
05-02-1920 Leeuwarder courant - Reclamekunst. 
Een jury, bestaande uit de heeren dr. G.W. van Heukelom, W.H. 
de Buisonjé en Chris Lebeau, heeft ditmaal den eersten prijs 
voor de reclameplaat der vierde Nederlandsche Jaarbeurs, te 
houden van 23 Februari tot 6 Maart a.s., toegekend aan een 
ontwerp van Frans ter Gast te ’s-Gravenhage en Co Brandes te 
Wassenaar. De plaat is een der beste, zoo niet de beste, welke 
nog voor de Jaar-beurs is verschenen. Zij is van krachtig 
decoratief effect. In het midden staat reusachtig zwaar, in 
oranje, een forsch en statig gebouw met verschillende omloopen 
en breede poortachtige toe-gangen. Het is een grootsch 
monument, dat oprijst uit het nietig schijnen-de geboomte rond 
den voet, welk geboomte doorsneden wordt door toegangs-
wegen tot de poorten, op welke wegen als nietige stip-pen 
menschen zich voorspoeden naar het gebouw. Dit laatste detail 
gaat op eenige afstand verloren, maar dat is niet erg, daar de 
massa van het gebouw geheel over-heersend is in het ontwerp. 
Zeer gelukkig is ook de kleurencombinatie. Het van donker naar 
licht uitvloeiend oranje, dat eindelijk tot volkomen wit verbleekt 
in de driehoekige spits, staat goed-gevoeld tegen het groen van 
den achtergrond uit. Dunne oranje lijnen scheiden de paarse 
zijbanden van deze achtergrond, waardoor men een harmonieuse       Affiche van Frans Ter Gast. 
nieuse tegenstelling van paars, groen en oranje krijgt. Twee schild- 
en boven in het paars geven wit-uitgespaarde letters den duur der tentoonstelling aan. Het geheel 
staat weer op een grondvlak in groen, waarin met mooie letters “Vierde Nederlandsche Jaarbeurs 
Utrecht” is te lezen. Een zeer goed biljet en om den forschen, decoratieven opzet en om de 
harmonieuse kleurencombinatie. Een modern biljet tevens, dat vrij is gebleven van modernistische 
bombarie. 
 
17-03-1920  De Telegraaf – 
TENTOONSTELLING HONORÉ DAUMIER. 
Eén enkele litho op deze tentoonstelling 
aanwezig, zou ons kunnen overtuigen van 
Daumier’s meesterschap, van zijn 
gepassioneerde penetratie in den aard der 
menschen, zooals deze zich schaamteloos, 
ruw en imbeciel kan openbaren. En waarbij de 
teekenaar tegelijk het opperste medelijden 
kent.  

         “Rue Transnonain”, 15 april 1834  
                             Litho van Daumier. 

 
 
Het is de uitbeelding van den moord in de Rue Transnonain: al 
het licht concentreert zich op den dooden man in het midden, in 
zijn val zijn kind verpletterend: ter weerszijden, in het duister, 
liggen de lijken van een jonge vrouw en een grijsaard. Alleen 
de felle contrasten tusschen licht en donker zijn reeds 
voldoende om dadelijk de erkenning te brengen van Daumiers 
vanzelfsprekend talent. Zooals een boom groeit, zooals de 
regen valt en de wind waait, zóó is zijn genie.   
Hij is onvermijdelijk middelpunt van een kring 
caricatuurteekenaars, die in het Frankrijk van Louis Philippe 
ieder voor zich hun beteekenis hadden, maar die zonder 
Daumier den tijd van Louis Phillippe, van Napoleon niet tot een 
bloeitijdperk der Fransche caricatuur zouden hebben gemaakt. 
Charles Philipon, van wie hier slechts enkele mode-spotprenten 
aanwezig zijn, de oprichter van het tijdschrift “La Caricature”, 
wist allen in één verband te vereenigen ook later toen “La 
Caricature” werd opgevolgd door “ Le Charivari”. En de meeste 
van hen zijn op deze expositie vertegen-woordigd, Charlet, 
Pigal, Grandville, Dechamps, Gavarni, Travrès e.a. ... 
 

Advertentie voor “La Caricature” Pagina van “Le Charivari”    
 nr.100. Illustratie van J.J.Grandville, maart 1833. 



De teekening “De Advocaat” brengt ons 
weder terug tot den caricaturist, in de litho  
“Le Ventre Législatif” op zijn hoogtepunt. Hoe 
zijn deze wetgevers de incarnaties van alle 
menschelijke ondeug-den, hoe belachelijk 
werd hun postuur en daardoor hun geheele 
allure. Ook hier weer de felle wit- en zwart-
verdeeling; ook hier weet de kunstenaar zijn 
materiaal, den lithografischen steen zóó te 
hanteeren, dat het karakter van steendruk 
gehandhaafd bleef. We noemen nog de 
bekende plaat van Lavayette’s begrafenis, 
waarbij Louis Philippe hypocritische tranen 
verspilt, intusschen in zichzelf prevelend:  
“Enfoncé Lavayette... Attrapé mon vieux.” 
Daar zij de portret-caricaturen van Guizot en 
Odier, van Victor Hugo in de reeks Les 
représentants répresentés...                                 “La Ventre Législatif” – Litho:Daumier, 1834. 
 

                           Litho van Delaunois, 1834.                            Victor Hugo – Litho Daumier, 1849. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofd van Louis-Philippe teruggebracht        “Le Cauchemar” (de nachtmerrie) – Litho van Daumier        
 tot een peer - Litho van Philipon.                           La Caricature,  23 februari 1832. 
      La Caricature, 7 juni 1832. 
 
Ook Daumier werd geïnspireerd door Philippon’s geestigen inval om Louis-Philippe, wiens gezicht 
overeenkomst met een peer vertoonde, aan te vallen, zonder in aanmerking te komen voor een 
veroordeelend vonnis.Philipon’s meedogenlooze caricatuur is niet aanwezig, le Cauchemar van 



Daumier brengt de Peer en Lavayette tesamen, terwijl een reproductie 
Traviès toepassing van het motief vertoont... 
                    
                               De “Peer” zittend op de rug van de werknemers 
                                                              Karikatuur van Traviès. 
 
15-10-1920 Nieuwsblad van het Noorden. 
De Steendrukkerij van de firma N. Hindriks en Zoon heeft den 
laatsten tijd uitbreidingen ondergaan. De meeste machines zijn door 
de nieuwste constructie vervangen. De drukkerij is daardoor niet alleen 
in staat zeer groote orders uit te voeren maar zij kan ook het fijnste 
werk dat er op het gebied van steendruk te leveren valt uitvoeren. Wij 
hebben een kijkje genomen in de werkplaatsen en hebben ons kunnen 
overtuigen, dat hier op ’t gebied van reclame-platen, etiketten, kaarten 
enz. veel en mooi werk geleverd wordt. 

	  
27-10-1920 Leeuwarder courant - Druk- en Reproductie-
technieken. 
Ook de kleinste industrieele- of handelsonderneming stelt het in onzen tijd niet meer zonder goed 
verzorgd, meestal geïllustreerd, drukwerk. Daarom vertelde “Nederlandsch Fabrikaat” dezer dagen 
eens iets over de verschillende technieken en procédé’s, welke ons daartoe ten dienste staan. Het 
correspondentie-materiaal als brieven, enveloppen, briefkaarten, memoranda, facturen; circulaires 
en andere aankondigingen; verpakkingen, labels, etiketten; advertentiën en aanplakbiljetten, er is 
zóóveel drukwerk noodig, dat grootere firma’s meer en meer overgaan tot het aanstellen van eigen, 
vaste krachten, om het alles goed en in eenzelfde karakter te doen verzorgen. De technieken, waar-
in het een en ander kan worden uitgevoerd, zijn vele en de namen zoo moeilijk thuis te brengen, dat 
reeds verschillende keeren werd getracht er orde in te brengen. Een congres, indertijd te Brussel 
gehouden, gaf een inzending, waar de proeven der verschillende technieken van een aldaar 
aangenomen naam werden voorzien. Intusschen bleken deze ook nog lang niet gemakkelijk. 
Benamingen als: “ photochromoglytographie, photochromotypogravure” e.d. zijn in ’t gewone bedrijf 
eenvoudig niet door te voeren en nog moeilijker wordt het, wanneer procédés worden aangeduid 
onder namen der uitvinders als Talbot-typie, Levy-type, Spitser-typie, 
enzovoort. In de praktijk bleek het meest afdoende om elk procédé 
van grafische verveelvuldiging te rang-schikken in een der volgende 
groepen:  
Diepdruk - Hoogdruk – Vlakdruk (steendruk, lithographie). 
...Voor etiketten en ander pakmateriaal wordt vooral de steendruk 
gebezigd. De latere grafische tentoon-stellingen lieten uitnemend werk 
op dit gebied zien. 

	  
28-12-1920 Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij   
                                Kalenders. 
Drukkerij “ Senefelder” te Amsterdam geeft een kalender uit met 
vogelteekeningen van Sam van Beek. Twaalf bladen met geestig 
geteekende vogeltjes, fijn van kleur, vroolijk van uit werking. De 
cijferhelft is gedrukt in de hoofdkleur van de vogeltjes en vormt aldus 
een logisch geheel. Typografisch buitengewoon geslaagd is hij een 
bewijs, hoe ver de techniek van den kleur al ontwikkeld is.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
08-02-1921 Leeuwarder courant - FRIESCH MUSEUM.	  
In het Prentenkabinet van het Friesch Museum is een kleine collectie 
plattegronden en gezichten op en in Leeuwarden tentoongesteld. Het is 
maar een kleine collectie uit de rijke topographische verzameling van 
het Museum, doch hiermee is getracht een overzicht over den 
ontwikkelingsgang van de hoofdstad van onze provincie te geven. Het is de bedoeling om na deze 
kleine tentoonstelling een vervolg van gezichten uit Oud-Leeuwarden te geven en om daarna ook uit 
de overige steden en dorpen van ons gewest achtereenvolgens dergelijke seriën ten toon te 
stellen...Waren alle overige kaarten in kopergravure uitgevoerd, deze, de volgende, die in 1845 
werd uitgegeven door den bekenden Leeuwarder boekhandelaar  Wopke Eekhoff, tevens Stedelijk 
Archivaris en ook alle latere kaarten zijn uitgevoerd in een nieuwe techniek, n.l. in de omstreeks 
1800 door den Duitscher Senefelder uitgevonden “steendruk”.  
Deze kaarten zijn gebaseerd op de door het kadaster verkregen meer wetenschappelijke uitkomsten 
der landmeetkunde en geven daarvan blijk in de onderlinge verhoudingen en juistere omlijning der 

	  



bebouwde eigendommen...De daaraanvolgende plattegrond, in 1877 vervaardigd door den 
landmeter van het kadaster D. Vonk, geeft reeds het plan zooals wij dit thans in hoofdzaak nog 
kennen of als jongens gekend hebben. “Het Station”, “de Veemarkt”, de Willemskade en vele nieuwe 
buurten en buurtjes, buiten de stadswallen ontstaan, zijn wel de meest typische veranderingen in 
het stadsbeeld. De kaart van Leeuwarden in 1919, die deze reeks afsluit, geeft dan het in het laatst 
van de 19e eeuw gegraven “Nieuw Kanaal” en de verdere stadsuitbreiding die hiervan het gevolg 
was en die daarna nog is en wordt voortgezet aan bijna alle zijden van de stad. 
 

      
                  Plattegrond Leeuwarden – Kleurenlitho  van landmeter D.Vonk, 1896. 
 
24-06-1921. Een curieuse tentoonstelling - AMSTERDAM ZOALS HET NIET GEWORDEN IS. 
...een steendruk 
van het “te bouwen 
nieuwe hotel op 
den Dam”, 
vervaardigd in het 
jaar 1864... 
Presentatie-litho 
van een ontwerp 
voor een (niet 
uitgevoerd) hotel 
aan de noordzijde 
van de Dam tussen 
Damrak en 
Nieuwendijk. 
Rechts de Beurs 
van Zocher, links 
de Nieuwe Kerk en 
een gedeelte van 
het Paleis op de 
Dam, 1864. 
Architect G. 
Somers Clarke.   
  
     

	  
 



30-08-1921 Nieuwe Rotterdamsche Courant - Tijdschriften. 
Een aflevering van  Beeldende Kunst is, zoowel met een kleine reproductie op het omslag, als met 
de acht platen, gewijd aan Odilon Redon. Op de omslag Des Esseintes, de creatie van Huysmans, 
zooals Redon die meende te zien. Als platen: L’oeil, comme un balon bizarre, Un Masque sonne le 
glas funèbre, Vision première, L’aile impuissante, La muraille s’entr’ ouvrait, Araignée, Pegase captif 
en Le serpent auréole. Bij de Vision Première (uit ’83) schrijft de heer Bremmer:“Een lithographie 
van buitengewone kwaliteiten en zeker ook een van de besten onder Redon’s werk is de hier 
gereproduceerde. Als technisch lithograaf heeft Redon buitengewone hoedanigheden bezeten. Men 
mag het nog zoo wonderlijk en vreemd en tegen alle regelen in vinden, als men wil, hij heeft uit den 
steen iets weten te halen, wat anderen nooit bereikt hebben; hij heeft het vermogen tot diepe kleur-
uitdrukking in den steendruk aangetoond, zooals geen; alleen Francisco Goya schijnt vermoeden 
gehad te hebben van wat er aan schoonheid in zulk lithograveerwerk verborgen lag; maar hij stond 
nog aan het begin van de ontwikkeling dezer techniek. 

          
         “Les Esseintes”                          “Araignée souriante”         “L’oeil, comme un balon bizarre” 
      Litho:Redon 1888.                          Litho:Redon 1881.                    Litho:Redon 1882. 
 
Als een rijkdom van groote en fantastische bekoring kan dit werk van Redon aandoen. Men leest een 
boek over de oerwouden van Sumatra. Men krijgt al lezende de verbeelding over zich van iets, dat 
fantastisch is en overweldigend. Men begint echter niet zich even dat, wat men ondergaat, als beeld 
voor te stellen, of men komt tot een banaal prentje. Zijn er illustraties in zoo’n boek, dan ziet men 
alles, zooals het er daar in de natuur mogelijk is: Boomen van wat andere afmeting dan bij ons en 
wat andere vreemdsoortige planten; maar dat andere, dat onuitsprekelijke, wat ons onder het lezen 
bevangen kan houden, dat is er niet. Redon leeft in Parijs, dat iets anders is dan een oerbosch, en 
maakt iets, dat ons die vreemd-diepe sensatie veel machtiger doet aanvoelen, dan al de illustraties 
uit de reisbeschrijvingen van vreemde streken, die er bestaan. Hij is kunstenaar en doorleeft 
onmiddellijk zoo’n gevoel heel veel dieper, dan een ander...  

              
   “Un Masque sonne le glas         “Il y eut peut-être une vision        “L’Aile impuissante n’eleva 
             funèbre”                     première essayée dans la fleur”        point la bete et ces noirs  
      Litho: Redon 1882.                  Litho: Redon 1883.                                   espaces”  
                                                                                                       Litho: Redon 1883. 
 



Dat geheel diepe en vreemde van die verbeelding dan zoo tot gevoelige uitdrukking gebracht is, wat 
ons in de sfeer verplaatst, die wij van ons zelf uit wel heel vagelijk bevroeden, maar die ons pas 
klaar kan worden uit de machtig uitgesproken verbeelding van een groot kunstenaar. Een groot en 
een buitengewoon kunstenaar, dit kan men beseffen, als men alle andere pogingen in dezelfde lijn in 
de kunst ter vergelijking naast zijn werk plaatst; mij is niets bekend, wat in deze richting met Redon 
vergelijkbaar ware. 

                    
                           “Pegase Captif”                                           “Le serpent auréole” 
                         Litho: Redon 1889                                          Litho: Redon 1890. 
 
14-09-1921 De Maasbode. 
Affiche-kunst – De ontwikkelingsgeschiedenis van het affiche is een zeer lange. Reeds in de 
middeleeuwen maakten marskramers, kwakzalvers en kunstenmakers door middel van geteekende 
of gedrukte prenten voor hun waren of voorstellingen reclame. Maar pas in de vorige eeuw trad met 
de ontwikkeling der steendrukkunst het affiche als aankondiging voor het groote publiek, op den 
voorgrond. Vooral in Frankrijk waren verschillende kunstenaars als Chérèt, Lautrec, Grasset en 
Wilette voor tal van onderwerpen – opera’s, cabarets, modemagazijnen en parfumerieën -  kleurige 
en zwierige straatbiljetten maakten. Die terecht “l’esthétique de la rue” genoemd werden. Deze 
kunstenaars waren schilders en bleven dat toen ze deze biljetten 
maakten ook. Steeds waren het vlot geteekende vrouwfiguren of 
pierrots die ze met groote vaardigheid op den lithografischen steen 
teekenden. Vrouwfiguren voor ieder onderwerp, als reclame voor le 
Moulin Rouge, zoowel als voor ieder ander onderwerp. Deze affiches 
staan in de geschiedenis der kunst, zoowel als in die der reclame met 
eere genoemd, en vonden groote navolging in andere landen. In Enge-
land vooral, waar tal van ondernemingen, uitgevers en industrie-ëlen 
kunstenaars uitnoodigden om ook voor hen op deze wijze de reclame 
te verzorgen.  
De Engelsche affiches uit dezen tijd hadden echter een meer decoratief 
karakter dan de Fransche. Waren vaak in vlakke kleuren gehouden en 
daardoor meer op een afstand werkend. Kunstenaars als Dubrey 
Beardsly, de Beggerstaffs, Joh. Hassal e.a. maakten tal van ontwerpen 
die naast een groote. Kunstzin ook een goed inzicht in het wezen van 
het affiche verrieden.  
                                     “Hamlet”. Affiche voor W.S. Hardy Company. 
                                                               Maker: Beggarstaffs, 1894. 
 
En zoo ontwikkelde zich in alle landen het gebruik der door kuntenaars 
verzorgde reclameplaat. Ook in ons land. Waar echter de gelegenheid 
om een affiche te maken niet zoo ruimschoots geboden werd als elders. 
En er zoodoende geen kunstenaars zich geheel in deze richting konden 
ontwikkelen. Zoodat de affiches die in die dagen ten onzent door de 
schilders Bauer, Konijnenburg, Mesdag en Toorop gemaakt, meerendeels niets anders dan ‘n soort 
op steengeteekende  “schilderijen met een reclamedoel” waren. 
 



05-11-1921 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
                                       Alois Senefelder  
Alois Senefelder de uitvinder van de steendrukkunst, is 
6 November 1771 te Praag geboren. Zijn 150ste 

geboortedag is voor Het Tarief, het officieel orgaan 
van de Federatie der Werkorganisatiën in de 
Boekdrukkersbedrijf, aanleiding geweest, om een 
speciaal Senefelder-nummer uit te geven, dat breed is 
opgezet en van interessante illustraties is voorzien. De 
redacteur met de vak-technische leiding, de heer Corns. 
Immig Jr., geeft een zeer uitvoerig artikel over 
Senefelder en zijn uitvinding. Hij was de zoon van een 
toneelspeler, doch de heer Immig beschrijft, hoe de 
jonge Alois als tooneelschrijver en speler geen geluk 
had. “Doch van ontmoediging is bij Senefelder geen 
spoor te vinden. Integendeel, de tegenspoed schijnt 
hem te hebben gestaald. Nauwelijks 23 jaar oud, 
zonder andere inkomsten dan die, welke hem het 
copiëeren van rollen en zijn beroep als artist van 
lageren rang opleveren, belast met het onderhoud van 
het gezin zijner moeder, voelt hij zich sterk genoeg om 
alles te trotseeren. Schrijven zal hij en zijn werken wil 
hij ook zelf drukken. Hieruit spreekt weer de artist, die 
geen bezwaren kent en in idealen een aanvulling vindt 
van wat hij te kort komt aan practische ondervinding. Met een weinig kennis van de boekdrukkunst, 
opgedaan bij den drukker van een zijner werken en met heel wat fantasie begaafd, droomt hij er 
reeds van zijn werken zelf te zullen vermenigvuldigen. 
En nu komt de tijd, waarin hij, aan zijn lot overgelaten, de harde leerschool doorloopt van den 
armen uitvinder. Hij verzint van alles en nog wat. In elk soort metaal, dat hem in handen komt, 
wordt door hem gegraveerd. Hij probeert te etsen, wil de boekdrukletters vervangen en oefent zich 
daarom gelijktijdig in het construeeren van duidelijke letters, niettegenstaande hij zeer weinig 
teekenonderricht heeft genoten. Hij graveert op een tinnen schotel uit de huishouding zijner moeder, 
en als hij eindelijk door toevallige omstandigheden moeders waschlijst op een steen heeft 
geschreven, bij gebrek aan papier, komt hij op een idee, de verf uit te wisschen. Juist daardoor ziet 
hij dat op den steen – het was een Solnhofer – de moet van de letters zichtbaar is gebleven. Hij 
probeert nogmaals te schrijven, wischt de letters uit met een oplossing van gom en salpeterzuur, en 
ziedaar: Eureka. Middelerwijl echter moet hij zorgen voor het dagelijksch brood zijner familie, en 

zoo gebeurt het, dat hij zich in een wanhopig oogenblik 
voor slechts twee honderd gulden als remplaçant laat 
aanwerven. Maar gelukkig, Senefelder is een vreemdeling, 
en wordt daarom bij de Koninklijke troepen afgewezen. Er 
blijft Senefelder dus niets anders over, dan zich maar 
weer in de ellende te schikken, en was niet het toeval 
oorzaak geweest, dat hij zijn vriend Schrott op zijn weg 
ontmoette, dan zou hij zeker ondergegaan zijn. Zoo wordt 
het genie meestal geholpen. Een bladzijde muziek, door 
hem gegraveerd, bracht redding. Hij legde den proefdruk 
over aan den bekenden toondichter Gleissner, die tevens 
muziekdirecteur aan het hof was. Deze proeve van 
muziekdruk viel zoover in diens smaak, dat Geissner hem 
voorstelde een werk-plaats in te richten, wat dan ook 
gebeurde. Het spreekt van zelf, dat de eerste opdrachten 
van Gleissner waren en het jaar 1796 is voor Senefelder 
een hoogst belangrijk jaar. Hoewel deze eerste proeven, 
volgens het nieuwe procedé vervaardigd, niet aan de 
tegenwoordige eischen zouden beantwoorden, voldeden 
zij toch zoodanig, dat ze de aandacht trokken van den 
uitgever Falger te München, die niet alleen onmiddellijk 
bereid was Senefelder met raad bij te staan, maar tevens 
zijn beurs voor hem disponibel stelde. Natuurlijk werd het 
procedé bekend, met het gevolg, dat als derde 
beschermer van Senefelder de directeur van het openbaar 
onderwijs in Beieren, Steiner, naar voren trad, die hem 
aanmoedigde en van wien hij dan ook met opgetogenheid 
melding maakt. Steiner vertrouwde hem belangrijke 



werken toe, waardoor hij ook in aanraking kwam 
met Professor Schmidt en met den zeer 
voornamen uitgeverdrukker André te Offenbach, 
die hem in 1802 bewoog in de belangrijkste 
hoofdplaatsen van Europa steendrukkerijen te 
vestigen.”Senefelder komt dan tot de uitvinding 
van de autographie, waardoor de chemische druk 
is geworden wat hij thans is. De heer Immig 
beschrijft zijn verdere levensgeschiedenis, totdat 
hij in 1843 blind is gestorven. Vervolgens lezen 
we, wat de tijd aan het procedé heeft veranderd. 
Het artikel begint met een portret van Senefelder 
en is verder met talrijke illustraties verlucht. Een 
los bijvoegsel behandelt de “photogroom, de 
verbinding van de fotografie met den steendruk”...  
 
