bohémiens “ typig en vol karakter! Ik kan altijd nog dweepen 
met den beroemden, ouden illustrator Grandville, die, volgens 
sommigen, wel wat uit den tijd raakt. Maar mij dunkt, dat het 
werkelijke goede, ofschoon, 
gelijk alles, helaas! aan 
mode onderhevig, inder-
daad voor den onpartijdige 
goed blijft. Welk een 
karakter en mouvement in 
de Zigeuners en den 
veldslag van Raffet! Hij is 
ook een der groote steen-
teekenaars. Het “ Beleg en 
inneming van Bergen 
opZoom” is een boeiende 
steendruk van Charlet. 
    
 

          “La retraite de Russie”                     “Eglise St. Sauveur”   
           Litho: Rouen, 1824.                  Litho: Bonington, 1824. 
 

 
“C’est vraiment 
une chose 
profondement  
pénible à 
considérer que 
l’ignoble allure 
  de ces tristes 
bourgeois”. 
 
Litho:Garvarni. 
              
 
      
 
 
 
 
 
                    “Le loup et le chien” – litho: J.J. Grandville. 
 



De geest van Daumier grenst meestal aan de charge. Zijn kunst heeft vurige bewonderaars. In vele 
bladen is iets monumentaals, maar een hartstochtelijk bewonderaar ben ik slechts van enkele zijner 
werken ooit geweest. De charge is mij meestal te overdreven. Wat is er nu eigenlijk het schoone in 
Carrière’s portret van Edmond de Goncourt? Die vage, weggedoezelde kop met krentenoogen, moet 
dat een kunstwerk verbeelden van 28 gulden? 

    
“Les Bohémiens” – Litho Raffet, 1837.               “Le Contemporaine” – Litho E. de Goncourt, 1901. 
 
“What ’s in a name“, mag men wel zeggen bij de prijsbepaling der ruwe “ pochades “ door Manet. 
Zulke ruwe schetsen kan een portefeuille ontsieren. Een eigenaarig besluit der verzameling 
teendrukken is Hanfstaengls portret van Senefelder, den uitvinr der steendrukkunst....        
 

 
Portret Senefelder, 1834 
Litho:Franz Seraph Hanfstängl.     	  
	  

	  
“ La Verité “ is met recht de naakte waarheid van Steinlen. 
 

 
 



18-05-1905 Het nieuws van den Dag: kleine courant - BEELDENDE KUNST. Tentoonstelling 
Prenten en Teekeningen door firma W.P. v.Stockum & Zn, te ’s-Gravenhage. 
De spoorweg in zijn oorspronkelije gedaante, nuchter en kaal, het meest gelijkend op een reeks 
postchaisen, is hier op een zeer zeldzamen steendruk (1835) te zien. De bagage is, zooals op den 
vroegeren postwagen, boven op de wagens geborgenen de goederen zijn eenvoudig met lederen 
dekken voor regen als anderszins beveiligd....     

                    
                     “Inhuldiging van de eerste continentale spoorlijn tussen Mechelen 
                               Litho van Paul Lauters en Théodore Fournais, 1835. 
 
08-07-1905 Algemeen Handelsblad. 
Nijverheid – B.en W. brengen ter kennis, dat ten Raadhuize (afd. P.W.) kamer  No. 88, ter visie 
zijn gelegd verzoekschriften met bijlagen van B.C.E. Zwart, directeur van de naamlooze 
vennootschap Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij, voorheen Ellerman, Harms en Co., 
betreffende het uitbreiden der boek- en steendrukkerij, gevestigd in de perceelen Warmoesstraat 
147,149 en 151 en Leidekkersteeg 9,11 en 13 en in verband daarmede het bijplaatsen van eene 
stoommachine van 110 pk. Met dynamo van 42 pk. voor verlichting, eene steendrukpers en drie 
drukpersen, eene vouwmachine en eene lettergietmachine, alsmede het verplaatsen van eenige 
werktuigen in die inrichting. 
 
10-10-1905 Middelburgsche courant. 

             DE MOULIJN  
        TENTOONSTELLING 

Moulijn is de teekenaar van de rustige 
natuur; van de droomige stilte van de 
avondschemering, als het geluid, de 
beweging en de kleurenschittering van den 
dag zijn weggezonken als in een zee van 
rust ... Stemmingstafreelen van stilte, 
soms opgevoerd tot een sprookjes-
atmosfeer. Waarschijnlijk heeft Moulijn 
zich zoo bijzonder op litho-graphie 
toegelegd, omdat de zachtheid, de 
teerheid, die een der speciale eigen-
schappen is van dat soort teekeningen, en 
die haar onderscheidt van alle andere,  
zoo buitengewoon geschikt is om die rust 
uit te drukken. In dat opzicht heeft men 
dan in deze litho’s ook een uiting te zien                “Tuin te Laren”, 1897  Litho Simon Moulijn 
van het streven om de lithografie te verheffen  
tot een eigen kunst ... Mooi zijn voorts eenige landschappen uit de buurt van Laren, met zachte, 
wollige wolken; een boerenwoning met een bijzondere warme tint; een groep boomstammen die 
spookachtig in het halfduister van den avond omhoog schieten, en hun wortels als slangen over den 
grond spreiden... 



26-02-1906 Het nieuws van de dag: kleine courant Brieven uit Parijs. 
...In de Grand Palais des Champs-Elysées bevonden zich, zij aan zij, de Peintres-Lithographes, 
die geheel behangen is met het subliem-teedere werk (in steendruk) van den onlangs overleden 
meester Fantin-Latour(1836-1904), wiens Poëtische liefde voor Berlioz Wagner en Schumann hier 
bijzonder uitkomt ... Wij zien daar met mooie affiches van Léandre en Redon voortreffelijken platen 
van dezen en van Abel Faivre, Truchet, Jean Véber en anderen, die te zamen een hoogst 
merkwaardige verzameling vormen.... 
 

               
          “Centenaire H.Berlioz”                                              “Immortalite” 
      Litho van Fantin-Latour,1903                              Litho van Fantin Latour,1886 

 

   
              “Manfred et Astarte” van R. Schumann                     Litho van Charles Léandre,1897. 
                  Litho Henri Fantin-Latour, 1881. 
 
07-05-1906 Rotterdamsch nieuwsblad - Autografie of overdruk is een steendruk, gemaakt van 
het eigen handschrift des auteurs. Deze schrijft met lithografeninkt op ongelijmd papier, dat met 
dunne stijfsel, waarin eenig aluin en gom is opgelost, bestreken wordt; daarna wordt de 
keerzijdevan het papier bevochtigd en op de steen gelegd. Als nu de pers daarover gegaan en het 
papier verwijderd is, blijft ’t schrift op den steen achter... 



 
01-07-1906 De Maasbode. 
Te Haarlem is opgericht een Vereeniging van Boek- en Steendrukpatroons, op welker statuten 
thans de Kon. goedkeuring is verkregen. De vereeniging stelt zich ten doel: de bevordering der 
belangen van het vak en van hare leden. Zij tracht dit doel te bereiken: 
1. Het in leven roepen van bepalingen, regelende de verhouding der leden onderling en die ten 
opzichte van hunne werklieden; 
2. Het bespreken en oplossen van geschillen, zoowel onderling als tegenover derden; 
3. Het in omloop brengen van bladen, tijdschriften en boekwerken op het vak betrekking hebbende. 
4. Het houden van bijeenkomsten, waarin onderwerpen op het gebied van boek-, steendrukkunst en 
aanverwante vakken worden besproken. 
Ieder hoofd of bestuurder van eene inrichting voor boek- of steendrukkunst te Haarlem of in eene 
aangenzende gemeente gevestigd, die minstens 1 gezel boven 20 jaar in dienst heeft, kan als lid 
voorgedragen worden. Het is te hopen dat, in verband met all.4, eens spoedig afdoende 
maatregelen konden worden getroffen tot wederopheffing der houtgraveerkunst, een aanverwant 
vak der boekdrukkunst, dat meer en meer in verval dreigt te raken, en waarvan zich het gemis om 
bijzondere redenen zeer zal doen gevoelen en wellicht juist dan het meest als het te laat, en 
wederopheffing door algeheel gemis van 
goede leekrachten onmogelijk is. Thans is het 
nog niet te laat.  
 
16-10-1906 Het volk: dagblad van 
dearbeiderspartij 	  
              Willem Bilderdijk (1756-1831) 
De “Zutphensche Courant” haalde een 
gedichtje van hem aan, bevattende een 
woesten strijdzang tegen...de steendruk!... 
                             Steendruk. 
    (aan iemand die mij op die wijze wilde  
                                               afbeelden) 
 Een stenen hart, een hoofd gevuld met keien, 
 Beelde aap of hond in koude steendruk uit, 
 Waar gloed noch smaak haar warme glans in  
                                                  spreien, 
 En ’t zielsgevoel de teedre borst voor sluit! 
Ja,’t voegt ene eeuw,versteend by ’t snood 
                                             gebroedsel. 
Dat vatbaarheid voor God en Heiland dooft, 
Behoeftigheid vergiften schenkt voor voedsel, 
En ’t oudren hart zijn dierste panden rooft; 
Maar weg dat tuig, dat kunstverwoestend  
                                               knoeien, 
Van al wie smaak, wie menselijkheid belijdt! 
En zij zijn naam het doel van elks verfoeien, 
Die de eedle stift zo duldeloos ontwijdt!  
                                                         1824 
 
14-11-1906 Nieuwsblad van Friesland: 
Hepkema’s courant.Tentoonstelling van drukwerken. 
LEEUWARDEN, 11 Nov. Bouwkring alhier noodigde de Rotterdamsche Firma Corns. Immig en Zn. uit, 
om ons het werk, dat in hare drukkerijen wordt voortgebracht, eens te laten kijken. Op de boven-
zaal van De Klanderij is het te zien,  je komt binnen en ontvangt een catalogus als gids. ’t Boekje 
zegt u al terstond, dat ge iets goeds kunt verwachten; ’t is mooi van buiten en knap van binnen.  
’t Voorwoord heeft tot motto een versje van Huygens:    
                                       “Mijn drukker leeft in droeve druk. 
                                        Want ’t drukken geeft hem weinig druk; 
                                       Was ’t drukken maar wat drukker, 
                                       ’t Waar geen bedrukte drukker”. 
Vernuftig van Huygens gevonden en vaak nog geldend voor hem, die zijn arbeid ernstig opvat en 
zelfs het geringste met zorg behandelt”, meent de firma. In die laatste woorden ligt het geheim van 
alle succes, als het talent aanwezig is... 
 
 
 
 



17-11-1906 De Tijd: godsdienstig-staatkundig 
dagblad - UIT DUITSLAND.  
Terwijl of voordat de volksvertegen-woordigers zich 
in de hoofdstad van het Rijk vergaderden, om op het 
zelf-regiem van den monarch een zekere pressie en 
kontrole uit te oefenen en het ideaal van den 
constitu-tioneelen Staat ten minste eenigzins in eere 
te houden, is de Keizer met zijn hofstaat naar de 
hoofdstad van Beieren gespoed, om daar den 
grondsteen van het nieuwe Duitsche museum te 
helpen leggen... vindt men in de zalen de groepen 
der geodetische, mathematische, weeêr- en 
waterkundige, mechanische, optische, acoustieke, 
magnetische, electrische modellen, instrumenten en 
apparaten. Dan komen de drukpersen, te beginnen 
met die van Senefelder, tot en met alles wat de hoog 
ontwikkelde techniek of kunst der reproductie in onze 
dagen voortbrengt. 
 
                          “Stangenpresse” van  Senefelder  
           Hoogte 2,90 x Breedte 2 m x Diepte 0,75 m.  
 
29-12-1906 De Tijd: godsdienstig-staatkundig 
dagblad - FOTOGRAFISCHE KLEURENDRUKKEN. 
Die Galerien Europas, 200 Farbenreproduktionen 
nach alten Meistern. 25 Heften mit je 8 Faksimiles 
mit begleitenden Texten u,  einer literar. Beilage. 
Jedes Heft: 3 M.E.A. Seemann, Leipzig. Een der merkwaaardigste verzamelingen der laatste jaren 
van kleuren-drukken naar meesterwerken is onder bovenstaanden titel aan het verschijnen. Het 
achttal platen uit elk der thans verkrijgbare “Hefte” geven een verheugend blijk van de 
voortreffelijke uitvoeringen, waartoe een technisch-zorgvuldig bewerkte “driekleurendruk” op 
vandaag bij machte is. De vervolmaking op dit terrein is nog niet ten einde. Rusteloos heeft men 
gestreefd en reeds goeddeels bereikt, om de kleuren van het origineel op te vangen in de camera 
van den fotograaf en ze vast te leggen door mechanische samenstellingen in de drie hoofdverven 
(rood, blauw, geel), waarover de kleurendrukker voor dit procédé te beschikken heeft.De eerste 
technische pogingen hiertoe zijn zeer oud; zelfs nog zonder fotografische inwerking werden zij door 
den koperdrukker Le Blon (1667) reeds beproefd. Weiszhaupt wendde die aan op den steendruk, 
maar vooral dr H. Vogels (1873) heeft de reeks van vindingen op dit gebied den krachtigen stoot 
gegeven, welke door Ducos de Hauron (1875) zeer werden vereenvoudigd en eerst in 1890 voor den 
machinalen boekdruk bereikbaar konden gemaakt. Toen was het terrein voor goed 
geopend.Oppervlakkig zou men meenen, dat een steeds meer volkomen weergeven van beroemde 
origineelen zich onmiddellijk van de algemeene belangstelling zou meester hebben gemaakt; niets 
minder waar dan dat. Integendeel is er juist langdurig en fel strijd gevoerd over het aethische recht 
van bestaan dezer kleuren-reproductie onder de theoretische kunstrechters in Duitschland. Thans 
evenwel heeft de overtuiging zich algemeen gevestigd, dat de aangevochten kleurentechniek een 
kostbaar middel is ter opleiding van eenige zeer gewenschte kunstontwikkeling. Nooit of nimmer 
zullen de reproductiën met het origineel gelijkwaardig zijn te maken, want de eigenlijke 
levensuitdrukking, de genialiteit van den kunst-schepper zullen uiteraard altijd aan de werking der 
machine blijven ontsnappen; maar dit bedoelde men ook niet. Echter, waar de benadering der kleur-
effecten zoo dicht bij het oorspronkelijke is te voeren, gelijk thans bij de beste uitvoeringen reeds 
geschiedt, daar hebben die afdrukken de waarde der levendigste herinneringen  aan het vroeger 
genotene en dit is een der voornaamste goede dingen  eener gezonde opvoeding van het algemeen 
in de kennis van het “zien” van kunstzaken.Want die moet geleerd worden door allen zonder 
onderscheid en bij een groot deel blijkt het dan nog een hopeloos ondernemen...De driekleuren-
techniek is slechts een mechanisch bedrijf, maar stelt desniettemin hoogere eischen van artistiek 
gevoel, dan den meesten bekend is. Het beginsel is op zich zelf doodeenvoudig. De hoofdkleuren 
zijn: het rood, blauw en geel, welke door meerdere of mindere onderlinge vermenging de andere 
kleuren doen ontstaan. Nu trekt men in de camera langs foto-technischen weg uit het samenstel der 
verven eener schilderij (olieverf of aquarel) achtereenvolgens de hoofdkleuren. De op deze wijze 
door kleurscheiding (decompositio) verkregen drie negatieven dienen tot vorming der clichés, welke 
door een drievoudig over-elkander-drukken van gezegde kleuren het eerst ontlede geheel der 
verven-kombinatie weer bijeenvoegen (synthesis) en de gekleurde plaat aldus aan het 
oorspronkelijke stuk beantwoorden. Wanneer theorie en praktijk elkander hier volkomen dekten, 
dan was deze ontbinding en samenstelling spoedig gereed; maar tallooze technische bezwaren 
ontstemmen zoo licht de bedoelde kleuren-expressie van het origineel; vooral het rood domineert 



zoo spoedig over het groen, waarbij een opmerkzaam nawerken wordt vereischt, dat eenerzijds 
nauwkeurige verzwakking en van den anderen kant zorgvuldige aansterking vraagt. Het geheel is 
een zware arbeid, die artistieke begaafdheid en een geoefend kleuren-oog tot voorwaarden heeft... 
 
