
 

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



01-08-1807 Koninklijke courant  ’s-Gravenhage 
Wetenschappen, letteren en kunsten. 
Over de Polyantographie, of de kunst 
om met Steen te kunnen afdrukken. 
De zeer kunstrijke vinding, om met Steen te 
kunnen afdrukken, is in Duitsland ontdekt, door 
Alois Senefelder, en, in het Jaar 1801, in 
Engeland overgebragt; hebbende hij, die de 
gezegde kunst aldaar ingevoerd heeft, deswegen, 
een  uitsluitend Patent bekomen. Zie hier waarin 
de bewerking bestaat. Men maakt, met eene pen 
en een daartoe bereid vocht, eene teekening, op 
een gladden en vlakken Steen; even gelijk men 
zulks met gewone pen en inkt zou doen. 
Vervolgens geeft men, door middel eener andere 
zeer eenvoudige bewerking, aan de oppervlakte 
des Steens, de eigenschap, om de drukkers-inkt, 
op alle plaatsen, alwaar de met vocht gevulde 
pen niet geraakt heeft, van zich afgehouden. Als 
dat klopt met den Steen met de gewone druk-
ballen, en trekt het afdruksel, door middel van 
een Cijlinder, welken men over het op den Steen 
gelegd bevochtigd Papier rolt. Alzoo verkrijgt men 
een nauwkeurig, doch omgekeerd, afdruksel van 
de oorspronkelijke teekening. Ook kan men deze 
vervaardigen, door middel van daar toe bereid 
Crayon, van gelijke gebondenheid als het 
Italiaansche; gevende zulks een afdruksel, welk 
men van de gewone Crayon-teekening niet kan            Originele steen van Senefelder met  
onderscheiden. De Steen is van eene graauwe,                       Gleissner’s muziek 
op het gele trekkende kleur; hij is zeer te zamen  
gedrongen van weefsel, fijn van draad en breekbaar.    
                                                 
18-08-1809 Vriesche courant. 
München den 31 van Hooimaand.  
Toen de Keizer Napoleon, in Grasmaand, onzen Koning te Dillingen een bezoek gaf, beloofde hy hem, 
zo als het eerst Bulletin van het Leger verhaalt, de belediging door Oostenryk zyn Huis aangedaan, 
te wreken, door dat hy hem grooter zou maken dan ooit een zyner Voorzaten was. Tot opheldering 
van deze merkwaardige uiting van Napoleon, zyn hier voor eenigen tyd vier Aardrykskundige 
Kaarten verschenen; welken, door eenen korten text verzeld, den grootsen omtrek van Beyeren 
onder de vier Dynastien, die over hetzelve na elkander heerschten, in zuiveren Steendruk 
daarstellen... 
 
26-07-1814 Nederlandsche staatcourant. 
In de sessiën van de algemeene vergadering der hollandsche huishoudelijke Maatschappij, te 
Haarlem, begonnen den 14den en geëindigd den 16den junij 1814, zijn de volgende remuneratiën 
toegekend: 
Aan den zender der Proeven van Steendruk, ingezonden ter beantwoording van prijsvraag no. 164, 
blz.119, onder de Zinspreuk: Spes fovet agricolas, is, tot aanmoediging, toegelegd eene zilveren 
medaille, mits vrijheid gevende, dat het Billiet, bij zijne Proeven gevoegd, worde geopend... 
 
01-10-1814 Rotterdamsche courant. 
BINNENLANDSCHE BERIGTEN   Haarlem, den 27 September. 
De Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, van den zender der aan haar ingezondene proeven 
van steendruk, geteekend met de spreuk: Labor improbus vincit omnia, aan wien, tot aanmoediging, 
is toegelegd eene zilveren medaille, vrijheid verkregen hebbende tot het openen van zijn biljet, zoo 
is bevonden zender daarvan te zijn de heer J.A. Weiland, practiserend advocaat, te Rotterdam. 
Gelijke vrijheid tot opening van het biljet gegeven zijnde, door den zender van de monsters indigo, 
uit de pastel of wede, onder de zinsspreuk: Spes fovet Agricolas, geremunereerd met tien dukaten, 
is, bij de ontzegeling, gebleken te zijn de heer L.Hoedt Verbeek, eerste ’s Lands apotheker bij het 
sedentair militair hospitaal, te Leijden. 
                                                                                         J.T. SIEGEL, Algemeene Secretaris. 

	  



05-04-1817 Opregte Haarlemsche Courant - VADERLANDCHE LETTEROEFENINGEN, of Tijdschrift van 
Kunsten en Wetenschappen, voor 1817, No.IV., is Heden van de Pers gekomen te Amsterdam bij 
G.S. LEENEMAN v.d. KROE en J.W. IJTEMA; inhoudende, behalve een aantal oordeelkundige 
Recensiën, onder andere in het Mengelwerk, een Berigt van den nieuw uitgevonden Steendruk, met 
eene Plaat. 
 
17-04-1817 Arnhemsche courant. 
In een Nederlandsch tijdschrift leest men de volgende beschrijvingen van een belangrijke uitvinding:  
“Iets over den Steendruk, of Lithographie.” - Bij alle de voordeelen der Boekdruk- en Graveer-
kunst, om, door middel van dezelve, alles, wat der menschheid oorbaar en der maatschappije nuttig 
was, voor te stellen, na te bootsen, en tot tijdgenoot en nakomelingschap over te brengen, bleef er 
echter in beide kunsten, hier en daar, nog iets te wenschen over. Bij voorbeeld, om handschriften en 
origineele teekeningen te kunnen vermenigvuldigen; on Sine’sche, Sanscritsche en andere talen te 
kunnen drukken, welkers letters of karakters te talrijk, en dus moeijelijk en niet dan met vele kosten 
te verkrijgen zijn; om boek- en plaatdruk gelijkelijk te vereeuwigen, enz. De uitvinding van den 
steendruk heeft grootendeels deze wenschen bevredigd, en wel op zulk eene voldoende wijze, dat 
wij het belangrijk genoeg achten, dezelve hier mede te deelen. Deze, met regt geprezene, uitvinding, 
geschiedde in het laatst der vorige of het begin dezer eeuwe te München, door Alois Sennevelder. 
Hij had opgemerkt, dat wanneer men met eene vetachtige inkt op kalkaardige steenen strepen 
maakte, dezelve door middel eener sterke wrijving, eener afdruk gaven; en tevens, dat deze soort 
van steen ook vatbaar was voor inzuiging van water. Op deze twee waarnemingen was het geheele 
stelsel zijner uitvindinge gegrond. Hij wist het voordeel te waardeeren, hetwelk men uit de ontdek-
king van een verschijnsel kon trekken, dat zoo gemakkelijk te verklaren, en echter voor hem nog 
niet opgemerkt was. Hij deelde zijne uitvinding aan den heer A. André, te Offenbach, mede, door 
wiens medewerking dezelve reeds spoedig tot eene zekere volkomenheid voor sommige vakken der 
kunst geraakte, inzonderheid in het muzijkdrukken; hebbende deze daartoe eene drukkerij opgerigt, 
die ongetwijfeld nu reeds meer heeft opgeleverd, dan eenig tot dus verre bestaand stablissement 
van muzijk op tinnen platen. De heer André verspreidde deze kunst naar Frankrijk en Engeland. Te 
Londen, alwaar zij onder den naam van Polijautographie bekend werd, is zij zeer gevorderd. In 
Parijs heeft zij de oplettendheid van de Fransche  akademie der schoone kunsten zoodanig tot zich 
getrokken, dat deze kommissie uit dezelve benoemd werd, om deze uitvinding nader te 
onderzoeken, en een rapport daarover in te leveren. Deze kommissie heeft zich bijzonder met de 
steendrukkerij van den heer Engelman te Parijs, bezig gehouden, en haar berigt van dezelve is zeer 
gunstig. Daar ons Vaderland niet alleen de moeder en voedster van vele kunsten en wetenschappen 
is, maar ook in velen derzelven de eerste uitvinders heeft overtroffen, zoo was het ons bijzonder 
aangenaam te vernemen, dat deze nieuwe  uitvinding bij ons niet onbekend is gebleven;  maar dat 
er ook in Amsterdam eene zoodanige steendrukkerij bestaat, van de heeren E. Beijer en A. Vinkeles, 
welke niet alleen aanmerkelijke verbeteringen, maar ook nieuwe uitvindingen in dit vak gedaan, en 
deze kunst daardoor tot eene meerdere volkomenheid gebragt hebben. De eenvoudige bewerking 
van de steendruk is deze: na dat de steenen genoegzaam glad geslepen zijn, (en wel meer of 
minder, naar mate men, of met pen, of met zwart krijt er op wil teekenen) teekent men op dezelven 
met een scheikundige inkt of met een krijt, die voornamelijk uit oliën en verfdeelen bestaan; dan 
worden de steenen met een verdund salpeterzuur overgoten, om het inzuigen des waters te 
bevorderen; en vervolgens met gom overdekt, om dezelven voor bederf te bewaren. Om nu een 
afdruk van dezen steenplaat te maken, wascht men eerst de gom daar van af, bevochtigt dezelve 
dan, en zwart ze in door middel van eene met leder bekleedde tampon; bevestigt de plaat dan in 
een holle tafel, waar over eene ijzeren rol gaat, welke door wrijving den afdruk geeft. 
Deze zeer eenvoudige bewerking, levert groote gerijven voor de kunst op, om namelijk teekeningen 
van zwart en rood krijt na te bootsen, oorspronkelijke stukken op eene misleidende wijze af te 
drukken;  om teekeningen met de pen en in de gewasschen manier te vermenigvuldigen, en 
eindelijk om muzijk te drukken. De commissie der Fransche akademie van schoone kunsten merkte 
in de bewerking van den heer Engelman nog twee zwarigheden op; te weten dat het teekenkrijt, 
hoewel het zich liet aanscherpen, echter teveel aan warmte of vochtigheid onderhevig was, en dat er 
zeer vele oefening vereischt werd, om met zijne inkt te teekenen. Deze twee zwarigheden zijn door 
de vinding van onze voornoemde Amsterdamsche kunstenaars verholpen, daar zij een teekenkrijt 
hebben uitgevonden, dat even goed teekent, zich laat aanscherpen, en de punt zoo goed houdt, als 
gewoon goed zwart krijt; ook vinden zij het teekenen met inkt, naar hunne nieuwe manier, niet 
meer zo moeijelijk. Daarenboven hebben zij wezenlijke verbeteringen in de werktuigelijke 
zamenstelling der pers gemaakt, welke den druk, vergeleken met de Parijsche pers, drie maal 
sneller doen voortspoeden. Voorts zijn zij in staat, regelmatig stereotijpen te drukken, waartoe de 
steendruk nog niet gebezigd was, en prenten op steen te graveren, die de gravure in koper 
volmaaktelijk evenaren; terwijl de tot dusverre vervaardigde steendrukken in de manier van gravure 
zich nog altijd tot pen-teekeningen bepaalden. De kunst, om gravures enzoo (om het dus eens uit te 
drukken) op eene machinale wijze te vermenigvuldigen, is iets, hetwelk de Amsterdamsche 
steendruk-fabrijk alleen eigen is, en door haar alleen bewerkstelligd wordt; en het nadrukken of 



afdrukken van gedrukte boeken en handschriften hebben zij zoo verre gebragt, dat daarbij niet veel 
meer te wenschen overig blijft. Het proefplaatje van hun werk, hetwelk dit berigt verzelt, moge ten 
bewijze hunner vorderingen dienen. (Hetzelve is te vinden in het Mengelwerk van de Vaderl. 
Letteroefening voor Maart 1817, blz. 162, en bestaat in een, op de gewone wijze, gegraveerd 
landschapje, een paar regels muzijk, en onderscheidene soorten van lettervormen.)De spoedige 
wijze van drukken, zoo wel als de geringere kosten, bevelen overigens deze belangrijke uitvinding 
ten sterkste aan. Wanneer deze fabrijk, die sedert weinige maanden openlijk werkzaam is, de 
aanmoediging en goedkeuring onzer landgenooten mag wegdragen, en eens zoo lang zal werkzaam 
geweest zijn, als die van Parijs, welke reeds in 1807 aanwezig was, dan twijfelen wij niet, of dezelve 
zal de kunst tot eenen graad van volkomenheid gebragt hebben. 
 
12-06-1817 Opregte Haarlemsche Courant - J.P.UBAGHS en VAN DER MEULEN geven bij deze 
kennis, dat zij, op de Karnemelkshaven, even buiten Rotterdam, eene STEENDRUKKERY hebben 
opgericht, daar zij alles mooglijks in de Steendruk bewerkstelligen tot zeer matige prijzen; zullende 
zij van hunne manier van behandeling binnen kort in een of ander Periodicq Werk proeven geven, en 
toonen, tot hoe verre hunne vorderingen in deze Kunst zijn gestegen; zullende een en ander bij 
deskundigen voldoende zijn ter hunner aanbeveling. 
 
19-07-1817 Arnhemsche courant - Van den 15 Julij - De steendruk maakt in Belgien veel opgang. 
De heer Vlamynck, van Brugge, heeft, op deze wijze, het portret van wijlen den heer Coquelaere, 
geestelijke hunnen stad, vervaardigd. Dit portret, van eene volmaakte gelijkheid, is geschilderd door 
den heer Odevaere, schilder van Z. M., onder wiens directie Vlamynck werkt. De akademie van 
Brugge moet zich over dezen kweekeling te meer beroemen, daar Z. M. als een voorstander der 
kunsten, en van hun die ze beoefenen, aan denzelven een pensioen, tot aanmoediging, heeft 
gegeven. – Het is een belooning van zijne bewonderenswaardige talenten, zoo in de schilderkunst, 
als in het graveren op steen. 

	  
05-08-1817 Nederlandsche staatscourant - BINNENLANDSCHE BERIGTEN - GENT, 31 Julij. 
De koninklijke maatschappij der schoone kunsten en letterkunde heeft, in hare vergadering van den 
25sten dezer, onder het voorzitterschap van den heer van Huffel, tot niet residerend lid benoemd 
den heer Mathieu van Bree, welke reeds lid van het instituut, en eerste hoogleraar van de 
koninklijke akademie van schilderkunde te Antwerpen is. De maatschappij heeft , in dezelfde 
vergadering, de eerste lithographische teekeningen gezien, welke in deze stad zijn vervaardigd 
geworden, en die, ofschoon slechts kleine proeven zijnde daarvan op algemeen verlangen, 
aanteekening gemaakt in het proces-verbaal. De uitvoering van deze kunstbewerking, indien 
dezelve slaagt, zal men te danken hebben aan den heer Almeida, een Portugees, welke alle vrienden 
van kunsten en letteren gaarne zouden zien, dat zich in deze stad nederzette. Bij een met 
algemeene stemmen aangenomen voorstel, is de heer Almeida voorgedragen tot lid van het 
genootschap, als kunnende even zeer in de afdeeling der muzijk en der graveerkunst (indien de 
steendruk daaronder kan worden begrepen), als in die der letterkunde zitting nemen. 
 
19-09-1817 Leeuwarder courant – FRANKRYK, Parys, den 10 September. 
De heer Boehme, heeft te Straatsburg een winkel voor de kunst om afdrukken met steenen platen 
te maken (lithographie) opgerigt. Dit is het derde etablissement van dien aard in Frankrijk. 
 
25-10-1817 Rotterdamsche courant. 
De Ondergeteekenden hebben van de heer A. VINKELES Rz. Gekocht de STEEN-PLAATDRUKKERS, 
gecanteerd hebbende op de Firma VINKELES en COMP., en zullen dezelve continuëren op de Firma 
SULPKE en COMP. De werkzaamheden, waarmede zij worden vereerd, zullen aangenomen worden 
ten Huize van C.G. SULPKE, in de Kalverstraat, bij de Enge Kapelsteeg, No. 192, te Amsterdam, 
terwijl hun grootste doel zijn zal, de groote voordeelen van den Steendruk, door schoonheid, spoed 
en geringe kosten, ook bijzonder door accurate behandeling, aan het algemeen voordeelig en 
aangenaam te maken; bijzonder is deze Kunstbewerking geschikt voor Muzijk-, Plaat- en 
Schrijfwerken, waaronder men verstaat, ook alle Circulairen, Wissels, Adressen enz., allerlei Figuren 
en Teekeningen, zoo als voorbeelden voorhanden zijn.                   C.G.SULPKE en A. KONING. 
 
