
 
16-01-1930 Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij. 
Eerste vormen van de reclamekunst.  
Maar de uitvinding der steendrukkunst leidde het moderne tijdperk in. 
In de door de firma R.S. Stokvis en Zonen uitgegeven “Industrieële Tijdschrift” wijdt Wybo Meijer 
een interssante beschouwing aan het onderwerp “handel en affichekunst”. Wij hebben het in dezen 
tijd, met zijn enorme prestaties op technisch gebied, haast afgeleerd om ons ergens over te 
verwonderen… Reklame is van onze samenleving binnen een tijdsverloop van nauwelijks 12 jaren 
een absoluut integreerend deel geworden – haar te negeeren is uitgesloten – niemand onzer of hij 
komt er – willens of onwillens – dagelijks mee in aanraking.  
En de moderne mensch, die deze snelle ontwikkeling eens wat aandachtiger beschouwt en zich 
verbaast of misschien het hoofd schudt over de vindingrijkheid waarmee gedurig nieuwe vormen en 
middelen en… excessen worden uitgedacht, zal wellicht nog meer verbaasd zijn als hij hoort dat er 
onder al die vormen één in letterlijken zin reeds zoo oud is als de weg naar Rome! N.l. het affiche. 
Bij de opgravingen in Pompeï vond men muren met witte kalkvlakten, waarop met rood krijt 
allerhande bekendmakingen waren geschreven. Dit mogen wij dus wel den oer-vorm van het affiche 
noemen.  
Als overgangs-vorm vindt men in de middeleeuwen het uithangbord – al zou men dat ook kunnen 
beschouwen als de voorlooper van de lichtreklame. Met het affiche komt het slechts in zóóverre 
overeen, dat de teekening ervoor uit de hand werd vervaardigd, en dat het, vooral in den bloeitijd 
der gilden, menigmaal zeer kunstzinnige hoedanigheden bezat. 
Evolutie. De uitvinding der Steendrukkunst door Senefelder luidde het stadium in waaruit in latere 
jaren het affiche, zooals de huidige reclamekunst dat kent, zou ontstaan. De mogelijkheid van 
machinale kleurendruk, maar vooral die van veel sneller vermenigvuldiging dan voorheen, 
beteekende natuurlijk een ingrijpende omwenteling waarvan in de eerste plaats de handel 
profiteerde. 
Het is moeilijk precies vast te stellen wanneer de eerste handels-affiches werden gedrukt, zeker is 
echter wel dat daarin van kunst nog geen spoor was. De handel, voor zoover hij zich van het nieuwe 
procédé bediende, deed dat alleen om praktische en ekonomische redenen. Hij stelde aan het 
affiche dan ook slechts eischen van praktischen aard, om die van schoonheid maalde hij niet. 
Daarvoor was hij, zèlfs in dien voor aesthetika zoo groote aandacht hebbende tijd, tè nuchter. En al 
had misschien eens een kunstzinnig koopman een uitzondering willen maken en voor het 
vervaardigen van zijn affiche een kunstenaar willen engageeren, dan nog blijft het een open vraag 
of hij daarin geslaagd zou zijn. Want het standpunt: “Handel en kunst zijn antipoden”, was niet 
alleen dat van den koopman maar ook van de 
kunstenaars. Deze heeren vonden ‘t wèl zeer 
aangenaam, wanneer rijke kooplieden hen 
beschermden en hunne schilderijen kochten, 
maar zij hadden overigens een torenhoogen 
dunk van zich zelven en van hun beroep en 
van hun stand. Hun  “Kunstenaars-eer” 
gedoogde niet, dat zij zouden inlaten met iets 
zoo profaans als handel en industrie of hun 
talent in dienst daarvan zouden stellen. 
 
Originele litho van "Les Maitre de L'Affiches" 
serie. Gedrukt door Imprimerie Chaix, Parijs, 
1897. 
 
De schaduwzijde van den technischen 
vooruitgang was ook hier reeds, dat hij het 
zuivere handwerk in de knel bracht. 
Van de “vrije” kunstenaars, den schilder, den 
houtsnijder, den teekenaar, kan men zich een 
vijandige houding tegen de machine begrijpen. 
Hen was deze natuurlijk een doorn in het oog. 
Er waren dan echter nog de leden der gilden, 
de makers van gebrandschilderd glas, van 
uithangborden of van muurschilderingen, de 
decoratieve kunstenaars dus. Zij zouden 
wellicht ooren hebben gehad naar 
“samenwerking met de machine”. Maar zij 
stieten op de zakelijk-nuchtere principes van 
den koopman, die terdege berekende dat hij  



mèt de hulp der machine en zonder de bemoeiing van een ontwerper goedkooper terecht kon en die 
er volstrekt niet over piekerde of het resultaat dan minder smaakvol was.  
Men had dus een veelvuldige wisselwerking van ongunstige faktoren. De maatschappij wachtte op 
de pioniers. 
Ontwaken. Zij moest geduld hebben tot omstreeks 1870.  
Toen verscheen in Frankrijk het eerste affiche dat ontstond uit samenwerking van koopman en 
kunstenaar. Het was reklame voor “Lait Stérilisé” van de firma Quillot Frères, de kunstenaar heette 
Théophile Steinlen, een Fransch-Zwitser, die reeds naam had gemaakt door zijn sublieme 
teekeningen van katten. Deze omstandigheid is vermoedelijk wel de aanleiding geworden tot de 
opdracht van Quillot, die dezen kattenkunstenaar natuurlijk in verband met zijn melk-produkten 
zeer geschikt vond om een teekening voor hem te maken. Steinlen’s plaat is zuiver naturalistisch 
van uitbeelding, die “blik-vangende” faktoren er van zitten hoofdzakelijk in de kleuren, waarvan een 
warm-rood domineert. Toch voldeed het wel aan de bestemming.  
Aan Steinlen waren twee andere Franschen voorafgegaan. Jules Chéret en Alphonse Mucha van wie 
de eerste als grondlegger der affiche-kunst te boek staat, terwijl Mucha zich onderscheidde door, in 
tegenstelling met Steinlen en Chéret, zijne ontwerpen streng en meesterlijk te styleeren. Deze beide 
voorloopers werkten evenwel niet voor den handel. Chéret maakte biljetten voor de “Courses”, 
Mucha voor het tooneel, speciaal voor Sahra Bernhardt. 
Zij vallen dus buiten het besloten verband dezer verhandeling, zoodat Steinlen mag gelden als de 
eerste “handels-kunstenaar”. Tijdgenooten van hem waren Toulouse Lautrec en Wilette, maar ook 
zij ontwierpen – naar ik meen te weten – niet voor de industrie. 
Engeland het groote pionierskamp. In Engeland trad – ongeveer te zelfder tijd – de eerste handels-
affiche-kunstenaar op … zonder dat hijzelf dat vermoed had! Zijn naam is W.A. Orchardson. Hij was 
de maker van een “lief” schilderij, voorstellende een baby in ‘t bad die huilend en vruchteloos poogt 
een stuk zeep te grijpen dat naast de badkuip ligt. De groote zeep-fabrikant Pears zag het schilderij, 
hij kocht het en liet het in duizenden reprodukties als reklame-plaat voor zijn fabrikaat verspreiden. 
Pears verbeeldde zich, dat hij nu – een zeer artistieke affiche had verkregen – wat een groote 
dwaling van hem was. Want ook het schoonste schilderij zal nooit een goed affiche worden omdat 
het niet als zoodanig werd gemaakt. Met dat al kweekte hij met Orchardson’s schilderij een 
fabelachtige “goodwill”, en dáár was het hem ten slotte toch maar om te doen. 
 

    
   Gekleurde litho van Tom Browne voor het merk Johnnie Walker, 1900-1909. 
 

John Harsall was de man die in Engeland zich het eerst als “pur-sang” handelsaffiche-kunstenaar 
openbaarde. Ook hij had dit niet voorzien. Zijn oorspronkelijk beroep was schapenfokker in Canada, 
hij werd “ontdekt” toe hij eens “voor de aardigheid” op een tentoonstelling teekeningen inzond en … 
er alle bekroningen wegsleepte! Daarop vestigde hij zich èn zijn roem in Engeland, waar snel 
achtereen een menigte voortreffelijke affiches van hem verscheen. Door zijn latere benoeming als 



direkteur van een “black-and-white-art” school werd zijn produktieviteit minder groot. Zijn talent 
bewoog zich bij uitstek op het terrein van den humor, hij werd in zijn genre weldra door vele 
anderen gevolgd, Lawson Wood, Will Owen en vooral Tom Browne, die de schepper was van den 
onsterfelijken “Johnnie Walker” moeten van hen worden genoemd. 
En terwijl de affiche-kunst in Frankrijk na de eerste korte opleving weer rustig indommelde, 
ontwikkelde zij zich in Engeland met groot en onafgebroken élan tot een bloeiende beweging, die 
zich onderscheidde door de sterke individualiteit der verschillende kunstenaars èn door de groote 
voorliefde voor humoristische opvatting. 
Deze beide eigenschappen zijn altijd karakteristiek voor de Engelsche reklame-kunst gebleven. In 
heel het tegenwoordige dichtbevolkte kamp harer beoefenaars zijn er geen twee elkaars artistieke 
rivalen. 
Duitschland. Ook in Duitschland kwam nu al spoedig leven in de brouwerij. Hier gaf Lucian Bernhard 
den stoot aan een frissche, nieuwe richting, om op den voet gevolgd te worden door Peter Behrens, 
Ludwig Hohlwein, Klinger, Gipkens, Julius Diez e.a. Als merkwaardig verschijnsel mag opgemerkt 
worden, dat al deze kunstenaars van huis uit architekt waren, hun oog was dus getraind op de 
groote lijn en het groote vak. Daaraan moet worden toegeschreven, dat hun werk zich kenmerkte 
door groote soberheid van uitbeelding en door strenge vormbeheersing en tevens nog door hoogst 
zorgvuldige technische afwerking. Aan het bezit van bovengenoemde eigenschappen ontsproot ook 
als van zelf hun goede begrip van de essentieele eischen van een affiche dat immers juist door 
eenvoud zoo pakkend werken kan. De werkwijze van Bernhard c.s. toonde onderling veel 
overeenkomst. Zij deed ook in ons land langen tijd haar invloed gelden, vooral in de eerste jaren 
van den oorlog. Een gevolg van het feit, dat jonge Hollandsche reklame-kunstenaars die, omdat ze 
hier nog geen arbeidsveld vonden, naar Duitschland waren vertrokken, toen noodgedwongen 
vandaar terugkeerden.  
 
13-04-1930 Het Vaderland: Staat- en letterkundig nieuwsblad.                                                     
HET GOUDEN BOEKJE VAN SOESDIJK. ...Ik had al meermalen gehoord, dat er over Soesdijk een 
boekje moest bestaan in goden letters gedrukt, maar ik had dien gouden schat nog niet kunnen 
machtig worden... Ik had vernomen, dat de heer Belinfante in Den Haag een exemplaar bezat, en 
zie, tot mijn groot genoegen bleek de gelukkige bezitter bereid, het aan H.M. de Ko ingin-Moeder 
volgaarne aan te bieden. Het werkje  telt 40 blz.tekst, 3 steendrukplaten...Uit de opdracht, aan 
Koningin Anna  Paulowna, blijkt, dat de auteur op 6 Dec. 1841 (’s Konings verjaardag) aan Willem II 
eenige bladen in steendruk had aangeboden... 

 



01-06-1930 Algemeen Handelsblad. 
Onze Kleurendrukken op de Rotatiepers. Hoe zij technisch tot stand komen. Met de algeheele 
wijziging, die in het karakter van het dagblad in de laatste twintig jaren is ingetreden, heeft zich ook 
kranten-technisch een ontwikkelingsproces voltrokken, dat nog perspectieven laat voor groote 
mogelijkheden. Wil men met sommige ouderwetsche geesten het illustratief element in een moderne 
krant beschouwen als een zuiver symptoom van een onrustige tijd, die geen geduld meer heeft voor 
rustig lezen en daarom het beeld accepteert als den meest overzichtelijken en gecomprimeerden 
vorm van het nieuwsbericht, dan zou men thans andere aanwijzigingen moeten zien, die de 
verwachting rechtvaardigen, dat zelfs het gewone beeld in zijn zwart-wit tegenstellingen geen 
directe bevrediging meer schenkt aan een snelreageerend – en daarom tevens snel afgereageerd -
publiek, dat als rudimentair element uit zijn kindsheid gevoel voor en behoefte aan bonte kleur heeft 
overgehouden…  
Het kleurendrukken op rotatie-pers, behoort niet alleen tot de laatste vindingen in het krantenbedrijf, 
doch ook groote perspectieven opent in verschillende richtingen… 
Een andere ontdekking in de negentiende eeuw vormde de uitvinding van de chemigrafie, het 
chemisch-technisch procédé, waaruit ook de tegenwoordige illustratie-druk geboren is. Het spreekt 
vanzelf, dat het middel om beelden op metaal over te brengen en van deze weer te drukken, op 
verschillende wijzen werden toegepast en weer tot verdere ontdekkingen aanleiding gaf. Twee van 
deze, die speciaal voor kleurendruk in de laatste jaren van groot belang zijn gebleken, zijn de 
koperdiepdruk en de offset- of rubberdruk… 
Het ontstaan van een driekleurendruk. 