05-08-1908 De Graafschapbode. 
1ste Steendrukker van firma C.Misset – Zaterdag l.l. was de hand-steendrukpers op de 
inrichting der firma c.Misset alhier door de gezellen kwistig met groen en bloemen versierd, ter eere 
van het feit, dat de man die daaraan steeds werkt, de 1e steendrukker E.Gerritsen zijn zilveren 
jubilé als employé aan die inrichting vierde. 
 
13-08-1908 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
 De reclame-tentoonstelling te Arnhem. 
Wat bedoelt men met “reclame“-tentoonstelling?  
Met zulk eene tentoonstelling zou eigenlijk slechts moeten bedoeld 
zijn, een beeld te geven van wat de sierkunst en het practisch 
vernuft heden ten dage hebben uitgedacht, om den kooper te 
overreden, niet altijd bij het oude te zweren, maar ook eens de 
producten van een nieuwe fabriek, de waren van een nieuwen 
importeur te beproeven...Er zijn eenige firma’s, die laten zien op 
welke wijze voor een artikel reclame kan worden gemaakt. Bijv. de 
drukkerij “ Senefelder “, te Amsterdam, heeft mooie, smaakvolle 
modellen voor hen, die cartons of doozen, biljetten of adreskaarten 
van teekeningen, kunstdrukplaten, enz.wenschen te voorzien… 
 
15-09-1908 Gedenkboek van Corns. Immig  &  Zoon, 
Rotterdam.  
 

 
        De steendrukkeij met handpersen.                     De steendrukkerij met snelpersen. 
 

                                    
                  Titelblad van het gedenkboek van de Koninklijke boek- en steendrukkerij    
                                              Corn. Immig & Zoon in Rotterdam. 



    
               Het stenenmagazijn.                                          Het lithografisch atelier 
 
08-12-1908 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – TE KOOP GVRAAGD een kleine oude steendrukpers. Brieven fr. Onder letter G. adres 
G.A. KOTTMANN, Valeriusstraat 61, ‘s-Gravenhage. 
 
09-02-1909 Het nieuws van den dag: kleine courant - Tentoonstelling van grafische kunst.	  
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan harer inrichting heeft de bekende firma L. van Leer & Co. 
in de bovenzaal van “Bouwkunst”, in de Marnixstraat bij het Leidscheplein, een tentoonstelling 
ingericht waarin een groote verscheidenheid van drukwerk is bijeengebracht.De firma werd in het 
jaar 1869 te Haarlem opgericht door de gebroeders L. & M. van Leer. Uit dien eersten tijd ziet men 
nog werk,waarbij visitekaartjes die nog op de handpers werden gedrukt. Dit doet denken aan het 
eenvoudig begin eener zaak, die steeds grooter omvang 
zou krijgen, ook in technische zin, vooral nadat zij in 
1889 naar Amsterdam was overgeplaatst. De steendruk 
in haar verschillende onder-deelen bleef aanvankelijk 
hoofdzaak, maar later, vooral in 1895, werden ook 
andere procédé’s beoefend, met name de photozinco en 
de heliotypie. Van al die toepassing der veelvuldigende 
kunst omvat de expositie uitgezochte voorbeelden door 
tal van gekleurde platen, aanplak-biljetten en vele 
illustraties, die tot zeer bekende pracht- en plaatwerken 
thuis behooren. Bekend is dat de firma van Leer veel 
platen vervaardigt voor Engelsche werken en uitgevers. 
Van de beide oprichters is de heer M. van Leer in 1903 
overleden, zijn broeder, de heer L. Van Leer, staat thans 
nog aan het hoofd der inrichting.                                     Prentenboek met 12 pag. Kleurenlitho’s  
                                                                                       Drukker: l. Van Leer & Co.,1896. 

 
04-03-1909 Het nieuws van den dag: 
kleine courant - Hollandsche 
steendrukken. (1) 
In de tentoonstellingszaal van’s Rijks 
Prentenkabinet is thans een expositie 
ingericht van Holland-sche steendrukken, 
ongeveer in geschiedkundige volgorde naar 
den tijd van vervaardiging gerang-schikt. 
De uitvinding der steendrukkunst 
dagteekent van 1799.  
Als oudste proeve van Nederlandsche 
lithographie ziet men hier de boomstudie, 
vermoedelijk van S. Petit, te Rotterdam, in 
1809 vervaardigd. Na eenige dergelijke 
proeven uit de eerste periode begint de 
reeks van litho’s door bekende kunstenaars 
met bladen van B.J. van Hove, Schelfhout, 
B.C. Koekkoek en Craeyvanger. 

 “Koeien en geit” - Litho van B.C. Koekkoek, 1845. 
 

 



Toen werd ook meer en meer het drukken 
in tint toegepast. 
Jan Weissenbruch (1822-1880) en zijn 
broeder Fred. Hendrik brachten den 
steendruk in nieuwe eere. Van 
eerstgenoemde ziet men een prachtige 
voorstelling van de watersnood van 1855, 
ook als historische prent van waarde. 
 
            “Watersnood van 1855 Gelderland” 
                    Litho van Jan Weissenbruch. 
 
Dan volgen de vruchtbare C.C.A. Last, de 
schilder P.F. Greive, die o.a. van zijn 
leermeester Portman een prachtig portret 
maakte, en vervolgens de groote 
kunstenaars met oorspronkelijke litho’s, 

die aan hun geschilderd werk 
herinneren: Bosboom, Bles, Roelofs, 
Israëls, Mesdag. Een der meest 
begaafde steenteekenaars, die met 
groot talent het genre beoefende, 
was zeker Charles Rochussen. Van 
hem zijn hier talrijke proeven 
tentoongesteld, o.a. fraaie 
voorstellingen, die gediend hebben 
als aanplakbiljetten voor balletten. 
                          
 “Roodkapje” - Deel van affiche-
ontwerp, 1865. Litho: Charles 
Rochussen, druk Dieperink & Co. 
 
Door Aug. Allebé schijnt echter het 
procédé tot volkomenheid gebracht. 
Portrettten als die van den schilder 
Van Erven Dorens, Van Santen Kolff, 
van den ouderen Greive en W. 
Verschuur Sr. munten uit door pracht 
van teekening en een fluweelige  

    
factuur.Met Storm van ’s 
Gravensande, meer als etser 
bekend, komen we in de 
jongere tijd. Hem volgen 
W.B. Wierink, Edzard Konig, 
Jan Holswilder en Johan 
Braakensiek, de bekende 
teekenaar van het “Groene 
Weekblad”. 
 
 
“Baas voor drie centen Koch, 
als ’t u blieft.” 
 
Litho v.weekblad  
“Uilenspiegel” van Jan Pieter 
Holswilder, 1890 . 
                                           
(Koch was Duits 
bacterioloog en ontdekker 
van de tuberkelbacterie.)    
 
 
 
 



 
Marius Bauer is 
vertegenwoordigd door 
een litho uit “De Kroniek” 
van 1896, voorstelling:  
 
“De UITVAART van de  
  NEDERLANDSCHE  
      ETSCLUB.” 
Bom, bom, de klokken 
                        luien; 
Wat zou dat beduien?    

Een dooie man,  
Die niet meer spreken  
           of loopen kan. 
         
 
08-03-1909 Algemeen Handelsblad - Hollandsche steendrukken. (2) 
Herinnert men zich, dat wij ruim vier jaar geleden Fransche litho’s hebben te zien gekregen? Mooi 
werk was daarbij, maar ook veel, dat wij op den koop toe hadden te nemen, of liever, dat diende om 
te toonen hoe de steendrukkunst in Frankrijk zich langzamerhand ontwikkeld had. Zoo moeten wij 
dit collectietje van Hollandsche steendrukken ook beschouwen. Het begint met een prent waarop is 

aangeteekend dat zij als proeve van een nieuwe uitvinding in 
1809 aan een minister werd aangeboden, maar dat er al een 
oudere is geweest. Een curiosum dus, weldra door meer 
gevolgd, die nog evenmin heel mooie prenten zijn, maar 
waaruit blijkt dat men ook hier al spoedig de uitvinding van 
den steendruk aardig heeft weten te gebruiken. Met het 
procédé wijzigde zich echter het gevoel, de visie van de 
kunstenaar niet, zoodat bijv. een litho van Kobell al niet 
minder vervelend is dan zijn schilderijen. Langs hem en 
anderen komen wij tot Schelfhout met wezenlijk nogal fijne 
schetsjes, tot Schotel, wel wat forscher, B.C. Koekkoek met 
teekenvoorbeeldige prentjes, in elk geval alles nog niet 
bijzonder. Craeyvanger, in een man te paard naar 
Wouwerman, schijnt mij hier de eerste, die mooie kracht en 
kleur gaf door de zwarten en grijzen van een litho. 
Dan volgt een reeks prentjes, die als illustraties hebben 
gediend, of hadden kunnen dienen; wij herinneren ze ons allen 
uit de boeken onzer kinderjaren. Plotseling verrast ons een 
Meisje bij een pomp van Mesker, maar ... naar M. Maris.  
   

Litho van Jan Mesker naar M. Maris.                       
 
De vertolker heeft zijn voorbeeld blijkbaar begrepen: men ziet aanstonds Thijs Maris in dit prentje, 
het fijn-droomerige dat daar door 
heen schijnt; zou dit meisje niet 
haar eenvoudige kleeren kunnen 
afgooien en als een 
Asschepoester op het bal kunnen 
verschijnen? Het latere werk is 
bijna alles goed bekend, Storm 
van ’s Gravesande, zeer mooie 
Haven van Hamburg, Edzard 
Koning’s fijnkleurige Beek met 
waterlelies, twee van Veth’s 
beste portretten, Nibbrig’s 
kleurlitho In zijn eerste 
levensdagen... 
 “In Zijn Eerste Levensdagen”  
                                                                        
Litho Ferdinant Hart–Nibbrig, 
                                1896. 
 
 



22-04-1909 Algemeen Handelsblad - Tijdschrift 
der Maatschappij van Nijverheid. 
…Voortaan zullen door de N.V. Drukkerij 
Senefelder geïllustreerde bijdragen bij het 
tijdschrift worden gevoegd, gevende kijkjes in 
belangrijke industrieele ondernemingen in 
Nederland. Het eerste plaatje is gewijd aan de 
Hollandsche Stoombootmaatschappij te 
Amsterdam…  
                        Printern Senefelder, Amsterdam 
                                   Art-director Bottema. 
 
23-05-1909 Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche courant. 
Advertentie – Ontvangen: het nieuwste op 
gebied van Steendrukunst VOIGTLÄNDERS 
KUNSTSTEENDRUKPLATEN. G. v. VAN 
BRIENEN_BOLSIUS, Molenstraat 88. Telephoon 
120. 
Electr. Spiegel- en Lijstenfabriek. Schilder- en 
Teekenbehoeften. Groote sorteering Platen. 
 
22-12-1909 De Telegraaf -Jubilea. 
Heden is het vijf-en-twintig jaar geleden, dat de 
firma Kotting, drukkerij Lijnbaansgracht, de 
eerste snelpers voor steendruk aanschafte... 
 
01-01-1910 Verslag van den staat der hooge-, 
middelbare en lagere scholen in het Koninkrijk 
der Nederlanden. 
Amsterdam. (Kunstnijverheidsteekenschool 
“Quellinus”.) Voor de cursus waren ingeschreven 
55 leerlingen, van wie 36 oud- en 19 nieuwe leerlingen… De leerlingen zijn over de verschillende 
afdeelingen verdeeld als volgt: decoratief teekenen en lithographie 21… Aan de school werd door 
een der bestuursleden ten geschenke gegeven, ten dienste der afdeeling lithographie, eene nieuwe 
steendrukpers, waardoor in eene sedert lang gevoelde behoefte is voorzien… 
 
16-02-1910 Algemeen Handelsblad  
         KUNST - In het Prentenkabinet. 
De Staatscourant meldde onlangs, dat de Fransche schilder A. Stengelin zijn zoo goed als volledig 
ets- en lithografisch werk heeft ten geschenke gegeven aan het Rijksprentenkabinet. Er zijn minder 
etsen dan litho’s; Stengelin heeft zich blijkbaar meer aangetrokken gevoeld tot de overgangen, de 
tinten, waarmee in de lithografie zooveel moois te bereiken is, dan tot de etskunst. Men weet, dat 
Stengelin, hoewel Franschman, veel in ons land werkt: zijn gegevens, Hollandsche landschappen, 
Hollandsche visschers enzOnder de litho’s zijn er wel eenige slappe, die doen denken aan het flauwe, 
paarsachtige landschap in het Stedelijk Museum. Maar een steendruk als de zonsopgang met 
schuiten is werkelijk een goed ding, met heel veel mooi licht. Zoo is er wel reden om den heer 
Stengelin voor zijn gift te danken. Naast zijn werk is er het een en ander van jonge Hollanders 

opgehangen. Ten eerste eenige gelithografeerde portretten van George 
Rueter, waaronder een zeer mooi groot damesportret; dan enige etsjes, 
een kerk van Haverkamp, een 
landschapje van Van Leusden, een 
havengezicht van mevr. Van Trigt-
Hoevenaar en een portretje van 
Jan Boon, waarvan vooral het haar 
mooi gedaan is...	  
 