  10-11-1921 De Zuid-Willemsvaart.       J.W. Enschedé beschrijft de steendrukkunst in Nederland  
            Advertentie                               tot omstreeks 1840; de heer I. Ronner behandelt den 
                                                           invloed van Senefelder’s uitvinding op de boekdrukkunst;  

       de heer Schenkkan te Utrecht heeft een opstel over  
       “steendruk en fotografie”. De laatste pagina bevat een  
       verkleining naar een steenets van S.Huykman, den  
       lithograaf, die een middel heeft bedacht om in steen te  
       etsen; de heer Immig deelt er iets over mede. 
       Tenslotte vermelden we het facsimile van een brief, welken 
       Senefelder aan een vriend heeft geschreven. 
         
       29-11-1921 Algemeen Handelsblad.	  
       Kleurendruk. In de vergadering van het Kon. Oudheidk.  
       Genootschap hield gisteravond dr. Van Huffel eene voor-  
       dracht over kleurendrukken... Voor de kleurendruk wordt in 
       de 19e eeuw gebruik gemaakt van: de Koperplaat, het  
       Houtblad en den Steen. In de 18e eeuw vinden wij alleen de  
       koperplaat, en in zekeren zin bij den aanvang van de 19e  

                                                           eeuw nog maar de decadence daarvan...  
De koperplaat voor 
gedeeltelijken kleuren-
druk die verder het 
resultaat geeft door 
stuksgewijze behande-
ling der afdrukken met 
het penseel, is de aqua-
tint. In het laatste 
kwartaal van de 18e 
eeuw ontstaan, blijft 
deze vooral voor 
landschapskunst en voor 
Spotprent bijzonder 
geschikt prentsoort, tot 
1880 in zwang, met een 
geprononceerde bloei-
periode voor de 
Engelsche Spotprent 
(Alken,Pollard, Harris) 
1820-1840. 
 
Litho: H.Monnier, 1827 
 
De driekleurendruk 
verdwijnt in de 19e eeuw geheel, om pas omstreeks 1900 weer langs photomechanischen weg op te 
leven, nu geleidelijk alle andere procédé’s verdringend. Het houtblok vindt omstreeks 1800 voor 
kleurendruk een periode van buitengewonen bloei in Japan...Omstreeks 1840 wordt de in kleuren 
gedrukte houtsnede in Engeland tot iets karakteristieks gemaakt door George Baxter...In 1885 legt 
ook deze kunst het af tegen steendruk en photomechanische procédé’s. Van kleurendruk van steen, 
van chromlithografie, vindt men aanvankelijk nauwelijks een spoor. Toch is de behoefte aan kleur 



aanwezig, en bloeit te Parijs omstreeks 1820-1830 de lithografie destinée au coloriage, en geeft in 
handen van Henri Monnier en Eugène Lami zeer apart werk, als uit de hand gekleurde litho’s. Eerst 
omstreeks 1840 komt het moeilijk bedrijf der chromolithografie tot stand, gekleurde prenten 
drukkend van somtijds 30 steenen en meer.Tot de zeer goede eerste proeven behooren de 
muurschilderingen in de kerk te St. Savin in de Pyrenaeën, gelithografeerd door Roux in de drukkerij 
van Engelman en Graff, terwijl in het midden der 19e eeuw, de chromolithografieën voor de Arundel 
Society van groot kunnen getuigen. Nu wordt de chromolithografie door de photomechanische 
driekleurendruk bedreigd en wordt in de kleurendrukkunst in het algemeen, het individu van den 
kunstenaar-plaatdrukker op den achtergrond gedrongen. 
 

30-11-1921 Het Centrum - Affiche R.K. Universiteit. 
We ontvingen een plaat, die de aandacht van ons katholiek 
publiek levendig moet houden voor het groote werk. Een 
zware gothische toren in vaderlandschen bouwtrant stelt 
onze roomsche gemeenschap voor. Het bouwwerk zit nog in 
de steigers, het is nog onvoltooid en wat er aan onze rijke 
roomsche organisatie nog ontbreekt wordt duidelijk gemaakt 
door het bijschrift: “De kroon op het werk: de katholieke 
universiteit”. Er is hier getracht naar goede kunst voor ’t volk. 
Herman Moerkerk heeft hier een gelukkigen greep gedaan en 
het romantische van bewerking en tint werken gunstig mee 
om het volk te boeien.’n Strak silhouet en een  
schreeuwende kleur hadden voor het oogenblik zeker niet 
minder goed “gedaan”, maar er is te weinig “aan te zien” om 
duurzaam attentie te trekken. De uitvoering, steendruk in 
kleuren, doet de grafische kunstinrichting van de firma 
Teulings alle eer aan. Wij twijfelen niet of de affiche zal het 
hare bijdragen om het werk van onze roomsche gemeen-
schap te helpen voltooien.  
“De kop er op!” zeggen de Vlamingen. 
 
 

30-11-1921 Algemeen Handelsblad  
Ville Lumière Bij Steinlen - Brusse schreef ervan. Hij schreef van den goeden tijd – wij waren 
twintig – toen elke week dat blad kwam uit Parijs met z’n prenten en verzen en verhalen... In die 
oude Gil Blas teekende Steinlen. En wanneer wij ernaar uitzagen week-aan-week, wanneer wij de 
flodderige afleveringen bewaarden als groote schatten, en ze toonden aan onze vrienden, en geen 
nummer misten wilden, dan was het om de prenten, die de vervulling inhielden aller verlangens van 
onze jeugd. Want een droomende dichter was Steinlen. Hij kon zoo zwerven langs de verlaten 
buitenboulevards en op het schier-eilandje aan de Pont 
Neuf... hij kon op de bulten van den Montmartre de 
verliefde paren bespieden... hij doolde over de 
rommelmarkt, Zondagsmorgens...hij zat mee aan de 
houten banken der schaftkramen tusschen sjappen en 
deernen... in alle kroegen was hij thuis...  
 
           “Gils Blas - Guillotines” – Litho: Steinlen Ca.1890. 

                                                            
Steinlen wist ook een buitenman te zijn. Hoevele uren lag 
hij met zachte oogen te droomen in zondoorstoofd hooi, eer 
hij de luie strekking kon schetsen eener in oogstpauze 
rustende deern...Op bals en kermissen zocht hij zijn 
prenten, bij de schelle lichten der electrische zonnen, den 
zachten kleurbloei der lampions. Hoe ze hosten en dansten 
en dronken waren en wulpsch, hoe bella donna oogen 
lokten en hoe een pooier van Montparnasse zijn stakkerige 
lijfeigene ranselde om een te geringen avondoogst, - hij 
wist het en vertelde al teekenend ervan, beter dan de 
schrijvers van vertelsels het konden doen...Hebben wij 
Steinlen verloren met den Gil Blas? Voor ons raakte hij een 
beetje naar de achtergrond, al is weleens een 
tentoonstelling van zijn katten, teekeningen, affiches en 
bronsjes, de zoete herinnering komen ophalen.  
 



Ook weten wij: hij maakte affiches voor weldadigheidswerk, hij was in de loopgraven om zijn hart te 
laden met afkeer van den oorlog. 

   
    Affiche Exposition - Steinlen, 1894.                               “En Belgique les Belges ont Faim” 

                                                                                                     Maker: Steinlen ,1915. 
 
Soms heeft hij ook, in een furieuse Marianne, de kreet mee aangeheven van een wraakschreeuwend 
nationalisme. Maar buiten de feiten van den dag leeft een lieve, bescheiden oude man, dien wij 
mochten bezoeken in zijn atelier op Montmartre.Van de zes poezen, die hem gezelschap houden, 
zijn er slechts twee, en M’sieur Gascon, het aapje...Steinlen, gewend bedrijvig, laat werk zien uit 
zijn portefeuilles. Daar zijn de geestig-directe type-schetsen van een Spaansch ballet, waarvoor hij 
ook het decor heeft ontworpen... Ineens geven een paar fijne landschappen in kleurendruk 
aanleiding tot een technisch gesprek. Het is geen steendruk of kleurets, ook geen mechanische 
reproductie. Op een met vernislaag geprepareerde plaat wordt het tekenpapier gelegd. Daarop 
werkt de teekenaar met potlood. Het vernis werkt als de kleurlaag van carbonpapier, maar nu in 
omgekeerde richting: waar de tekenstift langs is gegaan, kleeft de laag aan de achterzijde van het 
papier. Zoodoende wordt de vernisplaat langs de teekenlijnen ontbloot en ontstaat een negatief van 
de teekening, dat met zuur ingeëtst worden kan. Na dit proces heeft men een drukvorm. Eenige 
malen herhaald, geeft het procédé het gewenschte aantal kleurnegatieven, waarvan afdrukken 
kunnen worden gemaakt, die de gevoeligheid hebben van steendruk, bijna van directe krijt- of 
potloodteekening. Terwijl als superieure épreuve d’artiste de oorspronkelijke teekening mede 
gebruikt  worden kan... 

                     
                Marianne  met een Arbeider:                            “La Sevillane” Steilen 1889. 
“Le dernier de la Liberté – Touchez-y done, Bandits! 

 Illustratie v.“Le Chambard Socialiste”, Steinlen 1891. 



03-12-1921 Nieuwe Rotterdamsche Courant - “Het Binnenhuis” 
Met een concert is Van Wijngaerdt’s tentoonstelling geopend. Zwart vlekt nog de vleugel in de 
schemerig verlichte zaal... Wanneer Van Wijngaerdt dichter bij de natuur blijft, zich vaster aan den 
natuur-indruk houdt, in plaats van te fantazeeren, is hij veel zuiverder van gevoel. Hij heeft een 
bijzondere gave om de kleurkracht uit de dingen te puren en deze expressief en decoratief op het te 
versieren vlak te plaatsen; doch hij 
vermag geen beelden te scheppen. 
Reeds eerder bewees hij dit. Het 
beste is hij in zijn landschappen en 
vooral in zijn stillevens met 
bloemen en fruit...Ergens in een 
donkeren hoek waar een lange, als 
sluiervormige lampekap een 
schemerig licht aan de kamer geeft, 
hangt een litho van witte roosjes in 
een potje; en hier, waar de 
duisternis de kleur niet gezien zou 
worden, zien we de expressieve 
zwart-en-wit-verdeeling van dezen 
steendruk zich weer harmonisch 
oplossen in het geheel... 
 
                                       “Rozen”   
        Litho van Piet van Wijngaerdt. 
 

08-03-1922 Rotterdamsch nieuwsblad.    
Rotterdamsche Kring  - Tentoonstelling van lithografieën. 
Brusse’s “Boefje” op geschept papier, gebonden in perkament met 
gulden stempels versierd. Een wéélde-uitgaaf van de historie van 
een armoe-jongetje. Deze tijd vreest geen enkel contrast. Op de 
tentoonstelling ligt het boek echter om der wille van Dirk Nijland’s 
litho, waarmee het verklarend verlucht is. Nijland is vaak journalist 
als hij teekent, maar zijn allure is anders dan van Brusse. Deze kan 
sjeuig sentimenteel doen, gene niet. Nijland is meest van een naar 
het nuchtere strevende waarheid, en zijn prenten passen daarom 
beter bij “Boefje” uit de krant, dan bij “Boefje” op geschept papier. 
Ze onderstrepen het contrast... 
 
 Éen van de veertien litho’s van Dirk Nijland uit het boek “Boefje” 
1906. 

 
“De aardappeleters” van den grooten Vincent hangen er ook, ouderwetsch omlijst. Een sterke prent 
in dit milieu van haast allemaal knapper teekenaars, maar allemaal kleiner zielen. Wat een fouten, 
en toch wat een kracht in dit werk van Van Gogh. 
 
19-03-1922 Nieuwe Rotterdamsche courant -Rotterdamsche 
Kring -Lithographieën. 
Een kleine tentoonstelling, doch één met uitgelezen drukken, voor 
het merendeel behoorend tot de collectie van den kunstenaar , 
lange jaren geleden door hem vergaard en nu en dan ter expositie 
uitgeleend. Dat de onovertroffen schoone litho’s van Van 
Hoytema: “De Zilverreigers”, “De Distels” en “ De Witte Konijnen” 
daarbij behooren, volstaat reeds om de leden van den Kring tot een 
bezoek te noodigen... Alles is bij dezen kunstenaar tot volmaakte 
eenheid gegroeid. Zoowel met zijn hart, zijn geest, als met zijn 
oogen voelde hij alle dingen fijn en schoon aan, en ook zijn  
uitdrukkings-wijze was opperste schoonheid. Bij wien vindt men al 
deze dingen in evenhooge mate vereenigd? 
Hoytema kan ons doen schreien van schoonheids-ontroering, zoo 
diep raakt hij ons in de ziel. En hoe vaak men ook voor deze zijn 
teekeningen komt te staan, altijd weer krijgt men de gewaar-
wording, dat men nog niet diep genoeg de schoonheid in zich opnam.         “Angora konijnen”     
Altijd overtreffen zij weer den droom die in ons naleefde.                    Litho: Theo Hoytema, 1898 



 Roland Holst ’s decoratieve ontwerpen hangen 
aan de achterwand, waarbij de buitengewoon 
mooie plaat “De Parelvisschers”; ook aan deze 
teekening ziet men hoeveel schoons er met een 
steendruk te bereiken is... (1918) 
 
Toorop’s zachte mijmeringen volgen, o.a. “De 
Zaaier van het Zaad van Hooger Leven”, met de  
peinzende, edele meisjeskopjes... (1895) 

 
    schelpen van Van der Valk ... (ca.1914)    

 
Aardig komt Rueter hier ook uit met een idyllisch 
tuinhoekje; en Piet de Moor, met een geestig , 
levendig opgeteekende visschershaven. Tot 
Edzard Koning ’s beste werken behooren wel 
zijn sprookjes-vertellingen. Sprookjesachtig ook 
is het bemeste boschgrondje, dat men hier aan 
den wand vindt. Levendig is van den rijkdom van 
al die diverse planten verteld. Hoe staat werk als 
dit tegenover de kunst van Schelfhout. In louter 
lijn- en vlak-expressies vertolkt hij zijn 
aandoeningen, waar vaak de ziel in weent. Zoo 
geeft zijn “Martelaar” de wrangheid der 
folterings-pijnen... eenige portretten van Jan 
Veth, waarbij de knappe, gevoelige litho naar Nicolaas Beets, mooi van karakteruitbeelding en van 
kleuropvatting... van Haverman een Moeder met Kind... Jan Sluyters’ geweldige baby voert ons 
tot de werkelijkheid terug. 

      
        Nicolaas Beets                           “Moeder en Kind”                             “Baby” 
   Litho van Jan Veth voor           Litho van Haverman, 1898.       Kleurenlitho van Jan Sluyters. 
 De Amsterdammer, 1891. 
 
 
 
 



16-05-1922 Algemeen Handelsblad - Amsterdamsche Vermaken. 

Historische Optocht te A’dam, 12den Mei 1874 - Litho : Tresling & Co – R. Craeyvanger, 1 ca. 1874. 
De geschiedenis van de Amsterdamsche Vermaken – is zij eigenlijk wel geschiedenis? Is een 
historische ontwikkeling? De tentoonstelling in het Stedelijk Museum wekt twijfel, want het 
overvloedige materiaal, dat de heer van Gimpel uit de collectie van het oud-Gemeente-archief en uit 
de collectie Splitgerber bijeen heeft gebracht, leert, dat er in de vermaken, welke Amsterdammers 
in de laatste eeuwen hebben gezocht, in wezen eigenlijk weinig verandering is gekomen... 
Die volksfeesten dan! Dat kon ons voorgeslacht toch beter dan wij. Zie de fraaie statiewagens, 
waarmee in 1659 de keurvorstin van Brandenburg werd ingehaald, zie ook de intochten van onze 
koningen en vooral den historischen optocht van 1874 bij het zilveren jubileum der regeering van 
Willem III. Van dezen stoet is er een steendruk van acht meter lang. Op trappelende paarden rijden 
de verschillende Oranjes met hun gevolg en als slot volgen rijke 
praalwagens van de goudsmeden... 
 
22-07-1922 Het Centrum - AFFICHE “HERWONNEN LEVENSKRACHT” 
Voor den jaarlijkschen Speldjesdag heeft “Herwonnen Levenskracht” 
ook ditmaal een artistiek affiche uitgegeven, die de aandacht op het 
sympathieke doel vestigt. De ontwerper, de bekende schilder 
Matthieu Wiegman, heeft een tweetal kinderkopjes omgeven van 
bloemen en vogels als hoofdmotief gekozen. Op zeer gelukkige 
wijze is dit gegeven in een rijke kleuren-combinatie verwerkt tot 
een blij geheel. De uitvoering in steendruk op de ateliers der firma 
Dieperink is zeer geslaagd te noemen. 

                                                    “Herwonnen Levenskracht”  
                                                         Litho van Matthieu Wiegman. 
 
19-08-1922 Bataviaasch nieuwsblad  
Op Bezoek bij de Topografische Inrichting - In de 
steendrukkerij zijn drie steendruksnelpersen en zeven offset-
snelpersen, benevens achttien steendruk, -offset  en 
zinkdrukhandpersen, eenige plaatdrukhandpersen en de noodige 
hulpmachines... 
 
24-10-1922 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
                     De ontwikkeling der drukletter in den loop der tijden. 
...gaf de spreker een beschrijving van een nieuwe reproductiewijze, een chemigrafische techniek 
van den steendruk met uitschakeling van de fotografische overdracht. Iedere goede zwarte 
teekening, niet uit tinten bestaande, dus uit lijnen of ook uit puntjes, zooals bij een krijtteekening, 
kan, wanneer het gebruikte papier niet te ruw, niet zeer dik, of gekleurd is, worden over gedragen 
op steen, zonder iets van de scherpte in te boeten, waarbij het origineel niet verloren gaat... 
 
1923 Openbare boekerijen, vak- en kinderbibliotheken, leeszalen, reizende boek… 
Het werk van Linnig “La Gravure en Belgique”, 1921.  
Janssens, Antwerpen, geeft de lijst van biographische notas en opsomming hunner werken, van niet 
minder dan 500 Antwerpsche, Brusselsche en andere graveerders. 
Toen de boekdrukkunst uitgevonden was, werden de letters en prenten eerst kunstig in hout 
gesneden; zeer lang daarna begon men, met ze op steen te teekenen en in koper te graveeren. 
Door de toepassing van lichtteekening en scheikunde beschikt men tegenwoordig over talrijke 
hulpmiddelen tot vervaardiging van clichés, welke dan verder in plaats van de teekening tot het 
afdrukken dienen. Ziehier de voornaamste: 
Hout-, koper en staalgravuur. De teekening wordt met een stift in het hout, koper of staal 
gesneden, vervolgens op de plaatdrukpers gedrukt; de koper-ets is eene afbeelding, met de 
etsnaald op koper geteekend en bij middel van zuren ingeëtst. Deze twee vakken worden door de 



gewone en de kunstgraveerders, etsers, hout- en plaatsnijders, uitgeoefend; de houtsnijkunst 
(xylographie) is de voorloopster der boekdrukkunst. 
Zincographie, zijnde eene teekening op zink overgebracht en daarna geëtst, zij vervangt de 
houtgravuur. 
Heliotypie of rechtstreeks door lichtteekening op zink overgebrachte afbeelding. 
Autotypie, waar door zekere middelen, schaduwen en tinten bekomen worden. 
Lithographie of steendruk: een op lithographischen steen geteekend of daarin gesneden afbeelding, 
wordt door de bijzondere steendrukpers afgedrukt. 
Chromo-lithographie, wanneer hierbij kleuren zijn gebezigd. 
Photo-lithographie of lichtdruk: verharde photographische platen kunnen daarmee afgedrukt 
worden. 
Heliogravuur of Photogravuur, welke zelfs toelaat schilderijen, licht- en kleurteekeningen over te 
brengen. De photogravuur wordt het meest gebruikt, de schoone afdruk hangt van het gebruikte 
papier af, best het zoogenaamd couché papier. 
 