13-11-1817 Nederlandsche staatcourant - GRONINGEN, den 3 November. 
..In het raadhuis gekomen, betuigden de kweekelingen aan de regering hunnen dank, dat zij in deze 
plegtigheid hadden mogen deelen; ontvingen de vier uitmuntende leerlingen van iedere school een 
fraai in steendruk gegraveerd eerbewijs tot een aandenken van dezen dag, en bragten de leerlingen 
der stad en armenscholen der regering hunne hulde toe voor de oprigting der nieuwe scholen... 
 
 
 



13-11-1817 Arnhemsche courant - GEMENGDE BERIGTEN. 
Onder de uitvindingen van den tegenwoordigen tijd, verdient die van den steendruk, in der daad, 
zeer veel opmerking voor alle beminnaren der beeldende kunsten. – Behalve de , ten  dien aanzien, 
welgeslaagde ondernemingen, in Duitsland en Frankrijk, waar van de liefhebbers zoo in de figuren 
als het landschap, zeer wel uitgevallen en teekenachtige proeven gezien hebben, schijnt die van de 
Heeren Ubaghs en van der Meulen, te Rotterdam, ook op onze grond, gelukkig te zullen slagen. – 
Een der elèves van het instituut Kunstoeffening, te Arnhem, de zoon van Mejuffrouw de weduwe 
Dietz, een jongeling die voor de kunst zeer veel aanleg heeft, en door evengemelde Heeren, voor de 
werkzaamheden hunner steendrukkerij geëngageerd is, heeft daar van, voornamelijk in het vak van 
onderscheidene met smaak behandelde bloemen, proeven overgezonden, die de goedkeuring van 
kenners wegdragen. – Het teekenen van de stukken voor deze steendrukkerij, geschiedt op groote 
of kleine, naar mate de voorwerpen, vierkante of langwerpige witte steenen, van een zachter soort 
dan het gewone marmer. Deze steenen worden vooraf geprepareerd, zoo als ook het craijon, een 
soort van weekachtig zwart krijt, waarin eigenlijk het geheim bestaat. Dergelijke steenen en 
geprepareerde pennen, zendt men den Teekenaar, die er naar verkiezing, het een of andere figuur 
of landschap op teekent, in dezelfde manier als of dit met gewoon zwart krijt geschiede. Zoodanig 
iets ontving voor eenigen tijd, de Heer van Amerom alhier, van de Heeren Ubaghs en van der 
Meulen, die er het figuur van een zittende Trompetter, door hem dezen zomer naar het leven 
geschilderd, op teekende. – Thans heeft hij daar van eenige afdrukken ontvangen, tot in de kleinste 
artzeringen toe, zoo wel als op de krachtigste partijen, zoo volmaakt, en zoo zuiver de teekening 
nabootzende, dat elke liefhebber der teekenkunde zich daar over moet verwonderen; en in alles 
zoodanig dat de gewoone manier van plaatsnijden of etsen, daarbij, in het vak, niet halen kan. – Het 
schijnt dat, na dat de teekening gemaakt is, dezelve door het een of ander bijtend vocht in den 
steen gebragt, en vervolgens, door perssen, op het papier wordt gedrukt. – De geheele bewerking is, 
zoo als zich dit ligt laat begrijpen, veel minder kostbaar en gemakkelijker dan het snijden in koperen 
platen; en daar deze uitvinding, door den tijd, voor uitbreiding vatbaar zal worden, en zich mis-
schien ook zal bepalen om met onderscheidene tinten en kleuren te drukken, zoo heeft men daar 
van voor de kunst, zeer veel te verwachten.Men weet, dat bij het gewoone plaatdrukken, de proef-
stukken de kostbaarste zijn; doch bij den steendruk is dit het geval niet, de eerste zijn geensints de 
besten. 
 
3-02-1818 Middelburgsche courant - Nieuwstydingen Nederlanden. 
De uitvinder van den steendruk, Alois Senefelder te München, heeft eene compositie uitgevonden, 
welke een kunststeen vormt, die tot het gebruik even geschikt is, minder kost en dunner en ligter 
dan den natuurlijken steen gebezigd kan worden. 
 
16-02-1818 Nederlandsche staatscourant. 
Bij het ministerie van Binenlandsche Zaken zijn, in de afgeloopen week, behalve de gewone 
dagbladen, ingekomen de volgende werken: De nieuwe kindervreugd, of, Alphabetische verzameling 
van ambachten, beroepen, bedrijven, neringen, handteringen, enz., voorgesteld door 24 plaatjes, in 
steendruk, met derzelver benamingen en onderscheidene lettersoorten, benevens toepasselijke 
leerzame bijschriften en versjes; Amsterdam, bij  van Arum en Kraijenbrink... 

	  
20-02-1818 Utrechtsche courant - Duitschland 
De Koninklijke Pruissische afgezant aan het Beijersche hof, de generaal van Zostrow, woonde 
kortelings eene vergadering van het Polijtechnische genootschap te München bij, bij welke 
gelegenheid de uitvinder der Lithographie, de heer Alois Senefelder, een proef met eene machine 
deed, waarbij hij de voordeelen van een nieuw uitgevonden mengsel tot platen voor de 
steendrukkunst aantoonde, bewijzende dat hetzelve volkomen de plaats van de steenplaten innam. 
Dit had ten gevolge dat de Pruissische regering deze uitvinding voor 2000 guldens van den uitvinder 
gekocht heeft. Deze uitvinding is vooral voor die landen van veel belang, alwaar de steendrukkunst 
benoodigde steenen niet gevonden worden. 

	  
07-03-1818 Arnhemsche courant - GEMENGDE BERIGTEN. 
Er is te Brussel een Steendruk-Plaat in het licht gekomen, in zestien Figuren, de afbeeldingen 
bevattende van de voornaamste personen die in de zaak van Fualdès op het toneel zijn getreden. – 
Men heeft het genoegen te zien, dat vele kunstliefhebbers zich op den Steendruk toeleggen, en wij 
hoopen dat onze jonge kunstenaren, in dit opzigt, niet alleen zullen wedijveren met de schoone 
voortbrengselen van de Heeren Engelman en Lastery te Parijs, maar die zelfs zullen overtreffen. – 
Wij hebben des te meer reden om ons daar mede te vleijen, aangezien de broeder van den uitvinder 
dezer gelukkige ontdekking te Brussel, zich gevestigd heeft, alwaar hij door eene edele drift voor de 
kunst, bezield, zich onafgebroken bezig houdt met het maken van Elèves, die te eenigen tijd eer 
zullen doen aan hun Vaderland, door het uitgeven van meesterstukken; terwijl wij reeds proeven 
onder het oog hebben die allesints verdere progressen beloven. 



30-04-1818 Rotterdamsche courant - ARON en KRAP, Boekhandelaars, bij de Beurs, te Rotterdam, 
debiteren: Het PORTRAIT van Z.K.H. den PRINS VAN ORANJE, in Steendruk, naar het Schilderij van 
den Ridder Odevaere. Prijs ééne Gulden. 
 
13-06-1818 Bredasche courant - Een dagblad dezer stad behelst het volgende artikel.  
“De lithographie of steendruk, die dagelijks aanmerkelijke vorderingen maakt, heeft reeds zoo ver 
gebragt, dat zij de voortbrengsels van een middelmatig graveerstift overtreft; zij schijnt zelfs, in 
zekere opzigten, met de drukkunst te wedijveren, daar eene administratie dezer provincie zich 
onlangs van dezelve bediend heeft voor de circulaires door haar afgezonden. 
 
14-01-1819 Journal de la province de Limbourg – S.M. l’empereur de Russie a permis à l’inventeur 
de la lithographie, M.Aloys Senefelder, de Munich, de lui présenter un exemplaire de l’ouvrage qu’il 
vient de publier sur cette découverte précieuse. S.M. lui a fait  remetire par le ministre de Russie en 
cette capitale une superbe bague en diamans, comme une marque de sa satisfaction. 

	  
15-01-1819 Leydse courant - Z.M. de Keizer van Rusland heeft aan den Heer Aloisius Senefelder, te 
München, uitvinder van den Steendruk, vergund hem een Exemplaar aan te bieden van het door 
hem uitgegeven Werk over die kostbare ontdekking. Z.M. heeft hem door den alhier resideerenden 
Russischen Minister eenen kostbaren Diamanten Ring ten blijke van Hoogstdeszelfs genoegen doen 
overhandigen. 
 
15-01-1819 Nederlandsche staatscourant - Beijeren. München, den 2 Januarij 
Keizer Alexander heeft, gedurende zijn verblijf te Weenen, door zijne legatie alhier, aan den heer 
Alois Senefelder, uitvinder van den steendruk, een met brillanten omzetten ring doen ter hand 
stellen. De heer Senefelder heeft zich, met verlof des Konings, naar Parys begeven, ten einde deze 
uitvinding tot volmaaktheid te brengen.      (Journal de Francfort.) 

	  
21-01-1819 Opregte Haarlemsche Courant – Advertentie. Bij J.MULLER en COMP. Hoogduitsche 
Boekverkoopers in de Warmoesstraat, over de  St. Annastraat, No.179, te Amsterdam, is onder 
anderen te bekomen: ALOIS SENEFELDER’S ( Erfinder der Lithographie und Chemischen Drucker) 
volständiges Lehrbuch der Steindruckereij, enthaltend eine richtige und deutliche Anweisung zu den 
verschiedenen Manipulations-Arten derselben, in allen ihren Zweigen und Manieren, belegt mit den 
nöthigen Musterblättern, nebst einer vorangehenden ausfürlichen Geschichte dieser Kunst, von 
ihrem Entstehen bis auf gegenwärtige Zeit; 
 
19-02-1819 ’s Gravenhaagsche courant. 
De Heer KAREL SENEFELDER, Broeder van den uitvinder der Lithographie of Steendruk, alhier 
aangekomen zynde tot het volbrengen van een Contract, om aan het Archief van Oorlog en 
Topographiesch Bureau eene Lithographie daar te stellen, maakt aan alle liefhebberen bekend dat 
hy gaarne in de hem over zynde uren eenige instructie in bovengenoemt vak wenschte te geven; die 
genen welke daar toe inclineeren, kunnen hem dagelyks na drie uren des nademiddags spreken op 
het Hof Spui, ten huize van den Heer Neering, wyk Q,, no. 133. Ook is by hem te bekomen 
Chemisch Kryt en Inkt, en verders alle materialen welke tot bovengemelde kunst vereischt worden. 

	  
27-03-1819 Arnhemsche courant - PARYS den 20 maart 
De Heer Aloijs Senefelder, van München, uitvinder van den Steendruk, heeft van het Fransche 
Gouvernement een Brevet ontvangen voor eene nieuwe uitvinding, die hij de benaming heeft 
gegeven van Papirographie , en door middel van de welke het hem gelukt is de steenen platen, door 
kunstige platen van papier, die dezelfde hoedanigheid hebben, te verwisselen. De heer Senefelder 
heeft eene Steendrukkerij te Parijs in de straat Bourbon aangelegd. 
 
29-05-1819 Nederlandsche staatscourant - Sedert eenige dagen ziet eene nieuwe steendruk-plaat 
het licht, verbeeldende Hendrik IV, zijne laatste bevelen voor den veldslag van Ivry gevende. Dit 
nationaal onderwerp is door het talent van den heer Paté Désormes behandeld. 
 
14-08-1819 Bredasche courant. 
De heer Toppe, architekt te Dettmoldt, heeft drie verschillende graftomben ontdekt van Romeinen, 
welke in den veldslag van Arminius tegen Varus gesneuveld zijn. De ontdekking heeft hem tot 
anderen geleid; hij zal dienvolgens eene kaart in steendruk doen vervaardigen van het kamp der 
Romeinen, en van het slagveld, op hetwelk Germanicus de beenderen der Romeinen heeft doen 
begraven, en een monument heeft doen oprigten, dat thans niet meer bestaat. 



	  
15-09-1819 Nederlandsche staatscourant 
PRIJS-UITLOVING - Het bestuur biedt 
daarenboven een zilveren gedenkpenning 
aan:...Den kunstenaar, die, door middel 
van steendruk, de schoonste teekening zal 
geleverd hebben, naar een tafereel in de 
Nederlanden geteekend en gedrukt... 

	  	  
07-10-1819 Rotterdamsche courant. 
A. MAY VAN VOLLENHOVEN, 
Boekhandelaar te Rotterdam, geeft heden 
uit en heeft alom verkrijg-baar gesteld:DE 
SCHULD, treurspel, door ADOLF MÜLLNER, 
uit het Hoogduitsch vertaald; met het 
welgelijkend Portret van den Auteur, in 
Steendruk. 
 
16-10-1819 Nederlandsche staatscourant 
Parys, den 11 October. 
Men meldt, dat er eene nieuwe steen-
groeve in het departement de l’Aine 
gevonden is, waarin voor de lithographie 
of steendruk volmaakt geschikte steenen 
zijn. Deze steenen vereenigen, volgens 
ons door veschillende kunstenaars 
medegedeelde aantekeningen, alle de 
voorwaarden en hoedanig-heden, door de 
maatschappij van aanmoediging te Parys 
gevorderd bij de onderrigtingen, die dezelve    Adolf Müllner (1774-1829) Litho van J.Bemme,Az.  
heeft uitgedeeld, ten einde nasporingen,  
welke het bestuur heeft voorgeschreven, gemakkelijk te maken. 
 
28-10-1819 Journal de la province de Limbourg 
L’ART DE LITHOGRAPHIE, ou Instruction  pratique contenant la description claire et succinte des 
différens procédés à suivre pour dessiner, graver et imprimer sur pierre; précédée d’ une Histoire de 
la lithographie et de ses divers progrès. Par M.Aloys Senefelder, inventeur de l’art lithographique.  
I vol.in-8o.  Munich, 1819   Prix 5 francs. 
 
08-11-1819 Leydse courant - DUITSCHLAND. 
WEENEN de 26 October. Volgens het bij Decreet van de K.K. Hof-Cancelarij van den 12 September 
ll., daargesteld besluit van den 8 der vorige maand is het voor het toekomende verboden, 
Steendruk- of Plaatdruk- Perssen te houden, zonder daartoe bijzonder gewettigd te zijn. De 
overtreeder is aan dezelfde straf onderhevig welke in ∫69 van het tweede deel van het Straf-
Wetboek, tegen het onbevoegd houden eener Boekdrukkerij of een Handpers met Letters, 
uitgesproken is. 
 
03-12-1819 Leydse courant. 
Op orde van des Konings Procureur is een Spotprent in Steendruk, opgehaald, ten tijtel hebbende: 
de Missie van 1793. De steendruk, die reeds zeer veel nadeel doet aan de Koperenplaatdrukken, 
verwekt thans vrij wat bekommering voor de Muzijkdrukken. Een Papiermaker, zegt men, is 
voornemens allerlei soort van Muzijk te laten steendrukken, waar door een blad ten hoogsten een 
vierde zal kosten van den tegenwoordigen prijs. 
 
01-04-1820 Arnhemsche courant - PARYS, den 26 Maart - De kleine oorlog der karikaturen bestaat 
sedert lang tusschen Engeland en Frankrijk. Bij dit soort van spitsvindigheden, zoekt men juist niet 
altijd volk met goed te treffen, en die aardig is heeft steeds gelijk. Onder de kleine snakerijen, welke 
verder niets naslepen, kan men rangschikken eene steendruk-plaat, thans hier te koop zijnde, 
waarop John Bull (een naam waarmede men die van de lagere klasse in Engeland bestempelt) 
afgebeeld is, zijne vrouw, met een touw om den hals, naar de markt brengende, terwijl hij met de 
andere hand aan eene negerin de vrijheid schenkt. De glimlach van genoegen, welke men op het 
aangezigt  desgenen, die, op eene zoo zonderlinge wijze, eene weldaad verrigt, bespeurt, zet aan 
het toneel nog verdere geestigheid bij. 