“Treesje”  
Litho: George Rueter. 
 
  
          “Molen bij Giessenoudkerk” 
                         Litho: Stengelin. 
 
 



20-04-1910 Het nieuws van den dag: kleine courant - Drukkerij Senefelder. 
De drukkerij Senefelder is van de Looiersgracht, waar het oude gebouw langzamerhand voor het 
zich steeds meer ontwikkelde bedrijf te klein geworden was, verplaatst naar den Admiraal den 
Ruyterweg. Het kloeke gebouw, in welks gevel een meer dan levensgroot beeld is geplaatst van 
Senefelder, den uitvinder der steendrukkunst, is door de aannemers Kraay en Co., onder leiding en 
volgens plannen van den architect Hartkamp gebouwd. Het beslaat een oppervlakte van 1200 vier-
kante meter, terwijl een aangrenzend terrein nog bijna half zoo groot voor mogelijke latere 
uitbreiding in reserve is gehouden. De ruime, prachtig verlichte fabriekslokalen zijn ingericht volgens 
de nieuwste eischen van hygiëne en techniek, welke aan een modern grootbedrijf kunnen gesteld 
worden. Door het heele gebouw is o.a. een stofzuiginrichting aangelegd. In de benedenverdieping is 
de machinekamer, met een zuiggasinstallatie en een electromotor, die den 550 volt’s stroom van de 
Electr. Spoorweg-Maatschappij terugbrengt tot 110 volt gelijkstroom, en voorts het ketelhuis, voor 
de centrale verwarming, de bergplaatsen voor den kostbaren voorraad van circa 10,000 litho-
graphische steenen en drukplaten, de ateliers voor de teekenaars en proefdrukkers, enz. Daarboven 
is de drukkerij, een groote zaal, waar in dubbele rij de snelpersen zijn opgesteld. Iedere machine 
wordt door een eigen, onder den vloer verborgen, motor aangedreven, zoodat men in dit lokaal 
geen enkele drijfriem ziet en het geheel den indruk maakt van een welverzorgde machinezaal op 
een tentoonstelling van werktuigen. De nieuwste machine hier, de eenige van deze soort hier te 
lande en een der eersten in Europa opgesteld, is een snelloopende rotatiepers, die de drukinkt van 
rubber op papier overbrengt. Modern zijn eveneens de rotatiepersen voor aluminiumplaten, die in 
den laatsten tijd naast de steenen platen worden gebezigd. Op de bovenverdiepingen zijn de 
papiermagazijnen, de boekdrukkerij, voornamelijk ten behoeve van illustratiedruk in verschillende 
kleuren, de zetterij, de binderij en de vernisinrichting, werkende met twee groote machines, en een 
vernuftig samengestelde, automatisch werkende drooginrichting, waarin de natte vellen worden 
gevoerd naar een hooger gelegen droogruimte, waar ze ook weer automatisch uitgeschoven worden. 
Belangrijk is ook de photochemigraphische inrichting, met een eigen laboratorium, met haar ruimte, 
door groote spiegelruiten op het noorden 
verlichte photographische ateliers, de 
cliché-makerij, ingericht voor het maken 
van autotypie en de lichtdrukkerij, waar 
reproducties naar schilderijen en 
plaatwerken worden uitgevoerd en 
duizenden prentbriefkaarten, vooral ook 
voor het buitenland, worden gedrukt.Deze 
drukkerij, staande onder directie van de 
heeren H. v.d. Masch Spakler en W.E.L.K. 
Andrau, werkende met een personeel van 
170 mannen, jongens en meisjes, levert 
belangrijk werk naar het buitenland en 
toont alweer, dat onze Nederlandsche 
nijverheid op de groote wereldmarkt de concurrentie nog wel aan kan, als de durf en de 
ondernemingsgeest er maar zijn van industrieelen, die de oud-Hollandsche deugden van flink 
aanpakken en volhouden niet hebben verleerd. 
 
7-07-1910 Het nieuws van den dag: kleine courant - De 
Brusselsche Tentoonstelling. 
Brussel, 21 Juli. …Omvangrijk zijn de inzendingen 
betreffende de drukkunst en wat daarmee in verband 
staat. Joh. Enschedé & Zonen, Ipenbuur en Van Seldam, 
de drukkerij Senefelder, Mouton & Co., Lankhout & Co., 
Blikman en Sartorius, toonen hier prachtig werk, dat met 
het beste uit het buitenland kan wedijveren. Curieus is 
o.a. in het zaaltje van de firma Enschedé de collectie 
bankbiljetten en postzegels, waar men ook leeeren kan, 
dat postzegels voor vreemde staten ( Perzië, Brazilië, 
Luxemburg ) te Haarlem worden gedrukt.De cartografie 
is in de Nederlandsche  afdeeling van beteekenis. Onze 
stafkaarten en landkaarten worden zeer geroemd en 
deskundigen uit den vreemde komen die met 
belangstelling bekijken. Het moet bijzonder mooi werk 
zijn… 
                                   
          Affiche voor de Wereldtentoonstelling van 1910. 
               Ontwerp: J.Gilbert – Druk: Mertens, Brussel. 
 



26-10-1910 Algemeen Handelsblad. 
Stadsnieuws – HINDERWET. De firma WED. J. AHREND & ZOON, namens haar ingediend door de 
N.V. Grof-smederij en machinefabriek v.h. H.F. Winthouwer, betreffende het uitbreiden en wijzigen 
der drukkerij, gevestigd in perceel Singel 24, zulks door in het bestaande achtergebouw van 
genoemd perceel bij te plaatsen een electromotor van 1 pk. en een steendrukpers en het 
verplaatsen van een aanwezige snelpers; 
 
20-06-1911 Nieuwsblad van den boekhandel. 
Tariefwet - Ontwerp  no.399: Prenten, platen, reclamekaarten en photografieën n.a.g. 100 K.G. 
ƒ10,-. …men een grooten slag toe wil brengen aan de productie van onze groote geïllustreerde 
werken en aan den invoer van den kunstzin veredelde reproducties. Waar men aan den eenen kant 
in geen enkel opzicht wil belemmeren, dat de origineelen in handen van uit den aard der zaak toch 
enkelingen kunnen komen, kant men zich ter andere zijde tegen de zoo ruim mogelijke verspreiding 
van de goede reproducties die den kunstzin en beschaving onder het algemeen brengen. Door 
invoering van art. 399 toch zal niet alleen een zeer belangrijk onderdeel van het materiaal der in 
Nederand uit te geven boeken belast worden, en wel in het bijzonder van die boeken welke 
handelen over kunst en wetenschap, doch ook de platen voor aanschouwelijk onderwijs dienende of 
als wandversiering bestemd om den kunstzin te verhoogen. Immers door art. 399 zullen bij den 
invoer belast worden alle reproducties welke door middel van photographie verkregen worden, als: 
afdrukken van zincografie, lichtdruk en photogravure, benevens alle producten der steendrukpers. 
In aanmerking genomen de onschatbare waarde dezer mechanische reproducties en der lithografie 
ter verduidelijking van den tekst der boeken, ter demonstratie van wetenschappelijke 
mededeelingen, ter nadere kennismaking met over de beschaafde wereld verspreide kunstwerken 
en ter bevordering van het aanschouwelijk onderwijs, vertrouwen wij dat U ook dit artikel geheel in 
strijd zult bevinden met het beginsel, dat aan de geestelijke opvoeding der bevolking, aan de 
ontwikkeling van kunstzin, wetenschap en onderwijs geen belemmering in den weg gelegd moet 
worden… 
 
11-02-1912 Algemeen Handelsblad - De Senefelder Club  s’-Gravenhage.                  
Voor deze tentoonstelling heeft men het bestuur van Pulchri waarlijk wel te danken. Welk een 
merkwaardige verzameling superieur Engelsch werk is deze collectie litho’s van de Londensche 
“Senefelder Club“. Zeer enkelen van de hier vertegenwoordigden waren reeds bij ons bekend: 
Brangwyn en de Franschman Legros, maar de overigen slechts bij name. Er zijn prachtige dingen bij 
en van een groote verscheidenheid. Daar is Brangwyn met o.a. weer een grootsch gezien stuk 

arbeidsleven: de Pool te Londen;Copley met buitengewoon knappe, 
vlak gewasschen figuur- en genrestukken ( zie het koele licht in de 
operatiekamer van “ Le Médicin “, de rake visie van een orkest op 
“ Musiciens I “ en daarnaast rijk behandelde, van kleur en van pose 
en uitdrukking even sterke “ Grande Dame “); Harry Becker met 
zeer breed opgevatte teekeningen; Ernest Jackson met heele fijne 
en brillante portretteekeningen ( vooral “ La Robe de Velours” en “Le 
Chapeau noir “ ); Joseph 
Pennell die met een mooie 
phantasie grandioze dingen 
weet te zien in het moderne 
leven en in een teekening van 
een New-Yorksche straat heel 
het geweldige en intense van 
die business-stad en in de 
visie van een Belgische 
fabriek heel het bedrijf en den 
arbeid van de groot-industrie 
doet opdoemen; Spencer 
Pryse die een opmerkelijk 
romantisch en mystisch 
element vertoont;  
 

“1909 Broad Street New York City”  Litho: Joseph Pennell.  
 
Wehrschmidt die Shakespeariaanse figuren uitbeeldt; 
Shannon wiens figuren herinneren aan die van Millet, maar 
wiens procédé meer verwant is aan dat van Fantin Latour….                        

  
                                                                           “City of Sleep”  Litho: Spencer Pryse, 1912 

 



En Barker, Mary Ceighton, Ethel Gabain, Hamilton, 
Hartrick, Hope, Lawson, Way… Het is een rijke en hoogst 
belangwekkende verzameling. Een tentoonstelling die 
uiterst leerrijk is. Omdat ze doet zien het expressief, welk 
een waarlijk groot werk, een simpele litho van een 
teeekening kan zijn. Eén ding is jammer: De prijzen zijn, 
naar Hollanschen maatstaf geoordeeld, vrij hoog. Wij 
vrezen daarom dat er weinig zal worden verkocht. En dat 
de Engelschen dus verkeerdelijk den indruk zullen krijgen 
dat hun werk hier niet recht werd gewaardeerd. Wat toch 
waarlijk wèl zal worden gedaan.  
  
“The Romantic Landscape” 
 Litho: Charles Haslewood Shannon, 1893. 
 
15-02-1912 Het Nieuws van den dag: kleine courant. 
Lithographieën van de Senefelderclub te Londen - 
Pulchri Studio, Den Haag. 
Allicht zal iemand vragen wie Senefelder was en waarom 

deze club zijn naam draagt. Aloys Senefelder, Praag 1771- München 1834, is dan ook in zijn 
zoeken naar procédé’s om te reproduceeren, niets minder dan de ontdekker der lithografie 
geworden. Men zou allicht denken dat deze van Franschen oorsprong was, omdat  zij daar al vroeg 
in en gedurende de geheele 19de eeuw, de belangstelling der artiesten genoot, die deze 
enkelvoudige kunst tot een groote hoogte opvoer-den. Wanneer wij uit het belangwekkend geheel 
hier de drie persoonlijkheden van Alfonse Legros, Joseph Pennell en Charles Shannon naar 
voren halen dan is hiermee, ofschoon hier zeker nog veel technisch belangrijks, nog veel verfijnds in 
kleurendruk aanwezig is, het voornaamste, het krachtigste en het schoonste genoemd.Legros 
vertegenwoordigt met zijn portret van Kardinaal Manning, met zijn Zelfportret, de beheerschte 
kracht, met iets van de waardigheid van Watto; Pennell, in zekeren zin hieraan tegenovergesteld in 
zoo ver hij de moderne realiteit in heel haar grootsche disharmonie aanvaardt en toch meer, door de 
kracht van zijn greep, monumentaliseert de brokstukken van de grootindustrie; en eindelijk 
Shannon, de Schoonheid, zoowel in de gebogen lijnen als in de compositie, niet overal op dezelfde 
hoogte misschien, minder bang voor de kracht van het krijt als vroeger toen hij van het papier 
afdrukte, maar altijd met hetzelfde gevoel van rythme, dat men van hem kent uit zijn bijdragen in 
The Dial. Pennell, die hier spontaner is dan in zijn etsen, oorspronkelijker ook, noemt de hier 
aanwezige litho’s Les Merveilles du travail, zooals het meesterlijk Le Lac de feu ( Belgique), La vieille 
et la nouvelle Rome, Le Terril ( Belgique ),het grootsche Le Pont, New York, zooals ook de 
skyscrapers in New York. Wat hij onder den titel Usine en Hollande gaf, een vlakte met molens, lijkt 

meer op een prent uit een vuile kroniek en doet hem geen eer. 
Hiernaar te oordeelen, zou men op de waarheid der andere 
niet aankunnen. Doch het is als een niet aardig grapje te 
beschouwen. Voor ons is Shannon in zijn L’étang du moulin, 
een motief van badende jongens, gelukkiger dan in zijn 
Baigneurs, waarin wel de alleenstaande figuur mooi is, doch de 
zittende groep op den voorgrond, evenmin als de wijkende, 
den indruk van schoonheid geeft, welken hij bedoelt. Group of 
men dressing at the edge of a pond; man diving into the water 
and another swimming behind; with man leading horse 
acrossit, and cottage in the background. 1905 Chiaroscuro 
lithograph in tan and dark-green ink on thick grey paper. 
Une idylle evenals Le semeur et le moisonneur in mooie lijnen 
besloten. Ook zijn zelfportret is een goede bijdrage. Eerlijk 
gezegd heeft Brangwyn mij hier niet zoo getroffen als 
vroeger in zijn etsen. 
Becker met luchtige schetsen op steen als krijtkrabbels, 
Copley met Au pied des Montagne, Ethel Gabain met als 
licht in een vertrek goed uitgedacht Atelier, Hamilton met 
interessante kleurproeven, zooals Esquisse II, zooals  L’abbaye, 
zooals Gladstone, Hartrick met Les Boxeurs, Hope met 
Musicien d’Occasion, Pryse met Le Bat, voltooien met enkel 
andere deze tentoonstelling. 
 
Kardinaal Manning. Litho van Alphonse Legros .  
 