12-05-1923 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad – Elseviers Maandtijdschrift. 
DE EERSTE STEENDRUKKER IN HOLLAND. Toen in 1921 op den 6en November de 150e 
geboortedag van Alois Senefelder, den genialen uitvinder der steendrukkunst, werd herdacht, waren 
het niet de grafische kunstenaars die zich dankbaar toonden tegenover den man, die het prachtige 
procédé aan de wereld schonk, doch gaven uitsluitend zij, die hun bestaan vinden in 
handelsdrukkerijen uiting aan hun erkentelijkheid. Het feit dat zoo weinig kunstenaars de lithografie 
beoefenen en dan meestal nog, na het teekenen van enkele steentjes, ze weer laten rusten voor 
meer gewaardeerden dus meer profijtelijken arbeid, zal zeker wel een der oorzaken van zijn dat vele 
van hen zelfs niet weten wie 
Senefelder was. De litho-grafische 
prentkunst is voorloopig een vak dat 
uitsluitend om de liefde, die men er 
voor heeft, beoefent wordt; het 
prentenwaardeerend publiek, voor 
zoover die bestaat, staat altijd nog 
vreemd tegenover de litho en de 
handelsdrukkers, die toch zoveel 
voordeel zouden kunnen hebben van 
samenwerken met kunstenaars, 
beseffen dit slechts ten deele en zien 
het doen der laatsten altijd nog met 
zeker wantrouwen aan.  
 

    Litho van Miss Waring , 1803. 
 
Als techniek voor den handel is dan 
ook de steendruk het meest bekend en 
vanaf den oorsprong is hij daarvoor vooral toegepast. Het was de muziekdruk, die Senefelder het 
eerst ter hand nam en die hem het eerst eenig geldelijk voordeel opleverde en terecht zegt de heer 
J.W. Enschedé in zijn artikel over de steendrukkunst in Nederland tot 1840” dat “voor de vroegste 
geschiedenis van de steendrukkunst moeten worden opgespoord handelsdrukwerk, patronen en 
muziek, wat tot dusverre nog niet ter hand genomen is. ” Toch is de oudste steendruk, waarvan met 
zekerheid te zeggen is dat hij in Holland gemaakt werd, daaronder niet te rangschikken, want nog 
altijd is dit de boomstudie van S. Petit in ’s Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Gelijk men weet, is 
op dit onbeholpen product een papiertje geplakt waarop in handschrift staat: “Un graveur de 
Rotterdam a présenté à Mr. Twent, Ministre de l’Interieur en 1809 cette épreuve comme nouvelle 
invention. Celle y jointe dément la prétention.” Hieruit werd besloten, dat Petit heeft getracht een 
octrooy te verkrijgen op Senefelders uitvinding, in het vertrouwen, dat die hier toen nog onbekend 
was. Dr. Jan Veth opperde indertijd de mogelijkheid dat koning Lodewijk Napoleon zelf den 
bedrieger ontmaskerd heeft daar hij, beter dan wie ook, wist dat het steentekenen reeds sedert 
eenige jaren in München beoefend werd, waar hij in het gevolg van zijn broeder Napoleon in 1805 
de Feiertag Schule van professor Mitterer bezoekend, een prentje teekende. Door het Fransche 
opschrift lag de conclusie voor de hand dat Petit zijn octrooy niet kreeg, van ’s mans voortgaan met 
lithografeeren was niets te vinden en eerst in ±1816-17 doken hier weer andere steenteekenaars op. 
Toch werd vermoed, dat reeds zeer kort na de uitvinding, de lithografie hier werd beoefend. (De 
heer Enschedé noemt zelfs een met lithografieën geïllustreerde Don-Quichot uitgaaf van 1802, het 
lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk dat deze prentjes in Holland zijn gedrukt). Te Rotterdam 
verschenen bij L.Plattner verscheidene in steendruk uitgevoerde muziekstukken met het fransche 
stempel, waarvan tot nu toe niet met zekerheid kon worden vastgesteld, waar zij werden gedrukt. 
Eenig verband met de poging van Petit werd er in geen geval vermoed. Een onderzoek naar Simon 



Joseph Petit bracht aan het licht, dat hij in 1752 te Condé werd geboren; tusschen 1777-’88 moet 
hij reeds in Rotterdam gevestigd geweest zijn, hij liet daar toen in de R.K. kerk aan den Steiger 
verschillende kinderen doopen; in 1808 komt hij voor in een Rotterdamsch adresboekje als schilder 
wonend in de Wijnstraat 157b, in 1809 neemt hij patent als teekenmeester en in 1811 bovendien als 
taalmeester.Een zoon van Petit werd dokter,waaruit te veronderstellen is, dat hij in tamenlijk 
goeden doen was, doch uit niets blijkt dat deze brave teekenmeester, die zeker geen groot, zelfs 
geen middelmatig talent was, aan de weg timmerde. Waarom zou hij met het aanvragen van een 
octrooy op een uitvinding, die niet van hem was, er zijn reputatie aan wagen, en hoe zou hij de 
steendrukkerij, waarvan hij, te oordeelen naar zijn teekening, maar weinig van afwist, productief 
moeten maken? Overal waar de lithografie werd ingevoerd, is zij het eerst met eenig resultaat 
gebezigd voor notendruk. Na de ontwikkeling van het clavecimbel tot de platte piano-forte, en door 
den bloei der toonkunst in Duitsland en in Oostenrjk ontstond er een groote vermeerdering van het 
aantal muziekbeoefenaars, zoowel dilettanten als beroepsmuzikanten. Er was veel vraag naar 
gedrukte muziek, doch daar notendruk van metalen platen tamelijk kostbaar was, werd verlangend 
uitgezien naar een middel om muziek goedkooper in den handel te kunnen brengen. Wel waren er 
geen Hollandsche componisten van beteekenis, doch voor en ondernemend muziekuitgever of 
handelaar, zooals in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waren, zal de kwestie van goedkoope 
muziekdruk zeker van belang geweest zijn. Te 
Rotterdam was in die dagen Ludwig Plattner de 
voornaamste man op dit gebied. In 1768 bij Würzburg in 
Beieren geboren, zal hij waarschijnlijk wel een en ander 
vernomen hebben van de uitvinding van zijn landgenoot 
Senefelder. In 1802 huwde hij te Rotterdam een 
Hollansche vrouw en omstreeks dien tijd moet hij zich 
daar gevestigd hebben als muziekonderwijzer. Toen in 
1805 de patent-belasting werd ingevoerd, nam Plattner 
patent als muziek-meester en handelaar in 
muziekinstrumenten en waar-schijnlijk is het omstreeks 
dien tijd, dat hij begonnen is met het verkoopen en 
uitgeven van muziekstukken; hierdoor en als handelaar 
in muziekinstrumenten moet hij relaties in Duitsland 
gehad hebben. Alois Senefelder zat toen nog midden in 
zijn geworstel om zijn uitvinding productief te maken en 
ondervond daarbij allerlei tegenwerking en geknoei, niet 
in het minst van gelukzoekers, die toevallig terloops iets 
van zijn proeven gezien hadden en met hun halve kennis 
van den steendruk, dan meenden er voordeel uit te 
kunnen halen.  
 
Litho van Lodewijk Napoleon (1805), naar het exemplaar 
in de “Graphische Sammlung” te München. 
 
Zekere Franz Anton Niedermayr heeft zich hieraan wel het ergst schuldig gemaakt. Deze Niedermayr 
was in 1797-’98 kapucijner monnik of student in het klooster te Aschbach; in 1799 kwam hij naar 
München en leerde daar, terwijl Senefelder met den muziekuitgever André te Offenbach het 
grootsche plan opzette om de steendrukkunst tegelijk in Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Oostenrijk te exploiteeren, in dienst van diens broeders, aan wie de zaak te München inmiddels was 
overgelaten. Vernemend dat professor Mitterer van plan was om het steendrukken aan de Feiertag-
schule te München in te voeren, verkocht hij het geheim der kunst aan Mitterer voor drie Louis d’or, 
zeker geen groot bedrag, maar toch nog te veel, daar spoedig bleek dat hij heel slecht op de hoogte 
was van het vak en Mitterer naar andere hulp moest uitzien voor zijn plannen; hij slaagde daarin 
later iets beter door Theobald en Georg Senefelder aan zijn inrichting te verbinden. Niedermayr 
moet zich daarna verder geoefend hebben, of er in geslaagd zijn meer van het geheim te weten te 
komen, althans den 20en Juni 1800 richtte hij zelf een steendrukkerij op in Straubing, zijn 
geboorteplaats. Spoedig echter werd hij er op attent gemaakt, dat hij door Senefelders privilege in 
Beieren, het vak daar niet mocht uitoefenen, hij verplaatste toen zijn drukkerij naar de vrije stad 
Regensburg. Evenals in Straubing gaf Niedermayr zich hier uit voor den uitvinder der 
steendrukkunst en door zijn brutaal optreden slaagde hij er in hiervoor door te gaan. Met een 
componist Petschatschek, wiens muziek hij drukte en den uitgever Sauer te Weenen te verkrijgen. 
Hij kreeg hij het verzoek om het geheim der kunst te verkoopen en steendrukkerijen in te richten.  
Zoo werd hem in 1802 door tusschenkomst van zekeren professor Heinrich  voorgesteld om zich in 
Gotha als steendrukker te vestigen, hij werd daarbij aangemaand om vooral haast te maken, omdat 
zekere André in Offenbach en nog andere drukkers van elders ook nieuwe methodes om van steen 
te drukken hadden uitgevonden. Onder een in Regenburg door Niedermayr gedrukt muziekstuk werd 
in 1803 de volgende aanteekening geschreven: “Dieser Niedermayr, ein gebohrner Straubinger, 



erfand diese Steinabdruckungskunst und reiste dieses Jahr nach Paris, wo ihm Compositeur Pleyel 
viel gegen Entdeckung des Geheimnisses versprach.” Inderdaad richtte in 1803 Plijel het verzoek tot 
Niemayr om voor hem te Parijs een steendrukkerij in te richten en reisde onze vriend na eenig heen 
en weer geschrijf daarheen ( Pleijel schrijft o.a. dat hem door een arbeider uit André’s drukkerij een 
veel goedkooper aanbod was gedaan, doch dat hij zich liever rechtstreeks met den uitvinder in 
verbinding stelt.); hij verbleef er in 1803-’04 13 maanden, de drukkerij kon echter nooit gebruikt 
worden, omdat André toen reeds het privilége voor Parijs had verkregen Zelfs ver over de grenzen 
van zijn vaderland had Niedermayr dus een zekere reputatie als uitvinder van de steendrukkunst, 
het behoeft dus volstrekt geen verwondering te wekken dat ook te Rotterdam zijn hulp werd 
ingeroepen. In het voortreffelijke boekje “ Die Einführung der Lithographie in Frankreich” van Dr. 
Walter Gräff wordt terloops meegedeeld, dat reeds in 1809 voor den muziekhandelaar L.Plattner te 
Rotterdam door Niedermayr een steendrukkerij werd ingericht. Dr. Gräff ontleende dit aan een brief 
van Niedermayr’s zoon in 1849 namens zijn vader aan Ferchl geschreven. Een uittreksel uit dien wel 
zeer fantastischen brief, die in het bezit is van den heer H. Aufseesser te Berlijn, was de heer Gräff 
zoo vriendelijk mij te verschaffen; het luidt als volgt: “ Kein Zufall, ich glaube ein Fügung von oben 
war es, dass Herr Oberdür, Saitenfabrikant, damals hier, bei einer Sendung Saiten nach Holland ein 
Abdruckchen mit dem Papier einwiegelte  (einwickelte), worauf ein Abdruck lithographischer Noten – 
Arbeit von meine Vater war. Herr Plattner, Instrumenten- und Musikaliën-Händler dort selbst, 
erfasste den Gedanken, dass diese Kunst auch für ihn von grosser Wichtigkeit sein könnte und berief 
meinen Vater 1809 nach Rotterdam, wohin er auch Steine und Presse senden liess, da in selbem 
Lande noch keine Spur von Lithographie zu entdecken war. Der 
Wahrheit gemäss schreibe ich Ihnen, dass auch die dortigen 
Versuche gelungen waren, welche sich jedoch meistens auf 
Musikaliën erstreckten, nebst mehreren mathematischen 
Figuren welche Sr. Majestät der König eigenhändig in Haag auf 
Stein zeichnete, und in Rotterdam bei Herrn Plattner abgedruckt 
wurden”. Een onderzoek op het Rijksarchief te ’s Gravenhage 
bracht aan het licht dat werkelijk door Lodewijk Plattner den 
21en Mei 1809 een request werd gericht aan den koning, om 
octrooy te verkrijgen op het uitoefenen der steendrukkerij. Dat 
Plattner juist in 1809 de tijd gekomen achtte om dit request in 
te dienen, vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit dat koning 
Lodewijk Napoleon den 26en Januari van dat jaar een wet had 
doen afkondigen, waarbij hij beloofde nieuwe uitvindingen, 
ontdekkingen en verbeteringen te beschermen en in de hand te 
werken door het verleenen van octrooyen. 
In het request doet Plattner dan ook zijn best, al zegt hij het 
niet met ronde woorden, om voor uitvinder door te gaan. De 
regeering schijnt ook dien indruk te hebben gehad; ter 
toelichting van den koning vermoedelijk, is buiten op het stuk 
geschreven: “L. Plattner, maitre de musique à Rotterdam ayant 
invité d’imprimer la musique et des tableaux de gravure par des         Litho van J.N. Strixner    
plaques de pierre, prie V.M. de lui accorder l’octroi de son  
invention pour un espace de tems que V.M. jugera convenable.” Het merkwaardige stuk werd 
namens Plattner geschreven door Carl Frederik Raab, gepatenteerd solliciteur te Amsterdam, naar 
de vele taalfouten in het stuk te oordeelen een landgenoot van den requestrant, en was vergezeld 
van eenige proeven van de nieuwe drukmethode. Hier volgen eenige aanhalingen er uit. Na zijn 
verschuldigden eerbied betuigd te hebben, geeft Lodewijk Plattner muziekmeester te Rotterdam te 
kennen “dat hij Vertooner, aangemoedigd door de goedkeuring die ieder kenner aan een nieuwe 
uitvinding gaf, die in haren bloei zijn Vaderland eer en voordeel stond aan te brengen, het waagde 
deze nuttige uitvinding na te sporen en zich met dezelve bekend te maken. Na eene opoffering van 
aanzienlijke kosten, na een rustelooze aanstrenging en onvermoeiden ijver, heeft het denzelven 
mogen gelukken deze door hem ondernomen taak tot eene volmaaktheid te brengen, dat hij zonder 
de minste vrees de strengste beoordeeling onder de oogen durft te komen. Dat hij Vertooner als 
Muziekverkoper door den veelvuldigen Handel, die hij in dit vak maakt, de beste gelegenheid gehad 
heeft om feilen die in de afdrukken van Tinne platen insluipen te ondervinden en niets onderzogt 
gelaten om, ware het mogelijk, zulks in zijne eigene muziekdrukkerij voor te komen, dog daar de 
fouten door de zachtheid van t Tin ontstaan, zo konde hem all zijnen aangewenden vlijt weinig 
baten; moest dus om zijn voornemen te bereiken op eene hardere en minder of in ’t geheel niet 
afnemende Substantie dan Tin bedagt zijn, hetgeen hem Vertoonder na zijn inzien en na veele 
onderzoekingen eindelijk gelukt is te mogen vinden in de uitvinding van steene drukplaten. ”Eenige 
voordeelen van het drukken van steenen platen worden nu opgesomd, waarna de requestrant 
vervolgt: “Door dit enkele voordeel is hij vertooner reeds als uitgever in staat gesteld geworden aan 
elk Buitenlander goede standhoudende afdrukken te leveren, die voor de gewone afdrukken van Tin 
de preferentie hebben moeten, zooals hij tot nu toe met leedwezen de treurige ondervinding heeft 



gehad van te zien, dat alleen door dezen zo fraaie druk aan de Buitenlandsche muziek boven de 
Vaderlandsche de voorkeur gegeven werd, kleine proeven van vorderingen die hij in dezen gemaakt 
heeft, bewijzen voldoende dat het nu maar op een verdere oefening berust om den hoogsten graad 
van volkomenheid in dezen te bereiken.” Op deze niet zeer duidelijke uiteenzetting volgt een tirade 
over het dure en zoo moeilijk te verkrijgen goede engelsche tin, waarna wordt voortgegaan: ”De 
door den Buitenlander zoo zeer beminde en geachte Vader-landsche kunstenaar en auteur, word 
door deze Uitvinding aangemoedigd de voortbrengselen van zijnen Geest den Inlandschen uitgever 
aan te bieden om dezelve in even zoo schoon kleed als de Buitenlandsche te doen in het licht 
verschijnen. Langs dezen weg behoeven wij den vreemdeling ons geld niet te zenden voor 
Vaderlandsche aan hem verkochte Geestproducten, maar bieden hem dezelve nu uit onzen eigen 
Boezem aan.” Totdusver schijnt Plattner slechts muziekdruk op het oog gehad te hebben, nu echter 
vervolgt hij: “De menschelijken Geest niet uitgeput kunnende worden om na te vorschen en zich vrij 
naar alle kanten heen te wenden, zoo is het hem Vertooner ook gelukt op eene zeer voordeelige 
manier Teekeningen te vervaardigen, die een liefhebber met door hem daartoe gemaakt Crayon op 
eene steene plaat kan in gereedheid brengen, waarmee men alsdan in het oneindige afdrukken 
maken kan, zonder dat de plaat eerst weder opnieuw behoeft aangescherpt te worden, op zoodanige 
wijze worden teekeningen van de beste meesters zonder veele kosten en tot billijke prijzen voor de 
leergierige jeugd aan het publiek en den Vreemdeling aangeboden.” En tot slot: “ Daar Zijne 
Majesteit beloofd heeft door openlijke bekendmaking met bijbelofte van Privilegie de ijver zijner 
beminden onderdanen aan te sporen, zoo waagde hij Suppliant het om dien ten gevolge om Octroy 
ten dezen aan te houden. Redenen waaromme hij Suppliant zich is keerende tot Uwe Majesteit, 
eerbiedig verzoekende dat het Uwe Majesteit behage om na gedaan onderzoek nopens de 
verdiensten zijner Uitvinding, hem met zoodanig uitsluitend Privilegie voor zoo langen Tijd te 
begunstigen als Uwe Majesteit billijk zal oordeelen om hem van 
de vruchten van zijnen Vlijt te verzekeren en van zijne aange-
vangenen moeite een geëvenredigd voordeel te verzekeren.” 
Hoeveel proeven bij het request zijn ingezonden blijkt nergens 
uit, op het Rjksarchief zijn er nu nog vier, doch merkwaardiger-
wijs is daar geen enkele muziekdruk. Het zijn de 1e een blad 
met cirkels en kwadraten, in meer of mindere dikke- en 
stippellijnen, met de pen geteekend; 2e een blad in vieren 
gedeeld, met penteekeningen van beestjes, bloemen en 
lijnfiguren; 3e een portret van Erasmus in krijtteekening op 
slecht gegreinde steen en 4e een boomstudie, die in alles 
merkwaardig veel overeenkomst heeft met de prent van Petit 
in ’s Rijks Prentenkabinet, waarop het papiertje is geplakt, dat 
tot nu toe den maker van die prent als bedrieger kenmerkte. De 
litho van het prentenkabinet moet dus op een of andere manier 
van het request zijn afgedwaald, want dat alle vijf de bladen 
van denzelfden maker stammen valt niet te betwijfelen.  
                                                             
                          Portret van Erasmus. Lithografie van S. Petit.  
 
De half ontbladerde boom vertoont op beide litho’s hetzelfde conventioneele karakter, de compositie 
is nagenoeg dezelfde zandachtigen grein. Ook het Erasmusportret vertoont dien grein en is gedrukt 
op hetzelfde papier als den boom van het Prentenkabinet, evenmin als den boom van het archief is 
het gesigneerd, op een der andere bladen echter, het in vieren gedeelde, staat een penteekening, 
liggende schapen voorstellend, die links onderaan S.P. is geteekend. Wat er de reden van kan zijn 
dat Plattner alleen de karakterlooze teekeningen van Petit bij zijn request voegde en geen notendruk, 
is niet duidelijk. Was het alleen zijn doel om verschilende technieken van het procédé te 
démonstreeren , dan kon hij dat met zijn inzending bereikt achten. 
Plattner’s verzoekschrift werd in handen gesteld van de eerste sectie uit den staatsraad “ten fine van 
rapport”. Dit rapport werd uitgebracht op den 13en December 1809 door den minister van 
Eeredienst en Binnenlandsche zaken van der Capellen, die inmiddels den heer Twent als zoodanig 
was opgevolgd. De minister heeft zijn licht opgestoken bij den adviseur in zaken van Wis-, Natuur-, 
Schei- en Werktuigkunde en bij den directeur generaal der wetenschappen, hij acht zich daardoor in 
staat gunstig te adviseeren. Hij beschrijft in het kort waar het bij steendruk op aankomt “het 
teekenen of schrijven met zekere compositie op een daartoe geprepareerden steen, daarover een 
drukinkt strijken die wel op die compositie maar niet op den steen trekt, en voorts daarmede 
afdrukken maken die veel naar zwart krijt of potlood gelijken; en waarvan ik de Eer heb eenige 
proeven hierbij te voegen,” en zegt verder : “Deze uitvinding Sire, komt mij voor van veel belang 
te zijn.” 
   