21-04-1820 Overijsselsche courant – FRANKRIJK - PARIJS, den 10 April - De uitvinder van de 
steendrukkunst, de heer Sennefelder, welke steeds bezig is, om deze belangrijke uitvinding te 
volmaken, heeft een middel gevonden, om den steen zeer voordeeliglijk te vervangen; het is hem 
gelukt, om een steendruk-papier te vervaardigen, geschikt tot alle soorten van druk en transport, en 
zelfs tot gravures van de tweede en derde klasse. Hij heeft zijne uitvindng aan het onderzoek der 
maatschappij van aanmoediging gezonden, welke vier commissarissen benoemd heeft, om de 
monsters daarvan te onderzoeken.  

	  
02-06-1820 Nederlandsche staatscourant - FRANKRIJK - Parys, den 28 mei - Den 24sten dezer, 
heeft de heer Senefelder, uitvinder van den steendruk, in zijne werkplaats, in tegenwoordigheid van 
commissarissen der maatschappij tot aanmoediging, nieuwe proeven op lithographische kartons 
gedaan, welke bestemd zijn, om den lithographischen steen, de tinne platen enz. te vervangen. De 
perzische ambassadeur, lord Essex, lord Spencer, en eenige tegenwoordig  zijnde liefhebbers heb-
ben op het toebereid papier, zoo met potlood, als met pen, onderscheidene voorwerpen geteekend 
en geschreven, die, dadelijk met de grootste juistheid, op de lithografische kartons zijn overgebragt 
en gedrukt. Het belang, hetwelk vele menschen voor deze nieuwe uitvinding hebben aan de dag 
gelegd, heeft den heer Senefelder doen besluiten voor hen, die verlangen mogten, zich dezelve 
eigen te maken, eenige proeven te vervaardigen, geschikt, om het nut daarvan bloot te leggen. 
 
19-06-1820 Utrechtsche courant – RUSLAND - De Lithographie (Steendruk) maakt alhier snellen 
voortgang. De Lithographische platen voor de reis in Persien van den oversten Drouville, laten niets 
te wenschen over. 
 
10-08-1820 Journal de la province de Limbourg – P.J. Collardin, libraire, vient de recevoir d’une des 
premières sociétés lithographiques, une belle collection de dessins, composée d’études de chevaux, 
de têtes et de paysages, le tout peint par les plus célèbres artistes; idem le portefeuille 
géographique et ethnographique, contenant des planches pour explication et la division 
mathématique du globe terrestre, des cartes générales et particuliéres, et des figures colorriées, 
executées avec soin, par le nouveau procédé de la lithographie, 25 cahiers in 4. Prix 75 francs. 
 
25-11-1820 Nederlandsce staatscourant - Omtrent de ontdekkings- expeditie naar de Noordpool (zie 
St.Ct. van den 21sten November, no.276) verneemt men nog het volgende: De lords van de 
admiraliteit hebben eene kaart van den koers, dien de Hecla en de Griper gevolgd hebben, in 
steendruk doen vervaardigen, en exemplaren daarvan aan geleerden en anderen doen ronddeelen... 
 
09-02-1821 Leydse courant - FRANCFORT den eersten Februarij - Het is algemeen bekend, dat 
onder de hinderpalen, welke zich in Turkijen tegen de uitoefening der Boekdrukkunst opdoen – 
buiten de streken der asschrijvers, ook de onmogelijkheid is om met de kunstige Boekdrukkers-
tekenen, die zeldzame sieraden na te maken, welke de Arabieren in hunne Handschriften pleegden 
te bewonderen. De laatste zwarigheid kan men door de onvermoeide pogingen van het Steendruk-
Genootschap, te München, in Beijeren opgerigt, als geheel overwonnen beschouwen; want deze 
levert de fraaiste Oostersche Manuscripten en de uitstekendste classieke Werken der Perzaanse, 
Arabische of Tartaarsche Schrijvers, met alle derzelver oorspronkelijke schoonheid. Dit Genootschap 
is voornemens daarmede eenen handel in Turkijen in te voeren, alwaar de goedkoper prijs 
natuurlijkerwijze over de duurte der afgeschreven Werken het overwigt moet krijgen. 
 
04-06-1821 ‘s Gravenhaagsche courant - Men heeft op het 
grondgebied van Landelies, zeer nabij de Sambre, (België) eene 
steengroef ontdekt, welker steen bijzonder geschikt is voor den 
steendruk, en veel beter het indruksel van teekeningen aanneemt, dan 
die, welke men tot heden met groote kosten uit de Fransche 
steengroeven haalde. 
 
22-09-1821 Arnhemsche courant FRANKFORT, den 18de September  
Te Neu-Haldensleben (Pruisisch district van Maagdenburg) verschijnt 
een weekblad in steendruk, dat waarschijnlijk het eenigst van zijne soort in Duitsland is. 
 
20-02-1822 Journal de la province de Limbourg - Il paraît que la police est à la recherche des 
gravures et des lithographies qui réprésentent des traits de la vie de Napoléon. De recherches ont 
été faites ce matin chez plusieurs marchands d’estampes, et divers mandats de comparution ont été 
lancés contre des artistes et des imprimeurs en lithographie. Parmi ces derniers, on cite M.Engelman. 
La plupart des magasins de librairie du quai des Augustins, ont ét´´aussi, ce matin, l’object de la 
visite des agens de la police. Le magasin de M.Adrien Leclerc, imprimeur-libraire de l’archevêché, 
est à peu pres le seul qui ait ét´´exempt de ces perquisitions. 



21-02-1822 Journal de la province de Limbourg - Par suite des 
recherches faites avant-hier matin, lapolice a saisi, dans plusieurs ateliers 
de lithographie, une immense quantité d’astampes représentant 
Bonaparte, ou les membres de sa famille, et des planches allégoriques, 
dont les sujets sont de nature à troubler l’orde public. Les pierres 
lithographiques ont également été saisies. Plusieurs individus, auteurs de 
ces planches, ont été arrêtés. (J. des débats.) 
 
23-02-1822 Nederlandsche staatscourant – FRANKRIJK - PARYS, den 18 
Februarij - De Zodiak van Denderah is thans in steendruk uitgekomen. 
Deze afbeelding is vervaardigd door den heer d’Aubry, de teekenaar van 
het gedenkstuk voor den onsterfelijken Mazet. Op het tafereel van den 
Zodiak wordt tevens de uitlegging der teekenen gevonden.	  
 
05-06-1823 Journal de la Province de Limbourg – L.Th. Nypels, 
imprimeur-libraire, debité: Mémoires du général Rapp, premier aide-de-camp de Napoléon, ecrits 
par  lui-même et publiés par sa famille. Seconde édition, avec le portrait du général fort bien 
lithographié. Bruxelles, 1823.  
 
19-11-1823 Nederlandsche staatscourant  
PRUISSEN - BERLIJN, den 13 November - In de Eggeberg, in het graafschap Ravensberg (Duitsland) 
heeft men den tot den steendruk bruikbaren steen ontdekt, welke tot nog toe niet dan uit Beijeren 
verkrijgbaar was. 
  
30-05-1824 ’s Gravenhaagsche courant - KONINKLIJKE LITHOGRAPHIE. 
Met den eersten dezer maand, is deze DRUKKERIJ en het daaraan verbonden PLATEN- en MUZIJK 
MAGAZIJN, verplaatst uit de lange Poten. No.422, naar de eerste Wagenstraat, no.105. Het publiek 
hiervan kennis gevende, verwittigt men hetzelve tevens, dat de nieuwste voortbrengselen DER IN- 
EN UITLANDSCHE STEENDRUKKUNST in het Magazijn voorn. voorhanden zijn, alsmede 
onderscheidene nieuwe MUZIJKWERKEN. Men vleit zich in staat te wezen, het publiek steeds au 
courant te zullen houden van al wat STEENDRUK en MUZIJKDRUK PERSEN belangrijks zullen 
opleveren. 
 
21-06-1825 Arnhemsche courant - BRUSSEL, den 17 de Junij. 
Uit de fabriek van den heer Jobard is eene volledige steendrukkerij voor Mexico afgeleverd. 
 
07-01-1826 Nederlandsche staatscourant - BINNENLANDSCHE 
BERIGTEN - BRUSSEL, den 4 Januarij. 
De beroemde schilder David, welk verlies wij beweenen, is ruim 77 
jaren oud geworden. Onophoudelijk aan de beoefening zijner kunst 
overgegeven, welke luister hij zoo zeer verheven heeft, en die zijn 
grootste genoegen uitmaakte, genoot hij gewoonlijk eene goede 
gezondheid, toen hij, omtrent 18 maanden geleden, ten gevolge van 
een hevige schrik, die hem bevangen had, doordien hij bijna onder een 
rijtuig geraakt was, zware hartkloppingen begon te voelen... 
Nauwelijks was de lijst van inschrijving, om een gedenkstuk ter 
gedachtenis voor den vermaarden kunstenaar, binnen deze stad op te 
rigten, en een requiem in eene onzer kerken voor hem te vieren, 
geopend, of men zag reeds de namen van een groot aantal 
kunstenaars en kunstminners op dezelve ingeschreven de heer 
Goubaud, steendrukker, heeft een portret in steendruk van den 
vermaarden kunstenaar te vervaardigen, hetwelk binnenkort, ten                   Litho van  
voordeele der inschrijving te koop gesteld zal worden...                         Jacques Louis David  
                                                                                                            (1748-1825) 
11-01-1826 ’s Gravenhaagsche courant –Advertentie. 
De ondergeteekende, D. ABRAHAMS, maakt het geachte publiek en zijn geëerde begunstigers 
bekend, dat hij op heden, uit hoofde van nieuwe betrekkingen, zijnde Lithografische affaire heeft 
over gedaan aan zijner Broeder A.M. ABRAHAMS, welke, onder zijn opzigt, zich der zake kundig en 
bekwaam gemaakt heeft. Verzoekende zijn begunstigers aan gemelden Broeder hunne werkzaam-
heden, in het vak van Lithografie te willen opdragen, belovende, gelijk tot dus verre plaats had, 
eene prompte en civile bediening. D.ABRAHAMS, eerste Lithograaf van het Rijk. 
De ondergeteekende, A.M. ABRAHAMS, zich aan bovenstaande Advertentie refererende, verzoekt, 
bij aanhoudendheid, met vertrouwen der begunstigers van zijnen Broeder vereerd te mogen worden, 
alzoo hij in het vak der Lithografie door denzelven de vereischte bekwaamheid heeft bekomen. 
De affaire wordt gecontinueerd in het zelfde locaal, eerste Wagenstraat, wijk S, no.105. 



 
 
20-06-1826 Arnhemsche courant - BARON von WEBER 
CARL MARIA WEBER werd in 1786 geboren te Eutin, eene kleine stad in Holstein. Zijn vader gaf hem 
een onbekrompene opvoeding en werd daarin geholpen door zijns zoons vroege ingenomenheid met 
de schoone kunsten, inzonderheid de schilder- en toonkunst... 
In 1798, gaf hij zijn eerste werk uit, Zes Fugues, in vier deelen, die zich door zuiverheid en 
nauwkeurigheid onderscheidden en den lof van de Musikalische Zeitung verwierven. Op het einde 
van dat jaar ging WEBER naar München, waar hij in het zingen door VALESI, en in de compositie, 
zoo wel als op de piano, door KALCHER werd onderwezen. Aan dezen was hij eene volledige kennis 
van de theorie der toonkunst, alsmede van de dienstige en gereede middelen, welke zij de 
componist aanbiedt, verschuldigd. WEBER was nu meer onvermoeid in zijne pogingen dan ooit, en 
begon zich op eenen bijzonderen tak van de kunst toe te leggen, bij voorkeur van allen – op de 
opera-muzijk. Onder het oog van zijnen meester vervaardigde hij eene opera, Die Macht der Liebe 
und des Weins, eene Mis en verscheidene andere stukken, welke hij echter allen wijselijk aan de 
vlammen opofferde. Spoedig hierna vattende WEBER het denkbeeld op om met SENEFELDER, om 
het vak der steendruk beroemd, te wedijveren, en ging zoo ver van te zeggen, dat de uitvinding van 
hem was, en dat hij beter aan het doel beantwoordende werktuigen gebruikte. Ten einde zijn plan 
op eene grootere schaal door te zetten, ging hij met zijnen vader naar Frisberg, in Saksen, waar de 
beste materialen het gemakkelijkste te verkrijgen waren. De langwijligheid van zulk eene wertuig-
kundige bezigheid kon echter niet nalaten eenen geest te vermoeijen, die aan hoogere werking 
gewoon was, en de jonge speculant keerde met verdubbelen ijver tot zijne compositie-studien weder. 
 
1827 Boek: Luimige Poëzy van N.J. Storm van ’s Gravensande.  
De Bruiloft van Peleus en Thetis. ...Poëzy, want met het negental Der Muzen, had Apol dien 
schat hier bijgedragen. En zeker weken lang reeds voor de bruiloftdagen, had menig steendrukpers 
wel nacht en dag gezweet voor wat het groot genie in beelden lezen deed...  
 
04-04-1827 Dagblad van ’s Gravenhage.  
Paulmier. De verdienstelijke ingenieur geographist, Paulmier, is alhier, aan de gevolgen van eenen 
val, in de ouderdom van 38 jaren, overleden. Hij beoefende met groote bekwaamheid dat gedeelte 
der steendrukkunst, hetwelk met zijn vak in verband stond. Hij hield zich, vóór zijnen val, bezig met 
het lithographeren van de platen voor de Reize van den heer Dupin in Engeland, hetwelk bij Jobard  
zal uitkomen, en het gouvernement had aan hem de uitvoering van een belangrijk aardrijkskundig 
werk opgedragen. 

	  
11-07-1827 Nederlandsche staatscourant. 
Ter Algemeene Lands Drukkerij is gedrukt en voor het publiek verkrijgbaar gesteld:Fac-simile van 
de Unie van Brussel (bij welke alle de Nederlandsche gewesten zich verbonden hebben ter 
handhaving hunner vrijheid tegen de spaansche dwingelandij; als tegenhanger van de Unie van 

Utrecht), in steendruk, à ƒ 3. Exemplaren zijn te 
bekomen bij de boekhandelaren in de hoofdsteden 
van elke provincie, en derzelver correspondenten. 
      
Litho van titelblad voor de Facsimile van de Unie 
van Brussel,1577. Maker prent: Daniël Abbrahams 
– vervaardigd in 1827. 

	  
21-07-1827 
Nederlandsche 
staatscourant - 
BINNENLANDSCH
E BERIGTEN – 
BRUSSEL.	  

De gelden, bij den ingang van het Park, van 25 cents per persoon, 
welke, bij gelegenheid van den wedstrijd der toonkunst, ten 
behoeve van de armen, ontvangen zijn, hebben een somme van 
ruim 8000 guldens opgebragt. Eene nauwkeurige afbeelding van 
gemelden wedstrijd is door den  steendrukker Jobard  geteekend op 
steen, in het licht gegeven. 
 
  De Belgische Lithograaf/uitvinder Marcellin Jobard (1792-1861) 
 
 



 
 
 
10-08-1827 Utrechts volksblad: sociaal-democratisch dagblad FRANKRIJK - Parijs den 5 Augustus. 
De Keizer van Braziliie houdt zich bezig met kunsten en wetenschappen, en op dit oogenblik wordt 
te Parijs voor zijne rekening eene der grootste typographische ondernemingen ten uitvoer gebragt 
als men immer gehad heeft. Twintig persen van de lithographische drukkerij van Senefelder zijn 
werkzaam voor eene Flora fluments, door Keizer Don Pedro besteld. Deze Flora, in groot folio, 
bestaat in 1700 platen, waarvan 3000 proefdrukken gemaakt worden, hetgeen meer dan 5 
millioenen proefdrukken bedraagt. De drukker levert elke maand omtrent 100.000 stuks af. Dit werk 
zal uit 60 afleveringen bestaan, waarvan er reeds 15 gereed zijn. Te Rio Janeiro worden de 
beschrijvingen of texten dezer platen gdrukt. Tot deze groote onderneming zal men 5000 riemen 
best vel in papier benoodigd hebben. 
 