              
Nemen wij als voorbeeld het hierbij afgedrukte bouquet anemonen, dan ligt er tusschen het 
origineel en den krantenafdruk een technische weg in vijf étappes. De eerste daarvan komt voor 
rekening van den fotograaf, die gewapend met camera en drie kleurfilters – voor hen, die het 
fotografisch resultaat direct wenschen te kennen volgens een der proceedés als Lumière of JosPé – 
het beeld driemaal gefotografeert, telkens door een andere kleurfilter, zoodat een drietal platen 
ontstaat, waarop resp. het gele, het roode en het blauwe beeld van het gefotografeerde kleurmodel 
is vastgelegd. Elke kleur toch in de natuur is in die drie kleuren te ontleden. 
De volgende étappe bevindt zich in het atelier van den clichémaker. Deze voorziet allereerst de 
gemaakte opnamen van raster… 
Het derde gedeelte beweegt zich uitsluitend in de “keuken van de krant”. De “stereotypie” heeft de 
mogelijkheid geschapen, dezelfde bladzijde, met dezelfde beelden, doch dan in gebogen ronden 
vorm te vermenigvuldigen. Men bedient zich daartoe van een vochtig cartonnen vel ter grootte van 
een bladzijde, de “matrijs”, legt dit op den “vorm”, een ijzeren raam, waarin schrift en cliché in 
metaal samen de pagina vormen, brengt dit met eenige vilten doeken bedekt onder een 
hydraulische of andere pers, die ter verdamping van het vocht in het carton verwarmd is, en een 
druk van eenige honderdduizenden kilo’s zorgt ervoor, dat het in metaal negatieve beeld positief in 
het carton zichtbaar wordt. Men behoeft dit cartonnen vel slechts te buigen, in een half-
cylindervormig gietapparaat te plaatsen, gesmolten lood toe te laten, en het beeld in het carton 
vormt zich weer negatief op een looden, half-ronde plaat. Twee van deze platen samen sluiten 
precies om een “roteerenden” cylinder en de mogelijkheid is er, om door invoering van een 
eindelooze papierstrook de geïnkte platen met een duizelingwekkende snelheid af te drukken… 
 
24-10-1930 Algemeen Handelsblad - EEN NIEUWE VAKFILM. 
 Van het Lito- en Chemigrafisch bedrijf. Telkens weer komen nieuwe bedrijfsfilms onze aandacht 
vragen...Thans hebben de Ned. Lito- en Chemigrafenbond en de Ned. Typografenbond een film van 
hun bedrijven laten maken. De heer J.Th. A. v.d. Wal vervaardigde de film, waarvan wij heden-
morgen in “De  Uitkijk” het eerste deel, dat inzake het litho- en chemigrafisch bedrijf, hebben gezien 
ter lengte van 2100 m. – 1600 m. komen er nog bij inzake de typografie. De bedoeling van de 
nieuwe film is uitsluitend geweest het personeel der eigen en aan verwante bedrijven en de 
familieleden van dat personeel een beeld te bieden van het werk van den dag. Want er zijn een 
groot aantal branches in de grafische vakken, en steendrukkers, chemigrafen en typografen weten 
bijvoorbeeld al heel weinig van elkaar vakken af. De film laat allen nu alles in behoorlijke volgorde, 
met duidelijke teksten, fotografisch voortreffelijkweergegeven, zien... Vertoond werden ons 
hedenochtend de werkzaamheden in de illustratie-bedrijven: lithografie, steendruk, chemigrafie, 
blikdruk, de vervaardiging van waarde- en behangselpapieren... 
( J.Th.A. van der Wal  13 aug. 1904 – 14 sept.1974. Nederlandse filmmaker en eigenaar van 
productiemaatschappij Walco. Ook regisseur van o.a. Sjors van de Rebellenclub met Vacantie 1939.) 



 
 
28-10-1930 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad -STEENDRUK. 
 Emmanuel Smeet’s Steen- , Boek-, Offsetdrukkerij en Cartonnagefabriek te Weert. 
In 1830 werd de eerste grondslag van deze zaak gelegd door Jan Mathaeus Smeets en de drukkerij 
opgericht met een handpers en de noodige letters. In 1885 waren er reeds 4 steendrukhandpersen, 
een boekdruksnelpers en een boekdrukhandpers in gebruik. In 1907 waren de nieuwste machines 
gemonteerd en hadden eigen electrisch licht en centrale verwarming respectievelijk de hun 
toekomende plaatsen opgeëischt. De 
toen geplaatste stoommachine, 
gebruikt om de andere machines aan 
te drijven, werd in 1919 geamoveerd 
en vervangen door een Crossley 
Dieselmotor en moderne machines 
bijgezet o.m. een Linotype van groote 
capiciteit. In de laatste jaren werden 
de zaken op verrassend groote schaal 
uitgebreid en in 1930 werd de grootste 
en meest moderne tweekleuren offset 
in werking gezet. In acht uren drukt 
deze machine 3.200.000 etiketten, 
inwikkels of sigaren-doosjes ca. 9 bij 
12 cM. groot in twee kleuren.                                  
Het personeel bestaat uit ongeveer 
200 personen en de fabriek beslaat 
een oppervlakte van 4000 M2.  De 
showrooms te Weert, Amsterdam en                           De directie einde jaren 1920.  
Londen getuigen van hetgeen Smeets’       v.l.n.r. Henri, Jozef, Emanuel en Herman Smeets. 
Steendrukkerij speciaal op gebied van  
reclamewerk met zijn nieuwe vormen praesteert. Vooral Nederlandsch koloniaal gebied en Britsch-
Indië werden groote afnemers van verpakkingen voor de sigaren-industrie, terwijl menig Engelsch 
toiletartikel verpakt is in de kleurige emballage van Weertsch fabrikaat. 
 
05-11-1930 De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad. 
 Aloys Senefelder, de uitvinder der steendrukkunst (Lithographie), kwam in zijn vroege jongelings-
jaren – hij was 5 November 1771 te Praag geboren – naar München, waar hij aan het tooneel ging, 
dat hij echter na enige jaren verliet. Hij vond werk in een drukkerij, en wijdde aan het drukkersvak 
zijn volle aandacht. Snel maakte Senefelder daarin groote vorderingen, zoodat hij in korten tijd een 
zeer bekwaam drukker werd, die altijd naar verbeteringen en nieuwigheden zocht. Hij slaagde er na 
tal van mislukkingen en teleurstellingen de steendrukkunst uit te vinden, en daarna zijn uitgevonden 
methoden te verbeteren, waarna hij te München een steendrukkerij oprichtte. Hij nam zijn beide 
broeders, Theobald en George, in zijn zaak, die hij, in samenwerking met den hofmusicus Gleissner, 
een groote uitbreiding gaf. Tezelfdertijd, in 1799 kreeg hij van den Keurvorst van Beyeren het 
privilege voor het drukken van muziek. Kort daarna traden Senefelder en Gleissner, wier Münchener 
steendrukkerij niet het verwachte succes had, in verbinding met den muziekuitgever André, te 
Offenbach, die Senefelder 2000 Thaler voor zijn uitvinding betaalde. Deze vestigde zich in genoem-
de stad en ging een maatschap aan met André. Deze zaak nam echter ook niet op en in 1800 ging 
hij met zijn broeders naar Weenen, waar hij met Gleissner weder in de notendruk ging. Daar de 
winst echter de onkosten niet dekte, werd de zaak opgeheven en Senefelder verkocht zijn eerder 
genoemd privilege aan Steiner te Weenen, en sloot met de Gebroeders Faber, die te St. Pölten een 
katoendrukkerij hadden, een voordeelige overeenkomst. In 1806 kwam hij op verzoek van Freiherr 
Cristoph van Aretin, naar München, waar hij met Gleissner een nieuwe steendrukkerij oprichtte en 
die spoedig tot bloei bracht. In 1809 kreeg Senefelder het opzicht over de, onder directie van Utz-
schneider opgerichte steendrukkerij van landkaarten voor het kadaster, op een levenslange jaar-
wedde voor zichzelf en Gleissner, en bovendien het verlof om ook zijn eigen drukkerij te drijven. 
Senefelder wijdde zich nu aan de verdere ontwikkeling van zijn kunst, die hij – voor zijn tijd – tot 
groote volmaaktheid bracht. In 1826 vond hij zogenaamden  “Mosaïkdruk” uit, de kunst om van den 
steen in kleuren te drukken. Hiermede verkreeg hij op papier copieën van olieverf-schilderijen, 
welke copieën de origineelen prachtig nabij kwamen; in 1833 gelukte het hem de aldus op steen 
gereproduceerde schilderijen op doek te drukken. Ook schreef hij een zeer goed “Leerboek der 
Lithographie”. Senefelder stierf den 26sten Februari 1834 te München. Aldaar en te Berlijn werden 
monumenten voor hem opgericht. 
 
 
 



22-11-1930 Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij. 
Grachtenboek van Caspar Philips Jacobsz. - Herdruk door Amstelodamum. 
Het Genootschap Amsteldamum heeft een getrouwen herdruk in steendruk-uitvoering in het licht 
gegeven van het Grachtenboek van Casper Philips Jacobsz., verschenen in 1771. 
Dit plaatwerk vertoont alle huizen op de Heeren- en Keizersgracht in het laatst van de 18e eeuw en 
is uitgevoerd in groot folio formaat met 24 uitslaande platen in gecartonneerden band. 

                
  Zeer zeldzame eerste editie van de zogenaamde “Grachtenboek” door Casper Philips Jacobsz. 
 
09-12-1930 Algemeen Handelsblad – “De Reclame” 
Het Genootschap voor Reclame laat ditmaal haar officieel orgaan “de Reclame” als speciaal steen-
druknummer verschijnen. Tal van bekende mannen op het gebied van de steendrukkunst hebben 
bijdragen voor dit nummer gezonden. Huib Luns schrijft over “de lithographie en de kunstenaar”. 
Chéret, Toulouse-Lautrec, Steinlen, Willette en Léandre worden speciaal door hem gehuldigd als 
groote lithographen. Hij kan zich echter niet vereenigen met den soms wat al te streng doorge-
voerden wensch van de kunstenaars om zelf hun affiches op steen te willen brengen. H.v.d. Masch 
Spakler vertelt op onder-houdende wijze over het leven van Senefelder (1774-1834) de groote 
pionier van deze drukkunst, de man die de eerste was die het scheikundig bewerken van steen heeft 
uitgevoerd. “Oorspronkelijk tooneelspeler en schrijver, doch zonder succes, was hij gedwongen op 
andere wijze in zijn onderhoud te voorzien. Hij bezat eenige oppervlakkige kennis van de 
typographie en graveerkunst en hierop wierp zich geheel het pogen van zijn verbeelding. Hij 
graveerde op metaal, etste het op duizend manieren, stelde de onmogelijke mengsels samen en 
zocht naar middelen om het kostbaar materiaal door ander te 
verangen. Hij kwam metaal te kort en nam steen, om tot een 
resultaat met reliefgravure te geraken. Met den steen 
verkreeg hij zijn eerste resultaten”. M.A. Jacobson vertelt in 
een vlot geschreven artikel over den grooten invloed die de 
toepassing van den steendruk op de verpakkingstechniek 
heeft geoefend vanaf den tijd dat oude kranten vrijwel het 
eenige verpakkings-materiaal vormden, en de winkelier voor 
terugge-brachte grauwe onbedrukte puntzakken, we altijd 
graag bereid was de kinderen een paar zuurtjes in ruil te 
geven! Van J.H. van Kampen bevat het blad een korte 
beschouwing over de vlakdruk, terwijl A. van Leer de 
beteekenis van de “offset” in het hedendaagsche  leven 
behandelt, en een met illustraties verduidelijkte uiteenzetting 
geeft van de offset-methode.Voorts bespreekt dr. Joh. Van 
Gogh de voorwaarden waaraan een affiche moet voldoen en 
de psychologische beteekenis van het affiche. 
 