     
                                                    Lithografie van S. Petit.  
 
Hij noemt dan eenige voordeelen over het drukken van tin, vooral den goedkoperen prijs en somt 
eenige bedrijven op waarin steendruk te pas zou kunnen komen, o.a. behangselfabrieken. Dan 
vervolgt de minister: “De uitvinding intusschen Sire, is niet nieuw, noch door Plattner gedaan, 
ofschoon het mogelijk zij, dat er in de compositie of in de behandeling eenig verschil met de elders 
bestaande plaats hebbe. Men heeft in Duitsland vanwaar zij oorspronkelijk is, sedert eenigen tijd op 
dezelve toegelegd en de verschillende wijze dezer Lithographie zijn in druk uitgegeven. Doch voor 
zoverre men heeft kunnen ontdekken, is Plattner de eenige man binnen dit Koningrijk die zich 
daarmede dadelijk ophoudt, en hij verkoopt reeds sedert eenigen tijd muziek op die wijze door hem 
vervaardigd. Ofschoon Plattner dus geen aanspraak kan maken op Octrooy als eersten uitvinder, 
schijnt mij deze zaak gunstig genoeg om aan Uwe Majesteit het bewilligen in deszelfs verzoek voor 
te dragen, onder twee na te melden bepalingen, door welker eene het te lang genot van een 
uitsluitend regt tot een thans niet zeer moeilijk aan te leeren bedrijf en door de andere de mogelijke 
schade van gevestigde muziekgraveerders en drukkers wordt tegengegaan.” De minister stelt nu 
voor om Plattner voor de vijf eerstkomende jaren het octrooy te verleenen “Als overbrenger der 
steendrukkunst, in Duitsland onder de naam van Lithographie bekend, onder de navolgende 
voorwaarden: dat hij de muziek die op deze wijze gedrukt en door hem in den handel wordt 
gebracht, minstens een vierde gedeelte lager in prijs zal verkoopen dan de gegraveerde muziek. Dat 
hij vóór het octrooy aan hem wordt uitgereikt een omstandige en duidelijke beschrijving zal geven 
van alles wat tot zijn kunst en de wijze van behandeling behoort, o.a. soort en prijzen van de 
steenen platen, waar te bekomen, wijze van toebereiding, ingrediënten en wijze van toebereiding 
daarvan, voor het teekenen en drukken, werktuigen enz., kortom het geheele bedrijf der 
steendrukkunst, zullende hij bij deze zijne beschrijving voor zoveel nodig, de behoorlijke 
teekeningen of modellen der werktuigen moeten voegen. Dit alles zal verzegeld en door een 
bevoegd ambtenaar onderzocht, bij het ministerie bewaard blijven, gedurende duur van het octrooy.” 
Ook zal in de Koninklijke Courant viermalen een oproeping geplaatst worden om “op de 
dagteekening dezer oproeping dadelijk binnen dit koninkrijk uitgeoefend te hebben en alsnog uit te 
oefenen de kunst van met steenen platen in plaats van met houten, koperen, tinnen of van eenige 
andere stoffen vervaardigde platen te drukken en daarvan hun bestaan maken, ten einde zich 
uiterlijk binnen den tijd van 30 dagen na de dagteekening dezer oproeping aan te melden en hunne 
belangen te doen gelden tegen het octrooy daarop gevraagd wordende.” Eerst daarna stelt de 
minister voor aan Plattner zijn octrooy te verleenen. Bij het rapport, dat door den minister van der 
Capellen is onderteekend, bevindt zich een concept octrooy, waarin alle bovengenoemde 
voorwaarden duidelijk zjn omschreven; van de proeven echter die de minister zegt er bij te voegen, 
ten bewijze dat de uitvinding niet nieuw is, is er geen enkele te vinden. Welke lithographieën dit 
geweest zijn zal dus wel altijd in het duister blijven. Dat het Hollandsche prenten waren is niet 
waarschijnlijk, Fransche en Engelsche litho’s van vóór 1810 zijn zeer zeldzaam, maar de minister 



spreekt over de kunst die Feiertag Schule van professor Mitterer te München gemaakt werden, en 
ook van Senefelder’s medewerkers, moeten in dien tijd in Holland reeds zijn ingevoerd; immers in 
1813 werden door een Hollander in Breda, door Bouchot Doorten genoemd, waarmee, naar de heer 
Enschedé op zeer aannemelijke gronden veronderstelt, van Dooren werd bedoeld, aan de 
Bibliothèque Nationale te Parijs een aantal Duitsche lithografieën verkocht, die voor een groot 
gedeelte van professor Mitterers school afkomstig waren. Zou van Dooren alvorens met zijn prenten 
naar Parijs te gaan, niet eerst getracht hebben ze hier aan den man te brengen, althans ze aan 
invloedrijke menschen getoond hebben? In elk geval is het feit dat van Dooren een 54tal Duitsche 
litho’s bezat, een bewijs dat die toen al tamelijk verspreid waren, wat met de steendrukken uit 
andere landen (Frankrijk en Engeland) niet het geval was. Het is dus zeer goed mogelijk, dat de 
bewijsstukken van minister van der Capellen uit Duischland afkomstig waren. Het rapport van den 
minister en het concept octrooy werden door den staatsraad met begeleidend schrijven van 19 
December 1809 aan den koning teruggezonden. De staatsraad wil het voorstel van den minister tot 
het verleenen van octrooy goedkeuren “schoon toch volgens het rapport des ministers deze 
uitvinding niet nieuw, noch door den suppliant gedaan zij, schijnt deze echter de eenige man  binnen 
dit koninkrijk te zijn, die zich daarmede dadelijk ophoudt; en het mag alzoo daarvoor gehouden 
worden, dat de wijze van vervaardiging en daadstelling van het benoodigde  om dezelve werkstellig 
te maken, in de bijzonderheden binnen dit Rijk aan allen anderen nog onbekend is.” Het koninklijk 
besluit waarbij aan Plattner onder in het rapport voorgestelde voorwaarden het octrooy voor vijf 
jaren wordt verleend, als overbrenger der Steendrukkunst in Duitsland onder den naam van 
Lithgraphie bekend, is den 21en  van grasmaand 1810 gedateerd.Uit niets blijkt dat de koning 
een buitengewoon belang heeft gesteld in de zaak, hij heeft het stuk gewoonweg “Lodewijk” 
onderteekend. Plattner zal dus eerst zijn octrooy ontvangen als blijkt dat dertig dagen na de vier 
oproepingen in de Koninklijke Courant niemand zich als 
reeds gevestigd steendrukker heeft aangemeld. Deze 
oproepingen zijn echter waarschijnlijk nooit geplaatst. Een 
maand na het Koninklijk besluit vond Lodewijk het noodig 
afstand te doen van de regeering en lijfde Napoleon ons 
land bij Frankrijk in. De Koninklijke Courant werd veranderd 
in Moniteur d’Amsterdam, later in Courier d’Amsterdam en 
waarschijnlijk vonden toen gewichtiger vraagstukken daarin 
behandeling. Toch schijnt Plattner van zijn privilege gebruik 
gemaakt te hebben. Op den 28en Mei 1809, dus kort nadat 
hij zijn request had ingediend, begon hij zijn uitgaven bij de 
Koninklijke Bibliotheek ter registratie in te zenden. Dat zijn 
steendrukkerij toen reeds sedert eenigen tijd werkte, was 
ook aan minister van der Capellen bekend  en van de 22 
muziekstukken die hij in 1809 ter registratie inzond, zullen 
zeker verscheidene in steendruk zijn uitgevoerd. In de 
muziekbibliotheek van den heer D.F. Scheurleer te ’s-
Gravenhage bevindt zich No.330 van Plattner’s fonds: “Air 
favori, Ich bin der Schneider Kakadu, par Mortellari”, dit 
werkje werd op 27 November 1809 geregistreerd, als druk 
kan het niet halen bij de plaatdrukken van dien tijd, het is 
ongelijk van kleur, vuil en slordig gecorrigeerd. Plattner’s 
fondsnummer 355: “Die Zauberflöte. Grand opéra pour deux     Litho: Duval de Mercourt ,1816. 
violons, par Mozart’, in dezelfde bibliotheek, is reeds veel  
beter van druk, dit werd den 7en Augustus 1810 geregistreerd en uit de mededeeling van den prijs 
op de eerste pagina blijkt, dat Plattner ook de voorwaarden van het octrooy wel ter harte nam. 
Terwijl voor Kakadu ƒ15 gevraagd werd, kostte de Zauberflöte slechts ƒ5. Plattner ging evenwel 
voort met ook gegraveerde muziek uit te geven; de steendruk is dus zeker niet buitengewoon 
winstgevend voor hem geweest en toen na afloop van zijn privilege  in 1816 meerdere 
steendrukkers in ons land kwamen opdagen, die waarschijnlijk beter toegerust waren dan hij, 
verschenen zijn uitgaven weer meer en meer in plaatdruk, tot hij tenslotte de lithografie geheel liet 
rusten. Zoolang niet door nader onderzoek het tegendeel is gebleken, kan wel worden aangenomen 
dat Plattner, door zijn octrooy, gedurende vijf jaren andere steendrukkers belet heeft zich hier te 
lande te vestigen. Eerst na het verstrijken van die vijf jaren, in 1816 opende ’s-Gravenhage Duval 
de Mercourt, die er zich op beroemde de eerste te zijn in Holland, zijn steendrukkerij en in hetzelfde 
jaar associeerde zekere Beijer zich met Abraham Vinkeles, een zoon van den bekende graveur 
Reinier Vinkeles en richtte met hem te Amsterdam een steendrukkerij op.  
Of Plattner, na zijn niet zeer gelukkige proeven met de tekeningen van Petit, zich later nog op het 
gebied der prentkunst gewaagd heeft, is nog niet bekend. Behalve muziek, zal hij ongetwijfeld 
handelsdrukwerk, rekeningen, kwitanties enz. geleverd hebben. Op een zijner uitgaven bericht hij 
allerlei borduurpatronen te verkoopen. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant plaatst hij nog in 1817 
annonces om zijn steendrukkerij aan te bevelen, maar in hetzelfde jaar komen in dat blad ook 



advertenties voor van de steendrukkers Vinkeles, Ubachs en van der Meulen en Scheffers en Co., de 
beide laatste firma’s werden in dat jaar te Rotterdam opgericht, Ubachs en van der Meulen 
verdwenen weer in Februari 1818. Het heeft nog geruimen tijd geduurd eer de lithografie hier voor 
goed burgerrecht kreeg, wat niet te verwonderen is, wanneer men de vaak onbeholpen probeersels 
van onze drukkers vergelijkt met het werk dat uit 
Duitsland en vooral na 1816 uit Frankrijk kwam. Plattner 
moet ook hebben onder-vonden dat het met zooveel 
energie door hem ondernomen werk nog geen levens-
vatbaarheid had. Toen hij in 1842 te Rotterdam overleed, 
was zijn steendrukkerij reeds lang verdwenen.  
 
12-09-1923 Rotterdamsch nieuwsblad. 
              Kunstzaal Everts. 
De litho met haar magisch blanke lichten tegen de diepst 
fluweelige zwarten, biedt biedt zonder twijfel den 
kunstenaar groote mogelijkheden van expressie en Aart 
v. Dobbenburgh weet daarvan een goed en dankbaar 
gebruik te maken. Zijn drukken hebben meestal heel de 
charme van het toegepaste procédé!  Wanneer we, vaak 
niet alleen technisch, maar tevens artistiek 
verdienstelijke litho’s van Van Dobbenburgh bekijken, 
dan ontdekken we, dat hij een te ongewonen kijk heeft 
op zijn plant- en bloemensujetten, om er andere dan 
ongewone menschen mee te boeien... 
 
 “Nederlandsche en Ned. Indisch Tuinbouw en Bloemen 
Tentoonstelling Amsterdam September 1923”  
        Affiche van Aart van Dobbenburgh.  
 
23-11-1923 De Sumatra post - Kleuren-steendruk. 
De Soekaboemische snelpersdrukkerij deelt ons mede, dat zij in ’t bezit is gekomen van een 
rubberdruk-machine voor kleuren-steendruk, tot nu toe het eenige druk-apparaat van dien aard in 
Indië... 
 
15-01-1924 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
De Britse tentoonstelling - …Een voorname en in het oog vallende plaats neemt het drukkerij-
bedrijf in, een gebied waarop Engeland niet minder dan ons land een wereldreputatie heeft en bij de 
ontwikkeling van de techniek steeds heeft weten te handhaven. De Linotype and Machinery Ltd. 
demonstreert haar electrisch gedreven twee-toerenpers voor boek- en steendruk, en haar moderne 
giet-machines voor het groote krantenbedrijf. Deze twee-toerenpers berust op een stelsel van een 
altijd roteerende beweging, waardoor de cylinder veel zwaarder kan zijn. Dit is meer van belang 
geworden naarmate de illustratie in het drukkerij-bedrijf een plaats van meer beteekenis is gaan 
innemen; naarmate dus aan een inktverdeeling, waarbij het fijnste cliché niet volloopt, grootere 
eischen worden gesteld. Men verzekerde ons, dat met de beste steendrukpers fijn kleurenwerk niet 
met een grootere oplaag dan van 900 per uur kan maken, terwijl deze twee-toerenpers het brengt 
tot 4000 per uur. Als iets belangrijks vroeg men hier ook onze aandacht voor den litho-rotatie-offset, 
een systeem, waarin de zinken plaat den druk overgeeft aan een cylinder met rubberbekleeding, die 
hem dan weer door middel van een druk-cylinder op het papier overbrengt. De offset-inkt is 
onmiddellijk droog, wat het voordeel biedt dat kleur na kleur gedrukt kan worden. Men toonde ons 
een volgens dit systeem uitgevoerden veertienkleurendruk, waarmede men wel het volmaakte 
bereikt scheen te hebben… 
 
10-03-1924 Leeuwarder courant - Lithografisch Offset-werk. 
Zaterdagmiddag half drie werd de tentoonstelling van lithografisch offset-werk in het Princessehof 
geopend met een korte voordracht van den heer H. Lindeman, secretaris van den “Lito-, Foto- en 
Chemigrafenbond”, te Amsterdam...Deze tentoonstelling bewijst tevens de veelzijdigheid van den 
offset-druk. Oppervlakkig gezien zou men meenen met resultaten van verschillende drukmethoden 
te doen te hebben. Hier liggen boeken, lithografieën, kranten, 4-kleurendrukken, enz. alles op de 
offset-pers gedrukt. Twintig jaren geleden zou niemand onzer gedacht hebben aan de groote vlucht, 
die het steendrukbedrijf nog nemen zou. Integendeel, we meenden dat de tijd voor de steendrukker 
geweest was. De drie- en vier-kleurenboekdruk dreigde de lithografie geheel te verdringen. Het is 
echter anders uitgekomen. Wel had een tijdelijke achteruitgang plaats, maar de toepassing van de 
fotografie, in verbinding met de offset-pers, heeft voor de lithografie mogelijkheden geschapen, die 
bijna onbegrensd schijnen. De spreker wijst op eenige reproducties van aquarellen en 
krijtteekeningen, die het origineel zéér dicht benaderen. Het weeke rubber stelt ons in staat op 



hetzelfde ruwe teekenpaier te drukken, als waarop de kunstenaar heeft gewerkt. Daardoor kunnen 
goede reproducties onder de massa gebracht worden, wat ongetwijfeld van cultureele beteekenis is. 
De offset-pers heeft in de grafische kringen de volle belangstelling. In ons land staan er nu een 
dertigtal en hun aantal neemt geleidelijk toe. Het feit, dat zij ook het terrein van den boekdruk gaat 
bestrijken, heeft reeds aanleiding gegeven tot wrijving tusschen de typografen en lithografen in 
Zwitserland, zelfs tot een conflict geleid. De offset-pers brengt 
beide technieken tot elkaar en het zal de taak van beide 
partijen moeten zijn dit tijdig in te zien, opdat ook de 
beoefenaren van die vakken organisatorisch tot elkaar komen... 

	  
03-07-1924 Nieuwe Rotterdamsche Courant.  
De Afleveringen van WENDINGEN is gewijd aan het werk van 
den Beierschen architect Hermann Finsterlin. De inleiding is 
geschreven door C.J. Blaauw; de begeleidende tekst evenals 
het omslag ( een steendruk naar een teekening) is van 
Finsterlin. 
                                 Wendingen Art Deco tijdschrift 1924 no.3  
 
31-07-1924 Het nieuws van den dag 
                  voor Nederlandsch-Indië. 
Een nieuw artikel op de Indische markt is sedert eenige jaren in 
Europa beproefde Nigralbo steendruk-duplicator, een goedkoop apparaat voor het afdrukken van 
getypt of geschreven schrift, schetsen, teekeningen, enz. Een mooie uitvinding! 
 
11-08-1924 De Tijd: godsd.-staatk. Dagblad - De Internationale Eucharistische Congresfilm. 
...Des morgens was ik bij den meester onzer congresplaat Jan Toorop geweest, om hem namens ons 
comité nogmaals innig dank te zeggen voor zijn machtige kunst... Toorop’s plaat zal nu een 
waardige officieele herinneringsplaat zijn, door de firma Smulders te ’s Gravenhage in kunstvollen 
steendruk in den handel gebracht... 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
“XXVII Internationaal Eucharistisch Congres,23-27 juli A’dam 
1924” 	  Litho van Jan Toorop.	  
 
04-09-1924 Het vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad.  
            WINKELWEEK LAAKKWARTIER  SPOORWIJK 
Successievelijk 
besluiten alle 
Haagsche wijken 
tot het houden 
van een 
winkelweek en 
dit is stellig 
nuttig, want 
zoodoende ziet 
men nog eens 
dubbel duidelijk, 
hoe de 
verschillende 
stadskwartieren 
van winkels zijn 
voorzien... 
Voor deze 
feestelijk-heden 
is een affiche 

vervaardigd, dat vol schoone symboliek is. Een 
krachtige mannenfiguur torst de met bloemen 
getooide winkelweek, waarachter de zon opgaat, 
maar hij wordt belemmerd door een zwaren ballast, 
dien hij moet meesleepen: de Laakbrugmisère!  
P.J. Zwart bracht deze gedachte goed in beeld en van 
de Ven verzorgde den steendruk. 
                                                                      Winkelweek Laakkwartier en  Spoorwijk (Den Haag) 
                                                                                           Affiche van Piet Zwart, 1924. 
 
 



	  
25-10-1924 De Telegraaf. 
             MEESTERS DER GRAFIEK. 
Onder de graphische kunstenaars van den 
nieuweren tijd komt Goya de eerste plaats toe. 
Z’n ongewone rijkdom van gedachten 
gehoorzaamt een nooit te kortschietende 
teekenkracht. In de techniek heeft hij den 
meest begaafden zijner navolgers nieuwe 
wegen gewezen, hij, die de aquatinta-techniek 
en den steendruk pas tot kunst gemaakt heeft. 
Evenals Rembrandt in de eerste plaats schilder, 
vond hij in de etsplaat en den lithographischen 
steen de metgezellen van eenzame uren. 
Etsnaald en tekenstift waren hem vooral het 
uitdrukkingsmiddel om zich van alle psychische 
depressies te bevrijden... 