1828 Kunst nieuws. Magazijn voor schilder- en toonkunst. 
De IJzeren Steendruk-pers. Hoe eenvoudiger een werktuig is, indien het wijders aan het oogmerk 
beantwoordt, hoe beter. De steendruk-persen, die van het begin dezer eeuw af, tot nu toe in 
verschillende vormen gebezigd zijn, konden op eenvoudigheid geene afspraak maken, zoodra men 
dezelve met de gewone plaatdruk-pers vergelijkt. Deze toch is eenvoudig en volmaakt 
beantwoordende aan het oogmerk. De eerste soort van persen, waarmede veel in de beoefening der 
Lithographie getobt is, was de zoogenaamde galgpers. Deze heeft echter een gebrek, waarom zij 
nooit voor eenig groot werk, noch voor iets goeds van teekeningen en dergelijken kan gebruikt 
worden; te weten, de stang, waaraan de schrapper is gehecht, draait in een halve cirkel, waardoor 
er eigenlijk slechts één punt is, in hetwelk de hoogste maat van kracht vereenigd, en alle andere 
punten eene vermeerderende en wederom afnemende kracht van uitdrukking erlangen. De 
zoogenaamde rolpers, waarbij de kast of de plank over een cylinder heen wordt getrokken, en 
waarbij de drukking gelijkmatig door hefboomen en eene trede bewerkstelligd, was in dit opzigt 
beter. Evenwel was het altijd in alle andere deelen eene zeer gebrekkige machine. Het doorslepen 
van eene kast of plank waarop de steen ligt, door middel van een schijf met een zeel, is in de 
werktuigkunde eene zeer gebrekkige toetsel, waarbij veel inspanning van menschelijke kracht, 
zoowel in dit doorslepen, als in het veroorzaken van de drukking, nutteloos en vermoeijend verspild 
wordt. En echter worden deze soort persen, met eenige afwijkingen hier en daar, nog bijna 
uitsluitend overal gebruikt, zelfs in de beste steendrukkerijen, als in die van Engelmann te Parijs en 
elders. De reden, waarom men deze machine, zijnde oorspronkelijk eene uitvinding van den 
Hoogleeraar Mitterer te München, nog altijd is blijven gebruiken, om goed werk te leveren, is hierin 
gelegen. Deze pers heeft eene gelijke uitdrukking; de afdruk geschiedt door eenen houten schrapper, 
zijnde het eenigste bruikbare middel in den steendruk, om met de noodige kracht de taaije drukverf 
van en steen op het papier over te brengen; en kan de noodige kracht aan de drukking worden 
gegeven, zijnde een zeer belangrijk vereischte bij alle steendrukpersen. De geheele zamenstelling 
echter van dit houten werktuig is, behalve de straks opgenoemde gebreken, te omslagtig, te veel 
aan trekken en krimpen, en aan altijd durend herstel onderhevig, dan dat men dezelve voor een 
goed werktuig zou kunnen houden. Men heeft daarentegen nog eene soort van Lithographische 
persen, die eenvoudiger in zamenstelling en bijna geheel van ijzer zijn, te weten de zoogenaamde 
cylinder-persen van verschillende zamenstellingen, of de persen van André te Offenbach. Doch ook 
in dezen zijn twee hoofdgebreken aanwezig; waardoor dezelve voor goed werk ten eenenmale 
onbruikbaar zijn. Het eerste is, dat het overbrengen van den drukinkt van den steen op het papier 
door middel van eene metalen of ijzeren rol bewerkstelligd wordt. Deze rollende beweging kan nooit 
goed zijn in den steendruk. Het moet eene voortschuivende sterke kracht zijn, voortgebragt door 
een spits toegesneden regel of schrapper van eene zelfstandigheid, die zachter dan de steen zelf is, 
te weten, door een houten schrapper. Dit middel  om den druk op papier over te brengen is bij de 
allereerste uitvinding, ofschoon zeer gebrekkig, gebezigd, en is nog als het eenige ware erkend, om 
dit oogmerk te bereiken. Alle werktuigen met eene voortrollende beweging zijn daarom onnut. Zelfs 
de plaatdruk-pers, die anders wel tot den druk van graveersel in den steen kan gebezigd worden, 
deugt niet tot het drukken van alles, wat op den steen geteekend of geschreven wordt. Het tweede 
gebrek van alle cylinder-persen is dit, dat alle krachtaanwendingen door veren, zware gewigten of 
dergelijke hulmiddelen geschiedt, welke op verre na niet genoegzaam zijn, om die kracht voort te 
brengen, welke er noodig is, om de zware taaije trekkende drukverf zoo zuiver op het papier te doen 
overgaan, dat de steen na den afdruk er geheel en al op de zwaar beteekende partijen ligt grijs 
uitziet, terwijl de tussentinten en lichtste partijen der teekening op den steen, na den afdruk, bijna 
geen sporen van drukinkt moeten nalaten. Wij spreken hier altoos van den steendruk om 
teekenwerk in krijt- en andere manieren te drukken; niet van het drukken van gewoon schrift, 
overdruk en dergelijke, hetwelk met ligtere drukverf op gelijmd papier gedrukt wordt. Want tot dit 
laatste behoeft die zware kracht, taaije verf enz. niet. Bij al het gebrekige van de zoogenaamde 
rolpers, voldeed echter deze nog het allerbeste, uit hoofde der schrappende beweging in het 
werktuig, om den druk af te nemen, en der groote mate van kracht, die met dezelve kan worden 



voortgebragt. Men is daarom overal op uit geweest, om in het algemeen de steendrukpers te 
vereenvoudigen. Hierbij moesten twee doeleinden bereikt worden, te weten de schrappende 
beweging moest met de geringste menselijke kracht worden voortgebragt, en evenwel sterker, zoo 
niet even sterk zijn, als al die toestel van verschillende hefboomen met eene voettrede enz., die bij 
de rolpers aanwezig is: en ten andere moest, niettegenstaande deze zware kracht, de plank, waarop 
de steen ligt en alzoo de steen zelf onder deze klemmende schrappende beweging door, evenzeer 
met eene eenvoudige en geringe menschelijke kracht vereischende toestel, zonder zelen, touwwerk 
of schijven en dergelijke, zeer gemakkelijk kunnen bewogen worden. De steendrukpers,waarvan wij 
hier eene afbeelding geven en die in Hamburg in de Steendrukkerij van Van Hove wordt gebezigd, 
schijnt zeer wel aan beide deze vereischten te voldoen.  

 
 
Elk steendrukker of liefhebber, die practicaal de Lithographie behandeld heeft, zal dadelijk op het 
zien van de afbeelding, de werking van dezen eenvoudigen toestel begrijpen. Deze pers is geheel 
van ijzer, behalve de plank of kast waarin de steen ligt en behalve het hout van den schrapper. De 
overige stukken kan men gemakkelijkvan ijzer laten gieten. De grond der pers is een ijzeren plaat, 
in evenredigheid van de grootte en breedte der steenen, zoodat de houten kast onder den schrapper 
geheel doogedraaid zijnde, dezelve nog met de rollen op de ijzeren plaat blijft. De twee staande 
stukken zijn niet hooger dan 12 of 14 duim; op den grond van de plaat loopt een gegoten ijzeren 
cylinder van een paar duim middellijn met de assen in tappen van de zijstukken, die zuiver gedraaid 
en goed gesmeerd zijn. Het stuk, waarin de houten schrapper zich bevindt, wordt door eene 
eenvoudige schroef aangezet, om de drukkende kracht te erlangen. Het raam is mede van ijzer. De 
kast of plank, waarop de steen ligt, wordt, wanneer de schroef is aangezet, zeer makkelijk, door den 
cylinder te draaien, onder den schrapper doorgetrokken. Deze geheelen eenvoudigen toestel 
schroeft men op eene stevige tafel. Men kan de liggende ijzeren plaat met randen voorzien, en met 
gaten, aarin men door pennen te steken de rigting der kast kan bepalen en dergelijke meer, hetwelk 
ieder steendrukker kan begrijpen. Naarmate van de grootte der steenen wordt de liggende plaat 
slechts breeder en langer genomen, terwijl de staande stukken dezelfde hoogte houden. De eenigste 
aanmerking, welke wij op deze pers hebben, bestaat hierin of door de schroef wel altijd (bij elken 
druk) dezelfde mate van kracht wordt voortgebragt, om dat het moeijelijk valt, elke keer de schroef 
juist zoodanig aan te zetten, dat zij altijd even vast is. Deze persen zijn ook bij den uitvinder te 
Hamburg te bekomen, en kort beschreven in zijn werkje der vervollkommente Steidruck van B.van 
Hoye, Hamburg 1828, hetwelk, ofschoon zeer duur (een dun boekje van 92 bladzijden 8vo voor den 
prijs van omstreeks zeven gulden Hollandsch) en verzegeld verkocht wordende, zeer goede en juiste 
regels aan de hand heeft; doch enkel voor hem, die reeds practicaal den steendruk beofend heeft, 
van waarde is. Gemeld werkje, dit kan de berigtgever dezes stellig verzekeren, bevat geen bedrog, 
alhoewel het verzegeld verkocht wordt, en is alle steendrukkers zeer aan te raden. 
 
10-08-1827 Utrechts volksblad: sociaal-democratisch dagblad FRANKRIJK - Parijs den 5 Augustus. 
De Keizer van Braziliie houdt zich bezig met kunsten en wetenschappen, en op dit oogenblik wordt 
te Parijs voor zijne rekening eene der grootste typographische ondernemingen ten uitvoer gebragt 
als men immer gehad heeft. Twintig persen van de lithographische drukkerij van Senefelder zijn 
werkzaam voor eene Flora fluments, door Keizer Don Pedro besteld. Deze Flora, in groot folio, 
bestaat in 1700 platen, waarvan 3000 proefdrukken gemaakt worden, hetgeen meer dan 5 
millioenen proefdrukken bedraagt. De drukker levert elke maand omtrent 100.000 stuks af. Dit werk 
zal uit 60 afleveringen bestaan, waarvan er reeds 15 gereed zijn. Te Rio Janeiro worden de 
beschrijvingen of texten dezer platen gdrukt. Tot deze groote onderneming zal men 5000 riemen 
best vel in papier benoodigd hebben. 



	  
21-08-1828 Opregte Haarlemsche Courant - J.P. HOUTMAN, Steendrukker, heeft de eer het Publiek 
te verwittigen, dat door hem een STEENDRUKKERIJ is opgerigt te Utrecht, in een der lokalen van het 
voormalig Paleis aldaar... 
 
23-08-1828 Nederlandsche staatscourant - BINNENLANDSCHE BERIGTEN -  In ’s Gravenhage wordt 
thans in een eigen daartoe vervaardigd, zeer doelmatig ingerigt, en met veel smaak versierd 
gebouw, door den Heer Kessels vertoond, het keurig opgezette geraamte van een grooten Walvisch, 
in deszelfs volle lengte, en zelfs met behoud der weekere deelen van den staart, die zulk een 
belangrijk gedeelte van dit reusachtige schepsel uitmaakt. Niemand zal het zich beklagen dit 
treffend schouwspel te hebben mogen genieten. Ook de Koning, de Koningin en Prinses Marianne 
hebben, alvorens wederom naar het Loo te vertrekken, net Prins Frederik der Nederlanden en Prins 
Albert van Pruissen, benevens een aanzienlijk gevolg, dezen Walvisch bezigtigtd.De Heer Kessels is 
voornemens, om eene afbeelding van dit Dier in Steendruk uit te geven, waarop men verneemt, dat 
ook Z.M. ongeteekend heeft. 
 
“La Baleine d’Ostende, 
Visitée par l’Elephant, la 
Giraffe des Osages et les 
Chinois”. 
Ontwerp Langlumé -uitgever 
Valant. Litho met de hand 
ingekleurd, 1829. 
Spotprent op de rondreizen 
van Herman Kessels met de 
te Oostende gestrande 
walvis, november 1829. 
Kessels staande bovenop de 
walvis zwaaiend met een 
vlag, de vier Osage indianen 
bekijken de walvis zittend 
op een olifant, op de voor-
grond worden de vier Chinezen  
ontvangen. Rechts de Giraf, 
links een rij bezoekers.   
 
 “Den Ridder Kessels, 
Commandant van de 
Stoomwalvisch bij de 
beleegering van Maastricht.” 
Ontwerp anoniem – 
vervaardigd in 
Nederland,1830-1831. 
De walvisgeraamte is 
voorzien van wielen een 
stoommachine en bemand 
door Belgische 
opstandelingen. Vanuit de 
mond wordt een kanon 
afgevuurd. De titel verwijst 
naar de Belgische belegering 
van Maastricht in 1830-1831. 
 
 
23-08-1828 De Curaçaosche courant - Uitvindingen in de laatste t¥yden - Lithographie of steendruk. 
Beÿeren heeft de eer van deze nuttige uitvinding, welke thans het drukken op koperen platen in 
schoonheid nabÿ komt en deze wegens min kostbaarheid en gemakkelÿkheid veel vooruit heeft. 
De steenplaat wordt van een kalksteen, welke in Bÿeren gevonden wordt, gemaakt, en heeft deze 
voorregten boven koperen platen. Zÿ is minder kostbaar en duurt langer: eene koperen plaat is niet 
meer bruikbaar, wanneer men met het graveren een fout begaat, terwÿl eene steenplaat 
menigmalen veranderd en vermaakt kan worden; en een koperen plaat wordt met den tÿd grof en 
vergaat door het invreeten van de drukinkt, terwÿl de inkt geen invloed heeft op de steenplaat en 
deze zeer lang duurt. Zÿ is gemakkelijker wegens het graveren: eene steenplaat na met een dun 



vernist besmeerd te zÿn, wordt met eene ligte hand schielÿk gegraveerd, terwÿl men tÿd en eene 
sterke hand noodig heeft om in eene koperen plaat letters en figuren te snyden. 
Deze gelÿk alle andere uitvindingen is aanvankelÿk zeer onvolkomen geweest, doch thans nadert zÿ 
naar hare volkomenheid. Men is reeds zoo ver gekomen dat er kleuren opgedrukt worden. 
De meeste platen in onderscheidene werken in Duitsland, worden thans wegens de goedkoope druk 
van steendruk vervaardigd. 
 
26-01-1829 Leydse courant – MENGELINGEN – RUSLAND IN DE MIDDEN DER XVIIde EEUW. 
Wanneer men elders wetenschap en verlichting tegenwerkt, dan is het voorzeker eene troostrijke 
gedachte dat in een Rijk, hetwelk eerst sedert honderd of honderd vijftig jaar zich uit een poel der 
barbaarschheid naar boven geworsteld heeft, door de aanzienlijksten des lands schatten, noch 
moeite gespaard worden om alle soort van wetenschappelijke onderzoekingen te bevorderen. Dit is 
het geval in Rusland, en behalve zoo vele andere bewijzen die voor deze stelling bestaan, is er 
weder een nieuw aanwezig, in het ten verleden jare door den druk te Petersburg algemeen 
gemaakte werk van Augustin, Vrijheer van Meyerberg, en zijne reis naar Rusland... 
Eene Latijnsche beschrijving zijner reis, die ook in het Fransch vertaald, maar die zeer zeldzaam 
verkrijgbaar geworden is, gaf Meyerberg, zelfs zonder jaartal, waarschijnlijk in 1679 uit. Meyerberg 
had echter in zijn gevolg, een goede teekenaar, met name Storn of Storno; die van alle 
merkwaardigheden teekeningen vervaardigde. Daaruit ontstond eene verzameling, welke op de 
Koninklijke Dresdensche Boekerij bewaard wordt. De Rijks Kanselier verkreeg het verlof om dezelve 
te laten afschrijven, om door steendruk te laten bekend maken. Dit geschiedde, en de uitgave werd 
nu aan den Heer Staatsraad Adelung opgedragen; die zich van dezen last op de roemrijkste wijze 
gekweten heeft... 