                                          ontwerp:C.Mandersloot,ca.1930      
 



09-12-1930 De Telegraaf - NEDERLANDSCHE LITHOGRAFIEËN - Uit het tijdperk 1880-1910. 
Expositie Sted. Museum te Den Haag - Het tijdperk, dat door deze tentoostelling wordt vertegen-
woordigd is voor Nederlandsche lithografie hoogst belangrijk. Belangrijker zeker dan het vorige: 
belangrijker ook wel dan de onze. De Nederlandsche beeldende kunstenaars van ’80 en ’90, die zo 
open stonden voor de uitingen van geestelijk leven in het buitenland, moesten wel de neiging 
hebben om zich ook nog anders uit te spreken dan in het tableau de chevalet; ook de democratische 
strooming, die toen door de intellectueelen voer, moest hen wel brengen tot de grafische, de 
vermenigvuldigende kunst. En de steendruk had dit nog op de etskunst vóór, dat hij zich evenzeer 
leende tot uitdrukkingsmiddel voor de impressionistische, improviseerende, als voor de decoratieve, 
styleerende kunst. Het kon ook niet anders of in een land van picturale kunst bij uitnemendhed 
moest men inzien, dat een vorig geslacht de mogelijkheid der lithografie in de verste verte niet  
had uitgebuit.Slechts een paar lithografieën in een 
vorige periode doen eigenlijk het prachtige procédé recht 
wedervaren. Het zijn het bekende door Thijs Maris zelf 
bijgewekte prentje van F.H.Weissenbruch Dzn., en de 
enkele mooie portretten door August Allebé, die zoo 
veler leermeester was. Een van onze beste lithografen, 
die toch juist van 1880-1890 zijn beste werk gaf: Jan 
Holswilder. Misschien omdat in ditzelfde museum niet 
lang geleden van hem een aparte tentoonstelling was. 
Het is merkwaardig, dat de “Bekende Tijdgenooten”-
serie van Jan Veth juist begint in den tijd van zijn 
overgang van het tonalistische naar het strenger lijnwerk, 
van het impressionisme naar de zakelijkheid... Vincent 
van Gogh’s éénige lithografie, “de aardappeleters” en 
grafische reprise, geen copie, treft door een mindere 
norsheid van doen dan zijn teekeningen uit dien tijd 
hebben: het materiaal heeft aan zijn handschrift 
geslepen. 
 
Wijding van het Bisschoppelijk Paleis, genaamd “het 
Rijksmueum te Amsterdam” Litho van  Jan Holswilder , 
1885. 
 
30-12-1930 De Telegraaf - NIEUWE KALENDERS - De voorboden van het jaar 1931. 
...Waarschijnlijk is de heerschende malaise er oorzaak van, dat voor 1931 het aantal 
reclamekalenders opvallend kleiner is dan anders. Alleen doet een dergelijke malaise een nog 
levendiger behoefte gevoelen aan levens-vermooiing, aan de kleine prettige dingen die ons leven 
veraangenamen. Bijvooreeld aan fleurige, zonnige kalenders, die telkens als men ze beziet een 
seconde verpoozing geven. Daar is gelukkig toch wel keuze genoeg in. In de eerste plaats wel wat 
betreft kalenders met reproducties van picturale en grafische kunstwerken. Daar hebben wij 
bijvoorbeeld de Jan Toorop-kalender (Felix P. Abrahamson, Amsterdam), welke vier bladen met 
duidelijke teekeningen bevat; Zes dierenstudies teekende H. Verstijnen ( eveneens voor F. 
Abrahamson) voor een eenvoudige, maar doeltreffende kalender, die tevens veel afwisseling brengt. 
Chr. le Roy teekende op steen twaalf bladen voor een Biologischen kalender, waarbij hij ook een 
uitvoerige toelichting in druk uitgaf. Het zijn knappe vogelstudies, die onmiddellijk den ervaren 
dierenkenner doen vermoeden. (Uitgave C. Misset, Doetinchem).      

                          
       Litho: Jan Toorop.                Litho: Henri Verstijnen         “Meerkoet” – Litho:  Chr. le Roy 



	  
12-09-1931 Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad - Moderne kunst aan het volk. 
                                 Een collectie steendrukken tegen populaire prijzen. 
Van cultureel standpunt beschouwd is het oprichten van een nieuwe vereeniging tot verspreiding 
van goede kunst in het gezin van den arbeider (en middenstander) ten zeerste toe te juichen.  
Temeer, daar deze vereeniging nu eens niet uitsluitend door “cultureele”, maar door “artistieke” 
persoonlijkheden in het leven werd geroepen, - en wel door kunstenaars die den smaak der massa 
willen kuischen, die de kunst willen propageeren in den geest van onzen tijd. Vier namen drukken 
het etiket op de jonge vereeniging, die haar producten zonder eenig ander etiket de wereld inzendt. 
Het zijn A. Colnot, D. Filarski, Jelle Troelstra en Matthieu Wiegman, de meesten hiervan bekend in 
de laatste étappe onzer vaderlandsche kunstbeoefening. Als eerste aankondiging van hun streven 
hebben zij bij den uitgever Krak te Alkmaar een serie van acht litho’s uitgegeven, litho’s door hen 
zelve op den steen geteekend en onder controle afgedrukt... 
 
28-11-1931 Leeuwarder courant -De eerste steendrukker. 
Het was 6 November 160 jaar geleden, dat Aloys Senefelder te Praag werd geboren. Men zou hem 
voor een Tjech houden en Zwitserland wilde de eer hebben Senefelder een landgenoot te kunnen 
noemen, maar hij is een Duitscher. Niemand heeft kunnen voorspellen, dat deze man eens de eerste 
steendrukker zou worden.Hij begon, nauwelijks den kinderschoenen ontwassen, op het tooneel. 
Maar Thalia vlocht hem geen lauwerkransen en daarom verliet hij het tooneel, ging zijn geluk bij 
Erato zoeken en werd tooneelschrijver. Maar ook Erato wou niets van hem weten en toen zei hij 
voor goed het tooneel vaarwel. De weg ging eerst bergafwaarts, doch dat duurde niet lang, want 
Senefelder was een vindingrijk man. Toen hij n.l. pogingen deed om een zoo goedkoop mogelijke 
methode voor het drukken van muzieknoten te vinden, vond hij den steendruk uit, die een gewel-
dige vooruitgang, vergeleken met de toemalige drukmethode, beteekende, want de noten moesten 
in koper worden gestoken. Hij richtte nadat hij zijn uitvinding had volmaakt, met den hofmusicus 
Gleissner een drukkerij te München op, waarmee hij al spoedig naar Offenbach trok, om daar een 
nieuwe drukkerij op te richten. Gleissner bleef hem ook trouw, toen de onrustige geest van 
Senefelder naar de stad Weenen verlangde, waar weldra een drukkerij de namen van beide mannen 
droeg. Zeven jaar later was hij toch weer in München, waar hij in 1809 tot inspecteur van de 
koninklijke steendrukkerij voor het drukken van landkaarten werd benoemd. Nadat hij reeds de 
meeste soorten steendruk had gevonden en toegepast, gelukte hem eindelijk, in 1826 het drukken 
van gekleurde platen en in 1833 werd deze druk toegepast op linnen. Deze kunst oefende hij niet 
meer dan een jaar uit. Op den 26 sten Februari 1834 nam de dood hem de lithografische steenen 
onder de hand weg. Zijn leerboek der lithografie, dat thans nog, ondanks den geweldigen 
vooruitgang der druktechniek, weinig aan beteekenis heeft verloren, is eveneens als zijn 
“Behandeling der overdrukken op de kleine lithografische handpers”, zoowel een monument op geen 
enkele wijze in de schaduw wordt gesteld door de steenen gedenkteekens te München. Berlijn en 
Solenhofen, waar hij de benoodigde fijne steensoort vond. 
 
04-12-1931 Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad. 
Een vergeten kunstenaar. Prenten en teekeningen van Rodolphe Bresdin. Wie wist er buiten den 
eigen kring van zijn omgeving iets van den in het jaar 1885 op 63-jarigen leeftijd overleden 
Franschen teekenaar Rodolphe Bresdin? De officieele en ook 
schrijvende kunstwereld achtte hem der vermelding niet 
waardig, totdat de Fransche dichter Baudelaire hem onder zijn 
bescherming nam en voor de erkenning zijner talenten kon 
werken… Moeilijk is het zich een juist beeld van Bresdin’s werk 
te vormen. Een zijner landgenooten noemde hem eens 
“l’inextricable (den onontwarbaren) graveur”. Zijn tijdgenooten 
konden niet altijd apprecieeren, wat deze Bohémien aan het 
licht bracht, die zich aan geen traditie of aan geen enkele 
richting stoorde, die zich van een meegaan met den smaak des 
tijds zoo weinig aantrok, dat hij liever armoede leed dan er aan 
toe te geven. Hij was klassiek en romantiek tegelijk, hij benutte 
op even gladde wijze een stuk doodendans van Holbein, als een 
Christus-ets van Rembrandt. Zelfs behoort zijn door den 
middeleeuwschen doodendans geïnspireerde “Comédie de la 
Mort” en zijn Barmhartige Samaritaan met zijn Rembrandtesken 
inslag tot de sterkste producten van zijn teekenpen.  

 
             La Comédie de la Mort, 1854. Litho: Rodolphe Bresdin. 
             Hij wordt beschouwd als de Protosurrealist. 

 



Bresdin is een der hechte steunpilaren geweest van de in zijn bloeitijd opkomende steendrukkunst. 
Veruit de meeste zijner prenten zijn op steen geteekend. Zijn beste werken zijn in deze techniek 
gereproduceerd en wel met zoodanige fijnheid en zulke sterke contrasten, dat men ze oppervlakkig 
als ets of kopergravure zou kunnen aanzien. In de behandeling b.v. der boomen voor zijn 
Barmhartigen Samritaan wordt het gebladerte der boomen met zulke nauwgezetheid behandeld, dat 
men geneigd zou zijn, het voor monnikenwerk te schelden als de artistieke waarde van het geheel 
niet juist door het effect hiervan bepaald werd. 
Dat overigens het landschappelijke in hem een dichterlijken weergever vond, bewijzen zijn 
verbeeldingen van “ De stad met kathedraal”, die hij zowel met de etsnaald als op steen gegeven 
heeft en die een pittoresk gevoel van hooge waarde verraden. 
Hoe hij verre van de werkelijkheid stond en van de eischen des tijds, bewijst zijn project voor een 
Canadeesch bankbiljet, door hem ontworpen, toen hij, ten einde raad, met zijn heele gezin naar 
Amerika vertrokken was, om daar zijn fortuin te zoeken…     O. 

 
22-12-1931 De Gooi- en eemlander: nieuws- en advertentieblad -H.M. KRABBÉ. 
Hedenochtend is te Amsterdam in den ouderdom van 63 jaar overleden de kunstschilder H.M. 
Krabbé, vice voorzitter van de Vereeniging St. Lucas. Te Londen uit Hollandsche ouders, 4 Mei 1868 
geboren, kwam hij met zijn ouders naar Amsterdam en ging naar de Quellius-school aldaar. 
Ondertusschen was de knaap een groot liefhebber van Artis geworden en van elk Artis-bezoek 
bracht hij aardige krabbels mede. Op zekeren dag ontmoette hij er Aug. Legras en deze, ried hem 
aan de lessen der Academie te volgen. Krabbé knoopte dit in zijn oor, liet zich stilletjes zes weken 
onderricht geven, waarna hij examen deed voor de Academie en…slaagde! Alleen met het 
modelschilderen zat hij na den academie-tijd merkelijk te tobben. Op 20-jarigen leeftijd geheel 
zelfstandig, bezat hij geen geld om de vrij-dure modellen te betalen, maar hij wist raad en ging de 
kazernes bezoeken. In Naarden en Amsterdam vond hij in de soldatenkazerne goedkoope modellen 
genoeg en hij studeerde er naar hartelust. Meermalen is hij later op zijn soldatenstudies 
teruggekomen, waaraan 
het zeker te danken is, 
dat de firma Senefelder 
aan Krabbé opdracht gaf, 
voor 1916 een kalender 
op steen te brengen, 
welke betrekking had op 
de mobilisatie, en waarin 
Krabbé een beeld gaf 
van een soldaat in het 
gewone, 
maatschappelijke leven…  
 
 
 
 
 
 24-12-1931 Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad - Kerst-tentoonstelling der V.U. 
Moulijn’s litho’s de artistieke kern: In haar clubhuis aan den Westzeedijk heeft de Rotterdamsche 
Volks-universiteit haar traditioneele Kerstmistentoonstelling geopend. De steendrukker Moulijn de 
gelegenheid het publiek in kennis te stellen met het op steen geteekende en van den steen gedrukte 
kunstwerk, en bij dit publiek voor deze reproductieve kunst belangstelling te wekken. Deze door 
Senefelder op het laatst der 18e eeuw uitgevonden techniek, die na een betrekkelijk kortstondig 
bloeitijdperk, in onverdiende verdrukking kwam, heeft zich sedert den aanvang onzer eeuw weer 
hoger opgewerkt en vooral op artistiek gebied verdienstelijke beoefenaars verworven. Naast de 
ontwerper van het plakkaat, die er een ideale 
uitvoerder en vermenigvuldiger in vindt, staat thans 
ook de kunstenaar, die zijn inspiratie op den blanken 
steen vastlegt en zelf het overbrengen ervan op het 
door hem gekozen papier bezorgt en bewaakt. Een 
onzer meest verdienstvolle meesters van den steen 
is ongetwijfeld de heer Moulijn, die de leider is van 
de desbetreffende klasse in onze academie en die 
zich een naam in Nederland en daarbuiten gemaakt 
heeft.  
                        “Verlaten Tuin”  Litho:Moulijn,1931.  
 