                               
                “El Vito”  - Danseres met muzikanten  
                                   Litho van Goya ca.1820 

	  
12-11-1924 Het Vaderland:staatkundig- en letterkundig nieuwsblad. 
                                          DE ONTWIKKELING DER LITHOGRAPHIE. 
Over dit alleszins interessant onderwerp heeft gisteravond de heer Schenkkan uit Amsterdam voor 
een belangstellend publiek het woord gevoerd in een der zalen van De Kroon, daartoe uitgenoodigd 
door de Vereeniging tot bevordering der kennis in de Grafische vakken...De heer Schenkkan wees 
op de uitvinder der lithografie: Senefelder, die in het eind der 18e eeuw niet in een gelukkig 
oogenblik de strevingen van vele voorgangers combineerde, maar alles zelf bedacht. Inkt, tincturen, 
pasta’s, technieken, alles eigen vinding, hetgeen nog thans alles in gebruik is. Senefelder heeft 
hierover een uitvoerig boek geschreven, waarin hij al zijn bevindingen heeft vastgelegd, o.a. dat zijn 
eerste (bij toeval ontstane) lithografie een waschlijstje was. Een aanvulling hiervan zou zijn, dat hij 
juist op het punt stond, zelfmoord te plegen uit armoe. Maar of dit laatste waar is? 
Het procédé is – zooals men weet – gebaseerd op een drukvorm, welke vlak is en blijft, hetgeen in 
Senefelder’s tijd een geheel nieuw principe was. Het geheim hiervan lag in het chemisch 
prepareeren van ’t vlak. Met een vette massa wordt de lithografische steen “geëtst” (deze 
gebruiksnaam is feitelijk onjuist) en de aldus niet behandelde deelen nemen vocht aan en houden 
het vast. De steen wordt dan met inkt of verf ingesmeerd en men kan drukken, tot in zeer groote 
oplage. Een eigenaardigheid is, dat men verschillende methode kan toepassen, b.v. diepdruk 
(gravure)  en hoogdruk. Zelfs kan men aquatint ermee vervaardigen en de z.g. zwarte kunst. 
Senefelder heeft bijna alle deze methodes voor de lithografsche steen pasklaar gemaakt. Senefelder 
heeft ook kans gezien een surrogaat voor de lithografische steen aan te wijzen; een soort kunst-
steen o.a. op zink, waarbij hij tot bruikbare producten wist te komen. Oorspronkelijk werd de 
lithografie hoofdzakelijk gebruikt voor notendruk; later breidde de toepassing zich steeds meer uit. 
Na een tijd kwam men tot meerkleurendruk, waarmee Senefelder zich zeer heeft bezig gehouden. 
De eigenlijke bloeitijd der lithografie kwam, toen de Franschen zich op deze techniek gingen werpen. 
Tot in de hoogste kringen ging men in Frankrijk lithografeeren en de kunstenaars brachten de 
prachtigste exemplaren voort; schitterend van techniek. Vooral de lithografische portretten kwamen 
in zwang. Thans worden zij nog uiterst zelden toegepast, vooral ook door de uitvinding der 
fotografie. De lithograaf is onbelemmerd. Dit is de kunstenaar-letterzetter nooit. Dat heeft veel 
moois, maar óók heel veel leelijks opgeleverd en dit laatste heeft de lithografie zeer veel kwaad 
gedaan. Dit kwaad vermindert gelukkig nu in den allerlaatsten tijd. De lithografie is door de 
typografen uit haar verval opgeheven. Nu wordt de lithografie weinig meer gebruikt voor artistieke 
doeleinden, meest voor de handel. Toch hebben verscheidene kunstenaars zich op den steendruk 
geworpen. De steendruksnelpers heeft de evolutie met kracht bevorderd. Een rotatie-steendrukpers 
werd niet uitgevonden. Zink-rotatiepersen moesten haar vervangen, maar voldeden toch maar 
matig. De offset-persen gaven den grooten stoot. De offset-methode was reeds lang (onder andere 
naam) bekend in de blikdruk-industrie, waar zij ook reeds rotatief was. De offsetpers bood nooit 
gedroomde mogelijkheden. Het ruwste materiaal kan er mee bedrukt worden. Er zijn thans 
machines, die tot 6000 drukken per uur kunnen bereiken. Maar ook de prestaties van de offsetpers 
lieten ten slotte onbevredigd. Nieuwe wegen werden en worden nog steeds gezocht en burgeren in 
tot schade en angst der typografie en aanverwante bedrijven.Toch zullen laatstgenoemde altijd wel 
voldoenden arbeid overhouden, temeer daar de vraag naar oplage altijd automatisch mééstijgt met 
het aanbod. En de artistieke kant der steendrukkerij leeft ook weer op. De fotografische steendruk 
heeft ook zéér veel arbeid gevonden. In eng verband hiermee staat de baanbrekende methode der 



vermenigvuldiging op steen (de z.g. “overdruk”). Dit vereischt groote vakkennis en er zijn alweer 
machines voor uitgevonden. Deze laten van Senefelder’s vinding niet veel meer over, maar de 
grondgedachte bleef dezelfde en zal er vermoedelijk ook in blijven. De lithografie staat nu in vollen 
bloei en zal daarmee waarschijnlijk voortgaan. 
 
02-12-1924 Nieuwe Rotterdamsche Courant - De techniek van den kleurensteendruk. 
Zondagavond heeft de heer C.Ch. Arps van de firma Arps & Zoon alhier, Hofdrukkerijen, te 
Rotterdam een voordracht gehouden over de techniek van den Kleurensteendruk, die draadloos 
telefonisch is “omgeroepen” door de seintoestellenfabriek te Hilversum.De heer Arps ging de 
behandeling van de boekdrukkunst stilzwijgend voorbij, omdat hij meende dat de techniek hiervan 
voldoende bekend is, bleef in het bijzonder stilstaan bij de lithografie en gaf een uitvoerige uiteen-
zetting van de moeilijkheden verbonden aan het gereed maken van de verschillende kleurensteenen, 
waardoor den luisteraars een goed idee werd bijgebracht van de zorgen welke daaraan te besteden 
zijn alvorens men met drukken kan beginnen.De techniek van de lithografie werd door spreker in 
verband gebracht met den nieuwen offsetdruk, meer juist den chemischen druk genoemd. 
 

09-12-1924 De Telegraaf – BEHANGSELPAPIEREN - Ontwerpen van 
Nederlandsche kunstenaars - Al verscheiden jaren geleden hebben 
sommige Nederlandsche kunstenaars ontwerpen gemaakt voor 
behangsels. In den regel echter, zoo niet uitsluitend, waren dit of 
slechts ontwerpen voor breede en smalle randen, die bij een effen 
of neutraal papier gebruikt zouden kunnen worden, dan wel 
ontwerpen voor behangsel in vellen. De randen bestreken niet het 
geheele gebied; en de vellen behielden, welke voortreffelijke 
kwaliteiten zij mochten bezitten, een dubbel nadeel: het op den 
muur plakken hiervan is veel moeilijker en duurder dan van 
behangsel in rollen en de uitvoering in steendruk of boekdruk 
maakte vrijwel onmogelijk om het, bij behangsel meestal hinderlijke, 
glimmen te voorkomen. Door deze omstandigheden hebben 
pogingen in een der genoemde richtingen nooit een werkelijk succes 
gehad. En het was dus vrij natuurlijk dat in Nederland in hoofdzaak 
behangselpapier van buitenlandsche maaksel gebruikt werd; 
meestal Duitsch, maar ook een weinig Engelsch en Fransch... 
 
Behangsel met tuinboondessin  Kleurenlitho: G.Dijsselhof, 1824. 
 

 
1925 Zoek-licht: Nederlandsche encyclopaedie voor allen. VIII 
Steendruk, in ’t laatst der 18de eeuw door den acteur Aloys Senefelder uitgevonden vlakprocédé, 
dat op ‘t beginsel van het zich wederkeerig afstooten van vet en water berust. De vlakke, poreuze 
steen, meest uit de groeven van Solenhofen in Beieren afkomstig, neemt op de plaatsen, waar ze 
met salpeterzuur en arabische gom behandeld is, en met water vochtig gehouden wordt, geen 
drukinkt aan. De met vette inkt of krijt op de steen aangebrachte teekening daarentegen wel, 
zoodat deze, na met inkt ingerold te zijn, onder de kam der steendrukpers kan worden afgedrukt. 
Bovendien kan iedere met lithographische inkt op papier geteekende (Zie *Autografie) of gedrukte 
voorstelling op steen worden overgedrukt en na toebereid te zijn, weer worden vermenigvuldigd. 
Zoodoende werd vooral de kleurensteendruk (chromolithografie) mogelijk, omdat de voor iedere 
kleur noodige en zuiver sluitende steen nu gemakkelijk kan worden vervaardigd. In plaats van steen 
wordt in lateren tijd ook van aluminiumplaten gebruik gemaakt. 
*Autografie = Overdruklithografie waarbij tekeningen of geschriften in autografische inkt, litho-inkt 
en kalk van autografisch papier worden overgezet op steen of zink voor lithografisch drukken. 

 
1925-1934 Oosthoek’s geïllusreerde encyclopaedie. 
Blikdruk. Tot het bedrukken der blikvellen voor verpakkingsbussen, reclameschilden, enz. worden 
deze eerst met een laagje loodwitverf bestreken, ten einde den drukinkt te doen hechten. Voor den 
rechtstreekschen druk van eenvoudigen tekst en lijnteekeningen in de boekdrukpers wordt van het 
gewone zetsel een soort stereotypie-vorm van elastisch materiaal (gelatine, gevulcaniseerde 
caoutchouc of guttapercha) gemaakt, of de blikplaten worden in de steendrukpers direct van den 
lithographischen steen gedrukt. In de steendrukkerij wordt ook wel van overdruk (autographie) 
gebruik gemaakt, door eerst een afdruk van den steen op papier te maken en dezen weer op blik 
over te brengen. Voor elke kleur is een afzonderlijke drukvorm of overdruk noodig. Veelkleurige 
afbeeldingen worden vaak door middel van décalcomanie overgebracht. In speciale b.-machines 
worden echter de op lithographische steenen geplaatste gravures op een met een rubberlaag 
overtrokken cylinder (*Zie Offset-druk) gedrukt, welke cylinder de afbeeldingen, enz. weer op 
blikvel overbrengt. Door een autotypie op steen te etsen, is daardoor zelfs mogelijk geworden, 



photographieën, enz. Op blik te drukken. Na het drogen worden de vellen gelakt om de afbeeldingen 
meer duurzaam te maken. 
*Offset-druk  is ontwikkeld uit de lithografie. De Engelsman Robert Barclay patenteerde in 1875 een 
rotatiepers waarmee hij op blik kon drukken.  

 
1925-1934 Oosthoek’s geïllusreerde encyclopaedie. 
Anastatische druk, een door Rudolf Appel uitgevonden manier om van bladzijden uit boeken en 
verder van allerlei soort gedrukte afbeeldingen, geheel gelijke afdrukken op de steendrukpers te 
maken. Zij dient hoofdzakelijk tot completeering van zeldzame of kostbare boeken, maar heeft na 
de toepassing der photographie in de boek- en steendrukkerij (Zincographie en Photo-lithographie) 
een deel harer waarde verloren, mede doordat het procédé veel praktische ervaring vereischt, geen 
volkomen scherpe afdrukken levert en beschadiging van het origineel bijna onvermijdbaar is. Om tot 
het doel te geraken, wordt het over te drukken blad in salpeterzuur gedrenkt en daarna het 
overtollige vocht tusschen filtreerpapier verwijderd. Het wordt vervolgens op een kurkdrogen, 
lithographischen steen gelegd en door de pers gehaald, waarna het nog eenigen tijd op den steen 
blijft liggen. Door het in het blad aanwezige zuur wordt de steen nu overal geëtst, waar hij niet door 
de drukinkt van het origineel beschermd is. Verwijdert men nu het blad, en wordt de steen met inkt 
ingerold, dan komt het schrift of de gravure in spiegelschrift te voorschijn en kan op de gebruikelijke 
wijze voor steendruk worden geschikt gemaakt. Een andere methode is het baden van het origineel 
in een zwakke azijnzuur- en het bestrijken met een dunne stijfsel-oplossing, waarna de bedrukte 
gedeelten inkt aannemen, wanneer zij voorzichtig met 
autographischen inkt worden ingewreven. Het wordt 
vervolgens als een Autographie behandeld. Ten einde 
misbruik te voorkomen, door langs deze methode 
valsche bankbiljetten te vervaardigen, vond Appel het 
antianastatische papier uit, dat door een bijzondere 
bewerking der papierpap zoo sterk aan den steen blijft 
kleven, dat het niet ongeschonden kan worden 
verwijderd. Hetzelfde denkbeeld ligt ten grondslag aan 
de methode om het papier eerst na den druk te lijmen, 
waardoor de lijmlaag de verbinding met den steen 
belemmert.  
 
21-01-1925 Nieuwsblad van het Noorden. 
“Pictura” -  De tentoonstellingszaal van Pictura biedt 
dezen keer een ongewonen aanblik:groote, kleurige 
aanplak-biljetten vragen de aandacht. De verzameling is 
afkomstig uit het bezit van het Instituut voor sier- en 
nijverheidskunst te ’s Gravenhage en omvat een 
veertigtal nummers van groote verscheidenheid, zoodat 
een bezoek aan deze tentoonstelling ten zeerste aan te 
bevelen is, te meer daar men niet dikwijls in de gelegen-

heid wordt gesteld 
zoo vele proeven bij-        Litho: van de Vecht, ca. 1915.  
een te zien.Voor een  
Instituut voor Handelsonderwijs ontwierp van de Vecht een 
biljet in fijne bruine tinten, waarop de letters goed aansluiten bij 
het figurale, symbolische middenstuk. Zijn reclame voor den 
Amsterd. Kunstkring, in zwart en rood en wit gedrukt, valt ook 
op door de goede verdeeling van de vele letters (beide Drukkerij 
Senefelder A’dam).  
 
Van Jongert hangen er drie proeven, waarvan die voor het 
openluchtspel (druk “de Maas”) opvalt door zijn fijne kleuren: 
groen, blauw en goud. Forsch daarentegen is zijn prent voor de 
Rotterd. Volksuniversiteit, terwijl zijn reclame voor het Museum 
van mond- en tandhygiëne laat zien wat er te bereiken valt met 
letters alleen. Uit een oogpunt van duidelijkheid lijkt het ons niet 
gelukkig, dat de letters die den datum aangeven, in andere 
richting zijn geplaatst dan de vorige. Bij een aankondiging van 
een tijdelijk tentoonstelling is de duur er van toch een van de 
dingen die het eerst moeten opvallen.  
 
Litho Jac Jongert, 1923. 
 



Het plakkaat van Ter Gast voor de Ned. Jaar-beurs 1920 vraagt 
door zijn kleurencombinatie en vlakverdeeling al van zeer verre de 
aandacht. Tegen groene fond beeldde hij een hooggebouw uit in 
goudgeel, wat naar boven toe steeds lichter van tint wordt. Als 
mieren zoo klein spoeden vele menschen er zich heen. Om het 
groen is een paarse omlijsting aangebracht. De fleurige prent van 
Lensvelt voor de  Herdenkingsfeesten te Middelburg trekt zéér de 
aandacht. Een stevig wijdbeens staande vaandeldrager, waarachter 
de oranjevlag in sierlijk zwaaienden lijn waait, beeldde hij uit tegen 
een wit fond. De letters sluiten goed aan en ’t geheel vertoont de 
nationale kleuren. Op eenige afstand gezien, en daarop rekent de 
affiche ontwerper, verdwijnt het sjablone-achtige  wat de teekening 
van dichtbij vertoont. 
                                                        
                                                       Litho  Nicola Lensvelt, 1924. 
 
Minder kon ons zijn plaat voor volkskunst bekoren.Geestig, hoewel 
veel minder mooi dan de er naast hangende plaat van Lensvelt is die van de Drukkerij Kotting, die 
zich aanbeveelt voor het ontwerpen van Reclame. Onder een hoogen pikzwarten boom zit een in 

vurig rood gekleed mannenfiguurtje dat 
papier en potlood gereed houdt. 
Tot de mooiste affiches behoort ook 
stellig dat van Toorop voor het 
Eucharistisch Congres (druk Smulders). 
Mooi en knap van lijn en kleurverdeeling. 
Van Ant. Kurvers valt het biljet voor het 
Polytechnisch Bureau te noemen, van v. 
Diedenhoven dat voor de Ver. Van 
Ambacht- en Nijverheidskunst... 
 
Litho: Ant Kurvers, 1920                   
          
                  Litho: VanDiedenhoven,1911 
 
16-04-1925 Het Vaderland.  
C.A.ECKSTEIN -  Zooals reeds kort 

gemeld werd, overleed alhier in den leeftijd van 84 jaar de heer C.A. 
Eckstein, oud-directeur van de Topografische Inrichting. Toen de heer 
Eckstein in 1908 ’s Lands dienst verliet, geschiedde dit bij Kon. Besluit 
van 1 April van dat jaar, “met dankbetuiging voor de vele belangrijke diensten in zijn betrekking den 
lande bewezen”. Inderdaad, de Topographische Inrichting heeft het aan Eckstein te danken gehad, 
dat de daar vervaardigde kaarten in binnen- en buitenland een grootte renommee hebben gekregen. 
Als knaap van 16 jaar werd Eckstein in 1857 tot tijdelijk graveur aangesteld... Aanvankelijk niet 
opgemerkt en weinig gewaardeerd, werd dat anders onder den directeur J.A. Besier (1859-’72), die 
in van Eckstein een ambtenaar zag van meer dan gewonen aanleg en veel ambitie. Zijn bijzondere 
verdienste is geweest, dat hij het eerst het etsen van gewaste tinten 
toepaste op de cartographie, d.w.z. de aquatint van de koperplaat 
wist over te brengen naar den steen. De kaarten vervaardigd in 
driekleurigen steendruk was Eckstein’s vinding. Onder zijn leiding zijn 
toen de kaarten van Java en Madoera op de Topo-graphishe Inrichting 
volgens de nieuwe methode vervaardigd, later gevolgd door de kaarten 
van Sumatra en de overige eilanden van de Indischen Archipel, die te 
Weltevreden van de pers kwamen.Deze technische vinding is vooral 
daarom zoo karakteristiek Nederlandsch, omdat men in het buitenland 
wel pogingen deed, maar er niet in slaagde de methode daar toe te 
passen... 
 
03-06-1925  Het Vaderland: staatkundig- en letterkundig nieuwsblad.   
Huib Luns teekende met zwier en gloed en goudglans een groot 
affiche voor de twee tentoonstellingen ( in het Stedelijk en in het 
Rijksmuseum) naar aanleiding van het 650-jarig bestaan van 
Amsterdam. De drukkerij Senefelder Amsterdam, verzorgde den druk 
naar behooren. 

                          “Amsterdam  1275-1925 Litho Huib Luns ,1925. 
 



 
12-08-1925 Rotterdamsch nieuwsblad Kunstnieuws. 
Henri Pieck heeft voor de 13e Neder-landsche  Jaarbeurs een plaat 
getekend, die in steendruk is uitgevoerd in 7 kleuren bij  “De Maas” 
te Rotterdam. Een ruiter op een steigerenden schimmel wenkt den 
toeschouwer aanmoedigend toe. Forsch uitgevoerd valt de niet zeer 
zuivere teekening minder op en voor het doel lijkt deze reclameplaat 
wel geschikt. 
  “Jaarbeurs Utrecht internationaal” 
Litho: Henri C. Pieck, 1925. 
 
 
13-09-1925 Algemeen Handelsblad. 
Herdenking Jan Bakker. 
De Evangelische Maatschappij heeft 
een herdenkingsplaat uitgegeven, 
welke ontworpen is door den heer G. 
Bregman en in twee kleurendruk 
uitgevoerd door de firma Senefelder 
te Amsterdam... 

 
15-11-1925 Algemeen Handelsblad EEN SCHAKEL INDIË – 
NEDERLAND.  

Land en Volk van Nedrlandsch Oost-Indië. 
Aardrijkskundige wandplaten van Nederlandsch Oost-Indië door 
Menno van Meeteren Brouwer...  De platen zijn over het geheel 
zeer mooi en ze zijn in steendruk goed uitgeverd... 
 

 Wayang-koelit voorstelling in Midden Java                              Inlandsche landbouwer.     
                    en de Vorstenlanden.                 
 
18-11-1925 Limburger koerier: provinciaal dagblad.	  
TENTOONSTELLING STED. MUSEUM. AFFICHE-KUNST. 
In het Stedelijk Museum aan het Vrijthof wordt gedurende 
deze en de volgende week een tentoonstelling gehouden van 
affichekunst. De ontwikkeling van het oude aanplakbiljet tot 
een sierkunst heeft in hoofdzaak plaats gegrepen in Frankrijk, 
met name te Parijs, in de 80-er jaren. Geleidelijk hebben 
sommige der beste artisten hun teekenstift daaraan gewijd, en 
er zijn er, die op dit gebied inderdaad kunstwerken hebben 
gepresteerd. Omstreeks 1890 is de affiche-kunst naar Holland 
overgekomen, Een der eersten, die zich op dat gebied 
waagden, was Theo Molkenboer, die voor den Amster-
damschen boekbinder Elias van Bommel het reclamebiljet 
teekende in groen op chamois, dat wellicht het eerst-
uitgekomene in de Ned. Affiche-kunst was. Op deze 
tentoonstelling is het aanwezig. 
                                            
                       “Elias P. van Bommel Boekbinder Amsterdam”  
                                      Litho van M.A.A. Molkenboer, 1897. 



 
 
’t Is merkwaardig den ontwikkelingsgang van het Ned. Reclame-
biljet hier na te gaan. Het heeft natuurlijk de stroomingen mee-
gemaakt, die zich in de kunstwereld doen gelden, en men vindt 
er dan ook werk in allerlei stijlen, tot het expressionistische van 
Jan Wiegers toe. Over het algemeen maken de oudere 
sierkunstenaars nog niet het slechtste figuur. Een reclame-biljet 
voor de S.D.A.P. bij de verkiezingen in 1918 “Stemt rood!” van 
wijlen Albert Hahn Sr. spreekt door zijn sterkte van kleur en 
teekening aan.  
                                                             Litho van Albert Hahn. 
 

Daarnaast verdient een 
teekening van Jan Sluyters, 
de uitgave van Querido’s 
boek “De Jordaan” 
aanprijzend de aandacht. 
Een goed reclamebiljet 
maken is niet zoo 
eenvoudig, als het schijnt. Het moet staan in afmeting, kleur en 
vorm, die het buiten-aspect, midden in ‘t woelige stadsleven de 
aandacht trekken, - en het moet mooi zijn tevens. De 
verhouding van teekening tot letterbeeld – want het biljet 
bedoelt meestal toch ook het publiek iets leesbaars mee te 
deelen – is hier van groot belang. En hier ligt nogal eens de 
zwakke zijde onzer sierkunstenaars: een goed beeldteekenaar 
is nog lang niet altijd een goed lettergever. En de zucht om ook 
den tekst te styleeren in den trant der compositie veroorzaakt 
soms groote onduidelijkheid en doet de reclame haar doel 
missen. 
 
Litho van Jan Sluyters. 
  