	  
10-06-1829 Dagblad van ’s Gravenhage - NEDERLANDEN. 
De heeren Desquerrois en Comp., te Amsterdam, hebben het voornemen opgevat, om, met 
goedgunsige bewilliging van Z.M. de Koning, de voornaamste stukken van het Koninklijke kabinet 
van schilderijen dezer residentie, in steendruk uit te geven, onder den titel van Koninklijk muzeum 
van ’s Gravenhage. Dit belangrijk werk, hetwelk aan H.M. de Koningin wordt opgedragen, zal 
bestaan uit zestig platen, verdeeld in twintig afleveringen die van twee tot twee maanden elkander 
zullen opvolgen. Bij deze platen zal een Nederduitsche en Fransche tekst gevoegd worden, gedrukt 
op best  velin papier, terwijl men zich voor de platen van Chineesch papier zal bedienen.  
De inteekenprijs van elk cahier is bepaald op zes gulden vijftig centen, te betalen bij de aflevering; 
tot de zesde aflevering zal men het voordeel van den inteekenprijs kunnen genieten, doch 
beginnende met de zevende, zal die prijs verhoogd worden. De eerste aflevering, welke bij den heer 
Immerzeel, als belast met de uitgave in deze stad, voorhanden is, bestaat uit platen naar 
schilderijen van Gerard Terburg, Frans Mieris en Gaspard Netscher, waarvan de uitvoering zeer fraai 
is.Wij twijfelen niet, of deze echt nationale onderneming, welke door Z.M. krachtdadig is aange-
moedigd, zal alge-meenen bijval vinden, en wij houden ons verzekerd, dat allen, die belang stellen 
in de schoone kunsten en in de bevordering van den vaderlandschen roem, zich zullen beijveren, om 
dit werk door hunne inteekening te ondersteunen. 
 
11-06-1829 Noord-Brabander – De drukkers en uitgevers dezes, verwittigen bij dezen het 
kunstlievend publiek, dat ook zij zich belasten met alle kommissien, die betrekking hebben op de 
Lithographie of Steendruk, door hun broeders, kortelings te ’s Gravenhage opgerigt; - zij verzekeren 
eene prompte bediening en twijfelen niet of de begunstigers hunner  boekdrukkerij, zullen zich ook 
ten dezen opzigte wel van hunne werkzaamheden gelieven te bedienen, zoo als het lithographeren 
van dood- of gedachtenis-printjes, adres-kaarten, circulaires, wisselbrieven, mizuyk, trouw- en 
rouwbrieven, enz. benevens  het overbrengen van eigene handschriften, enz... 
 
16-07-1829 Javasche courant - OFFICIEEL GEDEELTE. 
(Besluit van Zijne Excellentie den Minister van Staat, Kommissaris Generaal, van den 5den junij 1829 no.26.) 
IN NAAM DES KONINGS - De minister van Staat, Kommissaris Generaal over Nederlandsch Indië. 
In aanmerking nemende de loffelijke pogingen door den heer J.A. Bik, baljuw van de ommelanden 
van Batavia, tot beoefening en uitbreiding van den steendruk aangewend, en de voordeelige 
resultaten, welke daarvan door eene gepaste medewerking en aanmoediging van Gouvernements-
wege kunnen verkregen worden. Gelet enz. Heeft goedgevonden en verstaan; 
*Te bepalen, zoo als geschiedt bij deze, dat er bij de lands drukkerij eene afdeeling zal worden 
ingerigt voor den steendruk, en gesteld onder het toezigt van den heer J.A. Bik voornoemd. 
*Den heer J.A. Bik uit te noodigen, om zich ten spoedigste ter bereiking van het dezen voorgesteld 
doel met den Directeur van’s Lands Produkten en Civiele magazijnen te verstaan, en eene bepaalde 
voordragt intezenden, nopens de wijze waarop van de invoering en uitbreiding der steendrukkunst 
alhier van ’s Gouvernementswege, ten nutte van het algemeen, de beste partij kan worden 
getrokken. Afschrift, enz.  Ceram, den 5den junij 1829.    Ld. Burggraaf DU BUS DE GISIGNIES. 



 
25-08-1829 Rotterdamsche courant. 
Advertentie - Door toeval TE KOOP eene STEENDRUKPERS en STEENEN, geschikt voor groote 
Platen en allerhande soort van Werk. Adres: bij G. VAN ZEEL, in de Heerenstraat, wijk I, no 62, te 
Rotterdam. 
 
01-05-1830 Opregte Haarlemsche Courant. 
MONUMENT van het drie-honderdjarig bestaan der onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis. 
Ter gelegenheid van het aanstaande derde Eeuwfeest der overlevering der Augsburgsche 
Geloofsbelijdenis, hebben SANDER en COMP., Steendrukkers en uitgevers te Haarlem, ter Perse 
gelegd, bijna afgedrukt en zullen eerstdaags bij Inteekening uitgeven: MONUMENT van het drie-
honderdjarig bestaan der onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis in groot folio formaat, 
versierd met de Portretten van LUTHER en MELANCHTHON, eene allegorische Titelplaat, in eene 
fraaije Titel. Zij hebben getracht dit Monument tevens te maken tot eene proeve van Nederlansche 
BOEK- en STEENDRUKKUNST 

     
 
26-06-1830 Algemeen Handelsblad - GEMENGDE BERIGTEN - Kaarten van Algiers. 
Aangenaam was het ons, met ons Nummer van jongstleden Woensdag onzen lezeren de toegift te 
mogen maken van twee der door onzen verdienstelijken landgenoot, den Heer J.P. Houtman te 
Utrecht, keurig bewerkte steendruk-plaat kaarten, namenlijk die der omstreken van Algiers, en die 
der kusten en omstreken van den staat Algiers. Daar in dit oogenblik, vooral na het bewerkstelligen 
der landing, de algemeene oplettendheid op dit punt gevestigd is,was het voor zeker eene gelukkige 
gedachte van opgemelden Lithografist om eene verzameling van kaarten te vervaardigen, die ten 
opzigte van nauwkeurgheid en duidelijkheid niets te wenschen overlaten, en die eene zeer aangena-
me handleiding zullen uitmaken bij het lezen der nu dagelijks te gemoet geziene tijdingen, betref-
fende den verderen voortgang en den eind-uitslag dier expeditie. Gaarne voldoen wij – dan mits 
deze aan het verzoek van opgemelden Heer J.P. Houtman, om deze zijne onderneming met de zoo 
regt verdiende aanbeveling door middel van ons Blad aan te kondigen, en wenschen hartelijk dat 
een ruim debiet deze zijne werkzaamheid moge bekroonen.Het stel kaarten, welke zijn Ed. tegen de 
nevens aangewezene prijzen, betreffende Algiers voor het publiek heeft verkrijgbaar gesteld, en bij 
de Boekhandelaars gebr. Diederichs alhier te bekomen zijn, bestaan in de volgend; namelijk: 
Twee kaarten met beschrijving van Algiers à 75 cts. - Overzigtkaart der kusten en omstreken van 
Algiers à 40cts. - Kaart van de omstreken der stad Algiers à 35 cts. -Kaart der Batterijen van Algiers 
à 25 cts. - Drie kaarten zonder beschrijving à 90 cts. 
De bij deze gevoegde beschrijving van Algiers prijst zich aan door beknoptheid, duidelijkheid en 
zaakrijkheid; zoo dat, met één woord, dit werkje van den J.P. Houtman te Utrecht alle aanbeveling 
verdient. 
 
03-11-1831 Rotterdamsche courant. 
Programma - De Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen, voor het jaar 
1831 hield, den 15den van Wijnmaand dezes jaars 1831, hare jaarlijksche Algemeene Vergadering 
te Amsterdam, onder voorzitting van den Hoog Geleerden Heer Ridder A. DES AMORIE VAN DER 
HORVEN, Hoogleeraar aan het Seminarium der Remonstranten aldaar, die dezelve opende met eene 
plegtige aanspraak over de jongste gebeurtenissen in ons Vaderland, aan hare donkere en heldere 
zijde beschouwd... Vervolgens zijn de navolgende vragen voorgesteld en aangenomen, om 
beantwoord te worden vóór of op den eersten van Louwmaand 1833:  In het vak der Theorie van de 
schoone kunsten buiten de Dichtkunst: “Welke invloed kan de uitbreiding der Steendrukkunst 



hebben op de beoefening van Schilder- en Graveerkunst en welke middelen zijn er uit te vinden, om, 
bij de volmaking der Steendrukkunst, de Graveerkunst voor verval te bewaren?” ... 
Amsterdam den 20sten van Wijnmaand 1831. Op last der Maatschappij: W.J.C. VAN HASSELT, 
Algemeen Secretaris. 
 
24-12-1831 Opregte Haarlemsche Courant -  Bij de Uitgevers van het Koninklijk Museum van’s 
Gravenhage, DESGUIRROIS & CO., op de Bloemmarkt, te Amsterdam, wordt heden in Steendruk 
uitgegeven:KONINKLIJKE ALMANAK voor 1832, fraai geteekend door Oosterhuis, en Voorstellende 
de Veldslagen van Hasselt en Leuven, alsmede het vertrek der Amsterdamsche Schutterij, benevens 
de inkomst van den Kroonprins binnen Amsterdam, Frederik in het Kamp Reijen.    

                                                             
                              “Het Kamp bij Reijen” -  Litho gedrukt door Houtman 1831. 
 
06-04-1832 Groninger courant -  Op heden wordt bij den Boekhandelaar M. SMIT uitgegeven: eene 
ZINNEBEELDIGE VOORSTELLING op de terugkomst der H.H. STUDENTEN der Akademie van 
GRONINGEN en het Atheneum van FRANEKER uit het Leger in 1831, naar de Teekening van den 
Heer P. HOSTEIN, in Steendruk, met eene bijgevoegde Opheldering. – De aangename herinnering, 
dat alzoo deze Vaderlandslievende daad aan de vergetelheid is onttrokken, behoeft geen verder 
betoog. De prijs is, met de Opheldering, ƒ2,10; op 
Chineesch papier ƒ2,80. 
 
08-05-1832 Bredasche courant. 
Sedert een paar weken ziet het portret van den heer E.W. 
van Dam van Isselt, oprigter en bevelhebber van een 
vrijwillig jagerkorps, in steendruk het licht. Hetzelve is 
geteekend en geschilderd door den verdienstelijken 
Haagsche kunstschilder A.J. Couwenberg en gesteendrukt 
door Desguerrois en comp. te Amsterdam. De gelijkenis 
van dit portret wordt als sprekend geroemd, de teekening 
als zuiver en fiks, de druk fraai en krachtig. 

	  
07-04-1833 Bredasche courant -NEDERLANDEN.  
Te ’s Gravenhage zijn in ’t licht gekomen twee 
steendrukplaten, door de uitmuntenden Schilder 
EECKHOUT bewerkt, voorstellende de eene het gevecht bij 
Bautersem, de ander den dood van VAN SPEYK. Op beide 
komt een aantal naar het leven geteekende portretten voor. 
Deze kunstvoortbrengeselen worden geroemd, als 
kunnende wedijveren met de schoonste steendrukplaten 
welke men gezien heeft: de onderwerpen zijn daarenboven          Luitenant ter zee 2e klasse 
van dien aard, dat zij algemeene belangstelling zullen vinden.    Jan Carel Josephus van Speijk. 
                                                                                                     Litho: Motte  
                                                                                              naar schilderij van Eeckhout. 



07-03-1834 Utrechtsche courant	  
München den 28. Februarij. De uitvinder van de Lithographie, 
de heer Alois Senefelder inspecteur bij de commissie van het 
kadaster, is den 26. Febr. in den ouderdom van 63 jaren, alhier 
overleden. 
 
04-05-1834 Bredasche courant - Letterkundige en   
Wetenschappelijke Nieuwstijdingen. 
Op 30 Maart is te Londen in den ouderdom van 70 jaren 
overleden de boek- en kunsthandelaar RUDOLF ACKERMANN. 
Een sakser van geboorte, zette hij zich kort voor de Franse 
Revolutie te Londen neder. Hij was de eerste, die de 
Steendrukkunst in Engeland bekend heeft gemaakt, deels door 
de overzetting van het werk van SENEFELDER, deels door eigen 
Lithographischen arbeid. Zijne werken over de Westminster-
Abdij, over de Universiteiten van Oxford en Cambridge, en over 
de Openbare Scholen, hebben hem eenen niet onbeduidenden 
naam verworven, en door de uitgave van het Forget me not, 
eene navolging van het Duitsche Vergissmeinnicht, heeft hij de 
eerste vaart gegeven aan dien stroom van pracht-almanakken, 
welke thans jaarlijks om den voorrang dingen. Zijne 
ondernemingen gaven aan 600 kunstenaars en werklieden 
tegelijk brood. Eindelijk heeft hij zich in Spaansch-Amerika 
verdienstelijk gemaakt,  door in onderscheidende steden aldaar 
Boekwinkels te openen en langs dien weg in ’t bijzonder boeken 
voor het Lager Onderwijs te verspreiden. Een zijner zonen heeft 
eenige jaren geleden een huis van Kunst- en Boekhandel 
opgerigt in Mexico.  
 
17-04-1834 Bredasche courant - INTEEKENING op eene AFBEELDING VAN WIJLEN DEN HOOG-EDEL 
GESTRENGEN HEERE GENERAAL-MAJOOR JAN ERNST WILDEMAN, laatstelijk Opperbevelhebber 
der vesting Breda, Adjunct van den Chef van den Generalen Staf, Ridder der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, Corresponderend Lid der 1e klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut 
van Kunsten en Wetenschappen, enz., enz., enz., enz. De ondergeteekenden, door de Familie van 
den overledene in staat gesteld, om een welgelijkend portret van dien waardigen Opperbevelhebber 
het publiek te kunnen aanbieden, zijn te rade geworden, om het op eene meer dan gewone grootte 
te doen in steendruk brengen, en zulk eene kostbare uitgave daarvan te bewerkstelligen, als 
nimmer in ons Land nog plaats gegrepen heeft.VOORWAARDEN: De inteekening geschiedt bij de 
ondergeteekenden tot den 1sten Mei 1834. -  De uitvoering wordt toevertrouwd aan de zorg van den 
zoo gunstig bekenden Steendrukker J.D. STEUERWALD, te ’s Gravenhage. -  De afdruk geschiedt op 
Chineesch papier, en op half vel best velin dubbel olifants-plaatdruk, 26 duimen hoog en 19 ½ duim 
breed.(Rijnl.maat.) - Door den inteekenaar wordt bij de uitgave betaald ƒ2; terwijl, na het  sluiten  
der inteekening, geene exem-plaren zullen worden afgeleverd,dan voor de verhoogden prijs van 
ƒ2,50. - Geen exemplaar zal worden uitgegeven, voor dat door de naaste Familie van den 
overledene zoowel de gelijkenis, als eene het voorwerp waardig uitvoering zal zijn verzekerd. 
                                             VAN GULICK & HERMANS, Drukkers en Boekhandelaars te Breda. 
 
17-07-1834 Rotterdamsche courant. 
Advertentie – UIT DE HAND TE KOOP eene Engelsche STEENDRUKPERS met LYTHOGRAPHISCHE 
STEENEN. Te bevragen bij de Boekverkoopers M. WIJT & ZONEN, te Rotterdam. 
 
11-10-1834 Arnhemsche courant. 
Brussel, den 8sten October. De Steendrukkunst is op eene vernuftige wijze voor het tafel-wasdoek 
dienstbaar gemaakt. De heer de Stobbeleir is de uitvinder van deze bewerking en heeft er een 
octrooi voor bekomen. Er zijn reeds negen stukken met even zoo vele onderscheidene teekeningen 
vervaardigd. 
 
21-10-1834 Noord-Brabander. Nederlanden, ’s Hertogenbosch.Uitvinding Bréagnot – In 
buitenlandsche tijdschriften en dagbladen wordt melding gemaakt van eene uitvinding, die bestemd 
schijnt om de steendrukkunst zoo niet geheel, dan toch grootelijks te verdringen. Het is den heer 
Bréagnot, eene franschman, gelukt eene metaalvermenging daar te stellen, waarvan het 
hoofdbestanddeel zink is, en waarop men met dezelfde gemakkelijkheid kan schrijven als op steen, 
ja zelfs met meer gemak, en waarvan men zonder moeite afdrukken maken kan. Deze kunst heeft, 
onder anderen, ook dit boven de steendrukkunst vooruit, dat de platen goedkooper en 
gemakkelijker te vervoeren zijn, dan de steenen. Men kan zelfs voor eene dames-portefeuille 



inrigten, en in alle verlangde afmetingen (dkte en grootte) vervaardigen: iets hetwelk bij de 
lithographie nog altijd onder de vrome wenschen behoort. 
 