Hij heeft dien naam eer willen aandoen door een 
collectie van zijn kunst-drukken ten toon te stellen, 



waaruit de zuiver artistieke mogelijkheid van zijn techniek overtuigend bewezen wordt. Moulijn toont 
zich voor alles de precieuse kunstenaar, die zijn onderwerpen liefst kiest, waar hij ze met fijne 
detailleering tot een gevoelig geheel kan maken. Zoo is het met de premieplaat, die den leden der 
Volksuniversiteit voor dit jaar tegen gereduceerden prijs ter beschikking wordt gesteld, een met fijn 
loover overgroeide tuinpoort, in den lichten geest der Fransche rococo. Dat hij ook andere 
onderwerpen en andere stem-mingen beheerscht, blijkt uit verschillende tentoon-gestelde bladen, 
uit de romantieke plaat der twee oude boomen, door de storm heftig bewogen, die een stemming 
wekt aan die van Rembrandt’s ets der “Drie boomen” verwant. Overigens is de boom en met name 
de verweerde wilg blijkbaar het meest gezochte en met liefde behandelde en gedétailleerde 
onderwerp van de kunstenaar.  

 
06-01-1932 Het Vaderland: staat- en letterk. nieuwsblad -
Kalenders. 
De Senefelder Kalender (uitgave N.V. Drukkerij Senefelder te 
Amsterdam) is dit jaar gelithografeerd door Erna van Osselen. Zij 
heeft op de maandbladen de kleurenpaars, blauw, groen en bruin 
laten domineeren voor de verschll-lende jaargetijden en deze 
overheerschen ook vrijwel in de landschappen, die zij op de bladen 
teekende.	  Is de poging prijzenswaardig, toch herinneren wij ons 
heel wat mooiere kalenders 
van Senefelder. De cijfers zijn 
duidelijk. 
                                           
08-02-1932 De Tijd - 
Reclamebiljetten. 
Teneinde het Nederlandsche 
publiek tot het verstrekken 
van meerdere giften op te 
wekken, heeft het Nationaal 
Crisis-comité besloten 5000 
reclamebiljetten door 
Nederland te verspreiden. 
Deze reclamebiljetten door de 
onderstaande Nederlandsche 
industrieelen geheel 
belangeloos aangeboden.	  De 

N.V. Senefelder te Amsterdam verzorgt de lithografie en het 
drukken. De Fa. Van Gelder en Zonen levert het papier, de N.V. 
van Son’s Inkt- en Verffabrieken  te Hilversum, de verf, terwijl 
Coppens’ Adviesbureau te Amsterdam het ontwerp maakte. 
Deze biljetten zijn dus geheel van Nederlandsch fabrikaat.                                  
Ontwerper Han Coppen 1932.    
 

10-06-1932 Haagsche courant. 
Advertentie – STEENDRUKPERS. Te koop 
Steendrukhandpers en Lithograf. Steenen contant, ƒ80,-. Te 
zien Nieuwe Molstraat 4 Telefoon 116493. 
                                                    
28-06-1932 Algemeen Handelsblad.  
UITGAVEN IN VOORBEREIDING - Onder de titel “Van Prenten 
en Platen” zal binnenkort een boekwerk ver-schijnen, dat de 
origineele en reproduceerende grafische technieken be-
handelt. De tekst is geschreven door Jan Poortenaar, waarbij 
de firma’s Van Gelder & Zonen, Van Leer & Co., Nauta & 
Haagen, Enschedé & Zonen,  Ned. Rotogravure Mij., 
medewerkten. Dertig specimina van procédé’s zijn er in 
opgenomen bij 80 illustraties, waarbij deze firma’s en 
drukkerij Buys & Zoon, Dieperink & Co., N.V. Schnabel, 
Senefelder, Spin & Zoon te  A’dam en Meyer te Wormerveer 
behulpzaam waren. Prof. J.J. Aarts droeg een kopergravure, 
Wierink vier litho’s bij, de Amsterd. Grafische school en de 
Ver. Tot bevordering der Grafische kunst werkten evenzeer 
mede. 
 
 



 
06-12-1932 Het Vaderland.  
 AFFICHE MELODIE DER VERTEN - De N.V. H.P. Leopolds Uitgevers-
Mij zendt ons een zéér geslaagd affiche voor het werk van Johan 
Fabricius: Melodie der Verten, dat het vervolg vormt op: Komedianten 
trokken voorbij. J. Sollema teekende een zwierige gestalte, die over 
eenige Italiaansche dorpshuisjes heenstapt. In blauw en zwart op een 
wit fond, is het affiche van een sympathieken eenvoud en tevens 
sierlijk en de aandacht trekkend. Een geslaagd ontwerp, dat door 
Senefelder uitstekend werd gedrukt. 
                                          
ontwerp: Joop Sjollema (1900 -1990). Hij was behalve kunstenaar ook 
schrijver van beschou-wende artikelen over moderne beeldende kunst 
en speelde een grote rol bij de ontstaan van het Museum “Henriette 
Polak”. 

 
24-01-1933 De tribune: soc. Dem. Weekblad - Een vermaard 
illustrator, GUSTAVE DORÉ DORST DE HEERSCHERS BELACHELIJK TE MAKEN. BIJTENDE SATYRE OP 
DE BLOEDIGE BEULEN VAN HET RUSSISCHE VOLK - Bij zijn vijftigsten sterfdag -  Den 23sten 
Januari is het vijftig jaar geleden, dat de beroemde illustrator Gustave Doré te Parijs overleed. Paul 
Gustave Doré werd geboren 6 Jan. 1832 te Straatsburg. Reeds als kind voelde hij zich tot de 
teekenkunst aangetrokken en aan den gevel van het huis in de Rue des écrivains (dat zijn ouders 
eenige maanden na zijn geboorte hadden betrokken) te Straatsburg is dan ook een 
herdenkingsplaat aangebracht met het opschrift “In dit huis, dat hij als kind bewoonde van 1833 tot 
1838, maakte Gustave Doré zijn eerste teekeningen”... Toen zijn moeder op zekeren dag naar Parijs 
moest nam zij eenige teekeningen van Gustave mede en toonde ze Horace Vernet... Als belooning 
mocht de knaap met zijn vader naar Parijs, waar deze over een bouwopdracht moest confereeren. 
Tijdens die conferentie mocht de  zoon de kunstschatten van het Louvre-museum bewonderen. Hij 

werd zoo opgetogen over al de schoonheid, die hij er zag, 
dat hij besloot om maar te Parijs te blijven. Hij zocht 
stilletjes Charles Philipon op, den uitgever van ’t satirieke 
blad “la Caricature”. De teekeningen van den knaap 
vielen  bij Philipon in den smaak en hij beloofde hem, 
hem als teekenaar-journalist te verbinden aan het door 
hem te stichten “Journal pour rire”... Ontzaglijk groot is 
het aantal teekeningen, dat Gustave Doré heeft gemaakt. 
In 1865, toen hij 32 jaar oud was, schatte men het reeds 
op 100.000.... 
                            
Tsaar Nicolaas is buitengewoon ondernemend. Hij dorst 

naar veroveringen en hij verzamelt daarom zijn gardes, waarbij hij de volgende rede houdt: “Helden! 
Ik heb u feestelijk bijeen laten komen om u te zeggen, dat het tijdstip gekomen is, waarop gij het 
oude Europa een vreselijken moed zult tonen... Gedurende 44 
jaren hebben de Europeesche wapenen gerust en de treurige 
gevolgen zijn niet uitgebleven. De zonden van den vrede hebben 
de volkeren van Europa verweekelijkt. Uw aanblik zal hen weer 
wakker schudden. Op de plaats rust! Op, gij helden! Toont, dat 
de tijden voorbij zijn, dat men slechts voor de verdediging van 
zijn land vocht. Ik weet, dat gij onoverwinnelijk zijt. Voorwaarts!’   
 
 18-05-1933 De Telegraaf – RECLAMEPLATE  - in Parijs’ 
straatbeeld - Cassandre neemt onder de plakkaatkunstenaars 
een eerste plaats in - “GOED’ OF “SLECHT” VALT WEG -De 
schrille kakelbontheid, die in ’t Parijsche straatbeeld door de 
plakkaten ontstaat en haast met iedere maand sterker wordt, 
ontleent haar effect bovenal aan het fel contrast met den 
overheer-schend grijzen toon van gevels en atmosfeer. Niet 
enkel het gedrukt plakkaat oefent die suggestie uit, tal van 
huiswanden, muren, witte vlakken zijn van onder tot boven met 
reclame volgeschilderd; het kunstniveau daarvan mag nog zoo 
laag zijn, visionneel  ontkomt niemand aan de werking dier 
“vlakversiering”.Ook de ergste kitch is nu eenmaal in de 
fabelachtige betoovering van dit stadsbeeld als geheel 
harmonisch ingevoegd.  
                                 “Nederlandsche Nyverheids Tentoonstelling” Adoptée par tous les Champions”. 



 
 “Grand Sport La Casquette Affiche van A.M. Cassandre, 1928. 
  Affiche van A.M. Cassandre, 1925. 
 
De sterkste werking hebben, ook al door hun kolossaal formaat, de 
plakbiljetten voor 
revue-theaters en 
magazines, door hun 
aantal en kleurigheid 
ook die voor apératifs 
en wijnen; vooral de 
naam van één 
apératief-firma is op de 
huismuren en op de 
metro-stations zoo 
ontzaglijk veel herhaald 
– steeds op gezette 
afstanden weerkeerend 
– dat wie niet als 
geboren groot-stedeling 

voor die indrukken is afgestompt, er bijkans tot waanzin 
door wordt gedreven. 

 
         “Beauté Hygiene” 
                produits des 
            aboratoires du 
                 Dr. Charpy 
                   Affiche:  
           Cassandre,1930.  
 
De métro-stations zijn trouwens volbeplakt als in geen andere stad. 
Een groote plaats nemen ook de plakkaten voor parfumerieën en 
zeepen in: zij geven door kleurigheid en opmaak velen straten en 
stations precies den aparten noot, die kenteekenend is voor den 
fijnen zin van den Franschman voor deze artikelen: er zijn erbij, 
zóó zin-verwarrend, dat ze “naar parfum rieken”.Tal van plakkaat-
kunstenaars brengen het constructivistische principe op het 
plakbiljet over.  
 

 “Dubonnet”   Cassandre, 1932.  
 
Buitengewoon van uitvoering 
zijn Cassandre’s 
spoorwegplakkaten. De 
Fransche spoor-maatschappijen 
maken geweldig veel reclame, 
zoowel op de Parijsche straat 
als er onder. Cassandre neemt 
thans onder de Parijsche 
plakkaatgrafici wel onbetwist de 
voorste plaats iAndere 
belangrijke vertegenwoordigers 
der moderne reclamekunst, 
zooals Jean Carlu en Lupot, 
volgen wel als regel, wel 
dezelfde tendens, maar zij doen 
veel minder picturaal aan. Van 
al deze grafici heeft elk zijn 
eigen atelier en een heelen staf 
van grafische medewerkers.                         L’ Intransigeant – Affiche van Cassandre, 1925. 
 

 



Ook de reproductie der 
ontwerpen, in 
steendruk  steeds, 
staat op ongewoon 
hoog peil, wat zeker 
aandacht verdient 
gezien den heksentoer 
die het is, een 
Cassandre-plakkaat in 
alle finesses weer te 
geven!  
 
“Nord Express” 
Cassandre, 1927        
 
 
               “Wagon-bar”  
        Cassandre, 1932. 
 
 
 
 
 
 
 

20-07-1933 Het Vaderland: staat- en letterkundig 
nieuwsblad. 
In de MEDEDEELINGEN NEDERLANDSCH 
HISTORISCH INSTITUUT te Rome wordt 
medegedeeld dat de kunstenaar M.C. Escher een 
steendruk van het aloude Friezenkerkje heeft 
gemaakt, dat weldra door de nieuwe bebouwing 
der buurt moeilijk meer te zien zal zijn: de 
tegenwoordige toestand is daarmede voor goed 
vastgelegd.  

         
                        San Michele dei Frisoni,Roma. 
                                        Litho Escher, 1932. 

 
10-01-1934 De Telegraaf. 
Advertentie – STEENDRUKPERS te koop gevraagd een of meer in goeden staat zijnde gebruikte 
steendruksnelpers, vlakdruk, minstens colombier formaat. Br. met omschrijving R843 De Crt., 
Rozengr. 216. 
 