 



                  
                          “ Windmills near Rotterdam” – Litho van Pennell,1998. 
 
 

    
 “L’étang du moulin “  -Litho van Shannon, 1905.                Litho: Ethel  Léontine Gabain, 1911. 
 
 
 
 
 



06-09-1912 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Tentoonstelling ‘s Rijks Prentenkabinet – In de expositiezaal is weder een driemaandelijksche 
tentoonstelling ingericht van prenten op bijzonder gebied. Zij hebben, eenigermate in aansluiting 
met een vroegere tentoonstelling, alle betrekking op Nederlandsche volkskleederdrachten van de 
16e tot de 20ste eeuw. In de lange reeks zijn zeer aardige platen en daarbij ook van bijzondere 

kunstwaarde… Met van Senus en den bekenden Langendijk komt men 
in de 19e eeuw, en daarmee in den tijd van de steendrukkunst. 
Bladen, uitgegeven door gebr. Buffa & Comp., vertoonen reeksen van 
stads- en plattelands-
kleederedrachten uit het 
geheele land. Litho’s van 
Barbiers, Chr. Andriessen 
en geheele reeksen nog 
van onbekende hand. 
Zeer interessant, 
herinnerd aan sommige 
van diens schilderijtjes uit 
vroegeren tijd, is een 
fraaie teekening op steen 
van Aug. Allebé, met een 
boerin te Dongen, in 
Noord-Brabant. Tot de de 
werken uit den jongsten 
tijd behooren litho’s van 
Roland Holst, met een 
meisje uit Huizen en van 
S.H. de Roos een 
Volendamsche vrouw met 
haar kind… 
 

Meisje uit Huizen.                                                               Volemdamsche vrouw met kind. 
Maker: Richard Roland Holst. Litho 1893.                    Maker: Sjoerd Hendrik de Roos, Litho 1900. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Drukkerij  G.J. Thieme ca.1913  	  
 

	  	  	  	   	  
                                                                      Lithografen aan het werk in het atelier.  

 
 
28-04-1913 Haagsche courant. 
Advertentie – STEENDRUKPERS te koop aangeboden, benevens enkele lithogr. steenen en verder 
toebehooren. Fr.br.No 1379, a.d. Boekh. DE GROOT & DIJKHOFFZ, Plaats 27. 
 
 
 
 



07-06-1913 Algemeen Handelsblad - NIEUWE UITGAVEN. 
…Bij P.Noordhoff te Groningen zijn wederom een aantal Aardrijkskundige Wandplaten van Nederland 
verschenen met bijbehoorende Handleiding door R. Schuiling en J.M. de Feyter.’t Zijn copieën van 
schilderijen en aquarellen in steendruk. De lithograaf – de platen werden vervaardigd in de drukkerij 
“Senefelder” te Amsterdam – heeft dan ook getracht het karakter van de schilderij en van de 
waterverfteekening te behouden en is daarin wel geslaagd. De vraag kan echter gesteld worden, of 
men in de toekomst niet beter zal doen een steenteekenaar geheel en al de vervaardiging van zulke 
schoolplaten op te dragen. Dan kan ten eerste de lithografie als zoodanig, zonder eenige poging dus 
om een ander procédé van afbeelding na te bootsen, tot haar recht komen. En ten tweede kan dan 
de vervaardiger van de plaat geheel en al rekening houden met het doel, waarvoor zij bestemd is. 
De schilder en de aquarellist zijn nu eenmaal niet voor den ezel gaan zitten om een instructief 
stadsgezicht, een polder in het algemeen of zelfs een bepaalden polder, zoo kenmerkend mogelijk, 
weer te geven. En zijn deze wandplaten niet in de eerste plaats bestemd om het onderwijs te dienen, 
wèl om het schoollokaal te sieren, dan is er – wij wezen daarop reeds – toch veel voor te zeggen, de 
lithograaf, niet maar 
als tusschenpersoon, 
nabootser, maar als 
ontwerper èn 
uitvoerder zijn plaats 
te geven in het 
procédé, dat tot een 
het 
schoonheidsgevoel 
bevredigend 
resultaat moet leiden. 
We zijn voor dit 
nieuwe stel 
schoolplaten: een 
stadsgezicht, steden 
in de verte, met 
weide of water op 
den voorgrond en 
landschappen van 
verschillend type, de 
firma Noordhoff niet 
onerkentelijk; wij 
meenen echter, dat 
zij in staat is meer te 
geven…                              “Aan de Westerschelde”   W.J. Schütz, 1913. Uitgeverij Noordhoff. 

 
 
16-06-1913 Het nieuws van den dag: kleine courant. 
Internationale Grafische Tentoonstelling - Met 
zekerheid kan thans worden vastgesteld, dat tijdens 
de tentoonstelling verschillende bedrijven en 
verscheidene van de nieuwste machines in volle 
werking te zien zullen zijn. Zoo komen er o.m. een 
boekbinderij, een clichéfabriek, een carton-
nagefabriek, de nieuwste machines op het gebied van 
boek-  en steendruk, zet-machines, etc. in volle 
werking. Op één van de stands zullen 3 
kleurendrukpersen naast elkaar in werking worden 
geplaatst, zoodat de bezoekers een geheel 
driekleuren-procédé kunnen overzien. Aan iederen 
bezoeker der tentoonstelling zal een op dezen stand 
gedrukte driekleuren-reproductie, op carton opgezet, 
gratis als souvenir worden aangeboden... 
 
Affiche van Cornelis Rol  
Drukkerij Ellerman & Co. 
 
 
 
 
 



07-07-1913 Algemeen Handelsblad  
De Wereldtentoonstelling te Gent, 5 juli.	  
… een mooi ensemble van van The Senefelder Club, 
litho’s van Mary Creighton, John Copley, C.H. 
Shannon, C. Pryse-Spencer, Thomas R.Way, Ethel 
Gabain, Harry Becker… 
 

 
 
21-10-1913 Het nieuws van den dag.	  
                         Reclameplaten.  
De Hollandsche Spoor heeft ter gelegenheid van 
het tot stand komen van een nieuwe verbinding 
met doorgaande (slaap) rijtuigen tusschen 

Amsterdam-Parijs-Marseille-Vintimelle en terug, een aanplakbiljet doen vervaardigen door Willy 
Sluiter. Dit in kleurensteendruk bij Senefelder uitgevoerd biljet vertoont een karikatuurachtig jong 
paar in sportcostuum. 
 
24-10-1913 Het nieuws van de dag voor Nederlandsch-Indië. 
De Koloniaal-Aardrijkskundige Tentoonstelling. 
Men zal zich herinneren, dat wij eenige maanden geleden een beschrijving gaven van een door het 
Topographisch Bureau hier ter stede vervaardigde inzending kaarten en reliëfs, bestemd voor 
bovengenoemde tentoonstelling, welke van 20 September tot 30 October in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam wordt gehouden. De hoofdzaal der tentoonstelling is met de landkaarten van Oost-Indië 
behangen, in allerlei grootte en schaal en van de eenvoudige schetskaarten tot de meest 
nauwkeurige voorstellingen. Van allerlei uiterlijk ook, en zoo met een oogopslag een beeld gevend 
tot welk een verscheidenheid van bewerking zich tot ééne reproductiemethode leent: de steendruk. 
Want anders dan lithographisch worden deze kaarten niet vervaardigd; de kopergravure is alleen 
voor zeekaarten nog in gebruik. Ieder zal met bewondering kennis maken met de in Holland nog 
niet weinig verspreide uitgaaf der nieuwe topographische kaart van Midden-Java, in kleurendruk, op 
de schaal 1 : 100.000. De residentiën Banjoemas en Kedoe zijn voltooid in de jaren 1901-1913 en 
de bladen daarvan geven hier, aaneengeplakt, een beeld in zachte en toch sprekende tinten dat 
bewondering afdwingt voor den arbeid van het Lithographisch Etablissement der Topographische 
Inrichting te Batavia dat onder de uitnemende leiding staat Teillers. Bij deze kaart is ter vergelijking 
opgehangen een kaart, hetzelfde gebied omvattend, samen-gesteld uit de Residentiekaarten van 
Kedoe, Bagelen (thans tot de residentie Kedoe behoorend) en Banjoemas, vervaardigd naar 
opnemingen in de jaren 1857-’61. Terecht vermaard waren vroeger deze residentiekaarten en haar 
artistieke kwali-teiten zijn nog onovertroffen. Maar het vernuftig kleurenprocédé, een vinding van 
C.A. Eckstein, den vroegeren leider der Topographische Inrichting te ’s-Gravenhage, had een groot 
bezwaar: het liet niet voldoende correcties toe, en waren deze kaarten niet behoorlijk bij te werken. 
Dat de metingen vroeger natuurlijk meer te wenschen lieten, blijkt uit de onvoldoende 
aaneensluiting der bladen langs de residentiegrenzen.. De verkeerde manier om langs die grenzen 
de metingen af  breken en aan de andere zijde zonder behoorlijk verband opnieuw aan te vangen, is 
thans gelukkig verlaten Nog in ander opzicht is de vergelijking tusschen beide kaarten belang-



wekkend: men ziet met een oogopslag, dat groote moerassen in de kustvlakten in de tweedehelft 
der 19e eeuw voor de kultuur zijn 
veroverd. Daarbij treft de 
eigenaardige evenwijdige ligging der 
dorpsreeksen langs de kust, een 
gevolg van de aanwezigheid van 
hoogere terreinstrooken, voormalige 
strandwallen. Het voorgestelde 
gebied is het dichtst bevolkte deel 
van Java. Slechts aan een enkel 
voorbeeld kon hier worden 
opgehelderd, hoe deze tentoonstelling 
is ingericht. Maar niet geheel kan 
gezwegen worden over wat de 
bezoekers in deze zaal wel het meest 
zal treffen, de reliëfs. De 
Topographische Inrichting te Batavia 
heeft vroeger reeds een reliëfkaart 
van een deel der Padangsche 
Bovenlanden vervaardigd, maar wat 
thans geboden wordt, is nog nooit 
voor eenig deel van den aardbol te 
zien geweest. Niet minder dan tien 
vulkaantoppen zijn hier in relief 
voorgesteld, en verder de Karatau-
groep en deze twee groote 
landschappen: het Diëng-plateau met 
het Zuidwaarts aangrenzend Serajoe-
gebied, en het gansche hoogdal van 
Kedoe tusschen de vier 
vulkaanreuzen: Sindoro en Soembing 
ten Westen, Merbaboe en Merapi ten 
Oosten. Instructiever en fraaier 
voorstellingen van een bergland zijn                   “Uitbarsting van de Krakatau in 1883” 
niet denkbaar; dat ze kostbaar tevens                          Litho van Parker Coward. 

 
zijn, en niet te betalen zouden wezen, wanneer in 
Indië tijd even duur was als in Holland, mag wel 
verondersteld worden.  
 
Krakatau is en actieve vulkaanin Indonesië, in de 
straat Soenda tussen Java en Sumatra. 
  
1914-1922 Winkler Prins’ geïllustreerde 
encyclopaedie. 
Gouddruk kan men met de boekdruk- of 
steendrukpers verkrijgen, door als drukinkt vernis 
te bezigen, en het gedrukte dan met bladgoud te 
beleggen. Wanneer dit vernis droogt, kleeft het 
bladgoud aan het papier. Door satineeren kan men 
den glans verhoogen. In plaats van bladgoud kan 
ook bladzilver of bronspoeder dienen. 
            
12-01-1914 De Tijd: godsdienstig-staatkundig 
dagblad. 
                  Koppermaandag. 
De Koppermaandag heeft wederom onze tafel vol 
kalenders geworpen; gelukkige, minder gelukkige 
soms…leelijke proeven van druk en repro-
duceerkunst. Doch aan classificeering doen wij niet 
bij deze bespreking...Een der  “modernste” 
kalenders van dezen is wel die van drukkerij 
“Senefelder” te Amsterdam. Elk maandblad bevat 
een veelkleurige teekening van Willy Sluiter...  
 



23-01-1914 Het nieuws van den dag	  
De Hollandsche Revue ( Utrecht, A.W. Bruna en 
Zn.):  
een fraai gestyleerde kalender, ontworpen en 
uitgevoerd in kleuren, litho Tine Baanders, en 
gedrukt bij Senefelder. Rood, wit en blauw zijn de 
toepasselijke hoofdkleuren, met oranje 
afgewisseld.Voor hetzelfde maandschrift heeft 
Willy Sluiter een zeer aantrekkelijk aanplakbiljet 
vervaardigd.   
 
11-06-1914 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
                      De Internationale Zwart-en-Wit 
tentoonstelling te Florence. 
Van Venetië naar Florence reizend, had ik niet 
gedacht hier een tentoonstelling te vinden, die na 
de groote Venetiaansche, op een kortere maar 
niet minder aandachtige beschouwing rekenen 
mag. De Vereeniging voor Schoone Kunsten te 
Florence heeft een inter-nationale tentoonstelling 
ingericht van teekeningen, etsen, litho’s en 
houtsneden, die zooals zij is een merkwaardige 
aanvulling vormt van de Venetiaansche beelden- 
en schilderijenverzameling, waarin de paar zwart-
en-wit zaakjes in het geheel niet tot hun recht 

kwamen. … Van 
de vereenigingen, 
door haar 
uitgenoodigd, 
noem ik de Hollandsche “tot bevordering der Grafische Kunst”, de 
“Société des Peintres Lithographes”, de “Société des Peintres 
Graveurs”, “The Fine Arts-Society”, “The Engraving Society”, “The 
Senefelder Club”, de Zwitsersche “Gesellschaft Die Walze” en 
verschillende der voornaamste Italiaansche kunstenaars-
bonden...Tot geen onzer hier tentoonstellende teekenaars gevoel ik 
me zoo aangetrokken als tot Hoytema, wiens vijf litho’s evenveel 
schoonheden zijn. De twee witte sierlijke vogels, de gekuifde koppen 
dicht aan een, de lange gratievolle vederen naar beneden 
wegbuigend als het handgebaar van den kunstenaar die ze teekende.  
                                                                                            
Litho: Theo van Hoytema, 1898. 
 
Toorop zond geen van de kleine, ijle etsen uit zijn Katwijkschen tijd 

noch de prinselijke kop van Stefan George; wij zien hem slechts in een enkele litho, de Nacht, die 
indertijd naar ik me herinner 
gediend heeft als illustratie 
bij van Nouhuys’ 
symbolistisch tooneelspel 
“ Egidius en de Vreemdeling 
“.De armen uit de plooien 
van het gewaad languit naar 
voren gestrekt, als om haar 
gestalte nog langer, nog 
vlietender te maken, drijft 
de Nacht, een vrouw uit 
Toorop’s symbolistische 
periode, langs ronde 
duintoppen over de glad-
gespreide zee voorbij...  
 