25-10-1834 De Curaçaosche courant - De pogingen der scheikundigen om de steendruk of 
lithographie tot meerdere volkomenheid te brengen, worden meer en meer met een gelukkigen 
uitslag bekroond. Tot nog toe konde men slechts platen afdrukken met zwarte inkt, doch thans is 
het gelukt om platen te drukken met onderscheidene kleuren. Er is te Parys eene inrigting 
daargesteld, onder den naam van lithochromie (kleursteendruk) en welke gekleurde platen 
voortbrengt. In Duitsland heeft men deze kleursteendruk meerder volmaakt en door middel van 
hetzelve de schilderstukken van beroemde meesters nagemaakt. Nog eenige schreden verder en 
men zal door middel der lithochromie goedkoope kopyen kunnen leveren van de meesterstukken 
van het penseel van Raphael, Michel Angelo, Rubens en andere beroemde schilders, die zoo vele 
duizenden guldens gekost hebben, waaraan zoo veel tyd en kunst besteed is, en die eeuwen lang de 
bewondering der kunstenaars tot zich hebben getrokken. Met welk verbazing zou bvb. Rubens 
opzien, als deze ontdekking eens gedaan ware in zyn leeftyd en dat hy van zyn meesterstuk, het 
jongste wereldgerigt voorstellende, hetwelk hem zoo veel tyd en inspanning heeft gekost, in een 
enkelen dag eens honderd kopyen zag voortkomen. Hy zou zulks even zoo zeer als toovery 
aanmerken, als de monniken der vyftiende eeuw deden, toen zy de bybels, tot welker afschrijving zy 
jaren besteed hadden, in korten tyd uit de drukkers handen zagen voortkomen. 
 
27-11-1834 Surinaamse courant – De pogingen der scheikunde om de steendruk of lithographie 
tot meerdere volkomendheid te brengen, worden meer en meer met een gelukkigen uitslag 
bekroond. Tot nog toe konde men slechts platen afdrukken met zwarten inkt, doch thans is het 
gelukt om platen te drukken met onderscheidene kleuren. Er is te Parijs eene inrigting daargesteld, 
onder den naam van lithochromie (kleurensteendruk) en welke gekleurde platen voortbrengt. In 
Duitsland heeft men deze kleur-steendruk meerder volmaakt en door middel van hetzelve de 
schilderstukken van beroemde meesters nagemaakt. Nog eenige schreden verder en men zal door 
middel der lithochromie goedkoope kopijen kunnen leveren van de meesterstukken van het penseel 
van Raphael, Rubbens en andere beroemde schilders, die zoo vele duizenden guldens gekost hebben, 
waaraan zoo veel tijd en kunst besteed is, en die eeuwen lang bewondering der kunstenaars tot zich 
hebben getrokken. Met welke verbazing zou bij voorbeeld Rubbens opzien, als deze ontdekking eens 
gedaan ware in zijn leeftijd en dat hij van zijn meesterstuk, het jongste wereld-gerigt voorstellende, 
het welk hem zoo veel tijd en inspanning heeft gekost, in een enkelen dag eens honderd kopijen zag 
voortkomen. Hij zou zulks even zoo zeer tooverij aanmerken, als de monniken der vijftiende eeuw 
deden, toen zij de bijbels, tot welker afschrijving zij jaren besteed hadden, in korten tijd uit de 
drukkers handen zagen voortkomen. 
 
1835 Boek: Reizen langs de kusten van China, een bezoek op Corea en de Loo-Choo-Eilanden, in de 
jaren 1832 en 1833, door K.Gutzlaff. 
Zendelingarbeid... Er werden ook te Rhio, Batavia, Singapore en Penang posten opgerigt, en ten 
laatste beproefde men ook in Siam eene zending te vestigen, welke in stand zal blijven. Ook de 
Amerikaansche Kerken hebbe hunne belangstelling in het Godsdienstig welzijn van China betoond. 
Hare eerste zendelingen waren Bridgman en Abeel; behalve deze heeft zich Stevens naar Canton 
begeven, met het oogmerk om aldaar voor Europeaansche en Amerikaansche zeelieden te prediken, 
en zich voor den zendelingarbeid onder de Chinezen bekwaam te maken. Tot dezelfde loffelijke 
onderneming hebben ook thans Tracey en Williams de reis naar Amerika aangenomen. Birdgman is 
in bezit eener steendrukpers, die hij bezigt tot het afdrukken van bladen der Heilige Schrift en 
tractaten, en koestert het plan om, voor rekening van eenige Amerikaansche Christenen, eene 
overzetting van den Bijbel in het Chineesch uit te geven... 
 
08-01-1835 Noord-Brabander - Bij den Ondergetekende, Boekdrukker en Boekverkooper te ’s 
Gravenhage, is bereids in het licht verschenen en alom verzonden: het eerste Nommer van het 
MAGAZIJN VOOR ROOMSCH KATHO-LIJKEN, met 200 STEENDRUKPLATEN, waarvan wekelijks eene 
Aflevering zal uitkomen, en hetwelk jaarlijks een Boekdeel van 400 Bladzijden zal uitmaken. De Prijs 
bij Inteekening is voor 12 maanden of 52 Nommers, franco per post, ƒ5,50 voor 3 maanden of 13 
Nommers, franco per post ƒ1,55, waarop kan worden ingeteekend bij alle Heeren Boekhandelaren 
en Post-Directeuren des Rijks. Het 1ste Nommer is alom ter bezigtiging te bekomen.NB. Heeren 
Boekhandelaren welke tot dus verre geene opgave van hunne Inteekenaars hebben gedaan, worden 
vriendelijk verzocht zulks alsnog zoo spoedig mogelijk te willen doen, ten einde de Oplage te regelen.        
A.P. van LANGENHUIJSEN. 

	  
10-03-1835 Bredasche courant. - Berigten uit het gebied van Kunsten en Nijverheid. 
Eene nieuwe aanwending der lithographie. – Een lithograaph, te Brussel, heeft in de jongste tijden 
den steendruk met groote voordeelen tot het drukken van tafelkleeden, vloerkleeden, tapijten, enz. 



aangewend. Men kan de menigvuldigste voorwerpen op 
deze wijze afdrukken en heeft zelfs ook reeds proeven met 
het gouddrukken genomen, welke men zegt dat even zoo 
gelukt is. 
 
22-04-1835 Bredasche courant - Zinkdruk.  
In Engeland heeft men de proef genomen, om op zink 
even als op steen te teekenen en daamede te drukken. 
Eene afbeelding van de ruïnen der afgebrande 
Parlementshuizen, door Mr. S. HAWKINS op zink 
geteekend, wordt als zeer belangrijk vermeld, en als eene 
der eerste proeven, welke de Engelschen gegeven hebben 
van deze uitvinding, waarover zooveel gesproken is. 
Evengemelde plaat kwam zozeer met eenen steendruk 
overeen, dat kenners verklaarden, geen onderscheidt er in 
te kunnen bemerken. Twee andere teekeningen echter, 
volgens deze nieuwe manier bewerkt, hadden eene zekere 
helderheid en kracht, waaruit men vooruit meende te 
kunnen opmaken, dat als de krachten der uitvinding 
volkomen ontwikkeld waren, de zinkdruk zoude bevonden 
worden den steendruk in deze wenschelijke hoedanigheden  Affiche Steendrukkerij Desguerrois & Co. 
te overtreffen.                                                                                   A’dam ca 1835  

	  
11-04-1835 Opregte Haarlemsche Courant. 
Advertentie - Een STEEN-DRUKPERS te Koop, gemaakt na het model van Cloué. Te bevragen bij de 
Erve THIERRY en MENSING, Boekhandelaars te ’s Hage. Brieven franco. 
 
17-04-1834 Bredasche courant - INTEEKENING op eene AFBEELDING VAN WIJLEN DEN HOOG-EDEL 
GESTRENGEN HEERE GENERAAL-MAJOOR JAN ERNST WILDEMAN, laatstelijk Opperbevelhebber 
der vesting Breda, Adjunct van den Chef van den Generalen Staf, Ridder der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, Corresponderend Lid der 1e klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut 
van Kunsten en Wetenschappen, enz., enz., enz., enz. De ondergeteekenden, door de Familie van 
den overledene in staat gesteld, om een welgelijkend portret van dien waardigen Opperbevelhebber 
het publiek te kunnen aanbieden, zijn te rade geworden, om het op eene meer dan gewone grootte 
te doen in steendruk brengen, en zulk eene kostbare uitgave daarvan te bewerkstelligen, als 
nimmer in ons Land nog plaats gegrepen heeft.VOORWAARDEN: De inteekening geschiedt bij de 
ondergeteekenden tot den 1sten Mei 1834. -  De uitvoering wordt toevertrouwd aan de zorg van den 
zoo gunstig bekenden Steendrukker J.D. STEUERWALD, te ’s Gravenhage. -  De afdruk geschiedt op 
Chineesch papier, en op half vel best velin dubbel olifants-plaatdruk, 26 duimen hoog en 19 ½ duim 
breed.(Rijnl.maat.) - Door den inteekenaar wordt bij de uitgave betaald ƒ2; terwijl, na het  sluiten  
der inteekening, geene exem-plaren zullen worden afgeleverd,dan voor de verhoogden prijs van 
ƒ2,50. - Geen exemplaar zal worden uitgegeven, voor dat door de naaste Familie van den 
overledene zoowel de gelijkenis, als eene het voorwerp waardig uitvoering zal zijn verzekerd. 
                                             VAN GULICK & HERMANS, Drukkers en Boekhandelaars te Breda. 
 
06-06-1835 Rotterdamsche courant. 
Advertentie – UIT DE HAND TE KOOP eene  LITHOGRAPHIE- of STEENDRUKPERS met hare 
TOEBEHOOREN; te bevragen ij J.B. ULRICH, Boek- en Kantoordrukker, Schotschendijk, C, 137, te 
Rotterdam. Brieven  franco. 
 
16-07-1835 Opregte Haarlemsche Courant - PROGRAMMA van de NEDERLANDSCHE HUISHOUDE-
LYKE MAATSCHAPPIJ TE HAARLEM, 1835.... Voorts zijn de navolgende stukken en antwoorden, bij 
de Maat-schappij ingekomen, om daarbij gemelde redenen, onbekroond gebleven. ...Teekening en 
beschrijving van een werktuig om steendruk (lithographie) steenen te slijpen, geteekend met het 
motto: Zoekt en gij zult vinden. De vergadering, zich grondende op de uitgebragte advisen, erkent 
wel dat een werktuig, volgens het ingezonden ontwerp vervaardigd, geen algemeenen bijval zal 
vinden, wegens de meerdere zamenstelling, moeijelijkheid van constructie en kostbaarheid boven 
de thans gebruikelijke wijze, doch oordeelt tevens, dat de vinding zelve geenszins is ontbloot van 
vernuft; waarom de zender wordt uitgenoodigd tot het openbaar maken van zijnen naam, en 
daartoe vrijheid te geven tot het ontzegelen van zijn billet, ten einde van zijn ontwerp eervolle 
vermelding te maken. 
 
 
 



21-07-1835 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – Een aanzienlijke VERZAMELING van ONGEBONDEN BOEKEN, uitmakende het 
voornaamste gedeelte van het Fonds van den Boekverkoper J.OOMKENS, te Groningen, benevens 
een BOEK-, PLAAT- en STEENDRUKPERS en eenige GEREEDSCHAPPEN. 
 
08-08-1835 Nederlandsche staatscourant - FRANKRIJK.Volgens de berigten uit Parijs, van den 4den 
Augustus, des middags, was de zitting van de kamer der Afgevaardigden niet voor half vijf ure zou 
worden geopend. Naar de loopende geruchten, zouden de voorstellen, welke de ministers aldaar, 
ten gevolge van den aanslag van den 28sten Julij zouden doen, in de volgende bestaan: 
...Om eene afzonderlijke wet tegen spoptprenten en steendruk-platen van staatkundigen aard vast 
te stellen... 
 
16-08-1835 Bredasche courant – ENGELAND – Eene nieuwe wijze van plaatdrukken, waarvan reeds 
vroeger in dit Dagblad melding is gemaakt, dreigt de gevaarlijke mededingster te worden der 
Lithographie, namenlijk het drukken op zinkplaten, waarvan thans te Londen door HH. Chapman & 
Co. eene Drukkerij is opgerigt. De afdrukken, met zinkplaten vervaardigd, hebben dezelfde 
scherpheid en kracht als de beste gelithographeerde platen, en de eerstgemelde zijn zoowel voor 
den teekenaar als voor den drukker veel gemakkelijker te behandelen. In dezelfde inrigting van de 
HH. Chapman wordt ook eene soort van teekenpapier vervaardigd, transfer paper genaamd, 
waarvan hetgeen mener op geteekend heeft op ene plaat kan worden overgebragt, welke alsdan 6 
of 7000 afdrukken kan leveren. 
 
02-09-1835 Dagblad van ’s Gravenhage / Arnhemsche courant. 
Nederlanden - Thans ziet alhier de eerste aflevering het licht  van Apollo, een maandschrift aan de 
toonkunst gewijd, en eene nieuwe uitgave van muzijk voor de piano-forte behelzende. Zoo bevat 
dan ook deze aflevering: 1. Souvenir de Robert le Diable, fantasie voor de pianoforte, van F. 
Kalkbrenner; en 2. La Galante, rondeau voor pianoforte, van J.N. Hummel. De inhoud en de 
uitvoering van dit eerste stuk van Apollo voldoet ten volle aan de verwachting; zoo voortgaande, 
belooft hetzelve voor de beoefenaren der toonkunst in het algemeen, en voor die der piano-forte in 
het bijzonder, een onmisbaar werk te zullen worden. De schoone en nette uitvoering van de muzijk, 
is men verschuldigd aan de steendrukpers van den heer Abrahams, in deze residentie, wien dezelve 
eere aan doen. Ook de bij uitstek fraaije, ter steendrukkerij van de Sterbecq (Sterbeeg), te Leiden, 
vervaardigde omslag, verdient loffelijke vermelding. Het is te hopen, dat dit nationale tijdschrift al 
meer en meer de volmaaktheid mogen nabij komen, en bij onze landgenooten krachtdadige 
ondersteuning zal verwerven. 
 
04-09-1835 Dagblad van ’s Gravenhage – FRANKRIJK - Parys, den 30 Augustus. 
De beraadslagingen over de wet omtrent de drukpers zijn, in de zitting van de kamer der 
afgevaardigden, met de geheele aanneming dier wet geeindigd. Vooraf heeft men nog lang getwist 
over de bepaling, dat voortaan geene teekeningen, platen, steendrukken, gedenkpenningen, enz., 
verkocht of tentoongesteld mogten worden, zonder dat daarvoor eene vergunning was verkregen, 
die te Parys door den minister van binnenlandsche zaken, en in de departementen door de prefecten 
moest worden verleend. Te vergeefs hebben sommige leden, zoo als de heeren Comte en Auguis, 
getracht, om deze ministriële censuur alleen op de dagelijks uitkomende spotprenten toepasselijk te 
maken, en daarvan de platen in wetenschappelijke werken, die der penning-magazijnen, de op 
katoen gedrukte platen en dergelijke, uit te zonderen. De minister Thiers heeft zich daar tegen 
verzet, omdat degenen, die door het uitgeven van spotprenten of dergelijke, den aan de regering 
verschuldigden eerbied trachten te ondermijnen, zich elke uitzondering, met hoe veel 
behoedzaamheid ook gesteld, dadelijk en gretig ten nutte zou maken, om de wet te ontduiken. De 
heer Glais-Bizoin heeft het artikel eene schandelijke verkrachting der grondwet genoemd, de 
ministers met het lot van die van Karel X gedreigd, en zijne rede besloten met te zeggen, dat het 
volk, hetwelk zulk eene wet geduldig verdroeg, den naam van slavenvolk verdiende. De 
meerderheid heeft deze redenaar te vergeefs door geschreeuw tot zwijgen willen brengen. Hij is 
door den voorzitter niet tot den orde geroepen, dan nadat hij had uitgesproken. Het artikel is 
eindelijk aangenomen... 