27-01-1934 Het Vaderland 
 Opening tentoonstelling Wout van Heusden. 
In de kunstzaal ’t Center houdt de schilder en graphicus Wout 
van Heusden een tentoonstelling van schilderijen, lithographieën 
en enkele etsen en houtsneden. Voornamelijk bekend als 
graphicus, in het bijzonder door zijn litho’s, is van Heusden 
tevens schilder. Als graphicus is van Heusden hoofd-zakelijk 
lithograaf en dat een lithograaf een kunstenaar kan zijn, behoeft 
een eeuw na den dood van Senefelder niet meer te worden 
gezegd. Buitendien bestaat er een nauwe verwantschap 
tusschen litho en schilderij. Geen enkel ander graphisch procédé 
levert een zoo expressieve toonkleur op. Een toonkleur, die 
soms een sterk coloriet in uitdrukkingskracht evenaart. Als 
verreweg de meeste jonge kunste-naars ontvankelijk voor de 
bewegingen van dezen tijd, heeft hij het expressionisme niet 
ongemerkt aan zich laten voorbijgaan... 
 
“Zelfportret” Litho: v.Heusden, 1929. 
 
 

 



 
22-02-1934 De Tijd:godsdienstig-staatkundig dagblad -Aloys Senefelder,uitvinder steendrukkunst. 
Den 26en Februari van dit jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat Aloys Senefelder, de uitvinder van 
de steendrukkunst, overleed. Aloys Senefelder was de oudste zoon uit een groot gezin. Hij werd 
geboren op 6 November 1771. Na den dood van zijn vader was hij aangewezen, voor zijn moeder en 
acht broertjes en zusjes te zorgen. Hij trachtte dit eerst te doen als tooneelspeler, later door het 
schrijven van tooneelstukken, waarvan enkele een goede ontvangst hadden. Veel leverde dit echter 
niet op. Hij besloot zijn werken zelf te drukken. Van typografie bezat hij geen voldoende kennis. Hij 
probeerde op metaal te graveeren, kwam echter metaal te kort en greep naar de steen. Dit was het 
begin van zijn vinding. Hij werkte en zocht met den vurigen ijver van den uitvinder. Na lang 
ploeteren kwam hij in aanraking met eenige vermogende personen, die in zijn werk belangstelden. 
Het gevolg hiervan was, dat in 1796 de eerste producten der steendrukkunst het licht zagen. Deze 
waren echter nog verre van meester-stukken. Maar Senefelder hield vol, hij bleef zoeken. Tot zijn 
vreugde zag hij zijn werk langzaam maar zeker beter worden. Senefelder leidde het moeilijke en 
veelbewogen leven van den armen uitvinder. In 1799 stond de Koning van Beieren, Maximiliaan 
Joseph, hem een privilege toe van vijftien jaar. Met behulp van anderen wordt een lithografische 
inrichting geïnstalleerd. Senefelder’s 
vinding wordt bij het Londensche 
patentbureau gedeponeerd. 
In 1802 wordt hem voor Frankrijk een 
brevet uitgereikt. De in Londen en Parijs 
gestichte drukkerijen leden schipbreuk. 
Een drukkerij in Offenbach verwierf een 
welverdienden goeden naam. Ook met een 
drukkerij te Weenen werden goede 
resultaten bereikt. Na jaren van 
omzwerven keert Senefelder in 1824 naar 
München terug. De fortuin, die hij zoo 
herhaaldelijk aan zijn handen zag 
ontglippen, zou hem niet meer toelachen. 
In 1834 in de maand Januari werd deze 
groote zoeker en vinder door blindheid 
getroffen.De laatste beproeving werd 
spoedig door zijn dood op den 26en 
Februari 1834 gevolgd. 
    
                                                                      “Ik zal hem redden of ik verkies den dood”.  
                             Een der aardige en edelaardige litho’s die Senefelder in zijn tijd vervaardigde. 
 
25-02-1934 De Telegraaf - 1834 ALOYS SENEFELDER 1934 - UITVINDER VAN DE STEENDRUK. 
Het jaar 1798 is een groote datum in de geschiedenis der grafische kunsten - Den 26sten 
Februari is het honderd jaar geleden dat Aloys Senefelder te München overleed. Senefelder, die den 
steendruk of lithographie heeft uitgevonden in het jaar 1798 – een groote datum in de geschiedenis 
der grafische kunsten – was de zoon van een Beiersch hoftooneelspeler en zelf een dilettant-
tooneelschrijver. De wensch z’n tooneelstukken op een goedkoope manier te vermenigvuldigen, 
zonder gebruik te moeten maken van een kostbare drukkerij, bracht hem tot z’n eerste 
experimenten. Het diep-etsen van den steen, dat hem aanvankelijk gelukt was, beteekende eigenlijk 
geen nieuwe uitvinding. Maar voetje voor voetje kwam hij eerst tot het hoog-etsen, dat hem in staat 
stelde van den steen te drukken evenals van een houtblok, en ten slotte tot den eigenlijken 
chemischen hoogdruk, een techniek, die na vele en langdurige proeven zoo vervolmaakt werd, dat 
de nieuwe lithographie werkelijke en bruikbare resultaten op leverde. Senefelder zelf had slechts 
weinig deel aan de toepassing zijner uitvinding voor het drukken van artistieke prenten, waar zij 
haar eigenlijk terrein van werkzaamheid zou vinden. Hij had hoofdzakelijk industrieele 
mogelijkheden op het oog. Hij interesseerde zich wel voor het drukken van prenten, maar niet met 
het oog op de den steen alleen eigen effecten, doch met de bedoeling een goedkoop surrogaat te 
maken voor de houtsnede, kopergravure en ets. Zoo is het wellicht te verklaren, dat Senefelder zelf 
niet de vruchten plukte van zijn uitvinding, die anderen beter dan hij productief wisten te maken. 
Terwijl hij te Weenen tevergeefs beproefde nieuwe drukkerijen te vestigen, begon Hermann Mitterer 
in zijn geboorteplaats de uitgaven van prentenboeken, die artistiek zonder beteekenis en slechts als 
voorbeelden voor het onderwijs gedacht, nochtans niet weinig bijdroegen tot de ontwikkeling der 
techniek, omdat zij velen kunstenaars den lust gaven om op den steen te teekenen. Het duurde 
ongeveer twintig jaar, dat de aanvankelijk onvolmaakte uitvinding zich tot een bruikbare techniek 
ontwikkeld had. Omstreeks het jaar 1820 kon zij haar eigenlijken triomftocht beginnen. Twintig jaar 
lang drong zij de ets volkomen op den achtergrond. In den jare ’30 werd echter een rivale geboren: 
de nieuwe houtgravure. En weer tien jaar later werd de ets door een jonge kunstenaarsgeneratie 



weer aan de vergetelheid ontrukt. De lithographie is niet veel ouder dan een eeuw en zij is de 
uitvinding van een man, wiens naam men kent, die zelf in bijzonderheden verslag heeft gegeven 
van z’n experimenten, van veel mislukkingen en uiteindelijk slagen. Beter dan de Duitschers van 
Senefelder’s tijd erkenden vooral artistiek geïnteresseerde Franschen – die de lithographie te 
München bestudeerd hadden – de artistieke mogelijkheden dezer techniek. Parijsche wereld. 

               
                    “Arabe du désert”                               “Odalisque” – Litho Jean-Auguste Ingres, 1825 

 Litho: Baron Antoine-Jean Gros,1817     
 
In het begin der negentiende eeuw was de 
lithographie hoofdzakelijk een sport der 
voorname kringen van de Het behoorde in 
Parijs een tijd tot den bon-ton, zich met den 
steendruk bezig te houden en in de 
Tuilerieën zelf was een pers opgesteld.Pas 
als graaf De Lasteyrie, die in 1816 uit 
München terugkeerde om te Parijs een 
drukkerij op te richten, gelukte het enkele 
beroemde kunstenaars van die tijd voor de 
lithographie te interesseeren, zooals baron 
Gros, weldra gevolgd door Ingres, 
Chassériau, Prudhon, Gericault, Delacroix, 
Decamps, Barye, Gavarni, Daumier, Fantin-
Latour, Bresdin, Redon, de Toulouse-
Lautrec... 
                                                                          Litho: Henri de Toulouse-Lautrec, 1893. 
 
Maar ook in andere landen werd de lithographie tot een artistiek bruikbare techniek ontwikkeld: in 
Engeland o.m. door Whistler; in Duitsland door Menzel, Liebermann, Käthe Kollwitz; hier te lande 
door Jozef Israëls, Rochussen, Allebé, Holswilder, Van Gogh, Jan Veth, Derkinderen, Van Hoytema, 
Roland en de jongeren en jongsten. Senefelder heeft zich met zijn geniale uitvinding wel 
verdienstelijk gemaakt voor de grafische kunst. 

          
               “The Red Dress”                                       “Mutter” – Litho:Käthe Kollwitz, 1919 
 Litho: James McNeill Whistler, 1894  
 



07-03-1934 Haagsche courant. 
Aloys Senefelder 1834-1934…In ons land is het Karl Senefelder geweest, de derde broer van den 
uitvinder, die korten tijd te Brussel en ‘s-Gravenhage voor het Topografisch bureau (Min.van Oorlog) 
de lithografie heeft beoefend om deze kunst ten onzent dienstbaar te maken aan de 
vermenigvuldiging van topografisch kaartenmateriaal terwijl hij verder daarvoor een paar leerlingen 
tot teekenaars moest opleiden en een steendrukpers leveren. Ook schijnt deze Senefelder volgens 
het aangehaalde boek van Veth later nog te Amsterdam gewerkt te hebben. Toch is zijn invloed 
volgens bevoegde beoordeelaars in deze materie hier zeer gering geweest… 

                                                                                                     A. Hallema.  
10-03-1934 Arnhemsche courant. 
Aloys Senefelder 1834-1934… Het duurde geruime tijd, eer de nieuwe uitvinding van den 
Steendruk in de practijk kon worden gebruikt. Allereerst ontbrak een goede drukpers, want zoowel 
de aanvankelijk benutte koperdrukmachine als eerste door Senefelder ontworpen steendrukpers 
bleken ontoereikend. Maar de uitvinder gaf niet op, en slaagde er in na herhaalde pogingen, in 1797, 
met de constructie van de zoogenaamde “Stangen und Galgenpresse” prachtige afdrukken te 
vervaardigen. Later kon hij ook gekleurde platen drukken die op olieverwschilderijen gelijken… 
 
30-05-1934 De Telegraaf - Lithografieën in Boymans - GENIALE SPOTPRENTEN VAN HOLSWILDER. 
De tentoonstelling van de litho in Rotterdam kan zelfs een blik geven op de uitingen dezer jongste 
der grafische kunsten sedert haar ontstaan...De goede tijd van de lithografie in ons land komt echter, 
toen Frankrijk dien weer achter de rug had, met een enkele litho van Jongkind, met het prachtige 
prentje van Thijs Maris... Maar vooral door de meesterlijke portretten van A. Allebé...De aard van 
het procédé brengt mee, dat elk teekenaar er zijn eigen trant ongetransponeerd in kan 
bewaren...Slechts van een tweetal lithografen, die specialist zouden kunnen worden genoemd, en 
die in zekeren zin elkaars tegenvoeters zijn, valt nog apart iets te zeggen: van S. Moulijn en Jan 
Holswider. De eerste heeft naar mijn gevoelen, in zijn boekje over de lithografie, de teekenaar van 
“de Lantaarn”, niet volkomen recht doen wedervaren, maar het is te begrijpen, dat aan zijn streven 
tot harmonie, het wat wilde, men zou kunnen zeggen, dynamische van den genialen caricaturist 
Holswilder, om zijn beste werk, een der origineelste lithografen, misschien wel de origineelste, 
worden genoemd.                    
         

                  “Hofwijck”                                       “Inwijding van het bisschoppelijk paleis,  
      Litho Simon Moulijn, 1926.                         genaamd het Rijksmuseum te Amsterdam”. 
                                                                          Spotprent van Jan Holswilder, 1885. 
 