“Egidius en de vreemdeling” 
             Litho Toorop,1899. 
 
 
 



 
 
30-12-1914 Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant -Ter aankondiging. 
Een kalender! Maar niet zoo’n “gewone”, hoe prachtig die dan ook wezen kan. 
Een kunstproduct, geboren uit artistieke samenwerking van den 
Nederlandschen kunstschilder Piet van der Hem en de grafische kunst van de 
N.V. Drukkerij Senfelder te Amsterdam. Van beider kunnen geeft deze 
kalender een prachtig blijk. Men kent het genre van v.d. Hem.’t Is afgekeken 
in de nachtcafé’s, aan het strand, op de straat, bij het station, in één woord 
uit het mondaine leven.  
 
19-04-1915 Nieuwsblad van het Noorden - Aardrijkskunde 
Ook deze platenreeks, die onder den gemeenschappelijken titel van 
Nederlandsche landschappen onder redactie van (thans wijlen) E. Heimans en 
R. Schuiling verschijnt, mag er zijn. De platen hebben dit voor, dat ze door 
metalen lijstjes voor ’t ophangen gereed zijn. De handleidingen zijn van de 
hand van R. Schuiling en J.M. de Feijter. 
De laatst verschenen platen zijn: 

 

                     
             “Vlieland en het Vlie”                                                “Terp in Friesland” 
                                           beiden naar krijtekeningen van Nibbrig. 
    

                   
     “De bloembollenvelden bij Lisse”                                    “De Maas in Limburg”  
          naar aquarel van Koster.                                        naar schilderij van Wiggers. 
 

                      
          “Vervening te Emmer-Compascuum”                            “Het Merwedekanaal” 
             naar schilderij van Heyenbrock.                              naar schilderij van Wolter. 
 
 



 

      
“Gezicht op den Rijn bij Wageningen”              “Kersenboomgaard in de Betuwe” 

naar schilderij van Wiggers.                        naar schilderij van Sluijters. 
 

         
     “Dorpsgezicht Zoutelande”                                     “Aan het Strand” 

          naar krijttekening van Nibbrig.                         naar aquarel van Wenckebach. 
 

           
                  “Een zandverstuiving”                                            “De Noordzee” 

        naar schilderij van Gouwe.                             naar aquarel van Hobbe Smit. 
 

Een onschatbaar hulpmiddel zijn deze platen bij het onderwijs in de Vaderlandsche aardrijkskunde, 
en bij nog veel meer. In de school brengen zij kunstzin tevens en leeren zij de kinderen oog krijgen 
voor schilderijen. 
 
20-09-1915 Rotterdamsch nieuwsblad. 
Correspondentie OVERDRUKKEN – M. van E., alhier. Wanneer gij het zelf in toepassing wil 
brengen, zult ge een steendrukker om raad moeten vragen. Deze zal u vertellen, dat het zeer wel 
mogelijk is om de inkt van drukwerk door het vel in te smeren bijv. met alcohol of benzine weer 
vloeibaar te maken en brengt ge zulk een vel onder drukking op een lithografischen steen, dan trekt 
die inkt in den steen en op de wijze der steendrukkers kunt ge door den steen vochtig te maken en 
met steendrukkers-inkt op de rollen met een steendrukpers afdrukken van den steen erlangen, die 
weergeven hetgeen op het oorspronkelijk drukwerk voorkwam. Wanneer men dit een handig 
vakman ziet doen, dan is het zeer eenvoudig; maar om het hem thuis na te doen ia zeer bezwaarlijk. 
Behalve lithografische steen zijn er andere soorten, waarmede men minder goede resultaten 
verkrijgt, terwijl ook zink dienst kan doen om over drukken te verkrijgen. 
 



04-12-1915 Het Centrum. 
Toorop’s Mijnwerker - Door de 
lithografische inrichting van S. Lankhout 
en Co. te ’s-Hage, is dezer dagen de lang 
aangekondigde steendruk naar Jan 
Toorop’s Mijnwerker in den handel 
gebracht. Zooals men weet, zijn de baten 
van den verkoop geheel bestemd voor den 
bouw van een brood-nodige mijnwerkers-
kerk in Heerlen. Ziehier dus op 
eigenaardige maar zeer toe te juichen 
wijze de kunst in dienst der Kerk gesteld, 
een onderneming, waarvan wij niet anders 
dan de allerbeste resultaten kunnen 
verwachten. Immers met een prachtige 
gelegenheid tot christelijke liefdadigheid 
wordt iedereen hier een zeldzame kans 
geboden op ’t bezit van een plaat, welke in 
onze Nederlandsche prentkunst een 
volmaakt éénige plaats inneemt.  

 
               “ De Mijnwerker”  
Kleurenlitho van Jan Toorop, 1915. 

 
Want Toorop, die zelden reproducties van zijn werk in den handel brengt en die in zijn monumentale 
composities trouw even oorspronkelijk én veel begrijpelijker, reëeler, inniger voor en dag komt dan 
in zijn mystieke kleinkunst. Toorop schijnt ons in deze forsche zwarte teekening al héél bizonder. 
Met ’t kolenzwart, dat knerpte onder zijn zoekende voeten, heeft hij rauw en drastisch een Zuid-
Limburgschen mijnwerker afgebeeld, die, naar de ziel, een broer kon wezen van de Domburger 
Apostelen. Toorop is de eerste, die in Nederland artistiek durft en kàn verhalen van wat zijn 
knipperende oogen in de diepe Heerlensche kolenkrochten bij ’t zwakke schijnsel van een bengelend 
olielampje hebben gezien, wat zijn warm, groot-menselijk en roomsch hart voor de katholieken 
mijnwerker daar in de huiveringswekkende doolgangen van “ ‘s aardrijks ingewand” heeft gevoeld. 
Neen, het accent, waarmee deze kunstenaar-in-zijn-kracht zijn houweelend crayon laat spreken, is 
niet bitter en opstandig, zooals in Heyerman’s geforceerd “Spel van de Mijnen”, maar bij de innig-
dramatische diepte van een Meunier klinkt Toorop’s stem zacht, verzoenend, melij-vragend. Toorop 
ziet den goren schralen arbeider, die gehurkt in zijn zwarte hol de gruizelende kolen rond zich 
wegkapt, niet als een “mijnslaaf”, maar als een vereerden christen-broeder, die naar ’s Heeren 
gebod zijn brood verdient in het zweet van zijn aanschijn. De kalme blik van den rustig en 
plichtmatig zijn pikhouweel hanteerenden zwarte verzoent ons met zijn bijna onmenschelijk werk. 
Hij is “de Mijnwerker” van zijn besten en edelsten kant gezien. Zonder de hooge waarde en 
beschamende pracht van zijn zwaar offer-leven te beseffen, arbeidt hij voort bij dag en nacht en 
doet voor zijn medemenschen wat gedaan moet worden. Dof klinkt de vaste slag van zijn pezige 
armen op de holle zwarte kolenmuren en even vast en even zeker gaat de tred van dezen werkman 
naar de toekomst, niet van een “blijde wereld”, maar van Gods eeuwige ontfermingen.Zoo is deze 
nieuwste schepping van Toorop waarlijk de verheerlijking van het diep-gesmade mijnwerk; ze is in 
al haar lugubere zwartheid tegelijk een kreet om bijstand en een apotheose van de helden dezer 
onderwereld. De lithografie, welke nu op de grote van ’t origineel (ongeveer 1 vierk. M.) te koop 
wordt aangeboden, moet, dank zij Toorop’s onmiddellijk toezicht op de proeven, uitnemend 
geslaagd heeten. Wij beveelen deze prent dan ook ten warmste aan, zoowel om haar zelf als om het 
mooie doel der kerkstichting.Vooral voor Volksbonden en Vereenigings-lokalen lijkt me de plaat 
buitengewoon geëigend.                                                  B.H. MOLKENBOER. 
 
11-01-1916 Rotterdamsch nieuwsblad - “Ons Huis - Tentoonstelling van lithografieën. 
“ Ons Huis” tracht belangstelling te wekken voor de grafische kunsten, dat wil zeggen, voor de 
procédé’s, die veroorloven dat het werk van den kunstenaar verveelvoudigd wordt, terwijl het toch 
zijn oorspronkelijk karakter behoudt. Het is begonnen met het etsen, voortgezet met gravure en 
houtsnede en nu weer gevolgd door de lithografie of steendruk. 
Een kleine verzameling van lithografieën is deze week in het steeds voor deze tentoonstellingen 
gebruikte zaaltje uitgestald, en Zaterdagavond heeft de kunsthandelaar De Bois uit Haarlem de 
werkwijze van den lithograaf uiteengezet. Wat deze tentoonstelling toont in hoofdzaak de historische 
kant van de lithografie, daardoor bevat de toch al kleine verzameling heel wat onbelangrijks, terwijl 
ze ook niet laat uitkomen, wat er elders aan volkskunst met den steendruk bereikt is. Vooral de 
Franschen en Duitschers hebben merkwaardig mooie steendrukken van kunstenaarshand in de 
bescheiden woning gebracht! Evenwel, wat uit het weinige artistieke werk wel blijkt is: dat ook onze 



kunstenaars wel weten te profiteeren van Senefelder’s uitvinding. Van Hoytema, Jan Veth, 
Haverman, Moulijn hebben er knap werk, terwijl ook anderen soms groote namen vertegenwoordigd 
zijn: Bauer, Rochussen, Thijs Maris en van de buitenlanders Steinlen, Willette, Daumier. 
Om eens te gaan kijken, toont dies de moeite wel, al is het geheel wat onbelangrijk.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      “Lisbloemen”                                                      “Mothu et Doria” 
      Litho  Theo van Hoytema, ca.1910.                    Litho Theophile Alexander Steinlen, 1897 
     
29-03-1916 Algemeen Handelsblad NIEUWE UITGAVEN. 
Bij de uitgever P.Noordhoff te Groningen zagen opnieuw een viertal Aadrijkskundige Wandplaten van 
Nederland het licht, litographieën van de drukkerij Senefelder alhier, naar schilderijen van J. Wolter, 
die den Zuid-oostrand der Veluwe en akkers met landbouwers aan de Noordkust van Groningen voor 
stellen en naar afbeeldingen, die H.Heyenbrock maakte van de kolenmijn “Oranje Nassau I“ te 
Heerlen en van Enschede met de talrijke schoorsteenpijpen van zijn fabrieken. De beide laatste 
voorstellingen zullen de schooljeugd dunkt ons meer pakken dan de eerstvermelde.      

                             
            “De Zuidoostrand der Veluwe”                   “Landbouw in het Noorden van Groningen” 
               naar schilderij van Wolter                                 naar schilderij van Dijkstra. 
 

                   
  De kolenmijn “ Oranje Nassau I” te Heerlen                   “Een fabrieksstad Enschede”   
        naar schilderij v. Heijenbrock.                                  naar schilderij van Dijkstra. 



 
08-07-1916 Leeuwarder courant - Reclamekunst. 
Voor de nationale en Olympische kampioenschappen lawn-tennis, van 17 tot 23 Juli a.s. te 
Hilversum te houden, teekende Willy Sluiter op z’n vlotte wijze een aanplakbiljet, dat in frissche, 
vlakke kleuren bij Senefelder te Amsterdam gedrukt is. Het geeft een tennisser in de actie van den 
uitslag. Het program bevat een reproductie op den omslag en 
enkele geestige actie-krabbels van Sluiter. 

	  
29-12-1916 Nieuwe Rotterdamsche Courant - Van het 
St.Franciscus Gebarenspel is de reclameplaat ontworpen en op 
steen geteekend door Antoon Molkenboer. In de donkere wereld 
(zwart fond) verschijnt het visioen van den Christus  
(op het lichtend kruis) in de groote bogen van den tooneelbouw 
(voorbouw-architectuur van het St.Franciscus Gebarenspel): Uit de 
wonden van den God-Mensch druppelt het Bloed, tot heil der 
menschen veranderend in bloeiende rozen, (onder aan de plaat) 
symboliseerend de liefde, de blijheid. Boven (kopstuk van de 
teekening) druppelen van de gespannen doornentak de blauwe 
tranen (het leed der menschen). Steendruk van Lankhout te ’s-
Gravenhage. 
 

                                 “St. Franciscus Gebarenspel Den Haag” 
                                                        Litho van Molkenboer, 1917. 

 
05-01-1917 Algemeen Handelsblad  
NIEUWE UITGAVEN - Zes anatomische wandplaten.	  
De te Gouda gevestigde uitgeversmaatschappij G.B. van Goor Zonen 
heeft een reeks anatomische wandplaten in den handel gebracht, 
welke in opdracht van den Koninklijken Nationalen Bond voor 
reddingswezen en eerste hulp bij ongelukken “Het Oranje Kruis” zijn 
ontworpen en uitgevoerd door dr. J.A.J. Barge, prosector aan het 
ontleedkundig laboratorium te Amsterdam... Overeenkomstig het 
verlangen van “Het Oranje Kruis” werden zij door den allezins 
bevoegden vervaardiger zoo ingericht, dat zij reeds bij zeer elementair 
en populair onderwijs met succes als leermiddel zouden te gebruiken 
zijn...De drukkerij Senefelder alhier zorgde voor een reproductie, naar 
den eisch, van dr. Barge’s duidelijke en nauwkeurige teekeningen. 
 