	  
05-09-1835 Bredasche courant - Berigten uit het gebied van Kunsten en Nijverheid. 
Zinkographie. – Te Londen is thans eene nieuwe zinkplaatdrukkerij door de heeren CHAPMAN en Co. 
aangelegd. Deze nieuwe soort van drukkerij dreigt een gevaarlijke mededingster van den steendruk 
te worden. De drukken, welke door ooggetuigen onderzocht werden, hebben geheel en al de 
scherpte en kracht der beste steendrukken, alsmede het groote voordeel, dat de kunstenaar geene 
groote moeite, zoo als bij den steendruk, behoeft aan te wenden, en daarbij, dat men eene plaat 
gebruikt, welke nauwelijks 1/12 duim dik is, terwijl men bij de gewone lithographien steenen noodig 
heeft, waarmede men wel een huis zoude kunnen bouwen. Een andere tak van het octrooi, dat aan 



de firma verleend is, bestaat in de vervaardiging van het overdragings-papier (transfer paper), door 
middel waarvan men het daarop geteekende weder op de plaat kan overbrengen, en alsdan 6 tot 
7000 exemplaren daarvan trekken kan. Een ooggetuige heeft een stuk uit de Times alzoo zien 
overdragen en bevonden, dat de afdruk volkomen zoo scherp uitgevallen was als het oorspronkelijke. 
Het voordeel dezer uitvinding voor het copieren van kaarten, opnemingen en dergelijke, is 
nauwelijks te berekenen. 

	  
26-09-1835 Nederlandsche staatscourant. 
De walvisch, die dezer dagen tusschen de banken nabij Wijk- op Zee is gevangen, en die thans op 
het strand, een groot kwartier uurs ten noorden van dat dorp, ligt, behoort tot dezelfde soort als die, 
welke in 1826 niet ver van dezelfde plaats aan het strand werd gebragt, en in 1831 door den heer 
Schlegel, conservateur bij ’s Rijks museum van natuurlijke historie te Leijden, beschreven en 
afgebeeld werd; zoo als ook tot die, welke den 5den November 1827 te Ostende is gestrand en 
waarvan eene nauwkeurige afbeelding in steendruk door de kundigen teekenaar Keghel te Gent, 
onder mijn opzigt werd vervaardigd, welke teekening verkleind in den Algemeene Kunst- en 
Letterbode voor 1827, 2de deel, no.48 is overgenomen, met bijvoeging van eenige bijzonderheden, 
die ik in de gelegenheid was geweest, omtrent dien grootsten der tot nog toe bekende Walvisschen 
waar te nemen. 
 
01-01-1836 Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. 
Onbekroonde voorstellen. Voorts zijn de navolgende stukken en antwoorden, bij de Maatschappij 
ingekomen, en daarbij gemelde redenen, onbekroond gebleven. ...Twee teekeningen, no.1 en 2, 
nevens de beschrijving eener verbeterde steendrukpers; motto: Nog juist van pas. 
Omdat de maatschappij niet heeft kunnen oordeelen of dit onderwerp, in praktijk gebragt zijnde, 
aan de verwachtingen zal beantwoorden, en zich haar oordeel over hetzelve moet voorbehouden, tot 
dat het betere en aanbevelingswaardige van het ontwerp door proeven gestaafd zal zijn. De 
teekeningen zullen den inzender, des verkiezende, worden terug gezonden. 
 
11-01-1836 Utrechtsche courant. 
Onder de ondernemingen, welke men alhier ter stede, bij wijze van inteekening, poogt tot stand te 
brengen, behoort ook die van de Steendrukkers Geb. van der Weijer, om vier fraaije gezigten der 
stad Utrecht in steendruk te leveren. Een van dezelve, het gezigt van het Stadhuis, genomen van de 
Bakkerbrug, hetwelk reeds gereed is, is zeer schoon en verdient aanprijzing. Dezelve is door den 
heer Craayvanger fraai en zeer uitvoerlijk behandeld. 
 
15-01-1836 Nederlandsche staatscourant. 
NEDERLANDSCHE HUISHOUDELIJKE MAATSCHAPPIJ TE HAARLEM ...De inzender van de teekening 
en beschrijving van een werktuig om steendruk (lithographie) steenen te slijpen, in antwoord op de 
prijsvraag van 1827, no.30, geteekend met de woorden: Zoekt en gij zult vinden. 
Dat gebleken is, dat het eerste is ingezonden door den heer JOHANNES EVERHARDUS VAN DER 
TRAPPEN, Medicinae Candidatus te Utrecht; En het tweede door de heer HENDRIK PENNOCK,   
steendrukker te Dordrecht, van wiens ontwerp bij deze alzoo eervolle vermelding wordt gemaakt...	  
	  
23-01-1836 Bredasche courant.	  
Berigten uit het gebied van Kunsten en Nijverheid – Opgave der Octrooijen, welke in het jaar 
1834 in Frankrijk verleend zijn geworden.	  
BERNARD I.S. en TRACHSEL L., 30 Junij, voor 5 jaar; wegens een nieuwe	  Steendrukpers.  
(B.I. = Brevet d’invention)  
 
28-07-1836 Algemeen Handelsblad - BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 
Onder de voordeelen, waardoor de Lithographie zich boven de Typographie onderscheidt, verdient 
de Autographie of overdruk van eigenhandig schrift op steen te regt te worden genoemd, omdat de 
letter van het over te drukken schrift gesteld zijn mag op de gewone wijze van schrijven, bij gevolg 
door ieder, die slechts schrijven kan. De Uitvinder der Lithographie heeft dan ook zelf den Overdruk 
op steen voor het belangrijkst van zijne geheele uitvinding beschouwd. Sedert het bekend worden 
zijner kunst, is door geheel Europa en zelfs in eenige andere deelen der wereld, de overdruk op 
steen, dienvolgens ook als het minst omslagtig en goedkoopste manier, om schriften te 
vermenigvuldigen, vrij algemeen, doch vooral in den handel en bij uitgestrekte administratien, in 
gebruik gebracht, en staat onder zijnen kunstmatigen naam “Autographie” overal voordeelig bekend. 
Eene menigte van voorwerpen, die voorheen door de Typographie of met gewone drukletter werd 
gedaan, als b.v. alle liniën en gevolgelijk alle tabellenwerk, brieven, circulairen, wissel- en 
vrachtbrieven, formulieren van schriften, welke naderhand met de pen zijn in te vullen, visitekaarten, 
adressen, en andere losse, niet als een volledig boek doorloopende werken, kan de steendruk 
gemakkelijker, goedkooper, mooijer en somtijds ook spoediger, leveren. 



Ook hier ter lande werd, vooral sedert de oprigting der “Autographische Drukkerij te Amsterdam”, 
van den overdruk op steen meer gebruik gemaakt, doordien de eigenaar van dezelve alle pogingen 
in het werk stelt, deze druk-inrigting bijzonder dienstbaar en gemakkelijk te maken, en haren 
werkkring volgens eene duidelijke, en in de kleinste omstandigheden tredende aanwijzing ook voor 
de buitensteden, en zelfs voor buiten ’s lands uit te strekken.  
Men heeft tegen de uitvoering van den autographischen druk of de geautographeerde afdrukken wel 
eens ingebragt, dat zij het kenmerk dragen van den overgrooten haast, hetzij met het  schrijven 
van het oorspronkelijke schrift, hetzij met het over- of afdrukken gemaakt wordt; en daar men zich 
het schielijk bezit van een aantal afdrukken of circulairen tot het voornaamste doel heeft gesteld, 
wordt ook werkelijk minder nauw daarop gelet, wanneer sommige afdrukken de behoorlijke 
zuiverheid missen, en of te flauw of te scherp van de pers komen. Men zoude  zulks nogtans kwalijk 
aan het wezen van den overdruk kunnen toeschrijven; ofschoon vlug door aanleg en geaardheid, 
kan de overdruk op steen even net werk als de andere drukmanieren voortbrengen, indien het 
oorspronkelijk schrift, hoe snel en coulant ook, doch anders zuiver is geschreven, en met de 
vereischte zorg wordt overgebragt. De ontelbare menigte van berigten en andere kleine en groote 
werken, in omloop gebragt door de Autographische Drukkerij, voorheen te Antwerpen en thans hier 
gevestigd, strekken daarvan ten bewijze. (Autographie = Overdruklithografie waarbij tekeningen of 
geschriften in autografische inkt, litho-inkt en kalk van autografisch papier worden overgezet op 
steen of zink voor lithografisch drukken.) 
 
22-10-1836 Opregte Haarlemsche Courant. 
Advertentie – UIT de HAND te KOOP:  
Eene extra best werkende Fransche STEENDRUKPERS, zoogenaamde Sterrepers, met zijn 
Toebehooren, als Steenen, Walsen enz., weinig gebruikt en zoo goed als Nieuw. Franco bevraagbaar 
bij den Boekhandelaar W.J. THIEME, te Zutphen. 
 
07-04-1837 Drentsche courant - Fabrijk van den heer A.J. BRUINSMA, bij Leeuwarden. 
In de nabijheid van Leeuwarden, op een stuk lands onder het dorp Huizum, werd de 18den Mei 1835 
de eerste steen gelegd tot een fabrijk-gebouw van 350 voet lengte en 30 voet breedte, welke 
benendste verdieping, in twaalf lokalen, tot onderscheiden gebruik is verdeeld… 
De verschillende werkzaamheden van de fabrijk bestaan in:Het weven van ruwe katoenen stoffen 
met den snel-spoel, waartoe de grondstoffen, als de ketting en inslag, uit Engeland aangevoerd, 
doch spoedig uit de spinnerijen van Haarlem, Enschede of Almelo zullen kunnen genomen worden -  
Het zwart en blaauw verven van gewone linnens - Het drukken en verven van katoenen, met allerlei 
figuren en in alle kleuren - Het steken van houten vormen, tot het drukken vereischt, welke vormen 
in grooten getale in een afzonderlijk vertrek bewaard worden -  Het klanderen of gladpersen van de 
geverfde stoffen tusschen warme cilinders, welke door een rondloopend paard in beweging gebragt 
worden - Het steendrukken van katoenen doeken... 
...Als eene eerste proeve, welke deze fabrijk gegeven heeft in het vak van steendrukken op doek, 
welke kunst, zoo als men zegt, tot dus verre in ons land niet is beproefd, daar alle gesteendrukte 
doeken, welke wij gebruiken, van buitenlandsch fabrikaat zijn; als eene eerste proeve, zeg ik, wordt 
bijzonder geroemd eene groote doek van ¾ oude el lengte en breedte, waarop, in het midden een 
gezigt op de stad Leeuwarden is gedrukt, en welke verders met het stadswapen, met eene 
afbeelding van het stadshuis, van het koninklijk paleis te Leeuwarden, en aan de onderzijde met die 
van eene friesche maaltijd van den jare 1420 pronkt. 
De teekening van deze doek is zoo net en krachtig, en de steendruk zoo zuiver en fraai, dat dezelve 
te Leeuwarden algemeene goedkeuring heeft mogen verwerven. 
 
13-06-1837 Opregte Haarlemsche Courant. 
Advertentie – UIT de HAND te KOOP: Eene nieuwe PATENT-STEENDRUKPERS. Adres met franco 
Brieven onder Lett. S bij den Boekhandelaar C.C. van der HOEK, te Leyden. 
 
13-07-1837 Opregte Haarlemsche Courant. 
De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, heeft in hare 60ste Algemeene 
Vergadering, gehouden te Haarlem, op 6den, 7den en 8sten Junij 1837, onder voorzitting van den 
heer President-Directeur Mr. JOHS. ENSCHEDÉ, de volgende premiën en onderscheidingen 
toegekend:...Aan de heer HENDRIK PENNOCK, Steendrukker , te Dordrecht, de zilveren medaille, op 
zijne ingezonden teekeningen eener verbeterde Steendruk-Pers... 
 
25-07-1837 Opregte Haarlemsche Courant.Advertentie - De ondergeteekende berigt hierdoor aan 
de belangstellenden, dat hij uit de IJzergieterij te Deventer heeft ontvangen eene IJzeren 
STEENDRUK-PERS, welke in het gebruik niets te wenschen overlaat, weshalve hij dezelve aan alle 
Heeren Confraters gerust durft aantebevelen.      J. OOMKENS 
 



18-10-1837 Journal de La Haye – On lit dans le Journal des Débats: M.Engelmann, dont le nom se 
rattache à l’établissement de la Lithographie en France, et à toutes les améliorations successives 
que l’on a apportées à cet art, vient encore d,en étendre le domaine et l’usage par une invention 
nouvelle, le moyen de lithographier en couleur. Parmi les personnes qui s’occupent des arts, il n’en 
est aucune qui ignore les nombreux et vains essais que l’on a tentés depuis un demi-siècle pour 
imprimer des estampes coloriées au moyen de plusieurs planches qui se démontent et se rapportent. 
La difficulte restee insurmontable jusqu’ à ce jour dans cette opération, le moyen de fixer 
invariablement les reperes pour ajuster les différentes planches, a été surmontee par M. 
Engelsmann avec un tel bonheur qu’il a obtenue une précision mathématique dans la disposition 
relative de ses planches lithographiques. Les colorisation n’était pas un probleme moins difficile à 
résoudre, et d’après les essais de lithographie colorriee que nous avons sous les yeux, on peut 
affirmer que, par la voix de l’impression seule et sans l’aide des retouches, on n’a jamais obtenu des 
résultats aussi satisfaisans que ceux que l’on doit à M. Engelsmann. D’après le procédé de la 
chrômalithographie, nom qu’a imposé M.Engelmann à cet art nouveau, chaque artiste, peintre ou 
dessinateur peut à volonté produire avec des couleurs variées, sur la pierre, ce que jusqu’ici l’on 
n’avait pu rendre qu’en noir. L’ingenieux auteur de ce procédé nouveau a su faire une combinaison 
savante des couleurs, au moyen de laquelle on peut délicates les unes avec les autres, et obtenir 
tous les effets que présente un dessin habilement colorié. Un des avantages importans de cette 
lithographie nouvelle reesulte de son impression basée sur des moyens mécaniques tellement sùr et 
précis, que l’on peut en confier le soin à tout ouvrier lithographe. Nous insistons sur ce point, parce 
qu’il résout et fait disparaître toutes les difficultés qu’avait présentées jusqu’ici l’impression de 
plusieurs planches chargées de teintes différentes et dont le rapport, plus ou moins exact, dépendait 
de l’attention et de la dextérité plus ou moins grande des imprimeurs. Maintenant l’artiste seul est 
responsable du mérite de son ouvrage. M. Engelmann a donné un Album où il a réuni des essais en 
différences genres, exécutés d’après sa nouvelle inventation. Ces dessins coloriés ont déjà un aspect 
satisfaisant que les hommes de l’art sauront sans doute apprécier; car il serait injuste d’attendre et 
d’exiger dans de premiers essais un degré de perfection que l’on n’obtient avec tous les procédés 
que quand ils ont été mis quelque temps en pratique, et par certain nombre d’hommes dont le 
mérite et les talens sont variés. En observant ces lithographies coloriées, il est facile de remarquer 
que chacune d’elles a une qualité dans son coloris, inhérente au talent propre de l’artiste qui l’a 
dessinée; d’où l’on peut conclure que la perfection du procédé peut s’augmenter en raison du 
nombre des artistes qui chercheront à l’employer. Au surplus, il en sera sans doute de cette 
amélioration apportée à la lithographie, comme il en fut de la lithographie proprement dite lorsque 
l’on commença à la practiquer vers 1816, et la lithographie en couleurs deviendra rapidement d’une 
invention ingénieuse un art agréable et fort utile. 
 
31-10-1837 Nederlandsche staatscourant. 
De HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN FRAAIJE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN hield den 16den 
van Herfstmaand 1837 hare jaarlijksche algemeene vergadering te ’s Gravenhage ... werd in de 
Vergadering kennis gegeven dat, op de navolgende, in den jare 1835, opnieuw uitgeschreven 
prijsvraag:“Welken invloed kan de uitbreiding der Steendruk-kunst hebben op de beoefening der 
Schilder- en Graveerkunst, en welke middelen zijn er uit te vinden, om, bij volmaking der 
Steendrukkunst, de Graveerkunst voor verval te bewaren?” 
Een antwoord is ingekomen, geteekend: Als het getij verloopt, moet men de baken verzetten. 
 