 



13-10-1934 Limburger  koerier.  
DE GESCHIEDENIS VAN DE KLEURENFILM  
Een nieuwe, doch zeer kostbare 
uitvinding... Nu werden vroeger de in de 
bioscoop geprojecteerde film-positieven 
verkregen op dezelfde wijze als men 
Kodakfilms ontwikkelde: namelijk door 
lichtafdrukken op gevoelig filmpositief. De 
technicolor daarentegen ging tot de oude 
persmethode van den steendruk 
(lithogravure) terug. Afdrukken werden 
gemaakt op volkomen blank en onbewerkt 
celluloid, zonder eenige fotografische 
emulsie, en zulks van drie verschillende en 
gelijktijdig opgenomen filmnegatieven, op 
elk waarvan een der drie hoofdkleuren 
overkwam. Men had derhalve negatieven 
voor het rood, het groen en het blauw, en     “Het nieuwe Stadion te Amsterdam na zijn voltooiing”    
daarmede tevens van alle andere kleuren              Spotprent van Jan Holswilder, ca. 1889. 
mengingen door super-imposing.  
De vraag nu: hoe die drie verschillende negatieven realiter te verkrijgen? Hiervoor werd een geheel 
nieuwe filmcamera ontworpen en in zijn tegen-woordigen, eindelijk geperfectionneerden vorm is 
deze camera in staat, door één lens drie nega-tieven te belichten en derhalve de geheele scène 
natuurgetrouw over te brengen. Deze camera is wel een van de gecompliceerdste instrumenten in 
zijn soort, niet alleen een mechanisch doch ook een optisch novum. Achter de normale lens zit 
namelijk wat men noemt de “Master Chromatic Corrector”, een soort wisselwachter van het licht, die 
alle lichtstralen, welke in de lens vallen auto-matisch onderverdeelt in de drie hoofdkleuren. 
Natuurlijk laat dan elk der drie negatieven wanneer zij ontwikkeld zijn, nog slechts een serie 
onbegrijpelijke en min of meer vage vlekken zonder kleur zien, en ook indien zij over elkaar heen 
gelegd en opnieuw afgedrukt zouden worden, zouden zij het volmaakt natuurgetrouwe beeld der 
werkelijkheid geven, echter...nog steeds in zwart en wit. De zichtbare kleur komt eerst op de 
proppen wanneer van de drie negatieven matrijzen gemaakt worden en deze matrijzen (platen), die 
elk in hun eigen hoofdkleur gedoopt, zijn tesamen op de volkomen blanke, niet-lichtgevoelige 
gelatine-film worden afgedrukt. Het maken van zulk een perfecte film-litho vraagt echter uiteraard 
een meesterhand in nauwkeurigheid... 
 
22-03-1936 De Telegraaf. 
Bibliotheek der Beeldende Kunst. “Grafische Kunst” door 
Aart van Dobbenburgh. Uitg. Arb. Pers, A’dam. De bedoeling 
van den schrijver van dit bescheiden boekje over grafische 
kunst was, voor belangstellende leeken enkele der grafische 
kunstambachten in groote trekken uiteen te zetten. Niet 
geheel willekeurig bepaalde hij zich daarbij tot de houtsnede 
en lithografie. Beide technieken beoefent hij volgens de 
eigen bekentenis met groote voorliefde en als vriend van 
zijn talent, mag men zeggen met bekwaamheid. Hij sprak 
de steendrukkunst uitvoeriger dan de veel oudere 
houtsnijkunst, omdat hij de lithografie tot nu toe boven ale 
andere grafische procédé’s bemint. Hij heeft den 
belangstellenden leek zeker het verschil leeren zien 
tusschen b.v. een houtgravure en een lithografie. Hij 
besprak allereerst de houtsnede als kunstambacht en 
voegde daaraan een beknopt overzicht van de ontwikkeling 
der houtsnede toe. Dan bespreekt hij de techniek der 
lithografie, beantwoordt de vraag hoe de kunstenaar op 
steen teekent, vermeldt enkele namen van kunstenaars, 
duidt terloops richtingen en stroomingen aan en voegt ook 
hieraan een overzicht toe over de geschiedenis. Hij vergeet daarbij niet “dat de techniek het middel 
is, waarvan de kunstenaar zich bedient, dat het ambacht, of de vervolmaking daarvan, geen 
uitsluitende waardebepaling inhoudt voor echtheid of schoonheid, maar dat een goede en zuivere 
techniek noodig is en blijft, om het wezen der kunst aan ons innerlijk leven te openbaren”. Men 
moge een afwijkend standpunt innemen ten opzichte van enkele te persoonlijke meeningsuitingen: 
het boekje is met animo, liefde en warmte geschreven door een auteur, die de techniek der 
grafische kunst verstaat. In de techniek van het monographieën schrijven kan hij altijd nog 
vorderingen maken, o.a. door meer weg te laten. 



 
 
04-06-1936 Limburger koerier: provinciaal dagblad. 
Binnenscheepvaart-tentoonstelling te Maastricht. 
Wij treden, de afdeeling historische prenten in 
oogenschouw nemend, weer in het verleden terug... 
De nieuwe tijd, aanvangende in 1800, besteedt meer 
aandacht aan nijverheid en handel. Tegelijkertijd zien 
we een nieuwe reproductietechniek toepassen, de 
steendruk.  Op deze expositie zijn verschillende 
lithographieën tentoongesteld, o.a. van Madou en 
Alexander Schaepkens... 
           
         “Slavande et Lichtenberg près de Maestricht”  
                 Litho van Jean Baptiste Madou , 1825 
 

    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Château de Kessel près de Venloo”                                               “Maestricht” 
Litho van Jean Baptiste Madou, 1825.                   Gekleurde litho van Alexander Schaepkens, 1857. 
 
18-07-1936 Het Vaderland: staat- en letterk. nieuwsblad ZEVENTIG JAAR - Maandag zal de bekende 
kunstlithograaf en kunstschilder Simon Moulijn den leeftijd van zeventig jaar bereiken, en met veel 
genoegen brengen we dien dag in herinnering...En van de grafische kunsten is de litho-grafie wel de 
eerlijkste kunst. Wij zijn het geheel eens met de heer Moulijn wanneer hij in zijn boekje De 
lithografische prentkunst (1918) schrijft: “Voor een bekwaam teekenaar vereischt het steentekenen 
hoegenaamd geen bijzondere technische bedrevenheid; hij doet dit zooals hij op papier teekent en 
wanneer een ervaren drukker zijn steen afdrukt, zal hij zijn bedoeling op den afdruk eerlijk 
weergegeven vinden. Deze eerlijkheid heeft voor mij altijd een groote charme aan  de lithografie 
gegeven. De verrassende effecten die men bijv. met het drukken van etsen kan verkrijgen, zijn bij 
de lithografie uitgesloten; zij geeft de 
teekening en niets dan de teekening. 
“Natuurlijk”, schrijft de heer Moulijn 
verder, “zal iemand, die jarenlang 
gelithografeerd heeft, de behandeling 
van het vette krijt en de eigen-aardige 
grijn van den steen beter kennen dan 
hij, die alleen steeds op papier 
geteekend heeft, en zal hij beter van 
de mooie vloeiingen van de 
lithografische inkt op den steen weten 
te profiteeren, maar au fond vereischt 
het steentekenen geen bijzondere 
behandeling en hangt het alleen van 
het meer of minder talent hebben van 
den kunstenaar en van de 
bekwaamheid van den drukker af om 
door den steen een mooi resultaat te 
verkrijgen.”...  
 
                  “De wallen van Naarden”. Gezicht op bastion Oud-molen. Litho: Simon Moulijn, 1933. 
 
 



  
In 1915 verscheen als uitgave van de 
Vereeniging voor Schoolversiering in 
tweehonderd exemplaren zijn groote gekleurde 
steentekening Voorjaar in de Betuwe. 
                                                                                            
“Voorjaar in de Betuwe”  
 Litho: Simon Moulijn  en  
  C.  Vosmaer, 1915. 
 
Te Rotterdam geboren, is Moulijn eerst leerling 
geweest van de Academie van beeldende 
kunsten en technische wetenschappen aldaar, 
daarna van de Academie  te Amsterdam.  

 
In 1890 haalt hij, zooals hij in zijn necrologie van 
Hart Nibbrig in Eigen Haard van 23 October 1915 
vertelt, dezen zijn even-ouden oud-academie-vriend 
(maker o.a. van twee mooie affiches voor de 
Simplex-rijwielenfabriek) van zijn atelier op de 
Rozengracht over om samen een poosje in Laren te 
gaan werken. 
 Ook heeft Moulijn gewerkt in Drenthe; daarna te 
Rotterdam, waar het hem niets beviel, toen in Den 
Haag, dat hem een echte plaats voor een kunstenaar 
leek en waar hij mede-oprichter en bestuurslid van 
den Kunstkring werd. In 1895 ging hij naar de Steeg, 
waar hij besloot de lithografie te gaan beoefenen. In 
1897 verscheen van hem een litho in Hollandsche 
prentkunst van R.N. Roland Holst en Jan Veth; de 
Kroniek (van P.L. Tak) van 3 april 1898 gaf weer een 
zijner litho’s. Van zijn besluit de lithografie te 
beoefenen is hij nimmer teruggekomen.  
   
Affiche Simplex fietsen van Ferdinand  Hart Nibbrig 
ca.1900. 

 
Op hem is niet van toepassing wat hij in Elzevier van Mei 1923 
in een opstel De eerste steendrukker in Holland (Simon  Joseph 
Petit, geb.1752) schreef: “Toen in 1921 op den 6den November 
de honderdvijftigste 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 zijn dat velen van hen zelfs niet 
weten wie Senefelder was.” Bij Moulijn is het niet bij enkele 
steentjes gebleven. Maar sla er maar eens de jaarboekjes van 
de Vereeniging voor de Grafische Kunst voor op. In alle 
jaargangen worden litho’s van Moulijn genoteerd. En hij weet 
ook wie Senefelder is.Wel is op Moulijn van toepassing wat hij 
verder in dat opstel in Elzevier schreef: “De lithografische 
prentkunst is voorloopig een vak dat uitsluitend om de liefde, 
dien men er voor heeft, beoefend wordt.” Moulijn heeft jaren en 
jaren lang getoond, dat die liefde bij hem in hooge mate 

Naaktstudie, Litho: Moulijn, 1914.  aanwezig is. 
 



02-08-1936 Het Vaderland - HET GIROPLAN VAN 1836 -Een mislukte poging tot monetisatie van alle 
handelswaren - Woensdag 29 Juli was het twintig jaar geleden, dat de wet, houdende aanvulling van 
de wet tot regeling der brievenposterij (instelling van  een postchèque- en girodienst), in het Staats-
blad verscheen (Stbl. Nr.342 van 29 Juli 1916); en dit jaar is het een eeuw geleden, dat hier te 
lande een plan voor een girobank (aldus genoemd naar de Venetiaansche Banco del Giro) openbaar 
werd gemaakt...Vooral de brochure “De verhandeling over eene op te rigten Handelsbank getoetst 
aan wetenschap en ondervinding” van den 
advocaat mr. F.A. van Hall (den lateren 
minister van Financiën, wien steeds de eer 
wordt gegeven het land in 1843 van een 
staatsbankroet te hebben gered), hebben het 
plan schipbreuk doen lijden. Ook de bekende 
romanschrijver, de guit mr. Jacob van Lennep 
heeft zich met het onderwerp bemoeid. Die 
gaf een plaat uit, een steendruk, welke twaalf 
prentjes met tweeregelig onderschrift bevatte. 
Volgens de meeste schrijvers over dit 
onderwerp zijn de teekeningen van jhr. ir. P. 
van Loon (1801-1873), die ook  Van Lenneps 
gestaakte Tafreelen uit de geschiedenis des 
vaderlands tot nut van groot en klein (1854), 
de zoge-naamde, nog in 1899 opnieuw 
uitgegeven, “Blokjesgeschiedenis” van 
illustraties, zeer origineele illustraties, voorzag. 
Ze zijn echter niet van ir. Van Loon, maar van 
Van Lennep zelf. Dat blijkt uit een brief van 
Van Lennep aan zijn vrienden, wien hij een 
paar ge-schriften cadeau zond: “Om het pakje 
wat dikker te maken,” schreef hij, “heb ik ik 
er een paar prenten op de Giro-Bank 
bijgevoegd, waarvan de ondergeteekende de 
anonieme vervaardiger is, en die u misschien 
al, misschien niet bekend zijn, maar u zeker 
veel genoegen doen zullen, nu gij verneemt, 
dat ze uit mijn brein komen.”  
 
                           Spotprent  “DE GIROBANK”  
                              van J. van Lennep, 1836. 
 
In het Leven van zijn grootvader (1909, II, 333) schrijft dr. M.F. van Lennep dan ook niet alleen 
versjes, maar ook de teekeningen aan mr. Jacob van Lennep toe.Het opschrift van de prent, 
waarvan een slechte herdruk verscheen van de eerste uitgave, te kennen aan het opschrift in 
cursieve, in plaats van in staande letters, luidde: 
                          Hier kan men op deez’ Plaat zeer duidelijk bemerken, 
                          Wat nut de Giro-Bank voor Nederland uit moet werken. 
 
                  Het eerste versje onder een plaatje (een teekening van een gebouw) luidt: 
                                            Hier ziet gij op deez’ Print zeer net 
                                              ’t Gebouw der Giro-Bank gezet. 
      En de laatste ( bij een teekening van een stapel op de aandeelhouders gevallen goederen): 
                                            De ineengestorte goed’ren kraam 
                                          Begraaft al de aandeelhouders zaam.   
 