13-01-1917 De Telegraaf - Lithografeeren. 
In “Oude Kunst” schrijft S. Moulyn een interessante verhandeling over 
de lithografeertechniek, welke hij steeds met groote voorliefde heeft 
beoefend. Hij draagt zijn stuk op aan Th.van Hoytema en werkelijk wie 
heeft er hier ijveriger en met grooter meesterschap alle mogelijkheden 
van de lithografie gerealiseerd? “Het is niet zonder oorzaak dat de 
lithografie nog door velen wordt beschouwd als een grafisch procédé, 
dat uitsluitend geschikt is voor handelsdoeleinden en met kunst zoo 
goed als niets te maken heeft. Voor zoover men langzamerhand gaat 
inzien, dat ook affiches en ander reclamewerk mooi kunnen zijn, zal 
men toegeven, dat daarvoor de steendruk het aangewezen materiaal is. 
Uitgevonden in ’n tijd, waarin alle beeldende kunsten in diep verval 

waren, werd de lithografie het eerst voor praktische doeleinden gebruikt, daarna werd zij als 
reproductiemiddel toegepast en eerst toen zij in Frankrijk na 1820 voorgoed ingang vond en in dat 
land kunstenaars van naam op steen gingen teekenen, kwam de lithografie daar weldra tot grooten 
bloei. De politieke toestand van Frankrijk werkte daartoe niet weinig mee, de wisselende 
regeeringsvormen gaven voortdurend strijd en daarmee stof aan vele en uitstekende caricatuur-
teekenaars, die in den steen het middel vonden, om hun vlijmscherpe en schitterend geteekende 
satyren op ruime schaal te verspreiden. Ook op het gebied der reproductie werd in Frankrijk het 
meest volmaakte in lithografie bereikt.  Met de uitvinding der fotografie werd de litho echter 
verdrongen door goedkooper en voor reproductie meer geëigende procédé’s. Voor de lithografie 
kwam nu een tijd, waarin zij alleen werd gebruikt voor handelswerk en journalistiek. Het 
lithografeeren werd hierdoor een handwerk, doch al had dit met kunst weinig of niets te maken, de 
techniek van het teekenen en drukken bleef dezelfde en dit stelde kunstenaars, die zich later weer 
met steenteekenen gingen bezighouden, in staat hun werken technisch uitstekend te zien verzorgen 
en drukken. Geruime tijd duurde het eer men inzag welk prachtig materiaal zoo zeer verwaarloosd 



was, en zij die zich tot taak stelden om de lithografie weer haar plaats onder de grafische kunsten te 
bezorgen, hebben de geringschatting van de massa voor zulk “drukwerk” nog niet geheel kunnen 
overwinnen. Bij het herdenken van het honderdjarig bestaan der lithografie in 1896, werd in 
Frankrijk en Engeland, zoowel als in Duitsland, tentoon-stellingen gehouden van lithografische kunst 
en vooral bij die gelegenheid verschenen vele geschriften, die op de herdachte uitvinding betrekking 
hebben. In 1914, kort voor de opening van de groote grafische tentoonstelling te Leipzig, verscheen 
de uitvoerige biografie van Senefelder, door Carl Wagner en op die tentoonstelling was een afdeeling 
geheel aan de geschiedenis der lithografie gewijd. Sedert het verschijnen van zijn “ Vollständiges 
Lehrbuch der Steindruckerey” in 1818, heeft niemand meer geaarzeld, om aan Alois Senefelder de 
eer toe te kennen, die hem toekomt. Wel schijnt in vroeger eeuwen reeds in marmer en kalksteen 
geëtst te zijn, om daarmede op dien steen relief aan te brengen en heeft tijdens Senefelder’s leve 
zekere Pastor Schmidt te Ingolstadt, zonder met Senefelder’s proeven bekend te zijn, getracht, om 
van in relief geëtste steenen te drukken, doch de chemische druk, zooals Senefelder zijn uitvinding 
vaak noemt, de vlakdruk door toepassing van een chemisch proces, is door Senefelder niet alleen 
uitgevonden, maar door hem op een hoogte gebracht, die ons verstomd doet staan over het vernuft, 
de werkkracht en het doorzettings-vermogen van dezen genialen uitvinder, die daarbij met zoo 
ontzettend veel moeilijkheden te kampen had. Dat de nieuwe uitvinding aanvankelijk met zoo weinig 
succes beoefend werd, zal wel voor een groot deel zijn toe te schrijven aan Senefelder’s 
openhartigheid. Senefelder zelf voorzag de schoone toekomst van zijn vinding heel goed en in zijn 
enthousiasme en behoefte aan steun maakte hij ze aan ieder, die er belang in stelde, bekend, 
waardoor veel lieden, die slechts ten halve de nieuwe kunst meester waren, trachtten er geld uit te 
slaan, wat in alle gevallen op mislukkingen uitliep en geruimen tijd een goede toepassing in den weg 
stond. Dan was de politieke toestand van Europa in dien tijd, alles behalve gunstig voor nieuwe 
uitvindingen en was de schilderkunst zeer in verval. In Duitsland en Oostenrijk stond echter de 
muziek op een buitengewone hoogte, dus zeker zal in die landen veel muziek verkocht zijn, in elk 
geval waren er groote kapitaalkrachtige uitgevers van muziek, die een middel, om snel en goedkoop 
noten te drukken, welkom moesten aanvaarden, vandaar, dat de lithografie voor muziekdruk het 
eerst resultaten opleverde, terwijl de allereerste proeven, om door steendruk teekeningen te 
vermenigvuldigen, maar povere probeersels zijn van onbeholpen dilettanten. Aan haar bruikbaarheid 
voor practische, mercantiele doeleinden is het dan ongetwijfeld te danken, dat de lithografie zoo 
spoedig over de geheele beschaafde wereld bekend werd: en Alois Senefelder had de zeker niet 
geringe voldoening, dat vóór zijn sterven in 1834, behalve in verscheidene Duitsche steden, min of 
meer bloeiende drukkerijen gevestigd waren in bijna alle voornaamste steden van Europa, ja zelfs in 
Amerika”. Oorspronkelijk was het de bedoeling van Senefelder, om een mechanische manier van 
drukken te vinden, een soort diepdruk als de gravure in metalen, slechts een toeval bracht hem op 
een andere gedachte en deed den vlakdruk ontstaan, die de lithografie van de andere grafische 
procédé’s onderscheidt. De Solenhofener kalksteen bestaat voornamelijk uit koolzure kalkaarde en is 
fijn poreus, wat hem een zekeren graad van opzuigingskracht geeft; de hoofdfactor nu van de bij 
den steendruk optredende verschijnselen, is de afstootende werking, die water en vetachtige stoffen 
op elkander uitoefenen. Daarvan komt het, dat lijnen, die met een vetachtige stof op den steen 
gezet worden, na het overstrijken met een vochtige doek, bij het opbrengen van vette drukinkt nog 
veel zwarter worden, terwijl het overige gedeelte van de steenoppervlakte blank blijft. 
Om nu van op dergelijke wijze verkregen lijnen een groot aantal afdrukken te kunnen maken, is het 
noodig, den steen eerst op bijzondere wijze te prepareeren. Dit prepareeren, dat men etsen noemt, 
geschiedt met verdund salpeter-, zout- of zwavelzuur in verbinding met een oplossing van Arabische 
gom, en heeft tot doel om aan het door den lithograaf gebruikte vette krijt of lithografische inkt 
(tusch) die hoofdzakelijk uit fijne lampzwart en zeep bestaan, zekere chemische bestanddeelen te 
onttrekken en ze daardoor tegen de er op volgende behandeling met water, op den steen te fixeeren. 
Ook de blank gelaten plaatsen van den steen worden door de chemische werking van het etsen zoo 
veranderd, dat zij, wanneer de steen onder het drukken voortdurend vochtig gehouden wordt, geen 
drukinkt zullen opnemen. Na het etsen wordt de steen met gom bestreken en door bewaaiing snel 
gedroogd. De gom, die nu in de iets verwijdde poriën van den steen tamelijk diep is ingedrongen, 
kan, nadat hij eenmaal ingedroogd is, nooit meer geheel uitgewasschen worden, wat voor het 
vochtig en schoon houden van den steen tijdens het afdrukken, van veel nut is. Dit is in hoofdzaak 
het zuiver chemische wezen van de lithografie. Iedere teekenaar kan, zelfs zijn meest spontane 
uitingen, door de steen in duizenden exemplaren vermenigvuldigen, wanneer hij gebruik maakt van 
het vette krijt of de lithografische inkt, waarvan de samensteling door Senefelder werd gevonden. 
Voor een bekwaam teekenaar vereischt het steenteekenen dan ook hoegenaamd geen bijzondere 
technische bedrevenheid; hij doet dit zooals hij op papier teekent, en, wanneer een ervaren drukker 
zijn steen afdrukt, zal hij zijn bedoeling op den afdruk eerlijk weergegeven vinden. Deze eerlijkheid 
heeft voor mij altijd een groote charme aan de lithografie gegeven. De verrassende effecten zijn bij 
lithografie uitgesloten; zij geeft de teekening en niets dan de teekening. Natuurlijk zal iemand, die 
jarenlang gelithographeerd heeft, de behandeling van het vette krijt en de eigenaardige grein van 
den steen beter kennen, dan hij, die alleen op papier geteekend heeft, en zal hij beter van de mooie 
vloeiingen van de lithografische inkt op den steen weten te profiteeren, maar au fond vereischt het 



steenteekenen geen bijzondere behandeling en hangt ’t alleen van het meer of mindere talent van 
den kunstenaar en de bekwaamheid van den drukker af, om door den steen een mooi resultaat te 
verkrijgen. De mogelijkheid, om een met vet krijt op papier gemaakte teekening op steen over te 
brengen, werd ook reeds door Senefelder uitgevonden en deze wijze van lithografeeren wordt 
tegenwoordig nog veel toegepast. Pennell noemt dit zelfs het grootste voordeel van de lithografie, 
doch daar op papier het vette krijt nooit zoo mooi te verwerken is als op den steen, zal een van 
papier overgebrachte litho altijd meer het karakter van een schets houden. Ook zijn geprepareerde 
zink- en alluminium-platen te gebruiken. Evenals het papier  hebben deze platen het voordeel, dat 
ze gemakkelijk te hanteeren en te vervoeren zijn, dus b.v. geschikt zijn om er schetsen naar de 
natuur op te teekenen, doch behalve, dat deze platen retoucheeren zoo goed als onmogelijk is, 
missen zij het aantrekkelijke van den steen als teeken-materiaal. 
Voor den lithograaf haalt dan ook geen van deze surrogaten bij het heerlijk fluweelig soepele van ’t 
toch zoo harde steenoppervlak, om te bewerken. Alleen op den steen is het mogelijk de krachten 
van het diepste donker tot het teerste licht, tot in het oneindige te varieeren, alleen de steen heeft 
dat levende, wat aan alle grafische technieken zulk een groote charme geeft.” 
 
07-03-1917 Nieuwe Rotterdamsche Courant 	  
De Nederlandsche Jaarbeurs - Immig uit Rotterdam is er met 
allerlei, op grafisch gebied hoogst belangwekkende zaken. Deze 
firma bestrijkt  als ’t ware het geheele bedrijf in al zijn onderdeelen 
en bijzonderheden. Als iets betrekkelijk nieuw werd ons een 
lichtdruk-machine met electrisch licht getoond, waarbij het daglicht 
overbodig is ge-worden. ’t Zal warempel nog zoover komen, dat wij 
de zon opzij schuiven, om er een electrische lamp voor in de plaats 
te hangen. Hier is zij nu door een van 5000 kaarsen lichtsterkte 
vervangen, die het lichtdrukpapier met zoo’n intensiteit beschijnt, 
dat het afdrukken in ¾ minuut per M2. kant en klaar is, terwijl het 
bij daglicht toch altijd heel wat langer duurt en men dan bovendien 
ook altijd geschar-rel  en tijdverlies krijgt met het drukraam. Dat is 
hierbij uitgesloten. Want deze machine verwerkt papier van iedere 
lengte, dat aan den eenen kant er uitgescho-ven, aan den anderen 
kant bewerkt er uit komt.  De firma Immig prepareert, al haar 
lichtdruk- en calqueer-papier zelf. Zij kan er per dag 50,000 meter 
van afleveren. Een specialiteit van deze drukkerij is de Immigrafie, 
een procédé, waarvan men hier mooie staaltjes ziet in bouw-
kundige teekeningen, enz.; van veel belang is ook de afdeeling             Litho Lion Cachet,1917 
steendrukkerij, die zich sterk toelegt op het maken van waardepapier  
voor effecten, enz. in samenwerking met drukkerij Senefelder uit Amsterdam heeft Immig voorts 
een Luminochromo-druk, lichtkleurendruk, waarbij heele mooie effecten worden bereikt. Senefelder 
reproduceert het uit te voeren onderwerp, Immig drukt het af en neemt de verdere technische 
verzorging op zich... Bij L.van Leer & Co., de bekende Amsterdam-sche drukkersfirma,vindt men 
weer andere interessante zijden van het bedrijf vertegenwoordigd. Zij leggen zich voornamelijk toe 
op chromolithografie, Fotochemigrafie en fototypie en werkt daarbij op haar eigen manier. Toen de 
oorlog begon had de firma van Leer in Londen en Parijs filialen, maar die zijn gesloten moeten 
worden, wegens gebrek aan personeel en ook omdat het met ’t zakendoen toch bovendien niet meer 
vlotten kon. Hoe druk het  overigens voor den oorlog daarmee ging blijkt wel uit het feit, dat er voor 
de firma van Leer alleen elke twee dagen een koerier heen en weer reisde tusschen Parijs en 
Amsterdam om het spoedwerk te brengen. De uitvoer naar Frankrijk en België is nu vrijwel tot staan 
gekomen, met Engeland ging het nog tamelijk goed, totdat het verbod  van invoer voor luxe-
artikelen met succes zaken doen verder onmogelijk  maakten. Een prachtig staal van Hollandsch 
werk is in deze stand veilingcatalogus voor de collectie van Jaques Doucet, die op zoo korten termijn 
gemaakt moest worden, dat van de groote Parijsche firma’s geen een de opdracht ervoor dorst te 
aanvaarden. Binnen  drie maanden had van Leer en Co. hem klaar, wat de Fransschen concurrenten 
altijd nog een aanleiding is om te insinueeren, dat zij het werk zeker niet alleen hebben opgeknapt. 
Heel bijzonder is ook het groote eierboek van A.A. van Pelt Lechner, dat al de eieren van de in 
Nederland broedende vogels op ware grootte en precies in kleur weergeeft. Juist om die grootte en 
kleur zoo te treffen was een enorme toer, volgens de vakkenners is de firma van Leer er uitstekend 
in geslaagd. Bewondering dwingt het bijna fototypischen werk af, dat voor wetenschappelijke 
doeleinden wordt gebruikt en waarvan men van het procédé in ’t geheel niets terugvindt. Een ander, 
heel wat eenvoudiger bedrijf is het drukken en bewerken van etiketten, waardoor men hier een 
machine aan het werk kan zien, die tegelijkertijd  twee kleuren drukt. Nijgh en van Ditmar legt zich 
hoofdzakeljk toe op de uitgeverij, het maken van drukwerk en van cliché’s; in elk van deze 
onderdeelen kan men ter Jaarbeurs de producten vinden...  
 