Een pracht teekening van 
Chris Lebeau, een Hamlet-

figuur gevend met die doodskop in de uitgestrekte hand, bevat  
alleen het woord “Hamlet”. Dit biljet kan goed gedaan hebben 
aan de peristyle van den schouwburg, waar het werd gegeven, 
maar moet overal elders op zich onbruikbaar geweest zijn; het 
gaf niet eens de plaats aan, wáár de Hamlet gespeeld werd… 
(Het om het vanitas-motief, dat in de beeldende kunst vaak 

wordt gevisualiseerd aan 
de hand van een 
“grijnzende” schedel. De 
schedel confronteert de 
toeschouwer met de 
vergankelijk-heid van 
het leven en met zijn 
eigen sterfelijkheid. 
Hiermee verbeeldt 
Lebeau op treffende 
wijze de kern van de belang-rijkste voorstelling van Die 
Haghespelers in 1914: Hamlet van William Shakespeare. “To 
be or not to be, that is the question”, grijnst de schedel 
achter het masker ons toe. Aldus  bog Anno1900 van Sipke 
van Peppel).  
 
Een biljet van Jan Gregoire daarentegen, een uitvoering van 
de Matthäus-Passion te Amsterdam aankondigend, zondigt 
door ‘t tegenovergestelde: de veel te uitvoerige tekst – op 
straat leest men geen half kapittel – drukt de teekening 
dood. Met dat al is er veel moois te zien; Roland Holst is  
facile princeps: verreweg de eerste onder de makers van het 
hier tentoongestelde werk… 



 
 21-12-1925 Het Volk:dagblad v/d arbeiderspartij   
 Een plaat ter waarschuwing. 
Wij ontvingen heden een door Wim Wijnman knap 
geteekende en door de drukkerij Senefelder in 
kleurendruk uitgevoerde propagandaplaat van de 
Verkeerscommissie, bedoeld ter waarschuwing voor de 
gevaren van den weg. De plaat, die bestemd is om op 
reclame zuilen en schuttingen te worden aangeplakt, laat 
een verschrikt van den rijweg terug-deinzenden 
jongeling zien, die zich reeds in de ver vooruit geworpen 
stralenbundels van twee aanstormende motor-
voertuigen bevindt. 
                                                                     
21-01-1926 Het Vaderland  
Des steendrukkers lief en leed Otto Zeegers en Diósy 
hebben voor de drukkerij Kotting te Amsterdam een 
boekje samengesteld, dat: Des steendrukkers lief en 
leed, heet. Dit boekje verspreidt de firma als reclame. 
We lezen in de twee regelige versjes van Otto Zeegers – 
en Diósy illustreert ze geestig – hoe moeilijk het proces 
der steendrukkerij is, terwijl tevens gewezen wordt op 
de dikwijls overbodige en groote kosten, welke 
veroorzaakt worden door het aan brengen van 
wijzigingen in een plaat, nadat de proef reeds gemaakt 
is.  
 
06-02- 1926 Het Centrum - ONS EXTRA-NUMMER. 
Wij hebben gemeend onzen lezers bij gelegenheid van de zilveren bruiloft van het Nederlandsche 
Koningspaar een gedachtenisnummer te moeten aanbieden… 

            
                    “Herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van ons vorstenhuis”. 

  Litho, voorstellende afbeeldingen van Konigin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana, 1926. 

	  
26-06-1926 Tilburgsche courant - UIT ALLE TIJDEN. 
5 Juni l.l. was het honderd jaar geleden dat de groote Karl Maria von Weber stierf: “Nooit heeft er 
een Duitsch muzicus geleefd als gij”, waren de woorden van Richard Wagner toen achttien jaren na 
Webers dood diens stoffelijk overschot werd bijgezet in een familiegraf te Dresden...  
Zijn vader, een oom van Mozarts echtgenoote Constance, een eenvoudig stadsmusicus te Gutin, liet 
zich veel aan de kunstzinnige opvoeding van zijn zoon gelegen liggen. De eerzuchtige vader moet de 



verwachting gekoesterd hebben in een van zijn kinderen de wereld een muzikaal genie te schenken. 
Bij zijn acht kinderen uit zijn eerste huwelijk heeft hij die verwachting echter moeten laten varen; 
maar Karl Maria was het eerste kind uit zijn tweede huwelijk met de “schoone” achttienjarige 
Genoveva von Brenner uit Oberndorf en ontwaakte opnieuw de verwachting van den zonderlingen 
man. Omtrent Karl’s toekomst heeft men in het begin in de grootste twijfels verkeerd. De kamer-
musicus Henschkel in Hildburghaufen, Michaël Haydn in Salzburg en den toemaligen hoforganist 
Nepomuk Kalcher is het gelukt de compositorische begaafdheden van den jongen op te wekken. De 
vruchten van deze studies waren verschillende jeugdwerken, waarvoor zijn vader tevergeefs naar 
een uitgever heeft gezocht. De vriendschap met dr. Senefelder, die de steendrukkunst uitgevonden 
heeft, bracht  hem op het idee zijn zoon ook in de lithographie te doen bekwamen opdat hij zijn 
werken zelf uitgeven en drukken kon. Den handigen Karl gelukte het al heel spoedig den uitvinder in 
de kennis van het vak voorbij te streven en danige verbeteringen aan te brengen in de primitieve 
lithographie van dien tijd; maar deze broodwinning stond hem in ’t geheel niet aan en weldra zien 
we hem weer opnieuw zich aan de muziekstudie wijden, ditmaal onder leiding van den energieken, 
scherpzinnigen, zeer muzikalen en veelzijdigen Abbé Vogler... 
 
19-07-1926 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad. 
De heer Moulijn is schilder en wat de reprodu-ceerende kunst 
betreft, al heeft hij een paar houtsneden gemaakt (o.a. in 1915 
Oude Zeeuw en een vrouwekop), lithograaf. In tegenstelling 
met de gravure in metaal en de houtsnede, kan iedere 
teekenaar, zelfs zijn meest spontane uitingen, door den steen in 
duizenden exem-plaren vermenigvuldigen, wanneer hij gebruik 
maakt van het vette krijt of de lithografische inkt, waarvan de 
samenstelling door Senefeder werd gevonden. Voor een 
bekwaam tekenaar 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. De verrassende effecten die men 
bijv. met het drukken van etsen kan krijgen, zijn bij de lithografie uitgesloten; zij geeft de teekening 
en niets dan de teekening. Natuurlijk zal iemand, die jarenlang gelithografeerd heeft, de 
behandeling van het vette krijt en de eigenaardige grijn 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 
of den steen weten te profiteeren, maar au fond vereischt het steenteekenen geen bizondere 
behandeling en hangt het alleen van het meer of minder talent van den kunstenaar en van de 
bekwaamheid van den drukker af om door den steen een mooi resultaat te verkrijgen. In de Steeg 
maakte Moulijn ook voor het eerst het plan zich toe te leggen op de lithografie. De lithografie was 
voor Moulijn ook wel de geschiktste reproductiekunst; met het zachte, vette krijt weet hij zachte 
effecten te krijgen en dat wil Moulijn bereiken. Johan Gram heeft in zijn werkje Onze Schilders in 
Pulchri Studio geschreven: “Vroeger maakte hij de zonderlingste kapriolen met palet en penseelen, 
soms alsof deze een St. Vitusdans uitvoerden, nú schildert hij ons het zoetste en teederste 
landschap zoo liefelijk geelgroen alsof het eerst in de fijnste olijfolie gedoopt ware”; en dat zoetste 
en teederste landschap wil hij ook in zijn litho’s geven .“De wereld op haar rustbed” hebben we zijn 
landschappen eens hooren betitelen en dat is, meenen we, nog niet zoo’n kwade naam voor zijn 
litho’s. De titel van één, Droombosch, kenschetst een groot deel van zijn oeuvre. In 1877 verscheen 
een litho van hem in de door prof. R.N. Roland Holst en wijlen Jan Veth uitgegeven Hollandsche 
Prentkunst; in De Kroniek van 3 April 1898 verscheen weer een litho van hem; in kleinen kring was 
hij dus al bekend. In het 1900 maakte hij ook voor het winternummer van De Hollandsche Revue 
een litho voor het frontispice. In 1901 verscheen een bundel van Marie Marx-Koning (Het Beeld op 
de Rots), die vijf sprookjes bevatte, maakte 
hij bij elk sprookje een litho. Vijftig 
exemplaren werden als luxe uitgaaf in 
perkamenten band verkrijgbaar gesteld met 
de litho’s als épreuve d’artiste op Japansch 
papier. Een der belangrijkste lithografische 
werken van Moulijn is zeker zijn werk: Het 
Koninklijk Park Het Loo, dat in 1909 
verscheen.   
 
Litho uit de serie “Het Koninklijk park  het Loo”   
Oranjeboom-allee, Simon Moulijn, 1908. 
 



27-08-1926 Rotterdamsch nieuwsblad. 
Jubileum Johan Braakensiek - Zaterdag 9 October 
a.s. zal het veertig jaar geleden zijn, dat Johan 
Braakensiek zijn eerste plaat teekende voor het 
weekblad De Amsterdammer. Het bekende blad, dat 
later door zijn groenen omslag in de “wandeling” “de 
Groene” werd genoemd, was toen het eigendom van 
de heeren Van Holkema, De Koo en Van Maurik. De 
uitgevers meenden hun lezers een bijzondere attractie 
te kunnen voortzetten in den vorm van een 
wekelijksche teekening, die de belangrijkste 
gebeutrtenis in binnen- en buitenland in beeld bracht. 
Zij vonden voor de vervaardiging daar van den jongen 
teekenaar Johan Braakensiek bereid; hij was toen 
reeds bekend als illustrator van boekwerken en als 
vervaardiger van tallooze    schouwburgbiljetten. En 
dat in een tijd, toen de affichekunst betrekkelijk weinig 
in trek was. 
                                 Affiche “Revue Maandaghouders”  

                 Kleurenlitho Johan Braakensiek, 1896. 
 
Deze schouwburgbiljetten waren dermate geslaagd,  
dat prof. Aug. Allebé in de schildersvereeniging St. 
Lucas een kunstbeschouwing aan Braakensiek’s 
schouwburgbiljetten wijdde. De 
platen van Braakensiek, die van 
dien tijd geregeld als bijlage van 
De Amsterdammer verschenen, 
werden door den teekenaar 
onmiddellijk op steen geteekend, 
zooals thans ook nog geschiedt. 
Braakensiek verstond reeds jong 
de kunst van lithografeeren; hij 
had het vak tot in alle bijzonder-
heden in de werkplaatsen van zijn 
vader geleerd, die een steendruk-
kerij hield. De uitgevers van het 
groene weekblad hadden een 
goede keuze gedaan; de 
teekeningen werden gewaardeerd 
en iedere week in societeit en 
huiskamer druk besproken. Het is 
sindsdien zoo gebleven... 

                                               Duitsland en Engeland als schudeischers van Venuzuela. 
                                           Wilhelm (tot John Bull): Van die verloopen kerel is toch niets te halen; 
                                     zouden we samen niet liever dien parvenue (Uncle Sam) eens aanpakken? 
                                                      John Bull: Ja...als we dat maar dorsten!    (25 januari,1903) 
 
10-09-1926 Limburger koerier.  
Prov. Geschied- en Oudheid-kundig 
Genootschap in Limburg  - Donderdag 
maakte bovengenoemd genootschap een 
uitstapje per autobus naar Weert...Daar werd 
een bezoek gebracht aan een zeer moderne 
installatie: de kunstdrukkerij der firma 
Smeets, die zich vooral door haar steendruk 
onder-scheidt, en waar dit procédé in alle 
instanties werd gevolgd. Bijzonder het 
ingenieuze systeem tot verkleining en 
vergrooting van teekeningen door inkrimping 
en uittrekking trok de aandacht. De firma, die 
in 1930 haar eeuwfeest zal herdenken en 
waarschijnlijk de eerste was, die de lithografie 
in Nederland invoerde, is zeker nog een der 
grootste en beste steen-drukkerijen van ons land; ze werken geregeld voor binnen- en buitenland... 



28-10-1926 Nieuwsblad v. h. Noorden.  
Ommerlander Kerken - De 
kloostergebouwen van Rottum, voor 
zoover destijds nog aanwezig, zijn te 
zien op een steendruk uit de 60er 
jaren der vorige eeuw; al was de 
kloosterkerk hoogst eenvoudig, toch 
was haar Noordelijke ingangspoort met 
fraaie siersteenen getooid. De kerk is 
later (1886) afgebroken en ook de 
siersteenen zijn toen verdwenen...	  

 
          Klooster Rottum  Litho naar D.E.Zuidhof, 1854. 
 
20-11-1926 Algemeen Handelsblad. 
WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS - Het Amsterdamsche 
Comité tot plaatsing van de Weldadigheidspostzegels is zijn 
actie begonnen. Dezer dagen worden 5000 circulaires 
verspreid, waarin het comité iedereen uitnoodigt een zeker 
aantal series aan te vragen en die te plaatsen.  
Een bestelkaart wordt erbij gevoegd. 
Een reclameplaat van Ant. Molkenboer (uitvoering 
Senefelder) wordt eerdaags aangeplakt.  

 
14-12-1926 Algemeen Handelsblad. 
Aardrijkskundige wandplaten van 
Nederland - R.Smiling en J.M. de 
Teijter. 
Groenteveiling  te Loosduinen - Naar 
een schilderij van P.van der Hem: een   
kleurige aardige steendruk, die een 
goeden indruk geeft van het levendig 
tuinbouwbedrijf in het centrum van het 
Westland... 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29-12-1926 Het Vaderland - DE 
OFFSETDRUK -In een bijeenkomst van 
de Vereeniging tot bevordering der 
kennis in de grafische vakken en het 
district Den Haag van de Federatie der Werkgeversorganisaties in het boekdrukkersbedrijf heeft 
gisteravond in het Z.H. Koffiehuis de heer C.J. v. Loenen een lezing gehouden over den offset-druk. 
In 1910 waagden de eerste vier drukkers zich aan het nieuwe procédé, v. w. drie hoog- en één 
vlakdrukker, wat te meer beteekenis heeft aangezien op het oogenblik de hoogdrukkers bang voor 
de offset zijn geworden. Oorspronkelijk bedoeld voor steendruk, werd het offset-procédé al vrij 
spoedig ook op boekdruk toegepast. Het bezwaar der flauwkleuren werd spoedig overwonnen door 
de verffabrikanten. Met behulp van de offsetmachine kan de steendruk op intensieve wijze den 
boekdruk bestrijden, welke door het vierkleuren-procédé hem heel wat werk had ontroofd.... 
 
1927 Woordenboek Nederlandsch-Esperanto. 
Steendrukker, litografiisto. 
Steendrukpers, litografia presilo. 
Steendruk, litografio. 
 



08-01-1927 Nieuwe Rotterdamsche Courant - Kalenders 
1927. 
...kalender van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, 
is bij Senefelder te Amsterdam gedrukt en geteekend op het 
heraldisch atelier van Van der Laars. De twaalf bladen 
bevatten twaalf wapens van gemeenten uit Indië en zijn op 
wit papier met goud en vele kleuren gedrukt zonder veel 
gevoel voor verhoudingen. Van het rijke onderwerp ware 
wat mooiers te maken geweest!  
 
12-01-1927 Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad - 
PROFESSOR ALLEBÉ.Te Amsterdam is Maandagnacht in den 
ouderdom van 89 jaar de oud-directeur van de Rijks 
Academie, de schilder August Allebé, overleden. Hij was op 
13 april 1838 te Amsterdam geboren en genoot het eerste 
onderricht in de schilderkunst aan de Amsterdamsche 
academie en zette zijn studiën later te Parijs en te Brussel 
voort waar hij zich in 1863 vestigde. Twee jaar daarna werd 
hij tot hoogleraar benoemd aan de academie, aan welks 
hoofd hij 23 jaar zou staan. Als kunstenaar heeft hij zich het 
meeste bezig gehouden met de beoefening der 
steendrukkunst en was hij eeén der eersten op dit gebied. 
Onder zijn leiding hebben vele vooraanstaande kunstenaars, 
zooals Toorop, van Looij, Witsen en Veth gewerkt... Het 
bekende op steen gedrukte portret van Multatuli is het 
meest bekend. 

               
                   “De Pelgrim vaders”                                                     Multatuli  

                Litho: August Allebé, 2e helft 19e eeuw                       Litho: August Allebé 1874. 
 
17-03-1927 Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad - Herinneringen uit het Drukkerijbedrijf.	  
Zonder opwindende emoties ging mijn half jaar op de zetterij van het veelomvattende bedrijf om. Ik 
“zakte” omlaag in de drukkerszaal. Daverende rotatiemachines! Grommende snelpersen! 
Klapperende steendrukkarren! Klikklakkende degelpersen! Ha, welk een symphonie! Welk een epos 
van den arbeid! Stoere kerels met opgestroopte mouwen in de boekdrukkerij! Bebrilde 
steendrukkers (Welke steendrukker draagt géén bril? ) met een “sloof” om de lenden. Angstig 
bewakend hun zorgvuldig gesloten “geheime apotheek”. Middeltjes voor allerlei technische “kwalen”.  
Tusschen de vele drukkers uit alle streken van Duitsland was ook een Pool verzeild geraakt. ’t Was 
een puik werkman! Wat hij maakte was “af”. Hem gaf ik bijna uitsluitend het in die tijd nog in de 
kinderschoenen staande drie- en vierkleurendrukwerk. Doch dat was een rare stoethaspel. Hij was 
hartstochtelijk verzot op “Limburger Käse”. Wie dit product kent haalt z’n neus op. Zooals Jan de 
Drukker bij ons een pruimtabak neemt, verkoos hij een hap in de weeke substantie van deze 
“lekkernij”. Kaas geeft dorst. Die werd ’s Zondags met een groot aantal biertjes gelescht. Met het 
gevolg dat hij ’s Maandags “niet lekker” was en wegbleef...  
Er was nog een andere “attractie” in de drukkerszaal. Dat was het “factotum”. Het Manusje voor 
alles. Een kerel met een koeienblik, krachten van een paard, breed en grof als en boom. Ik hoorde 
hem nooit anders noemen dan de “Komodenheilige”. Welke reden men had hem te vergelijken met 
een beeldje op een kast, zweefde in ’t duister. Evenmin zou ik kunnen zeggen waarom ik in Holland 
namen hoorde als bijv. Kukirol, ’t Strijkijzer, de Pook, de Harde enz. Hij was “auf dem Kopf gefallen”.  



Niet erg snugger dus. De smerigste baantjes waren voor hem. In Berlijn kunnen ze “voeren” zoo 
goed als in Amsterdam. Maar de “Komodenheilige” was nooit zoover te brengen, dat hij “hapte”...  
Toen eens een inlegster den top van haar vinger afknelde tusschen degel en drukfondament, zag ik 
hem lijkbleek worden en als een blok hout neersmakken. Hij kon geen bloed zien. 
Met veel moeite gelukte het mij het wisselen van personeel tegen te gaan. Langzamerhand vormde 
zich een “stam”. Alleen de Pool bleef zooals hij was. De voortdurende terechtwijzigingen lieten hem 
koud. Maandag! Hm, geen Pool te zien. Liet me midden in een driekleurenoplaag, werk wat men 
liever niet door een andere drukker liet overnemen, zitten. De platen waren bestemd voor een 
wekelijksch tijdschrift. Kon geen tijdverlies lijden. Den anderen dag ging hij, alsof er geen vuiltje 
aan de lucht was, aan ’t werk. Niet kwaad maken! Redeneerde ik tot mezelf. Dat is gewoonlijk een 
teeken dat men erg “nijdig” is. Niets zeggen? Moest ik doen “alsof m’n neus bloedde?” Bliksem, dat 
ging óók niet! Tóch laten merken! Dacht ik.  
“Je machine piept. Je smeert hem niet!” zei ik kriegel. Ik verzeker u, er zat géén “kanarievogeltje” in 
z’n machine. Er was geen piepen of knarsen te bespeuren. “Pas gesmeerd!” zei hij kort. “Je keel 
gesmeerd heb je!” barstte ik los. “In mijn eigen tijd!” bromde hij...  
 
15-04-1927 Leeuwarder Nieuwsblad: advertentieblad. 
     Affiche voor de Landbouwtentoonstelling. 
Het Bureau der tentoonstelling van de Friesche Maatschappij van 
Landbouw, geeft een ten behoeve van deze tentoonstelling 
vervaardigd affiche uit. In verband met het doel der tentoonstelling 
besloot het bestuur, in overeenstemming met den ontwerper, den 
heer Huib Luns, directeur van het Rijksinstituut voor Teeken-
leeraren te Amsterdam, het biljet zoo eenvoudig en sprekend 
mogelijk te maken. Het hoofdmotief is de kop van een Frieschen 
stier. Meer dan iets anders zal zeker het wereldvermaarde Friesche 
vee de aandacht trekken. De akkerbouw wordt voorgesteld door 
volle, rijpe korenaren, terwijl het wapen van Friesland op het 
provinciaal karakter der tentoonstelling wijst. Sierlijke, smaakvol 
uitgevoerde letters vermelden het doel van het affiche. Dit alles 
vormt een geheel, dat er zijn mag: een op kunstzinnige wijze 
uitgevoerde en toch sprekende reclame. Bij het beschouwen van 
den stierenkop is het gewenscht, dat ook de meest deskundige 
veefokker niet vergeet, dat de waarde van de teekening van het 
motief in de eerste plaats gelegen is in het vragen van den 
aandacht van den voorbijganger. De stierenkop is zoo naturalistisch       Litho: H.M.Luns, 1927 
mogelijk gehouden en de ontwerper heeft dan ook meer in de            Drukkerij Senefelder A’dam. 
samenvoeging van motieven en letterschrift tot een gebonden  
geheel de styleering gezocht, die een dergelijk biljet dient te kenmerken. 
 