03-08-1936 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad - Het wezen van den steendruk. 
Wij laten – om het publiek een beter inzicht in het wezen der lithografie te verschaffen – hier een 
deel volgen uit het boekje Grafische Kunst, dat de zeer bekwame en fijne lithograaf Aart van 
Dobbenburgh geschreven heeft. In dit fragment behandelt hij de techniek der lithografie. 
“Wanneer nu de steen gereed is, kan de teekenaar met gebruik van het vette krijt direct daarop 
teekenen. Hij dient er rekening mee te houden, dat de afdruk het spiegelbeeld wordt van het door 
hem getekende. Bij het drukken vindt hij zijn bedoeling op de afdruk zo eerlijk mogelijk terug, maar 
met nadruk voeg ik hieraan toe, dat een gedrukte lijn van de steen een geheel ander karakter 
draagt dan de getekende lijn op papier.Een lithografie ontstaat, wanneer de kunstenaar het krijt op 
de steen gaat dóórwerken, als hij aan de oppervlakte neergezette krijtpartijen met een mesje of 
naald gaat verfijnen en de blank gelaten delen benut voor de hogere lichten, of deze uit het donker 
schraapt. Dan pas verdiept de kunstenaar zich in de techniek der lithografeerkunst, welke de 



suprematie eist van haar eigen wezen. Slechts door gebruik te maken van een krijtje en een mesje 
zijn er prachtige dingen tot stand gekomen, want bij gevoelige beheersing van dit sobere materiaal 
tovert de lithograaf de tederste witten en de krachtigste zwarten uit de steen, waardoor hij op de 
afdruk meer kleur verkrijgen zal. Hij behoeft zich daarbij geen beperking op te leggen, want haast 
geen andere grafische techniek dan juist het lithografeeren, stelt hem in staat het verdichtende en 
dromende element in de kunst geestelijk zo verdiept te realiseren. Immers, tragisch verheven, 
onstoffelijk, bovennatuurlijk, muzikaal kunnen de verschillende gewaarwoordingen zijn, die uit het 
werk van den kunstenaar-lithograaf aan ons geopenbaard worden, mits hij zijn vak verstaat. 
Wanneer hij nu met toe-voeging van 
tusche zijn donkere partijen aanzet  en 
met krijt verwerkt, dan kan het 
resultaat een grote rijk-dom van kleur 
suggereren, edeler en dieper van 
inhoud dan velen in staat zijn in een 
grafisch werk te vermoeden en te 
erkennen. Het spreekt echter vanzelf, 
dat vele meesterlijke tekeningen op 
steen vervaardigd zijn, zonder dat de 
kunstenaar zich daarin  als een even 
meesterlijk lithograaf open-baarde. Zo 
verkies ik een impressionistische 
tekening door Isaac Israëls, op 
kornpapier vervaardigd en daarna op 
steen overge-bracht, boven prenten, 
die de naam lithografie wel dragen, 
omdat men bij het bezien ervan in 
slaap valt. 
                                                       “Kleedkamer Scala theater, Den Haag”. Litho:Israëls, 1931. 
 
De mening, dat de lithografie een gemakkelijk te beheersen techniek is, is geheel onjuist. Uit de 
hiervoor besproken artistieke en technische eisen, aan de lithografie te stellen, blijkt nu wel, dat een 
tekening aan de oppervlakte van de steen gemaakt, wel een steendruk is, maar nog geen lithografie. 
De verwerking van het vette krijt en de tusche vereist veel bekwaamheid. Behalve dat men voor het 
tekenen op steen een kundig teekenaar moet zijn, vereist het lithografeeren, naast een aangeboren 
begaafdheid, een groote technische ervaring. Zij omvat alle schildersfantasieën en beheerst 
daardoor een gebied, grenzend aan dat der schilderkunst”. 

	  
16-12-1936 Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad. 
HERINNERINGEN AAN CARL MARIA VON WEBER - Op 13 December zal het 150 jaar geleden 
zijn, dat Carl Maria von Weber werd geboren. In de meeste Duitsche opera’s zullen bij deze 

gelegenheid werken van den meester 
worden opgevoerd. 
Toen hij veertien jaar oud was, werd te 
Freiberg in Saksen zijn eerste opera 
uitgevoerd! Zijn nieuwste werk, variaties 
voor piano, lithographeert hij zelf. Alois 
Senefelder, een gewezen lid van het 
“ensemble Weber”, had kort voordien den 
steendruk uitgevonden. Carl  Maria 
meende, dat hij het procédé van 
Senefelder had verbeterd en daarom trok 
de familie naar Freiberg, waar de 
“Bergakademie” gevestigd was. Maar hier 
beleefde zij slechts teleurstellingen.  
    
Von Weber  dirigeerde zijn beroemde 
opera Der Freischütz in Covent Garden 
Theatre.  
Litho: John Hayter, gedrukt door G. 
Hullmandel. 

 
 
 
 



 
23-12-1936 Het Vaderland: staat- en letterkundig 
nieuwsblad. 
VAN AART VAN DOBBENBURGH behoort tot onze 
bekwaamste lithographen; zijn werk munt uit door fijnheid 
en hij weet ook psychologisch raak te treffen. Onlangs 
wezen wij op een prachtige litho van een zwervende jongen 
door dezen kunstenaar voor de Lichthoeve, het bekende 
kinderhuis te Santpoort, gemaakt. We wezen naar 
aanleiding van deze steenteekening op een verstilling, een 
verinnerlijking in zijn werk. 

                       
    “Zwervende jongen” Litho: Aart van Dobbenburgh. 

 
21-03-1937 Algemeen Handelsblad. 
HET AFFICHE IN DIENST VAN DEN OORLOG - In Spanje 
wordt de meest geraffineerde reclamekunst 
dienstbaar gemaakt aan een gruwelijke propaganda. 
OP DE LAAGSTE INSTINCTEN WORDT GEWERKT. Dat men 
een tandpasta, gezondheid-met lepels of zichzelf adver-teert, 
zal niemand vreemd vinden. Dat men met veel geschreeuw 
en rotte eieren een wereldbeschouwing  “pousseert” is ook 
niets nieuws meer, doch dat men ook propaganda maakt voor dood en vernietiging van den 
medemensch is iets, wat ons volkomen onbegrijpelijk voorkomt. In Spanje is het thans zoover. De 
oorlogsroes, de haat jegens broeders van het eigen volk is daar gestegen tot kookhitte. De strijd 
met de wapens alleen is niet meer voldoende. Ook op andere wijze moet de tegenpartij 
meedoogenloos worden afgemaakt. Van de meest barbaarsche, de meest geraffineerde, de 
technisch meest volmaakte propaganda-middelen en methoden wordt hiervoor gebruik gemaakt. 
Men meent de eigen zaak het beste te dienen door den tegenstander zóó wreed, zóó laag-hartig af 
te schilderen, dat men niet meer aan menschen denkt... Spanje en vooral Catalonië is het land van 
de affichekunst. Hoe onontwikkeld het reclamewezen daar overigens ook mag zijn, de affiches 
steken boven alles uit, kunnen zich met die van andere landen meten, zowel wat artisticiteit als 
reclamevakmanschap betreft. Als bijzonderheid kunnen wij nog vermelden, dat de hier afgedrukte 
platen werden gemaakt in een tijd, toen de legers van generaal Franco reeds naar  Madrid oprukten, 
de stad zelf in rep en roer was en ongedisciplineerde benden de straten onveilig maakten.                 

    
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
                     
 
 
 
 
 

    “Grabad en vuestro pecho esta”                         “el generalisimo“ en dengeüniformeerden Dood. 
       consigna: Atacar es Vencer”                                         Affiche: Juan Pedrero,1936.  
           Affiche: Oliver, 1936. 
 



01-04-1937 De Telegraaf. VIJFTIG JAAR GRAFISCHE KUNST. 
 Expositie in Haagsche Gemeentemuseum -  Viering van 
het 25-jarig bestaan der Vereeniging  tot Bevordering der 
Grafische Kunst.Zoo hangen in de voorzaal, als luchtig begin, de 
geestige, met zooveel smaak en élan gedane litho’s die M.Bauer 
onder het pseudoniem Rusticus voorde Kroniek heeft gemaakt... 
Hier vindt men ook de edele gekleurde litho’s van Derkinderen 
voor de uitgaaf van Gijsbrecht van Aemstel... 
                                     
                                  “De kiesrecht-Sfinx en de verleidsters.”  

                                       De Kroniek , 29 dec. 1895. 
                               Litho van “Rusticus” (Marius Bauer) 
 

 17-04-1937 Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant. 
Plaatsen, waar groote uitvinders werkten – Dicht bij de 
Sendlingerpoort te München verkondigt een steen aan 
Sendlinger’s huis: “In dit huis overleed op 24 Jan. 1854 Alois 
Senefelder, de uitvinder van de lithografie”. De beschermheer 
van de kunst, Lodewijk I, liet op het graf van dezen man, aan 
wien de techniek en de kunst zooveel te danken hebben, een 
gedenkteken plaatsen. Voor zijn eerste steendrukpers van 1797 
werd een eereplaats in het museum in München ingeruimd. 

                             Vignet, Gijsbrecht van Aemstel -  Litho: A.J. Derkinderen. 
 
27-04-1937 Nieuwe Tilburgsche Courant - UIT HET GOOI - Litho’s. 
Toen Senefelder den steendruk uitvond, was Goya een der eersten, 
die lithografeerde en eenige heel bijzondere steenteekeningen 
maakte, welke bij de verzamelaars wel bekend zijn. De eerste 
drukken van Senefelder zelf zijn minder bekend. In het Baarnsche  
Lyceum bevinden er zich thans eenige zeer zeldzame, geteekend 
door N. Strixner naar Santo di Tito Fra Bartolomeo en Brunner... 
 
                     Ontwerp: Fra Bartolomeo Litho: Strixner 1811-1816. 
 

De geheele hier 
tentoongestelde 
verzameling, 
afgestaan door een 
collectionneur, 
bestaat uit vijf-en-
zeventig litho’s van Nederlandsche en buitenlandsche 
kunstenaars. Behalve de bovenvermelde zijn 
welbekende, waaronder Jan Veth’s koppen van 
schrijver-tijdgenooten: De jongenskop van Thijm (van 
Deysel), het fijne profieltje van Nicolaas Beets, het 
onwezenlijke feitelijk mislukte Japansche 
maskerachtige van Louis Couperus, de domineeskop 
van Frederik van Eden, die zoo mooi zou passen ineen 

   “The Divided Arena” Litho: Goya 1825.        editie van De Kleine Johannes.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Nico Beets schrijver/dichter Litho:Veth,1890.           
Louis Couperus, schrijver Litho: Veth, 1892. 
 
22-07-1937 De Telegraaf - DINGEN, DIE RUSTIG 
BEKEKEN MOETEN WORDEN- De kunsthandel 
Nieuwenhuizen Segaar houd deze maand een 
zomertentoonstelling. Prachtige grafiek hangt in dit 
kleine zaaltje: een zeestuk in steendruk van Isabey, 
die gedragen romantiek toonend in de vergevoerde, 
diepe contrasten van de karakteristieke 
lithografische tinten. Een super litho van Lautrec, le 
Toscin, geeft een heel fijne tragiek in de figuur van 
de jonge vrouw die een telegram heeft ontvangen, 
en niet minder in die van den neerslachtig volgenden 
hond, die haar stemming zoo sterk meevoelt. 
Donkere prenten van Bauer, vol sprookjesmystiek, 
vertegen-woordigen waardig dezen ongeëvenaarden 
illustrator.                                                                     “Retour Au Port” Litho: Isabey, 1833. 

     Jan Toorop kalender, 1938. 
 “Le Toscin” ,1895. 

 Litho:Toulouse-Lautrec.  
 
 
 
                               “Sa femme, pour le récréer, fit venir de danseuses”   
                                                Litho: Marius Bauer, 1891.    
 
 



09-02-1938 Het Vaderland: staat- en letterkundig 
nieuwsblad. 
De Druktechnieken. De V.A.N.K. Kring Den Haag, 
Rotterdam en Om-streken had gisteravond in het 
gebouw Excelsior alhier een bijeenkomst belegd, waarin 
gesproken werd over de druktechnieken. Er waren 
langs de wanden prachtige voorbeelden gehangen van 
de verschillende technieken en op de tafels kon men 
etsplaten, houtblokken, lithografische stee-nen en 
allerlei drukmaterialen en boeken zien... 
Het woord was aan den heer H. Lankhout, die over de 
litho sprak, welke tijden heeft gekend van buitengewone 
waardeering, maar ook van weinig belangstelling.Spr. 
begon met de uitvinding in 1796 van de litho door Senefelder, om uitvoerig te vertellen over de den 
lithografischen steen, die b.v. in de arena van Nîmes als bouw-materiaal is gebruikt. Hij vertelde 
over de vindplaatsen van den steen, die tusschen München en Neurenberg voorkomt en wees op de 
verschillende kleur, die in Afrika zwart is. Vervolgens legt hij uit hoe litho’s gemaakt worden, wijst 
op de Fransche artiesten omstreeks 1810 o.a. Delacroix en Daumier, en op het feit, dat in Duitsland 
de steendruk het meest beoefend is. In 1850 valt de bloeitijd in Duitsland, maar langzamerhand 
werd het moeilijk om steenen te krijgen in dat land. In 1900 vond men ze in Frankrijk.Daarna 

behandelde spr. de verschillende technieken: krijt, vette inkt, 
de methode door Aarts 
toegepast van de 
gewasschen litho en 
den kleurendruk. 
Tot 1850 werd op de 
handpers gedrukt en 
men kwam tot 300 
exemplaren per dag; 
de snelpers levert er 
3000 stuks. In 1870 
kwam in Nederland de 
snelpers... 
 