 



19-05-1917 Algemeen Handelsblad - Oude Kunst. 
De studie over lithografische prentkunst wordt, in 
“Oude Kunst” voortgezet met een beschouwing 
van wat de steendruk in Duitsland heeft 
opgeleverd; hij behandelt Piloty, Strinner, Meneel, 
Liebermann en vele modernen als Thoma, Klinger, 
Greiner, Orlik, Kollwitz. Een volgend hoofdstuk is 
aan Frankrijk gewijd, waar de lithografie 
aanvankelijk weinig succes had; Horace Vernet 
was een der eerste uitnemende lithografen; 
schoone prenten naar lateren als Daumier, 
Delacroix, Garvarni, Steinlen, sieren dit 
belangwekkende hoofdstuk. Bij de Engelsche 
steendrukkunst, waarover het volgende gedeelte 
loopt, worden litho’s naar Whistler en Shannon 
gegeven... 
   
    Hand-ingekleurde Litho van Horace Vernet,1818 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                “The Red Dress”                                          “The Infancy of Bacchus”  
  Litho van James McNeill Whistler , 1894.                   Litho van Carles Shannon, 1897     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “Strand bij Noordwijk’” 
        Litho: Max Liebermann ,1907. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             “Für Gross Berlin”                                                         “Clinique Chéron” 
       Litho van  Käthe Kollwitz, 1912.                                     Litho  van Steinlen, 1905.  
 
 



12-09-1917 Haagsche courant. 
Advertentie – Op BOUDIER’S DRUKKERIJ, WALDORPSTRAAT 277, kunnen eenige INLEGGERS en 
UITHALERS voor de steendrukpers geplaatst worden. 
 
18-10-1917 De Telegraaf - De Belgische industrie vermoord. 
Het is duideljk, dat het er den Duitschers, met al hun requireeringen in de fabrieken, om te doen is, 
de Belgische industrie te vermoorden.Bewijs werd daar van geleverd te Turnhout, waar zij, in de 
bekende fabriek van speelkaarten en ander steendrukwerk der firma Medaets, al de lithografische 
steenen in beslag genomen en weggevoerd hebben. Hier kan geen sprake zijn van eenige behoefte 
voor de Duitschers, want, naar ’t schijnt zijn de steenen alleen in Beieren te vinden. Het opzet is 
hier dus wel degelijk de industrie van den steendruk in België onmogelijk te maken, na den oorlog, 
en een lastigen concurrent voor de Duitsche nijverheid te weren. 
 
25-10-1917 Het Centrum - DREIGENDE SLUITING DER STEENDRUKKERIJEN. 
Door de Ned. Bond van Steendrukkerijen is een verzoekschrift gericht tot het Ministerie van 
Landbouw, Nijverheid en Handel om aan de steendrukkerijen de noodige hoeveelheid vernis te 
verschaffen, daar dit voor de fabricatie van steendruk-werk een absoluut noodzakelijk product is, 
dat niet door een surrogaat kan worden vervangen. Op dit 
verzoekschrift is afwijzend beschikt, zoodat de steendruk-
kerijen bange tijden tegemoet gaan. Indien geen vernis 
beschikbaar wordt gesteld, zullen zonder twijfel 
succesievelijk de verschillende steendrukkerijen moeten 
worden gesloten, daar het onmogelijk zal zijn voort te 
werken. In de verschillende fabrieken, waar steendrukwerk 
wordt gefabriceerd, vinden ongeveer 1500 werklieden een 
bestaan. 
 
09-12-1917 Algemeen Handelsblad. 
Het Handelsinstituut Overtoom 57 heeft een 
reclameplaat doen vervaardigen waarop het onderwijs in de 
handelsweten-schappen wordt aangeduid door de figuur van 
een zittenden Mercurius, op wiens hand den wil van Minerva 
is neerge-streken; zon- en stermotieven verdui-delijken nog 
de voor-stelling. De ontwerper van dezen in druk bij de 
drukkerij Senefelder alhier uitgevoerde plaat, die door haar 
duidelijke en klaarsprekende samenstelling een 
aangenamen indruk                          
maakt, is N.J. van der Vecht. 
                                                      
                                                                                              Litho: N.J. v.d. Vecht,1917. 
22-12-1917 Bataviaasch nieuwsblad – Steendruk.  

Wat steendruk is, weet iedereen...Een ieder heeft wel eens 
visitekaartjes in steendruk gezien en in vroeger jaren deden 
verlofgangers er in Holland een partijtje van op, omdat men ze in Indië 
niet leveren kon. Dat alles is nu veranderd. Kaartjes in steendruk kan 
men thans in Indië even goed vervaardigen als in Holland, doch daar 
blijft het niet bij; visite-kaartjes is maar een heel klein onderdeel van 
het steendrukkers-bedrijf. Het was een goede gedachte van de firma G. 
Kolff & Co. te Weltevreden, om het belangstellend publiek in de 
gelegenheid te stellen in het Huis met den Luifel, Noordwijk no. 13, iets 
meer te zien van het steendrukprocédé en de daardoor in Indië 
geschapen mogelijk-heden. Bezien wij daartoe de Nillmij-kalender. Dit 
is een steendruk in kleuren. Acht verschillende steenen zijn voor dien 
eenen kalender noodig geweest.Op de eene staat de teekening in zwart, 
op de tweede uitsluitend de achtergrond in blauw, op de derde het 
zegel en de letters “Nillmij van 1859” in rood, op de 4de gezicht en 
handen van den grijsaard in vleeschkleur. De vijfde steen brengt het 
groene tafelkleed, de zesde het geel, de zeven de het grijs en de 
achtste het bruin. Nu wordt eenzelfde vel papier achtereen-volgens 
afgedrukt op alle acht de steenen – wat heel precies gebeuren moet, 
aangezien de eene teekening in of om de andere moet passen – en 

Litho: J.Rotgans.                 tenslotte ziet de kalender eruit, zooals hij wordt afgeleverd... 
 
 
 



 
1918 Boek: Statistiek van de loonen en den arbeidsduur. Centraal bureau  van Statistiek,  
                  uitgever Boekh. Gebr. Belinfante ‘s-Gravenhage. 
Steendrukkerijen – De steendruk omvat het maken van afdrukken op de steendrukpers van eene 
teekening, welke op een lithographischen steen direct geteekend dan wel door overdruk daarop 
gebracht is. De lithographische steen bestaat uit een mengsel van koolzuur calcium, klei en zand 
van fijnkorrelige poreuse samenstelling en wordt voornamelijk in Solenhofen in Beijeren, doch ook 
wel in Frankrijk en Griekenland gevonden. De fijnste soorten, die speciaal voor gravure gebruikt 
worden, zijn blauwgrijs of leverkleurig, de gewone druksteenen van geelgrauwe kleur. De steen 
wordt door den steenslijper met puimsteen en water met de hand of machinaal goed vlak geslepen. 
Het opbrengen van den teekening geschiedt daarna op tweeërlei wijze: zij kan door den 
schriftlithograaf-graveur  met de graveernaald of diamant gegraveerd of wel door den 
lithograafteekenaar met pen of penseel, waarbij lithografische inkt gebezigd wordt, of met 
lithografisch krijt geteekend worden. In het laatste geval wordt de steen gewoonlijk door schuren 
met fijngemalen puimsteen vooraf gegreind. Nadat de gravure of teekening aldus op de steen is 
gebracht, wordt daarvan door de overdrukker een overdruk gemaakt op een andere steen 
(druksteen). Zelden en alleen bij zeer kleine oplagen wordt direct van den origineelen steen gedrukt. 
Behalve de gravure en steenteekening worden ook teekeningen of fotographische reproductiën, die 
op speciaal daartoe geprepareerd papier gemaakt zijn, op steen overgebracht. Alvorens nu van den 
overdruksteen te kunnen drukken, moet schrift of teekening worden geëtst met een mengsel van 
Arabische gom en zout of salpeterzuur. Het drukken geschiedt op de steendrukhandpers door de 
handpersdrukker of op de snelpers door den snelpersdrukker. Bij het drukken op de snelpers wordt 
de drukker terzijde gestaan door de inlegger, die de te bedrukken vellen tegen den cylinder aanlegt, 
terwijl de uithaler de bedrukte vellen van den cylinder afneemt bij het persen, waar zulks niet 
automatisch geschiedt. Ter vervanging van de zeer kostbare lithografische steenen wordt voor het 
maken van tekeningen en overdrukken ook gebruik gemaakt van zinken of aluminium platen, 
waardoor het ook mogelijk is met speciaal daarvoor geconstrueerde rotatiepersen te drukken. Ook 
de sedert kort in werking zijnde zoogenaamde offset-persen, waarbij de teekening van de zink- of 
aluminiumplaat wordt overgebracht op een om een cylinder gespannen gummidoek en daarvan op 
het papier wordt overgedragen, maakt het drukken van groote oplagen in korten tijd mogelijk. Deze 
persen worden door steendrukrotatiedrukkers bediend. De voor den druk benoodigde verfsoorten 
worden in groote bedrijven meestentijds uit droge verfstoffen met vernis aangemaakt door den 
verfmaler of verfwrijver, terwijl het bronzen van den druk met de hand of machinaal door den 
bronzer geschiedt. 
Mannen werkzaam in steendrukkerijen in 1914: 
In de Steendrukkerij werkten 1182 mannen. Het gemiddeld jaarloon voor het geheele land in de 
steendrukkerijen was voor de man ƒ852,63 per jaar. In de steendrukkerijen van ‘s-Gravenhage was 
het gemiddeld jaarloon bijna ƒ1000 n.l. ƒ981,68; overigens, behalve te Leiden, steeds meer dan 
ƒ700. 
        Meesterknecht:            11 werklieden, gemiddeld jaarloon ƒ 1296,52 
        Chromo-lithograaf        21      ,,                        ,,                1169,73 

Schrift-lithograaf          30      ,,                       ,,                 1096,20 
Cylinderpersdrukker    107      ,,                       ,,                   841,22 
Handpersdrukker        107       ,,                      ,,                   821,48  
Steenslijper                 38        ,,                      ,,                  592,63 
Meesterknecht             22        ,,                      ,,                  519,98 

In de steendrukkerijen was de normale werktijd voor alle mannen (uitgezonderd de lithografen) 
gemiddeld 9 ¾ uur per dag, met inbegrip van den Zaterdag 9 ½ uur. De lithografen werkten 
normaal 9 uur, Zaterdag inbegrepen 8 ¾ uur. 
Ze waren werkzaam in Noordbrabant , Gelderland, Zuidholland, Noordholland, Utrecht, Overijsel, 
Groningen en bij Het Rijk. 
Vrouwen werkzaam in steendrukkerijen in 1914: 
Vrouwenarbeid komt in de steendrukkerijen weinig voor en waren uitsluitend als hulpvakarbeidsters 
werkzaam. In de steendrukkerijen werkten 44 vrouwen, allen hulpvakarbeiders. Het grootste 
gedeelte der vrouwen behoorde tot de jeugdige werklieden, waaronder 29 vrouwen  jonger dan 17 
jaar waren. Ze waren werkzaam verdeeld over Amsterdam, Rotterdam, Deventer en Noordbrabant. 
Weinig vrouwen waren een vol half jaar in dezelfde onderneming werkzaam. Geen enkele vrouw was 
nagenoeg in vasten dienst. 

                    Hulpvakarbeidsters verdiende gemiddeld:  
                        21 j. en ouder       6 ½ cts per uur 
                           17 t/m 20 j.       8     cts per uur  
                        jonger dan 17 j.    6     cts  per uur. 

In de steendrukkerijen was de normale werktijd voor vrouwen gemiddeld 10 uur per dag en 
Zaterdag 9 ¾ uur. 
 



08-01-1918 De Tijd: godsd.-staatk. Dagblad - Koppermaandag 
Wij ontvingen Koppermaandag, eenige kalenders van drukkerijen. 
De Senefelder-kalender met zijn twaalf reproducties van Neder-
landsche stadsgezichten is een goedgeslaagde doorlopende 
wandversiering, die een heel jaar het oog trekt. 
                                   
    “Stadhuisbrug te Utrecht” Kleurenlitho van Germ de Jong, 1917. 
                                          Uit de Senefelder-kalender van 1918. 

 
15-02 1918 Bataviaasch 
nieuwsblad - Hoppenstedt-
Kalender. 
De Firma G. Hoppenstedt heeft 
den naam, ieder jaar artistieke 
kalenders te zenden, 
geteekend door kunstenaars 
van naam, als Willy Sluiter b.v. 
Dit jaar heeft R. Hynckes de 
opdracht gekregen en een 
kalender gemaakt, die gezien mag worden.  De uitvoering, 
steendruk van de firma Lankhout, Den Haag, is keurig. Een 
eerste klasse kalender als reclame vooreen  eerste klasse huis. 
 
Litho Raoul Hynckes. 
 
06-05-1918  Nieuwe Rotterdamsche Courant . 
Tentoonstelling druktechnieken -De Technische “Studiecom-
missie” van den Ned. Litho-, Foto- en Chemigrafenbond heeft te 
A’dam, in samenwerking met de “Centrale Commissie voor 
Arbeidersontwikkeling” en de Vereeniging “Kunst aan het volk”,  

      Litho Raoul Hynckes                in het gebouw van de Mij. tot Bev. v d. Bouwkunst een tentoon- 
                                                   stelling geopend, welke een overzicht geeft over de specimina  
der verschillende druktechnieken.De tentoonstelling is verdeeld in vier afdeelingen; de eerste drie 
omvat-ten de verschillende druk-methoden, welke onder de inzendingen met enkele korte, duidel-
ijke woorden uiteengezet zijn; de vierde afdeeling is voor de vrije grafische kunst, de artistieke 
grafiek... In de afdeeling vlakdruk valt de aandacht het eerst op een keurig “gepeuterde” chromo- 
lithografie, en een langs foto-litho-grafischen weg gemaakte copy van een officieele acte, welke 
bewijst dat steendruk het beste procédé is om een facsimile te verkrijgen, terwijl het tevens het 
namaken absoluut onmogelijk kan maken, gelijk blijkt uit het hier opgehangen in steendruk 
uitgevende waardepapier. Natuurlijk is ook aan den lichtdruk in deze afdeeling een plaats 
ingeruimd...  
 