 

12-08-1927 Rotterdamsch nieuwsblad – Vürtheim - 
HONDERD JAAR LITHOGRAFIE EN DRUKKUNST. 
Het is deze maand 100 jaar geleden, dat J. Vürtheim, 
stichter van de firma die thans bekend staat als de N.V. 
Koninklijke Nederlandsche Drukkerij, v/h J. Vürtheim & 
Zoon, hier te lande het bedrijf van lithograaf opvatte en 
bij deze gelegenheid heeft de heer J.J. Vürtheim Gzn. een 
bijdrage geleverd tot de geschiedenis van het geslacht 
Vürtheim... Joseph Vürtheim, de stamvader van den 
Nederlandschen tak van het geslacht Vürtheim sproot uit 
een koopmans-familie, welke oorspronkelijk te Fürth, in 
Beieren gevestigd was. Omstreeks 1770 schijnt de groot-
vader van Joseph te Kleef gewoond te hebben en ter 
herinnering aan zijn geboorteplaats, die oudtijds als Vürt 

werd geschreven, nam hij den geslachts-naam Vürtheim aan. Joseph werd te Kleef den 23 
September1808 geboren. Hij was evenals zijn vader en grootvader, voor den handel bestemd, maar 
voelde meer voor teekenen en het drukkers-vak. Destijds was door Alois Senefelder de lithografie en 
de steendruk, de chemische drukmethode, uitgevonden en Joseph Vürtheim had deze uitvinding in 
praktijk gebracht. Hij schijnt als “Wandergeselle” eenigen tijd door Duitsland gereisd te hebben en 
wilde zich toen in Rusland vestigen, maar later besloot hij naar Amerika te gaan. Hij kwam te 
Amsterdam en, in afwachting van een reisgelegenheid, nam hij zijn intrek bij de weduwe J. Vos, 
maar werd door de pokken aangetast, moest langdurig te bed liggen en werd verzorgd door de 
dochter des huizes, Elisa Johanna Vos, met wie hij later is getrouwd. Zoodoende kwam er niets van 
zijn reis naar Amerika en vestigde hij zich blijvend te Amsterdam. Dat moet omstreeks 1830 zijn 



geweest en uit dat jaar vinden wij een plaat van 
hem de oudst bekende proeve van zijn kunst. De 
plaat is gemaakt bij gelegenheid van het huwelijk 
van prinses Marianne der Nederlanden met prins 
Albert van Pruisen op 14 September 1830 en is 
tevens door Vürtheim van een berijmde 
gelukwensch voorzien. Het gedenkschrift vermeldt 
verder nog een aantal belangrijke werken door 
Vürtheim gemaakt. In 1840 en ’41 woonde hij te 
Gorinchem en in laatst-genoemd jaar vestigde hij 
zich te Utrecht, waar hij den 1 December in het 
huwelijk trad met Elisa Johanna Vos en op 11 
November 1842 zijn zoon Julius Johannes werd 
geboren. 
Zoowel te Amsterdam, als te Gorinchem en Utrecht 
heeft hij als gezel gewerkt en kort na de geboorte 
van zijn zoon vestigde hij zich zelfstandig te 
Rotterdam. 
                                                                 “Kermis of geen Kermis?” Prent tegen kermisvermaak .. 
                                                                              Litho Joseph Vürtheim, tussen 1843 en 1875. 
 
Wij vinden verder in het gedenk-boek beschreven de moeilijkheden waarmee Vürtheim in zijn zaak 

had te kampen. Omstreeks 1847 begon hij met het zoeken 
naar middelen, welke tot het ontdekken van vervalsching of 
nabootsing van geld papieren, documenten en andere 
stukken van waarde zouden kunnen leiden en in 1850 trad 
hij als deskundige op in een rechtzaak tegen een bende, 
die zich te Rotterdam aan namaak van geldpapieren had 
schuldig gemaakt. Zijn uitvinding wekte de belangstelling 
van den Minister van Financiën, mr. Van Bosse. Het 
preparaat tot beveiliging van geldswaardige papieren werd 
in December 1850 door de Nederlandsche Regeering 
aangekocht en onder leiding van Vürtheim toegepast door 
de Nederlandsche Bank, evenals door de firma Joh. 
Enschedé & Zonen te Haarlem, speciale drukkers van alle 
Nederlandsche geldpapieren. 
 
 
 
 

               Steendrukproef                           
postzegels Nederland 1869 Rijkswapen. 
       Ontwerper: Joseph Vürtheim. 
       Drukker: Joh. Enschedé & Zn. 
 
Het geldelijk voordeel, dat de aankoop van zijn 
uitvindingen door de Regeering voor hem mede 
bracht, maakte een betere outillage van zijn 
steendrukkerij mogelijk. Deze was tot dusverre 
gevestigd op de tweede verdieping (de eerste diende 
tot woning) van een pand aan de Kaasmarkt;De 
derde (zolder) verdieping was in gebruik als 
opslagplaats van papier, steenen en verdere 
materialen. Weldra kon hij nu overgaan tot 
aanschaffing van een tweede handpers. Toen in 
latere jaren ook de eerste verdieping van het pand 
tot werkplaats werd ingericht, beschikte men reeds 
over vier persen. De eerste boekdruksnel-pers werd 
geplaatst in een afzonderlijk pand aan den Oppert... 
                           
Fop Smit & Co - “Watertochtjes” zomerdienstregeling. 
Litho: W.A. v. Konijnenburg – Druk: J.Vürtheim & Zn, 
R’dam 1903. 
 
 



03-09-1927Het Vaderland. DE JAARBEURSPLAAT. 
De Jaarbeursplaat is ditmaal ontworpen door den vlotten 
teekenaar Is. van Mens en uitgevoerd in steendruk. Het stelt 
een oud-Hollandschen koopman voor. Boven in den hoek 
komen de woorden voor: “Wie inkoopt met verstand heeft de 
winst al in zijn hand”, een tekst die de teekenaar geïllustreerd 
heeft. 
                               Affiche van de Jaarbeurs Utrecht, 1927. 
                                                     Litho van Is. van Mens. 
 
22-10-1927 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
Boekaankondiging (m.m.v. F.G. WALLER),	  DE EERSTE 
JAREN DER LITHOGRAFISCHE  PRENTKUNST IN NEDERLAND.	  
(’s-Gravenhage, M. Nijhof) - Weinig uitvindingen, en zeker 
niet eene grafische techniek, zullen zo in onderdeelen volledig 
zijn uitgewerkt en beschreven door haren uitvinder als die van 
den steendruk door Alois Senefelder. In zijn “Vollständiges 
Lehrbuch der Steindruckerei” München 1818, geeft hij behalve 
een handleiding voor de velerlei werkwijzen die de lithografie 
mogelijk maakt, reeds een tamelijk uitvoerige zelf-biographie. 
In 1914 is het Carl Wagner die in zijn “Senefelder, sein Leben 
und Wirken” een zeer gedocumenteerde en uitvoerig bijdrage geeft tot de geschiedenis der 
lithografie. Van geen enkele manuale prenttechniek echter ook, zijn de probeersels en eerste werken 
artistiek zoo belangrijk. Het tijdstip harer vinding, 1796, is voor eene ontwikkeling in kunstrichting 
zeker niet bevordelijk, in ons land waar ze eerst in 1809 verschijnt, wèl het allerminst. Bovendien 
werd zo hier en elders vrijwel uitsluitend met commercieele oogmerken begonnen, en is mede 
daardoor verontachtzaamd door de kunsthistorici. Het is dan ook niet te verwonderen dat wijlen Dr. 
Jan Veth, de eerste die een over-zicht gaf van de beoefening der lithografische prentkunst hier te 
lande in “Lithographie von ihrer Erfindung bis zur Gegenwart”, Weenen 1895, ondanks zijn groote 
toewijding, zonder welke de ietwat dorre materie niet te verwerken was, door gemis aan 
beschikbare gegevens, enkele vraagteekens moest laten staan waar hij de invoering en eerste 
oefening behandelde. Zijn kunstbroeder Moulijn is het gelukt, na geduldige nasporingen en gebruik 
makende van een vondst door de verzamelaar F.G. Waller, die ongewisheden te kunnen ophelderen 
en met volkomen zekerheid vast te stellen, dat in 1809 met de vestiging van Plattners’ drukkerij te 
Rotterdam, de geschiedenis der lithografie in Nederland aanvangt. Naast dezen eersten uit Duitsland 
afkomstigen steendrukker, die bovenal commercieelen arbeid als muziekdrukken leverde, duikt 
spoedig aldaar een tweede op “die zonder iets van zijn stadsgenoot te weten, zuiver uit liefde tot de 
kunst, zijn moeizame proefnemingen begon”. Het is Mr. J.A. Weiland, in 1807 aangenomen als lid 
van het teekengenootschap “Hierdoor tot Hooger”, later medebestuurder van de uit dit genootschap 
voortgekomen Rotterdamsche teekenacademie. En in 1814 werden door hem eenige steendruk-
proeven ingezonden, naar aanlei-ding eener prijsvraag in 1810 uitgeschreven door de 
“Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij”, waarvoor hem de zilveren medaille is aangeboden. 
Door zijn verkeer met kunstenaars-leden van “Hierdoor tot Hooger”, zal hij vrij zeker J.A. Bakker, 
Joh. Bemme Azn., J. Kobell, F. Montauban van Swijndrecht, H. Rochussen en David Welle er toe 
gebracht hebben om op steen te teekenen. Deze amateur kan dus wel gelden als verdienstelijk 
wegbereider voor de lithografische prentkunst. Aan-vankelijk bleef de steendruk tot Rotterdam 
beperkt, te Amsterdam werd in 1816 en in Den haag in 1818 de eerste steendrukkerij begonnen. 
Daarna volgen ’s-Hertogenbosch in 1821, Dordrecht in 1822, Arnhem en Leeuwarden in 1823. In 
Leiden was het Humbert de Superville die, de voor zijn tijd ongewoon frissche en forsche lith’s, op 
een eigengemaakte pers drukte, gedurende 1820-1823.Een belangrijk deel van het prettig beknopt 
geschreven boek is de lijst van de belangrijkste lithografieën, die, voor zoover tot nu bekend is, 
gemaakt werden van 1809 tot 1825 en 139 nummers telt. Met de samenstellers dezer lijst geloof ik 
dat zij voor uitbreiding vatbaar is. Bij de genoemde verzamelingen mis ik er althans twee, de 
Studieverzameling van de School voor de grafische vakken te Utrecht en de Typografische 
bibliotheek te Amsterdam, de laatste bezit vier prenten die zeker vermelding verdienen.Het 
smaakvol, door een ongenoemde drukker, uitgevoerde boek is verrijkt met 23 voortreffelijke 
lichtdruk afbeeldingen.  
 
29-10-1927 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
 ...Uitvinden en ontdekken gaan zelden in één persoon samen, maar het komt vóór, bijvoorbeeld bij 
Senefelder, die de lithografie uitvond, als gevolg van de ontdekking, dat hij een zeepvlek op een 
poreuse steen, met zuur niet kon verwijderen!, maar dat integendeel, daardoor deze vlek gefixeerd 
werd. Uit deze ondekking trok hij de conclusie, dat men deze vlek, inkt, d.w.z. vette drukinkt kan 
geven, zonder de rest van den steen te bezoedelen, als men die slechts vochtig houdt.  
 



Hij deed een tweede ontdekking, n.l. dat het water dat den steen vochtig moet houden, niet in de 
poriën dringt, als deze eerst met gom zijn 
gevuld. Deze ontdekking deed hij empyrisch, 
toen hij de moeilijkheid van het indringen van 
het vocht in den steen, waardoor de 
oppervlakte droog wordt, te overwinnen had. 
Deze natuurkundige kant van de lithografie 
wordt in de meeste handboeken onjuist en 
veel te oppervlakkig behandeld. Senefelder 
wilde met zijn steen hetzelfde doen wat reeds 
Pater Schmidt had gedaan, n.l. relief-etsen, 
maar hij vond de vlakdruk, de eigenlijke 
steendruk, waarbij de oppervlakte van den 
steen gescheiden wordt, 
 
         Gedrukt op een anastatische drukpers 
 
in een teekening die vette inkt opneemt, en 
een omgeving die te beschouwen is, als een aaneengesloten vlies van water, dat door den inktrol 
niet kan worden verbroken of weggedrukt. Senefelder deed twee ontdekkingen, n.l. het afscheiden 
van het vet uit de zeep door een zuur, en het sluiten der steenporiën met gom. Senefelder 
combineerde dat alles tot de uitvinding der lithografie... Omstreeks 1875 heeft de Utrechtse drukker 
P.A. van de Weyer de houtsneden van Dürer op steen overgedrukt, direct van de origineelen, zonder 
dat deze daardoor in het minst hebben geleden. Dit anastatische procédé, nu algemeen toegepast, 
voor den herdruk van uitverkochte boeken en tijdschriften, heeft hij op de meest geniale wijze 
gedestilleerd uit de lithografie. Van de Weyer, maakte feitelijk van de prent een lithografische plaat, 
die kon worden overgedrukt. Het principe is hetzelfde als dat der lithografie. De prent, werd door 
hem met vrij sterk salpeterzuur gedrenkt. Daarna werd de prent met versche stijfsel bestreken. In 
dezen staat is het onbedrukte papier bestand tegen vetopname, evenals een gegomde steen. Is nu 
de prent, z.a. de houtsneden van Dürer, met drukkersinkt gedrukt, zoo kan men door inwrijven met 
een watje met schapenvet en terpetijn het druksel weer vet laten aannemen, maar als de prent met 
waterverf is gedrukt, zooals de blokdruk van de Biblia Pauperum, niet! De prent die vet heeft 
aangenomen geeft dit aan de lithografischen steen, onder de pers weer af, en van dien steen kan 
men dan weer afdrukken maken. De door van de Weyer aldus verkregen reproducties van de groote 
Passie en van Apocalypse zijn fraai. De origineelen hebben er niets door geleden, nadat ze goed 
waren uigespoeld. Is het druksel waterverf, zoo neemt dit geen vet aan. Dit is dus de methode die ik 
voorstel toe te passen, op de oudst bekende drukwerken. Kan men zo overdrukken op steen dan 
zijn ze met drukkersinkt, en dan ook bijna zeker van metalen letters gedrukt. Kan men ze niet op 
steen overbrengen, zoo zijn ze zeker van hout en waterverf gedrukt. Voor de origineelen bestaat 
geen gevaar... 
 
19-11-1927 Algemeen Handelsblad -OVERDRUKPLAATJES zijn algemeen bekend in den vorm van 
een soort kinderspeelgoed; minder bekend is het, dat het overdrukplaatje ook een belangrijk 
handelsartikel is, dat toegepast wordt voor de versiering van groote hoeveelheden aardewerk, 
houten speelgoederen, versieringen voor carros-serieën, rijwielen, het aanbrengen van merken enz. 
De fabricage ervan berust op de lithografie, gevonden in 1796 door den Oostenrijker Senefelder en 
het was een landgenoot van dezen (Rothmuller), die een dertigtal jaren later het eerste patent 
kreeg voor het maken van overdruk-plaatjes. Het schijnt wel, alsof zijn werkwijze ook tegenwoordig 
nog geheel gevolgd wordt, al is het zeker, dat voor de verven, het bindmiddel, etc. ook andere 
materialen gebruikt worden, terwijl ook het aantal toepassingen sterk toegenomen is. Als grondlaag 
gebruikt men wit papier, waarvan de oppervlakte sterk gelijmd is. Dit is noodig, omdat de figuren 
niet in het papier door mogen dringen en omdat het mogelijk moet zijn, door het geheel nat te 
maken, het gekleurde figuurtje (of liever figuur; er worden n.l. soms zeer groote plakkaten mee 
gemaakt) los te maken van het papier om het omgekeerd weer op een andere onderlaag te doen 
vastkleven. Bij het graveeren van den steen moet erop gerekend worden, dat het overdrukplaatje 
(décalcomanie, transfert lithografique, dikwijls ook kortweg “litho” genaamd) verkeerd op het papier 
gedrukt wordt, wil het recht staan na het overdrukken. Daarom wordt de teekening ervoor in den 
rechten stand op den steen aangebracht, terwijl bij den gewonen steendruk, waar de afdruk van den 
steen in eens in blijvende stand wordt gebracht, de gravure op den steen “in spiegelschrift” gemaakt 
moet worden. Het maken van de steenen voor deze plaatjes is daarom dikwijls goedkooper dan van 
gewone afbeeldingen. Ook het afdrukken der steenen verschilt vrijwel niet van de gewone methode. 
Men heeft alleen te zorgen, dat bij het maken van een afdruk de steen niet meer nat is, omdat 
anders de lijmlaag van het papier zou kunnen gaan kleven. Diverse kleuren worden van 
afzonderlijke steenen na elkaar gedrukt en ten slotte wordt alles afgedekt met een laagje van egale 
kleur of met een uiterst dun laagje vernis, waarop metaal in poedervorm of in uiterst dunne plaatjes 



wordt aangebracht. Voor de gewone plaatjes moet de bovenlaag (die na het overdrukken de 
onderlaag moet worden) bestaan uit een stof, die gemakkelijk met water klevend wordt. In andere 
gevallen wordt meermalen gebruik gemaakt van een of ander vernis, dat bij het gebruik van de 
plaatjes zal kleven aan soortgelijke vernis op de nieuwe onderlaag. Als verf maakt men voor de 
gewone overdrukplaatjes, die later niet aan hoogere temperaturen blootgesteld behoeven te worden, 
gebruik van gewone lithografische inktsoorten, dikwijls aangemengd met harsoliën, hars, 
bitumineuse stoffen etc. etc. Voor de litho’s, die later moeten dienen voor het versieren van 
aardewerk en die dus wel bestand moeten zijn tegen hoogere temperaturen, wordt nog steeds 
gebruik gemaakt van gekookte lijnolie, al of niet onder bijvoeging van siccatief.Vooral de aardewerk-
industrie gebruikt groote hoeveelheden. Daar de voornaamste fabrikanten Duitschers waren, werd 
tijdens den laatsten oorlog de Engelsche aarde-werkindustrie danig in het nauw gebracht door 
gebrek aan litho’s en waren speciale maatregelen noodig om de fabricage ervan te doen plaats 
vinden. Men kan op aardewerk altijd zien of van over-drukplaatjes gebruik gemaakt is of niet omdat 
het niet mogelijk is de diverse delen volkomen aan-een te doen sluiten. Bovendien zijn de 
teekeningen van verschillende stuks dan geheel gelijk, het geen bij beschilderen uit den hand nooit 
mogelijk is. De wijzerplaten van uurwerken van allerlei aard, groot en klein, worden vrijwel altijd 
gemaakt met overdrukplaatjes; ook de namen der leveranciers worden er op die wijze opgebracht. 
Van groot belang is de decalcomanie ook voor het 
maken van allerlei reclameborden op blik, die na 
bedrukken en vernissen dikwijls lang tegen 
weersinvloeden bestand zijn. Ook voor het 
aanbrengen van fabrieksmerken of versieringen op 
metaal (b.v. op rijwielen, naaimachines) wordt het 
toegepast. Speciale vermelding verdient de 
decalcomanie nog voor het versieren vanhout en 
papier, omdat door middel van steendruk vrijwel 
elke soort hout, marmer, etc. volkomen 
natuurgetrouw geïmiteerd kunnen worden. Ook bij 
kinderspeelgoed speelt het plakplaatje een groote 
rol, vooral omdat hier meestal sprake is van massa-
fabricage; hetzelfde geldt voor artikelen uit 
celludoïd, rubber...                             Techniek: decalcomanie  Maker P. Regout/ Sphinx , 1927.  
 
*Decalcomanie is een techniek om een afbeelding die is aangebracht op een oppervlak dat met een 
bepaalde verf-, kleur- of inktstof bewerkt is – soms overdekt met een lijmlaag – (in spiegelbeeld) 
over te brengen op een ander oppervlak. 
* Siccatief is een toevoeging om de droogtijd te verkorten. 
 
08-12-1927 Nieuwsblad van het Noorden. ONZE KALENDER - Deze week werd aange-vangen met de 
verzending van den kalender. Degenen, die reeds een exemplaar hebben ontvangen, zullen hebben 
gemerkt, dat de kalender voor 1928 in velerlei opzicht uitmunt boven die van voorgaande jaren. En 
daartoe bestaan o.i. redenen.We noemden n.l. 
dezen kalender een jubileumkalender, zulks met 
het oog op het 40-jarig jubileum, ’t welk het 
Nieuwsblad van het Noorden in het midden van 
het volgende jaar mag herdenken, samen-
vallende met het 45-jarig bestaan van de 
Drukkerij van den heer R. Hazewinkel Jzn. Dit 
heugelijke feit gaf ons aanleiding de firma 
N.Hindriks & Zn., Steendrukkers, Tuinbouwstr.  
 