“Twee Steensjouwers”                                                 
 
         
 
        “Bouwarbeiders” 
 
    Waslitho’s van 
  Johannes Josephus 
          Aarts. 

 
 
02-07-1938 Het Vaderland - 
Leidens Waag. De VEREENIGING 
Oud-Leiden heeft gisteren een 
bezoek gebracht aan een gebouw, 
dat het stadsbeeld der Steutelstad 
voor een deel beheerscht en dat de 
bezoekers der stad slechts vluchtig 
aan den buitenkant zien. Het is het 
Waaggebouw aan den Rijn. 
Oudtijds stond daar een houten 
gebouwje, dat reeds als waag 
dienst deed. 1 Sept. 1657 diende 
Pieter Post de teekeningen bij “Die 
van den Gerechte” in en reeds 5 
November van hetzelfde jaar werd 
de eerste steen van het gebouw 
gelegd... 
 
                    Litho: G.J. Bos. 1859.        
 



08-07-1938 De Graafschap-bode. 
Advertentie – Te k.: STEENDRUKPERS, merk Koch, Leipzig, bovenvl. 
40x50. HUBER, Spoorstr. 17, Doetinchem. 
 
31-12-1938 De Telegraaf  
Wij ontvingen de Robinson Jongenskalender, Nijmegen... 
                    
07-01-1939 Keesings historisch archief.                                            
Eeuwfeest – Geschiedenis - Dit jaar kan worden beschouwd als 
het honderdste van de uitvinding der fotografie. Zooals het met 
uitvindingen gewoonlijk gegaan is, werd ze door verschil-lende 
personen op verschil-lende tijdstippen verricht en op dezelfde manier 
ook vervolmaakt. Intusschen deed op 7 Januari 1838 de Fransche 
geleerde Arago in de Academie van Wetenschappen te Parijs voor het 
eerst officieel mede-deeling van de nieuwe uitvinding. En hij was 
hiertoe in staat gesteld door den voormaligen leeraar en officier 
Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) en den kunstschilder Louis 

Jacques Mandé Daguerre (1789-1851). Deze twee onderzoekers hadden toen reeds sinds enkele 
jaren onaf-hankelijk van elkander een reeks experimenten gedaan. Niépce ging uit van de door den 
Duitscher Senefelder uitgevonden lithographie en probeerde de beelden van de camera obscura vast 
te leggen. Hij verving de door Senefelder gebruikte leisteen door met lichtgevoelige lagen bedekte 
metalen platen. Hij vond een procédé uit, dat hij heliografie noemde en waar-mede hij etsbare 
drukplaten vervaardigde. Dit gebeurde in het jaar 1816. Langzamerhand verbeterde hij zijn procédé 
en in 1822 schijnt hij met behulp van zonlicht zijn eerste beelden te hebben vastgelegd. Toch was 
hij nog niet aan de fotografie toe, al bevond 
hij zich er niet ver vandaan.De Parijsche 
opticien Chevalier, die voor Niépce diens 
instrumenten en apparaten maakte, vertelde 
hem over den kunstschilder Daguerre. Deze 
hield zich met gelijksoortige experimenten 
bezig. Aanvankelijk liet de te Chalon-sur-
Saône werkende Niépce zich niet met 
Daguerre in, maar toen hij weer eens te 
Parijs kwam, kon hij zijn nieuwsgierigheid 
niet bedwingen en de twee wisselden ten 
slotte hun ervaringen en resultaten uit. 
Daguerre had reeds naam gemaakt door de 
uitvinding van het diorama. Behalve 
kunstschilder, was hij ook theater-
decorateur.                                                                
“Uitzicht vanuit het raam in Le Gras.”  
De eerste permanente foto van de natuur.  
De foto werd in 1826 of 1827 genomen door Joseph Nicéphore Niépce in de Franse gemeente Saint-
Loup-de-Varennes. Te zien is een stuk van het dak en het omliggende platteland van Niépces 
landgoed met de naam Le Gras. Daguerre had contact met den natuurkundige Arago (1786-1853) 

en deze bracht de twee er toe, zich te associeeren, hetgeen in 
1829 geschiedde. Maar in 1833 stierf Niepce, zoodat Daguerre 
het werk alleen moest voortzetten. Hij aanvaardde intusschen 
Niepce’s zoon Isidore als medewerker en deelgenoot. Isidore 
had zelf ook geëxperimen-teerd.Arago maakte zich 
buitengewoon verdienstelijk voor de verspreiding van juiste 
denkbeelden aangaande de nieuwe uitvinding. Daguerre was in 
zoverre gelukkiger dan de meeste uitvinders. En in Juli 1838 
kocht de Fransche regeering haar aan en verleende Daguerre 
een jaargeld voor zijn leven van 6000 francs. Isidore Niépce zag 
zich 4000 francs per jaar toegewezen. Toen legde Arago in een 
plechtige zitting van de Academie alle bijzonderhden aan de 
mannen der wetenschap voor. Men noemde de nieuwe uitvinding 
“daguerreotypie”. De opname-camera, zooals die door Daguerre 
en Niépce Jr. ontworpen was, kreeg den naam van 
“daguerreotype”. 
  
Portret van Louis Daguerre, gemaakt in 1844 Biot (1774-1862) 

met de opname-camera “daguerréotype” door Jean-Baptiste Sabatier-Blotmet .      



En, ofschoon velen het aan Daguerre verleend pensioen veel te laag vonden en daarin een officieele 
geringschatting zagen, bleef hij een algemeen geëerd man en bij de onthulling van zijn 
grafmonument te Brie-sur-Marne werd van hem getuigd, dat hij “het licht dwong, duurzame werken 
te scheppen, die even volmaakt zijn als de natuur...” Het procédé van Daguerre bestond hierin, dat 
een goed gepolijste, verzilverde, koperen plaat in een gesloten kast aan jodiumdampen werd 
blootgesteld. Aldus vormde zich een heel dunne, lichtgevoelige laag van jodiumzilver, die in de 
camera obscura belicht werd en dan met behulp van kwikzilverdampen ont-wikkeld werd. De 
grootste moeilijkheid bleef aanvankelijk nog het fixeeren en hier heeft Daguerre veel te danken 
gehad aan het in 1819 door Herschel uitgevonden fixeernatron. Nog waren de fotografieën primitief. 
Maar de wereld was er in extase over. Lang na de openbare bekendmaking bleef het enthousiasme 
aanhouden en van Napoleon III wordt verteld, dat hij bij een militaire parade een uur op zich liet 
wachten, omdat hij op weg er heen het uithangbord van een fotograaf had gezien en was afgestapt, 
om zich te laten fotografeeren. De fotograaf, bekend geworden door zijn keizerlijke klant, kon 
spoedig zijn cliënteele niet meer aan en werd millionnair. Zich laten fotografeeren was ook jaren 
lang een zwaar karwei. Men moest soms urenlang poseeren en werd daartoe zoo ongeveer 
vastgezet, met armen en beugels, die de voornaamste ledenmaten in bedwang hielden, zoodat ze 
niet konden bewegen. Het materiaal van een fotograaf had veel weg van een martelwerktuig. De 
weg van de “daguerretypie” naar de moderne fotografie was een zeer lange en heel ingewikkelde. 
Talrijke personen hebben aan haar verbetering gewerkt. Omstreeks 1855 werd de “daguerreotypie” 
door het maken van negatieven verdrongen. In verband met den langen duur der belichting waren 
de “daguerretypen” dikwijls halve schilderijen. Er werd veel op bijgewerkt. Maakte men een foto van 
een gebouw of monument, dan werden er menschelijke figuren bij geteekend. De Engelschman 
Talbot, die omstreeks den tijd, dat Daguerre bezig was, zich eveneens met soortgelijke 
proefnemingen ophield, heeft veel gedaan voor de moderniseering der uitvinding. Hij was een der 
eerste reizende fotografen en een voorlooper van het moderne foto-grafendom. Zijn uitvinding werd 
“Talbotypie” genoemd. Hij gebruikte voor het eerst papier, dat het evenwel nog tegen de 
“daguerreotype” moest afleggen, als minder duurzaam. De geschiedenis van de fotocamera is een 
hoofdstuk op zichzelf, even interessant en leerzaam als die van de “daguerreotypie”. De 
verbeteringen aan de camera volgden stuk voor stuk. Hetzelfde was met onderdeelen als het 
objectief het geval. En landzamerhand verschenen allerlei nieuwigheden op het gebied der fotografie. 
Zoo b.v. de foto-automaat, terwijl tevens gestadig werd gewerkt aan de verbetering van de techniek 
van belichting, fixeering en aan de kleurenfotografie. Terwijl Daguerre uren en uren noodig had, om 
een onduidelijk beeld op een metalen plaat vast te leggen, terwijl van deze plaat geen copieën 
konden worden gemaakt, voerden de Duitsche posterijen dit jaar het snufje in van den 
fotografischen Kerstgroet en Nieuwjaarswensch. Een portret van de(n) gene(n), die wenschte, werd 
de(n) toegewenschte telegrafisch toegezonden, al of niet met 
handteekening.  

 
11-01-1939 Soerabayasch handelsblad - R.N. Roland Holst’s leven en 
werken,een vereerd leeraar werd te Amsterdam 4 Dec. 1868 geboren. 
Deze begaafde kunstenaar heeft van 1926 tot 1934 aan het hoofd 
gestaan van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, waaraan hij van 
het jaar 1918 als buitengewoon hoogleraar was verbonden geweest. In 
de jaren 1887-1891 had hij zijn opleiding genoten aan de Academie en 

reeds ’t volgende jaar begon hij o.a. eenige 
lithografieën in opdracht van den Diamant-
bewerkersbond.In 1914 kwam hij met een groot 
decoratief-ontwerp in steendruk, een in de 
golven worstelende mannenfiguur met een kind 
in de armen, waarop als rondschrift: “J’ai 
devancé la victoire, mais je vaincrai” en in 1917 
gaf hij de in zwart/goud afgedrukte af-
fiche voor de Bosboomtentoonstelling, 
waarin hij getuigde van zijn liefde voor 
“het schoone 
ambacht en 
den stillen 
droom”.  
 

Uitnemend waren ook de gelithogra-
feerde omslagen van het tijdschrift 
“Wendingen”, eveneens de vele  
“Ex-Libris”. 
 
 



01-1939 Leeuwarder nieuwsblad: goedkoop advertentieblad. 
                                IJssport-tentoonstelling in het Friesch Museum. 
Het weer was uitstekend en er was zeer veel publiek. Uit de heele provincie was men samenge-
stroomd, misschien zelfs waren er van buiten Friesland. In het krantenverslag wordt tenminste hoog 
opgegeven van het zeer groote aantal toeschouwers, terwijl een steendruk, die later door weduwe 
Suringar wordt uitgegeven, er al evenzeer het bewijs voor schijnt te leveren. 

 
                 “Een hardrijderij voor koppels van mannen en vrouwen te Leeuwarden.” 
                                               Litho van P.Blommers, 1855. 

	  
16-03-1939 Nieuwe Tilburgsche Courant - DE OUDE STALEN PEN. 
Wie van jullie heeft een eigen vulpen? Zeker nog niet allemaal, maar toch zullen er al veel zo’n 
kostbaar ding in hun bezit hebben. Vroeger waren de vulpennen heel duur, maar tegenwoordig 
worden ze steeds goedkoper en we vinden het nu allemaal heel 
gewoon om iemand met een vulpen te zien schrijven. Het valt 
ons nauwelijks meer op. En zelfs de vulpen wordt al weer een 
beetje verdrongen sinds de schrijfmachines goedkoper worden. 
Maar de oudste van allemaal, de gewone stalen pen heeft zich 
door alle jaren heen ook nog weten te handhaven. De Duitser 
Senefelder heeft ’t eerst een stalen pen gemaakt. Daarvoor was 
de pen van messingkoper in gebruik en natuurlijk ook de nog 
oudere ganzepen. Het bewijs dat deze gewone pen toch heel 
goed is, is wel dat hij nog steeds overal gebruikt wordt.  

	  
20-07-1939 De Gooi- en Eemlander: nieuws- en 
advertentieblad. Amsterdam krijgt nieuwe straatnamen. 
GROOTE MANNEN OP EENVOUDIGE WIJZE GEËERD. 
Uitvinders en ontdekkers. 
De hoofdstad krijgt weer nieuwe straten. Andere groote figuren 
onder de buitenlandsche geleerden en uitvinders hebben ook 
hun eigen straat gekregen. Tot hen behoren o.m. Alois 
Senefelder... 
                                              Senefelderstraat in Amsterdam. 