04-12-1918 De Telegraaf. 
Nieuwe uitgaven – S. Moulijn. De lithografische prentkunst. Amst. Mij. v. goede en goedk. Lectuur.   
De lithographie wordt pas in de laatste jaren tot de schoone kunsten gerekend, zooals S. Moulijn 
demonstreert in dit boekje. Deze opstellen verschenen oorspronkelijk in het tijdschrift “Oude Kunst”: 
nu publiceert hij ze gezamenlijk met enkele wijziging in de bespreking van de werken van Karl 
Senefelder. Bovendien is hij wat verder ingegaan op de toegepaste lithographische kunst. Hij begint 
met een uitvoerige biografie van Alois Senefelder, den uitvinder der lithografie, wiens 
steendrukportret door Franz Hanfstängl de rij der illustraties opent. In Holland heeft de lithographie 
langzamerhand vele kunstzinnige beoefenaars gevonden, evenals in Frankrijk. In Duitschland gaf 
vooral Käthe Kollwitz goede prenten, in Engeland vangt met Whistler de moderne Engelsche 
lithografische prentkunst aan. 
Aan het krachtig wederopleven van de steendrukkunst in alle landen en het nieuwe banen zoeken 
voor haar verdere ontwikkeling, zien wij, dat de reeds doodgewaande lithographische prentkunst, de 
zozeer gesmade, die lange tijd moest achterstaan bij de ets en allerlei mechanische reproductie-
technieken, niet alleen nog altijd levenskrachtig is, doch bij haar wederopbloei den weg wees aan 
het lithografische kunstambacht. De induvidueele vrijheid van uiting, die het impressionisme in de 
schilderkunst bracht, was ook niet zonder gevolg voor de techniek van het steenteekenen en leerde, 
dat de gevoelige steen niet angstvallig behoeft te worden aangepakt, maar in soepelheid boven vele 
andere materialen staat. Thans , nu wij gekomen zijn tot een meer gebonden wijze van uiting, 
hebben wij van het in vrijheid geleerde te profiteeren en moeten de werkplaatsen, waar uiteraard 
meer dan in rusige schildersateliers de steendrukkunst in verband wordt gebracht met nijverheid, 
worden gezuiverd van vele prutsmethoden, die langzamerhand ingang vonden, toen kunst en 
ambacht van elkaar gescheiden waren. Vooral in de kleurendruk hebben de vaklithografen veel te 



leeren van hen, die in vrijheid geoefend werden; nu nog wordt 
veelal als hoogste lof van eene kleurenlitho gezegd, dat ze op een 
olie of waterverfschilderij gelijkt; men zal echter moeten leeren 
inzien, dat het niet het doel der lithografie is, andere kunsten te 
imiteeren. De lithografie heeft haar eigen eischen. Zij staat naast 
andere kunstprocédé’s als gelijkgerechtigde, niet als dienstbare. 
 
14-01-1919 Algemeen Handelsblad - Kalenders.	  
De Koppermaandag-oogst is alweer niet overvloedig: gevolg van de 
tijdsomstandigheden... Drukkerij “De IJssel” te Deventer liet Paul 
Bodifée een litho van de Bergkerk maken, die wat groot is 
uitgevallen in verhouding tot het blok; uitvoering zeer verzorgd... 
 
           Bergstraat met kijk op Bergkerk. Kunstenaar: Paul Bodifée. 
 
17-01-1919 Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië. 
Het aanplakbiljet is de oudste reclamevorm. Het oudst bekende dateert van honderd en veertig 
jaar voor onze jaartelling, in den vorm van een Egyptische papyrus, die het signalement bevatte van 
twee uit Alexandrië ontsnapte slaven, en de belofte van belooning aan wie hun verblijfplaats aan-
wees. In Rome schreef men met een penseel op de muren welke verkoopingen er zouden plaats 

hebben, wat er te huren of te pachten viel, 
dat er zwaardgevechten zouden gehouden 
worden, en op de deur der schouw-burgen 
schilderde men soms den voornaamsten 
speler in zijn hoofdrol. In de dertiende 
eeuw werden de aanplak-biljetten der 
godsdienstige samenkomsten der toneel-
spelers en der soldatenwervers versierd 
met een pas-send vignet. Onder de 
raadgevingen aan de leerlingen van het 
seminarium van Saint-Sulpice kwam tot 
nog niet zo heel lang geleden voor “niet te 
kijken naar de aan-plakbiljetten op den 
hoek der straat, Pot de Fer,” wat er schijnt 
op te wijzen, dat in de 17e en 18e eeuw de 
ge-schriften op muren niet van strenge 
zeden getuig-den.Tijdens de Revolutie 
telde het aanplakkersgilde steeds veertig 
leden, evenals in de Academie, en om de 
overeenkomst nog grooter te maken, kan 
geen aanplak-ker tot het gilde worden 
toegelaten zonder kennis van lezen en 
schrijven! De eerste illustraties in 
kleurendruk kwamen uit bij de 
troonsbeklimming van Louis Philippe. Dit 
soort reclame nam een hooge vlucht door 
de uitvin-ding der lithografie en tegen 1860, 
dank zij Jules Chéret de “meester- 

         Jules Chéret toont zijn werk aan verluchter”          werd de gekleurde affiche van beteekenis. 
              Henri de Toulouse-Lautrec, 1889.                    De muren van Parijs prijkten weldra met 
                                                                                  een schat van kunstwerken op het gebied 
van veelkleurendruk. De nieuwe vinding van machines voor chromolithographie maakte het mogelijk, 
dagelijks twee duizend exemplaren af te drukken, die op aquarellen gelijken door de kunstige 
inktmenging, terwijl in den zelfden tijd uit de hand niet meer dan 12 stuks konden worden 
vervaardigd. Chéret, de “meester van het affche” heeft in deze vluchtige, en laag bij den grond 
blijvende kunst willen uitmunten. Zeer oorspronkelijk was het harmonisch schikken der meest 
sprekende kleuren. Chéret navolgers, de gebroeders Chambrac, Léandre Toulouse Lautrec, Willette 
enz. De reclame-makers streefden naar meer, en verlangden aanplakbiljetten met “ hooge kunst,” 
en wenden zich tot mystieke schilders als Puvis de Chavannes, of schilders zooals Roitegrosse, die 
platen leverden om binnenshuis op te hangen, gravures voor een weekblad, maar geen pakkende 
voorstellingen in schreeuwende kleuren, die “als pistoolschoten” moeten werken. Het aanplakbiljet is 
dus eene Fransche schepping. Maar Frankrijk is, wat zijne toepassing betreft, niet meer het eerste 
land, zij het dan ook, dat, wat aangaat samenstelling, kunst en smaak, andere landen achterblijven. 
In Amerika, het klassieke land der reclame, maakt een staf van chromografen en teekenaars, de 
laatsten met ƒ500,- traktement ’s maands, dag in dag uit in de drukkerij van Morgan, te Cincinnati, 



vier en twintig steenen klaar. Alleen ten behoeve der circussen worden er jaarlijks vier duizend 
vervaardigd. De rekening van Barnum overschrijdt de vijftig 
duizend gulden per jaar. De Amerikaansche aanplakbiljetten zijn 
droog en zwaar van samenstelling. 
 
“Barnum & Bailey grootste show op aarde” Chromolitho, 1900. 
 
In Engeland worden er tegen-woordig nagenoeg evenveel 
gemaakt als in Amerika. In Duitsland is het affiche niet veel van 
belang, daar de reclame bijna uitsluitend met de dag-, week- en 
maandbladen werkt. Over het algemeen goed geteekend, zijn de 
Duitsche aanplakbiljetten koud en log. In België begon men pas 
in 1894 met het maken van aanplakbiljetten, doch was men 
spoedig op de hoogte, zoodat België thans eene hooge plaats 
inneemt, zoowel als Holland, dat in de laatste 15 jaar tracht eene 
waardige plaats in te nemen op het gebied der chromolithografie 
(Immig, Kotting, Senefelder.) Zoo heeft de affiche over de 
geheele wereld zijn weg 
gevonden. Te Parijs leeft 
de affiche niet langer dan 
twee uren, als er geen 
bizondere maatregelen 
worden genomen; na dien 

tijd is ze verscheurd of overgeplakt. Maar dank zij de reclame-
bureaux, die voor de duurzaamheid der reclame instaan en op 
zich nemen, ze bij beschadiging door andere te vervangen, 
weten handelaar en fabrikant nauwkeurig welke muren 
bekleed zullen worden door deze bladen, die het publiek zal 
opmerken, ’t zij in tirailleurslinie, wijd uit elkaar geplaatst, dan 
wel in massa “op zijn Amerikaansch”, twintig of dertig bij 
elkaar. Men vindt het aanplakbiljet in de stations, in de 
wachtkamers, op booten, in omnibussn en tramwagens; het 
dringt tot onder de oppervlakte der aarde in de stations enz. 
der “Metropolitaine”, den ondergrondschen spoorweg. Het 
vertoont zich achter de ruiten der kiosken en andere straat-
gebouwtjes, als cabinets d’aisance enz. Met behulp der 
lichtreclame vertoont het aanplakbiljet zich zoowel bij dag als 

bij nacht: het papier 
“dioptrique” (met licht-
brekend vermogen) 
maakt het mogelijk, dat de     Affiche v. E.V. Kealey, 1915. 
lichtstralen het naar alle  
zijden zichtbaar maken. De verlichte reclame, tegenwoordig in 
Engeland zeer in zwang, werd het eerst in Parijs toegepast. 
Des avonds worden de daken langs de boulevards verlicht door 
handelsrecla
me, 
plotseling uit 
het duister 
opschitteren
de in vurig 
schrift, en 
weer 
uitdoovend, 
om voor 
andere 
plaats te 
maken. 

“Kindermann! Zu Schall und Rauch” 
Llitho: Edmund Edel, 1902. 
 
Spanje levert alleen noemenswaardige affiches bij 
gelegenheid der stierenvechten.                              Litho: Het plein De Toros van Madrid,1865.                                                                                                         
 
 



22-01-1919 De Telegraaf - Senefelder-kalender. 
Firma Senefelder zorgt ieder jaar ervoor, dat de resultaten van haar vijfkleurendruk altijd op 
kunstzinnige wijze worden gedemonstreerd. Maar nog nooit werd deze reclame zóó geestig en zóó 
doeltreffend uitgevoerd als W. Papenhuyzen ze verwezenlijkte. Zijn verbeelding werd door oranje, 
rood, geel, blauw en groen der nuchtere inktrollen in de Senefelderdrukkerij naar dichterlijke tijden 
en plaatsen gevoerd.Gezeten op den zetel der Pharao’s wordt de half-goddelijke, nauwelijks-
menschelijke Egyptische vorst door zijn slaven gedragen langs zijn monumentale graftombe, uit 
rots-blokken gesta-peld: met een kristallen prima wordt de pyramide gekroond. De zon doet het 
lichten en tintelen: de lichtstralen splitsen zich tot enkel-voudige kleur en stralen over de woestijn, 
blauw, groen, geel, oranje, rood. Drie maraboe’s, peinzend en wijs, achten dit nuttelooze 
energieverspilling; ze bevelen vijf pelikanen de stralen te bergen in hun keelzakken, waar ze met 
vischlijm worden vermengd. Door-schijnend blauw, groen, geel, oranje en rood zijn de keelzakken, 
als de vogels gehoorzaam, de kleuren dragen naar de Nijl. Daar wordt het water ermee vermengd, 
de flamingo’s zorgen voor de juiste ver-deeling. En in het kleurrijke water baden zich paradijsvogels, 
zwem-men zonderlinge visschen: de Nijl, in overvloed van tinten, laaft de bloemen langs zijn oevers, 
krokodillen vinden er hun smaragdgroen, tijgers hun gevlekt oranje. Zoo hebben één heerlijke 
afkomst alle “pigmenten, waardoor de drukker in staat werd gesteld gekleurde ontwerpen 
natuurgetrouw weer te geven.” 
  
10-12-1919 Nieuwe Rotterdamsche Courant - C.A. Spin. 
De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon aan de N.Z. Voorburgwal te Amsterdam,werd in 
1819 begonnen door Christiaan Andersen Spin. Spin afkomstig uit de remonstrantsch Hollandsche  
gemeente te Friedrichstadt aan de Eider, was kort na onzen 

Franschen tijd naar Amsterdam gekomen en had als 
gezel werk gevonden op de boekdrukkerij van Breman in 
de Hoogstraat. Onze drukkerijen hadden weinig of geen 
invloed ondergaan van den nieuwen tijd, welke na het 
herstel onzer onafhankelijkheid zich baan brak. In die 
richting begreep hij, dat de toekomst niet kon liggen. Hij 
installeerde daarom een drukkerij in Engelschen trant 
met modern Zuid-Nederlandsch materiaal. Hij had in den 
aanvang geen al te best succes, want om zich goed in te 
richten voor drukwerk dat het Amsterdam van die dagen 
zou kunnen behagen, had hij zich niet alleen bepaald tot 
boek-drukkerij; hij verbond aan de typografische 
inrichting ook een niet-bloeiend  steendrukkerijtje, dat in 
1817, opgezet door Vinkeles, een zoon van Reinier 
Vinkeles, den welbekende kopergraveur uit de achttiende 
eeuw, sedert een paar keer van eigenaar verwisseld en in 
1819 in handen was van Zweesaardt. Die steendrukkerij 
leverde zeer middelmatig werk af. Om zich van de 
techniek dier branche goed op de hoogte te stellen, had 
Spin zich onderricht laten geven door Karl Senefelder, 
een jongeren broeder van Aloys Senefelder te München, 
den uitvinder der steendrukkerij. In verbetering dier 
techniek is Spin echter niet geslaagd, technisch noch 
industrieel. Eerst toen in 1828 Desguerrois, die 
voortkwam uit de steendrukkerij van Jobard te Brussel, 
zich in Amsterdam vestigde, was daarmede in ons land 
gekomen een lithografische inrichting, die inderdaad 

           Litho van W. Papenhuijzen             technisch voldoende werk afleverde. Spin begon zijn   
                                                              drukkerij in de Tweede Weteringdwarsstraat en 
verplaatste die in 1820 naar de Pijpenmarkt in een perceel, thans opgegaan in het gebouw van het 
Nieuws van den Dag. In 1826 ruimde hij zijn steendrukkerij op om zich sedert uitsluitend bezig te 
houden met zijn boekdrukkerij... 
 
18-12-1919 Algemeen andelsblad –Senefelder - De heer C.Immig, directeur der steendrukkerij 
Senefelder te Amsterdam hield gisteravond een lezing over Senefelder. De spreker zet dan de 
verdere geschiedenis van den steendruk uiteen en verwijst in de loop van zijn voordracht naar de 
oorspronkelijke steendrukken die Senefelder zelve te Parijs maakte. De heer Immig zegt, dat de 
eerste kleine steendrukkerij in ons land in 1817 door Vinkeles werd opgericht, dat dez later in 
handen kwam van Spin, die zich door een broer van Senefelder had doen onderrichten... 
 
 
 