“Jubileumkalender 1928 “-  Litho v.F.v. Wolde. 
 
alhier, opdracht te geven tot het samenstellen en 
vervaardigen van een kalender, toepasse-lijk op 
ons jubileum. We zijn van meening, dat 
genoemde firma, die door haar nieuwe tweekleuren-offsetpers geheel is ingericht voor dergelijk 
werk, daarin op uitstekende wijze is geslaagd en we brengen haar daarvoor een woord van hulde. 
Het schild en het dekblaadje zijn in steendruk uitgevoerd in 4 kleuren, de kalenderblaadjes zijn 
gereproduceerd in fotolitho en gedrukt in twee kleuren op de tweekleuren-offsetpers. Zij geven 
verschillende kiekjes uit de Noordelijke provinciën.Als merkwaardigheid willen we nog mededeelen, 
dat er plm. 20.000 kilogram papier noodig was voor de vervaardiging. Het zal ons aangenaam zijn, 
wanneer de kalender in den smaak onzer abonné’s valt en daardoor een plaatsje in huiskamer of 
kantoor wordt ingeruimd... 
 



21-12-1927 Nieuwe Rotterdamsche Courant - Het academisch stiefkind. 
Men schrijft ons: Ik begeer de edele kunst der lithographie te leeren. Daarom wend ik me tot de 
inrichting, die te dezer stede een afdeeling “Graphische Kunst” onderhoudt, onder leiding van, ik 
mag wel zeggen den bekwaamsten lithograaf, dien ons land op het oogenblik bezit. Deze afdeeling 
en deszelfs paedagogische en artistieke leider verklaren zich bereid mij in deze konste en den 
steendruk in te wijden. Tot zoover gaat alles op rolletjes. Mijn verbijstering begint eerst, wanneer ik 
mij naar het mij opgegeven adres spoed, gelegen in het vuilste straatje van Rotterdam. Ik bereik 
dezen aan Ars gewijden tempel langs zoet-rookige paardenstallen, langs muren, die de “terreur” 
verwenschen en aan welker voet porties roode kool beschimmelen. Over eenig keukenafval bereik ik 
een heining, waarin een deur, en waarop vermeld staat, dat zich hier de afdeeling “Graphische Kunst” 
bevindt. De electrische schel is in staking gegaan. Ik sta voor een tweede deur en kom in een 
kelderruimte, bijzonder geschikt voor een frauduleuse distilleerinrichting. In ieder geval voel ik iets 
lugubers, iets misdadigs in de spelonksfeer achter de bevroren ruitjes. Daar ik tevoren omtrent den 
te volgen weg nauwkeurig ben ingelicht, bestijg ik een duistere trap, open een klemmende deur en 
bevind mij in een koud en karig verlicht maar niettemin gordijnloos lokaal. Twee handpersen leeren 
mij, dat ik tot mijn bestemming ben doorgedrongen. Behalve eenige tafels ontbreekt hier al wat 
naar meubilair zweemt. Ik vind een doortocht naar een tweede lokaal, waar zich de hoop van 
Rotterdam’s kunstenaars-bent verzamelt om er op een steen te teekenen of te etsen naar levend 
model. De muren zijn schavotrood geverfd, maar met schimmel overwoekerd. Het houtwerk is 
eetketeltjes-blauw gekleurd, maar toen de caeruleum-pot leeg was, bleef er nog één parelgrijze 
deur over. Later bleek mij, dat er W.C.’s achter deze bonte deuren lagen, maar W.C. is eigenlijk het 
woord niet, daar er noch W, noch C geboden wordt in deze etablissementen. Zoolang mijn heugenis 
reikt, en dat is ver over een jaar, bleef dit teekenlokaal gespeend van dweil, zelfs van stofdoek-
interventie, hoewel een legende wil, dat er in de zomervacantie wel eens iets gereinigd wordt. 
Wanneer om 9 uur de werkzaamheden aanvangen, komt er in dit afgelegen succursale der kunst om 
half tien iemand de kachel aanmaken. Dat de Federatie van Bonden van naaktmodellen hiertegen 
nog niet gesputterd heeft, is mij een raadsel. Het is paedagogisch misschien wel goed gedacht onze 
jonge artisten in deze wereld niet al te zeer te verwennen met kachelgesnor of ander materieel 
welzijn. Wanneer de door mij gebezigde instrumenten eenige reiniging van noode hebben, vind ik 
hier of daar op den grond wel een oud hemd, waaraan ik dezelve afwisschen kan. Dit hemd ligt daar 
zoolang reeds het dweillooze tijdperk duurt. Wanneer ik mijn handen, besmeurd met Tusch of 
andere zwartselen, wil reinigen, vind ik een één-persoons sputterend gootsteentje en zoowaar kan 
ik van een week papiertje nog eenige draden groene zeep schrapen. Handdoeken ontbreken echter, 
zoodat hier neusdoeken hun functie eenigszins onsmakelijk overnemen. Wanneer het model “zoo 
akelig” is geworden van ’t lange staan, zoeken wij allemaal vergeefs een glas om haar een 
heilzamen slok water te reiken. Helaas onze goeiige nasporingen zijn vruchteloos. Vaatwerk is ons 
vreemd. De discipelen leeren hier de lithographie tegen een vrij hoog schoolgeld. Maar zij worden 

daarentegen gratis onderricht in de Bohème. Wij worden allemaal een 
Marcel of een Rodolphe en als er een gebrek aan planken is, die dienen om 
het contact tusschen hand en steen te vermijden, dan zijn ze opgestookt 
op dagen, dat we geen kolen meer hadden en ’t model begon te bibberen. 
Vive la Bohème! 
 
10-01-1928 Middelburgsche courant. 
De Nederlandsche Jaarbeurs deed voor 
de a.s. jaarbeurs (21 Febr. – 1 Maart) een 
reclameplaat maken, voorstellende een 
koningsarend in vlucht, die in zijn klauwen 
heeft omklemd de “U”, het vignet van de 
Nederlandsche Jaarbeurs. Zij is geteekend 
door A.J. van ’t Hoff. De plaat is in steen- 

                                    druk uitgevoerd. 
 
07-02-1928 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
Rotterdamsche Kring - Lezing Peter Alma - Voor de leden van 
den Rotterdamsche Kring hield gisteravond de heer Peter Alma een 
lezing over de grafische kunsten. Hij begon met die kunsten in drie 
groepen te onderscheiden: de hoogdruk, de diepdruk, en de 
vlakdruk. Hij vertelde vervolgens de welbekende anecdote van 
Senefelder en zijn op steen opgeteekend waschlijstje, wat 
aanleiding gaf tot de ontdekking van de lithografeerkunst in 1796. 
De lithografie mocht zich weldra in groote populariteit verheugen. 
Daumier heeft prachtige litho’s gemaakt, die iedereen kent. 
                                                                                            “Le Plaçeur” – Honoré Daumier 1842. 
 



14-03-1928 Het Vaderland. 
Ter gelegenheid der Uitvaartdiensten voor Jan Toorop, de vorige 
week in de O.L. Vrouwekerk aan de Elandstraat alhier gehouden, 
werden er ook, gebruikelijker wijze bidprentjes aan diens 
nagedachtenis gewijd en in ruimeren kring verspreid. Het plan bestaat 
voor familieleden en naaste omgeving van vrienden en kennissen 
kunst-zinnige exemplaren in steendruk te laten vervaardigen. Als 
motief voor dit prentje heeft de familie de keus laten vallen op 
Toorop’s afbeelding der 14e kruiswegstatie uit de bekende serie voor de 
Oosterbeeksche kerk vervaardigd. De firma Abrahamson, te 
Amsterdam, welke zich tijdens Toorops leven met de reproductie zijner 
werken belastte, zal ook bedoeld bidprentje in steendruk laten 
verschijnen. 
 
14-03-1928 Het volk.  
Een nieuw plakkaat van de 
K.L.M. 
Wij ontvingen de nieuwe affiche 
van de “Koninklijke 

Luchtvaartmaatschappij” met de titel “De vliegende  Hollander”. 
Reklametechnisch is het onderwerp een waardeerbare vondst, 
immers de figuur van den vliegenden Hollander is even 
internationaal populair als die van Ahasverus. Daar het plakkaat 
bestemd is om in verschillende Europeesche landen te worden 
gebruikt, moet men den inval bewonderen. De kunstschilder 
Jan Wijga heeft een knap ontwerp gemaakt. Het legendariche 
spookschip is in lichte neve-lige pasteltonen gehouden, 
waardoor de forsch geteekende vliegmachine met den donkeren 
romp des te scherper uitkomt. De steendruk is 
bewonderenswaardig. Slechts zelden hebben wij een zoo 
keurige uitgave en verzorging van een affiche gezien 
 
K.L.M. affiche “The Flying Dutchman” ontwerp Jan Wijga, 1928. 
 
27-05-1928 Nieuwe Rotterdamsche Courant - Nederlandsche Muziektentoonstelling - In het 
Kurhaus te Scheveningen is gister-middag officieel geopend de Nederlandsche muziektentoonstelling, 
georganiseerd door de Haagsche afdeeling van het Alg. Ned. Verbond. De tentoonstelling bestaande 
uit ongeveer 70 inzendingen is ingericht in alle zijzalen van het Kurhaus.Naast de muziek is er veel 

muziekliteratuur, boeken en tijdschriften. Zoo de serie 
beroemde componisten, die bij J. Philip Kruseman in 
Den Haag verschijnt en “muziek en musici in de 
caricatuur” van Cornelis Veth, eveneens bij Kruseman 
uitgegeven Van 
Toorop is er ook 
zijn teekening 
voor den omslag 
van Voormolen’s 
Beatrys. … 
 
 
De muziek voor 
Boutens’ 
Beatrys  
ontwerp Jan 
Toorop, 1921. 
 
                                                 
 
 
 

                                                A. Diepenbrock 1862-1921   
                                  componist, classicus, schrijver. 

 
 
 



 
 28-06-1928 Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij. 
Een nieuw plakkaat van de V.V.V. 
De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer heeft door Machiel 
Wilmink een plakkaat doen teekenen, waarmee zij de 
vreemdelingen wil opwekken Holland te bezoeken. De plaat, die 
het havenbedrijf tot onderwerp heeft, is uitgevoerd in fraaie 
pastelkleuren, voortreffelijk weergegeven in de lithografie van 
“Senefelder”, Amsterdam.  
                                                            
12-08-1928 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad. 
IN MEMORANDUM  H.J.HAVERMAN - 
Eergisteren nog naar zijn atelier en 
nog naar Scheveningen, gisteren, 
Zaterdag 11 Aug. 1928 om één uur 
na den middag dood. Gestorven 
zonder moeite en zonder pijnen; 
een gemakkelijk gemaakt einde van 
een hartlijder. Het einde van een 
der meest typische schilders uit de 
school van Allebé, en het einde van 
een levendigen, satyrischen geest, 
met een verscholen zachtheid!  

     ontwerper: Machiel Wilmink      Want dat beide was Haverman... 
                                                                                                               Nicolaas Beets  
                                                                                                   Litho van H.J.Haverman, 1901. 
UTRECHTSCHE JAARBEURS - Wij ontvingen de reclameplaat, 
geteekend voor de eerstkomende Utrechtsche Jaarbeurs, 
door Erna van Osselen en gedrukt bij de steendrukkerij 
Senefelder te Amsterdam. 
                          
26-02-1929 Nieuwe Rotterdamsche Courant - Het 
Lithografisch werk van August Allebé  Beschrijvende 
catalogus met inleiding. 
Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijks-universiteit te Utrecht, 
door Jhr. C. H. Stuers - Uitgegeven door de Ploeg te Utrecht 
1929. Wanneer eenige oud-leerlingen van de 
Amsterdamsche academie uit den tijd van prof. Allebé 
bijeen zijn, kan men er zeker van zijn dat vele van de 
jeugd-herinneringen, die dan worden opgehaald, betrekking 
hebben op den door allen zoo zeer gewaardeerden leraar. 
Allebé was dan ook een zeer bizonder man, die in hooge 
mate wist te boeien; vooral door zijn puntige gezegden, die 

zijn correctie, hoewel 
dikwijls niet aangenaam 
voor den leerling, steeds vruchtdragend deden zijn. Het eigenlijke 
werk van Allebé, zijn schilderijen, teekeningen en lithografieën, is 
nooit populair geweest, daarvoor is het te eigenzinnig en te oprecht 
en ook te weinig bekend; dat dus betrekkelijk zoo kort na zijn 
overlijden een jeugdig kunstgeleerde het lithografisch oeuvre van 
den professor tot onderwerp van zijn academischproefschrift zou 
kiezen, zal zeker niemand vermoeden... Terecht laat de heer de 
Stuers hierbij uit-komen van hoeveel gewicht Allebé’s verblijf te 
Parijs voor zijn werk is geweest, en wijst hij op den invloed dien 
Mouilleron op zijn lithografieeren heeft gehad. Uitstekend toont hij 
aan dat het Allebé nooit te doen was om een schilderij of foto, 
waarnaar hij een litho maakte, slaafs te copieeren, zooals de 
meesten van zijn tijdgenooten deden, maar hij zijn sujet herschiep 
in een grafisch kunstwerk, zonder ooit de techniek van het 
steenteekenen te forceeren..  
 
 “Nadagen” - Litho A. Allebé,1865.   
 

 



18-05-1929 Algemeen Handelsblad - KUNSTZAAL FETTER. 
J. G. Van Caspel begon als jongen te teekenen op “Felix Meritis” 
en was korten tijd op de Amsterdamsche Academie. Na zijn 
studiejaren kwam hij op de steendrukkerij Senefelder voor het 
ontwerpen van aanplakbiljetten, kalenders en klein drukwerk... 

                            
                                   Johann Georg van Caspel circa 1899. 

 
12-06-1929 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad.  
Nu onze populaire stadsgenoot mr. A.J.E. Arnold Bik 16 juni e.k. 
den dag herdenkt, waarop hij 50 jaar geleden te Utrecht in de 
rechten promoveerde, acht ik het een ongezochte gelegenheid te 
herinneren aan een vroege generatie van het geslacht Bik, aan 
twee jongelui, Adrianus Johannes (grootvader van onzen 
tegenwoordigen stads-genoot) en zijn broeder Jannes Theodorus 
Bik, die in ’t begin der vorige eeuw in Indië een merkwaardige 
loopbaan hebben gehad.In hun jeugd was het teekenen hun groote 

liefhebberij, zoodat toen in 
1815/16 Reinwardt zijn reis naar 
het Oostelijk deel van den Indischen Archipel (de Groote Oost) 
ondernam, zij als jonge “kunstteekenaars” werden toegevoegd aan 
de wetenschappelijke zending van prof. Reinwardt...  
Naar dit portret werden de bankbiljetten van 100 rupiah uit 1952 
gedrukt. 
 
Litho van C.C.A. Lastin 1835 naar potloodtekening van A.J.Bik. 
Drukker Desguerrois en Co. Dipo Negoro (1785-1855). De Javaanse 
prins Dipo Negoro leidde van 1825 tot 1830 een massale opstand 
tegen het Nederlands-Indisch bestuur. In de Java-oorlog verloren 
tienduizenden het leven. Dipo Negoro werd gevangen genomen 
tijdens de onderhandelingen met de Nederlanders en verbannen.  
 
26-07-1929 Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij - De 
nieuwste toepassingen der steendruk-kunst, die op die 

tentoonstelling van eeuw geleden begrijpelijkerwijze veel belangstelling wekten, beschrijft hij aldus: 
“Lithografische afdrukken in olieverf zullen in Duitsland misschien reeds ook wel bekend zijn. Honoré 
te Parijs heeft eene manier ontdekt, om de lithographie tot het afdrukken op porcelijn toe te passen, 
en er werd hem daarvoor een brevet van uitvinding uitgereikt. Alle mogelijke technische 
bouwstoffen tot de steendrukkunst waren in groote menigte te zien: persen, modellen van 
lithographische steenen uit alle oorden van Frankrijk. Senefelder toonde zijn bekende draagbare 
pers en zijn steen-papier. Van dezen uitvinder der lithographie werd in de Fransche berigten over de 
tentoonstelling van voortbrengsels der nationale nijverheid, nauwelijks melding gemaakt. Hem werd 
slechts eenige lof gegeven op een hoek van het berigt, hetwelk in een postcriptum achterna hinkt, 
en zelfs dit alleen, om, zoo als die berigtgevers zelven zeggen, ‘hunne onpartijdigheid aan den dag 
te leggen.’ Dat is een fraaije geregtigheid, die het zich tot eene verdienste aanrekent, van niet alle 
onregt gedaan te hebben, hetwelk haar vrij stond!”... 
 
15-10-1929 Nieuwsblad van het Noorden -De eerste 
tentoonstelling in dit seizoen van het Genootschap “Pictura” 
omvat Fransche kunst uit de laatste helft der 19e en het begin 
der 20e eeuw, uit het bezit van den Haarlemschen kunsthandel 
de Bois... Van Rodolphe Bresdin, de merkwaardige kunstenaar, 
voor wiens werk Redon zoo groote bewondering koesterde, is er 
een steendruk: de phantasie-rijke, wondermooie “Le bon 
Samaritan”, waarop de figuren in een lichte plek van het dichte 
bosch zijn uitgebeeld, dat groot gezien is, niettegenstaande de 
vele verrassende, rijke détails. De heer de Bois wijdde in den 
eersten jaargang van het “Maandblad van Beeldende Kunsten” 
een interessant artikeltje aan deze merkwaardige figuur, aan 
wien ernstige liefhebbers van de 19e eeuwsche prentkunst in de 
laatste jaren hun aandacht gaan schenken. Opmerkelijk, dat zijn 
werk, evenals dat van Redon in ons land eerder waardeering ons 
land eerder waardeering vond dan in Frankrijk...                              
                                                                               “Le bon Samaritan” Litho R. Bresdin, 1861. 
 



 
29-10-1929 De grondwet. 
Boekbespreking. Het Nieuwe Verkade’s Album – Van de bekende 
Verkade’s fabrieken ontvingen wij een nieuw album, waarin een 
voor de meeste menschen onbekend terrein beschreven wordt, n.l. 
het terrein der “paddestoelen”.  
Op hoogst kunstzinnige wijze beschrijft de bekende 
natuuronderzoeker Dr. Thijsse, het leven van deze in talrijke 
variëteiten voorkomende planten. Niet minder dan 132 kleine en 12 
groote platen – ontworpen door artisten als Voerman, Rol, en 
Koeman, - sieren het album, dat voor oud en jong een zeer 
gewaardeerd bezit zal zijn. De afwerking der plaatjes, de 
typografische verzorging van het geheel, waaraan de fa. v. Leen en 
Blikman en Sartorius hun beste krachten hebben gegeven, maken 
het album tot een juweeltje van boek- en steendrukkunst… 
  
 

23-11-1929 Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij. 
Jubileum van Jacob Kleile. Veertig jaar steendrukker. 
Op 3 December zal Jacob Kleile veertig jaar achter de 
steendrukpers van de firma Dieperink en Co. gestaan 
hebben. En niet aleen gestaan! Maar met hart en ziel 
gewerkt, want Kleile is een puike steendrukker, die nu 
de lithografie weer als kunstwerk wordt beoefend, tal 
van artisten van dienst is geweest. Hij kent zijn vak door 
en door en menige mooie druk is uit zijn handen 
gekomen. Nog niet alle artisten, die hem dank 
verschuldigd zijn, hebben zich bij den penningmeester 
van het feestkomitee met een bijdrage gemeld. Dit kan 
nog geschieden, door een postwissel te zenden aan het 
adres van den penningmeester, den heer A. Hemelman, 
1e Helmersstraat 98. 
 
23-11-1929 Leeuwarder nieuwsblad - DE REIS DOOR FRIESLAND. 
Een lithograaf van den ouden stempel - De historische ganzebrief van Piet Krediet, thans 
opnieuw uitgegeven door D.Nieuwenhuis en onlangs aangekondigd door Dr. Wumkes, vindt gretig 
aftrek. Vele ouderen, die in hun jeugd menig gezellig avondje met deze reis door Friesland hebben 
gesleten, koopen hem thans zoogenaamd voor hunne kinderen, doch inderdaad om de dierbare 
herinneringen, die er voor henzelf aan verbonden zijn. En waar deze ganzebrief in den familiekring 
op tafel kommt, daar geeft hij aanleiding tot velerlei vragen en beschouwingen en tot gesprekken, 
die ten goede komen aan de aarderijkskundige en historische kennis omtrent ons eigen gewest bij 

het opgroeiende geslacht.Toch verschilt deze nieuwe uitgave veel van 
de oorspronkelijke. Niet alleen was die in kleuren gedrukt, in de 
nationale nog wel, rood, (wit), blauw en oranje, doch de afdruk was ook 
veel scherper en duidelijker. Er zijn van die oorspronkelijken druk uit 
1880 nog slechts twee exemplaren aanwezig; zij getuigen op 
schitterende wijze, hoe vaardig de lithograaf Krediet met de teekenstift 
was, doch ook met hoeveel geduld, toewijding en nauwgezetheid deze 
steenteekening vervaardigd is. Tegenwoordig zou een dergelijke 
ganzebrief heel gemakkelijk in elkaar te zetten zijn. Een fotografie-
toestel en de moderne cliché-techniek doen wonderen. Doch Krediet 
moest al z’n 56 onderwerpen eerst schetsen en daarna uit de hand op 
den lithografischen steen brengen! ... 
 
24-12-1929 Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij - Nieuwe 
kalenders. 
Drukkerij Senefelder heeft een gelithografeerden kalender 
uitgegeven, geteekend door W. Arondeus. Ieder maandblad heeft een 
symbolische teekening, van toepassing op de stemming in de natuur; 
de oplossing is elke keer nieuw, soms iewat gezocht, maar toch 
getuigend van fijnen smaak en artistieke bezinning. Sommige bladen 
zijn prachtig van kleur en dekoratief uitstekend opgelost. Een kalender, 
die drukker en teekenaar eer aandoet. 
 

 