02-11-1837 Bredasche courant – Frankrijk – Onlangs werd melding gemaakt van eene nieuwe  
uitvinding gedeeltelijk door den 
heer ENGELMANN, van 
Mulhausen uitgedacht, om 
namelijk steendrukplaten in 
kleuren af te drukken, Chromo-
lithographie geheeten. Gezegde 
uitvinder heeft thans zulk eene 
plaat, een gezigt op Constatine 
voorstellende, uitgegeven, die 
aan al de vereischten 
beantwoordt. 
 
“Eerste Franse Expeditie naar 
Constatine” – Franse Schiool, 
Chromlitho, 1836. 
 
 
 
 



15-05-1838 Groninger courant. 
Advertentie – De Boek- en Steendrukker J. Oomkens, onderscheidene proeven van boekdrukkunst 
en steendrukkunst; De Steendrukker Rolfes, technologische platen. 
 
15-06-1838 Dagblad van ’s Gravenhage. 
Schoonheden en merkwaardigheden van ’s Gravenhage. Opgedragen aan de Edel Achtbare 
Heeren Burgemeester en Wethouders dezer stad. – Onder bovenstaande titel zal, door den 
Boekhandelaar J. van den BEEK, in ’s Gravenhage, bij inteekening worden uitgegeven, een werk, 
bevattende  de afbeeldingen der fraaiste gezigten en merkwaardigste Gebouwen der Residentie, en 
voorzien zijn van eenen beschrijvenden tekst. Deze uitgave zal bij maandelijksche afleveringen het 
licht zien, terwijl de uitgever gemeend heeft, het publiek eene proeve te moeten leveren, hoedanig 
dit werk ten uitvoer zal worden gebragt. Een gezigt van het Stadhuis is hem daartoe als het meest 
geschiktst voorgekomen; de teekening daarvan door onzen stadgenoot, den heer C.J.Behr, Lid van 
de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, vervaardigd, en aan de Steendrukpers van den 
heer H.J.Backer, te Dordrecht, toevertrouwd, zal zeker de goedkeuring van elken deskundige 
wegdragen en, in verband met de typographische uitvoering van den tekst, doen inzien, hoe veel er 
den uitgever aan gelegen is, een werk te leveren, der Vorstenstad waardig. Vereerend was dan ook 
voor hem het besluit van den 30 Mei ll., door het Edel Stadsbestuur genomen, waarbij hij de 
toestemming ontving, dit werk aan Hun Edel Achtbaren te mogen opdragen; en vol vertrouwen 
neemt de uitgever de vrijheid, aan zijne landgenooten in het algemeen en zijne stadsgenooten in 
het bijzonder, de proeve van een werk aan te bieden, dat met eene uitmuntende uitvoering eenen 
betrekkelijk geringen prijs vereenigt, hetwelk hem dan ook de gegronde hoop doet koesteren, zich 
met eene ruime inteekening vereerd te zien, ten einde in de gelegenheid gesteld te zijn, deze hoogst 
kostbare onderneming op eene waardige wijs tot stand te brengen. Prospectus, proef van Plaat en 
Tekst, zijn bij alle voorname Boek- en Kunsthandelaren en Postdirecteuren voorhanden. 
 
1-07-1838 Overijselsche courant - Het geheele Persische keizerrijk had tot 1838 geen enkel dagblad. 
Sedert dit jaar is er een te Teheran in steendruk uitgegeven. In Persie had men nog geene 
drukpersen. 
 
12-10-1838 De Avondbode. 
Nederlanden – ’s Gravenhage 10 Oct. Dezer dagen is van de steendrukpers van den heer Backer te 
Dordrecht gekomen en bij de heer J. van der Beek, alhier, in het licht verschenen, een werkje, dat 
de titel voert: Schoonheden en Merkwaardigheden van ’s Gravenhage, en opgedragen aan het wel-
edel achtb. stedelijk bestuur der residentie, en verëerd met de inteekeningen van Z.M. den Koning, 
Z.K.M. Prins Frederik der Nederlanden, Prins Albert van Pruissen, enz. Dit werk zal nagenoeg met 30 
afleveringen, ieder van twee platen, met een toepasselijke tekst, kompleet zijn. Naar het zich laat 
aanzien, zal hetzelve een waardig prachtwerk over deze hofstad zijn, tot welks ondersteuning niet 

alleen derzelver 
ingezetenden 
aangemoedigd mogen 
worden, maar ook alle 
landgenooten, die belang 
stellen in deze residentie, 
welke het tooneel van 
vele gewigtige 
gebeurtenissen hunner 
geschiedenis is geweest, 
en die door hare 
bekoorlijke ligging 
vermaard is. 
 
De Dagelijkse 
Groenmarkt gezien vanaf 
de Riviervismarkt, hoek 
Schoolstraat; met. links 
de Grote of St. 
Jacobskerk en het 
Stadhuis; rechts de 
zeevisbanken op de hoek 
van de Schoolstraat. 

                                                Vervaardiger C.J. Backer naar H.J. Behr – lithografie – 1837. 
 
 
 



 
15-10-1838 Utrechtsche courant - De heeren Frans Buffa en Zonen, in 
de Kalverstraat, hoek van de Gapersteeg, no.221, hebben dezer dagen 
het portret van wijlen onzen beroemden hoogleraar MOLL in steendruk 
uit gegeven, geteekend door Couwenberg en gedrukt ter 
steendrukkerij van Desguerrois en Co. te Amsterdm, hetwelk, door de 
groote gelijkenis en de schoone uitvoering, hun eer aandoet en eene 
aanprijzende vermelding verdient.  
 
                Portret van G.Moll (1785-1838), hoogleraar in de wis- en 
                    natuurkunde aan de Utrechtse hogeschool (1812-1838), 
                              Litho naar een tekening van H.W. Couwenberg. 
 
15-10-1838 Dagblad van’s Gravenhage. 
Advertentie – TE KOOP een STEENDRUKPERS van zeer groot formaat, 
en in een volkomen goede staat. Te bevragen bij den Boekverkooper W.P.van Stockum, alhier. 
 
23-11-1838 Groninger courant - Wij vernemen, dat de heeren Soetens et Fils, éditeurs-lithog., 
voornemens zijn, met vergunning, in steendruk uit te geven: de negen prachtige beelden, die het 
frontispice van het nieuwe akademiegebouw hier ter stede zullen versieren, en dat de twee eerste 
dezer kunstgewrochten bereids ter nateekening aan eene zeer bekwame hand zijn toevertrouwd. 
 
25-11-1838 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – TE KOOP: Een Steendrukpers van zeer groot formaat en in een volkomen goeden 
staat. Te bevragen met franco brieven, onder lett. K., bij boekverkooper W.P. van STOCKUM, te ’s 
Gravenhage. 
 
02-12-1838 De avondbode: algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel,nijverheid. 
AAN DE GEABONNEERDEN,BIJ DE AANBIEDING VAN EEN VIJF-EN-TWINTIGJARIG 
GEDENKSTUKvan ’s KONINGS Regering - Enig gedenkstuk van de Regering des Konings aan het 
Vaderland willende aanbieden, hebben wij gemeend, dat hetzelve eere behoorde te doen aan de 
Vaderlandsche kunst, aan de Vaderlandsche drukpers, en aan de geschiedenis van het vijf-en twintig 
jarig tijdvak, gedurende hetwelk de Koning en het Nederlandsche volk, zich nu in elkanders bezit, 
onwankelbare trouw, en onafgebroken ijver voor het geluk en de verheffing des Vaderlands, 
wederkeerig hebben mogen verheugen. Met betrekking tot de drukpers en de kunst mogen wij ons 

vleijen geslaagd zijn. Wij brengen verdienden dank 
toe aan den heer J.B. Tétar van Elven, die, met zoo 
veel genie als zeldzame bekwaamheid, de teekening 
tot het gedenkstuk, overeenkomstig  ons plan, heeft 
bewerkt; aan de heer R.J. van Prent: van Arum   
Drukker: Zweesaardt, 1838. Arum, die, in de gravure 
van den titelkrans, zich zelven eenen krans heeft 
gevlochten; aan de heeren  Desguerrois en Co., in 
wier loffelijke werkplaatsen de steendruk zoo 
voortreffelijk is behandeld geworden, en aan den 
heer A. Zweesaardt, die, in de bezorging van den 
letterdruk, op nieuw getoond heeft, dat zijne 
drukpers, in keurigheid en sierlijk-heid van 
voortbrengselen, voor geene andere te wijken heeft. 
Bedriegen wij ons niet, de aandacht van alle degenen, 
die onparijdig zijn en gevoel voor het schoone 
hebben, zal dan met welgevallen op het uitwendig 
voorkomen van dit gedenkteeken rusten, hetwelk, 
wanneer wij de verdienste van het gedacht te hebben 
(zoo dit eene verdienste mag heeten) uitzonderen, 
ons geheel vreemd is, en waar omtrent wij, mitsdien 
kunnen en mogen belijden, dat hetzelve onze 
verwachting overtreft... 
 
Gedenkstuk 25-jarig regeringsjubileum Willem I 
Frederik, Koning der Nederlanden.  
Techniek: houtgravure/lithografie  
 Tekst: boekdruk.                                                  
 

 



 
18-12-1838 De avondbode: algemeen nieuwsblad  
De heer Légé, te Bordeaux, eigenaar van eene der aanzienlijkste steendrukkerijen aldaar, heeft 
onlangs eene zeer belangrijke uitvinding gedaan, namelijk, om den steendruk ook ter versiering van 
aardewerk bruikbaar te maken. De heer David Johnston, maire van Bordeaux, heeft dadelijk het 
geheim en het daarop verleend octrooi gekocht, ten einde daarvan in zijne uitgebreide fabrijken van 
aardewerk partij trekken. Weldra zullen dus op de eenvoudigste tafelborden en andere voorwerpen 
van dien aard, de meesterstukken der grootste schilders, zoowel gekleurd, als in het zwart, prijken. 
 
1839 Boek: China. Toestand en vooruitzichten van dat Rijk, ingezonderd ten aanzien der Evangelie-
Verspreiding; door W.H. Medhurst, afgevaardigde van het Londensch Zendeling-Genootschap. Eerste 
deel met platen te Rotterdam, bij Van Der Meer & Verbruggen. 
Voor- en nadeelen van steendruk voor de Chinesche zendingen.  
De voordeelen zijn, dat kleine uitgaven naar den eisch kunnen vervaardigd worden; terwijl men elke 
volgende uitgave nog verbeteren kan. Werken, die wekelijks of maandelijks uitkomen, kunnen 
spoedig gedrukt worden, en elke kleine zending-post kan men gemakkelijk voorzien van eene 
steendrukpers, welke door een’ enkelen persoon kan behandeld worden. Verder, deze wijze van 
drukken is voor elke taal en voor iederen vorm van letter geschikt, terwijl men er teekeningen en 
prenten, waarvan de inboorlingen van het Oosten liefhebbers zijn, kan bijvoegen.  
De nadeelen zijn, - langzame bewerking, gevaar van mislukking, wegens de luchtstreek; 
onbedrevenheid of onaandachtigheid en het onregelmatig voorkomen van een aldus gedrukt boek. 
 
12-01-1839 Opregte Haarlemsche Courant. 
Advertentie – TER OVERNEMING wordt aangeboden eene LITHOGRAPHISCHE INRIGTING, die 
sedert verscheidene jaren bestaan heeft, en waaraan een Periodiek werk en eenige kleine Fonds-
Artikelen verbonden zijn, hetgeen te zamen een zeer goed bestaan oplevert. Ten einde alle vrees te 
benemen tegen de overname eener zaak, waarvan men geene genoegzame kennis heeft, zoo 
verbindt zich de Verkooper om den ondernemer in de Steendrukkunst te onderwijzen, tot dat hij de 
noodige kundigheden zal hebben verkregen, en hem zelfs in zijne ondernemingen te ondersteunen. 
Men wordt verzocht zich te adresseren met franco Brieven onder de Letter A, bij C. VAN 
REIJEENDAM, Kleine Houtstraat, te Haarlem. 
 
12-05-1839 Bredasche courant. 
G. Engelmann - Te Mulhausse overleed den 25sten ll. de bekende lithograaf G. ENGELMANN, door 
wie het eerst de steendrukkunst in Frankrijk ingevoerd werd en aan wien dat land nog onlangs te 
danken had de uitvinding van hetin kleuren drukken der steendrukplaten. 
 
04-08-1839 Bredasche courant - Letterkundige en Wetenschappelijke Nieuwstijdingen. 
DUITSLAND. – Bij eene vorige gelegenheid toen wij over DAGUERRE’S ontdekking spraken waarvan 
men de openbaring, ten gevolge van het door het fransch gouverment hem toegelegd jaargeld, 
thans spoedig mag te gemoet zien, hebben wij ook met een woord gewag gemaakt, van de 
uitvinding van den berlijnschen schilder LIEPMANN, om copijen in olieverf van de oude 
meesterstukken, even als afdrukken van koper- of steendrukplaten, te leveren. Wij vinden omtrent 
deze uitvinding, die voorzeker veel tot uitbreiding van den smaak voor kunst en harer 
voortbrengselen kan strekken, in de duitsche bladen thans nadere mededeelingen, waaruit wij hier 
het hoofdzakellijke overnemen: De genoemde schilder, die als zoodanig geen bijzonderen naam 
bezat, nam het verstandig besluit, om zich niet meer op oorspronkelijken arbeid toe te leggen, maar 
op de studie van de stukken der oude meesters, in ’t bijzonder met betrekking tot de behandeling 
der kleuren. Het eerste stuk waaraan hij zijne studie wijdde, was een der portretten van 
REMBRANDT, den kunstenaar zelven voorstellende, wiens gelaat door den breeden hoed half 
overschaduwd, te meer speling aan de onderscheidene half lichte en half donkere tinten geeft; een 
stuk aan het koninklijk Museum te Berlijn behoorende. Geheele uren, ja dagen beschouwde en 
bestudeerde Liepmann dit beeld om deszelfs kleurmengeling zich in te prenten. Toe hij zoover 
gekomen was, dat hij de kleinste kleurovergangen in zijne gedachten had, maakte hij van het 
portret eene copij in het zwart, en bragt naar deze copij REMBRANDTS beeldtenis op een werktuig, 
welks zamenstelling zijn geheim is, in de kleuren van het oorspronkelijke over, waarvan hij nu 
voorloopig  honderd afdrukken maakte, alle aan elkander volkomen gelijk, en den indruk van eene 
trouwe copij des oorspronkelijken stuks op den beschouwer makende. Naar de verzekering van den 
uitvinder kan men zooveel afdrukken maken als men verlangt, dewijl hier geen afslijting, zooals bij 
een plaat of steen, plaats heeft; het werktuig moet slechts met nieuwe verfstoffen voorzien worden. 
Iedere schilder die in het bezit van het geheim is, kan zijn werk, wanneer het op gezegd werktuig 
overgebragt is, in het oneindige vermenigvuldigen. Bij de nog onvolkomendheid van het werktuig en 
de zwakke hulpmiddelen, kon LIEPMANN tot heden dagelijks slechts vier afdrukken leveren, doch 
deze zouden bij verdere volmaking tot op 40 à 50 daags kunnen gebragt, en daardoor de prijs, die 
thans voor een exemplaar nog een Frederic-d’or kost, op 2 Thlr. verminderd worden. De afdrukken 



zijn op karton of bordpapier, doch hebben het voorkomen als waren zij een op doek geschilderd stuk. 
Thans wil LIEPMANN zijne kunst op een miniatuurschilderijtje van VAN MIERIS toepassen, ten 
bewijze dat zijne uitvinding zoowel geschikt is, om het fijnste als het stoutste werk over te brengen. 
De pruisische Staatscourant over zijn verdienstelijke uitvinding sprekende, zegt: “De onbekende 
bewerking schijnt veel overeenkomst te hebben met de veelkleurige steenplaatdruk, met 
onderscheidene platen, gelijk deze weder in beginsel met den tapijtendruk overeenkomt; hier valt 
echter bijzonder in het oog, de onbemerkbare overgangen en ineensmeltingen der kleuren, welke de 
steendruk niet vermag, daar deze zich moet behelpen met op elkander liggende, doorschijnende 
schakeringen. Men mag dus wel vragen, hoe is het werktuig in staat den vrijen penseeltrek weder te 
geven? In het beeld dat wij zagen, is er althans aan gedacht, om het opbrengen der verf niet glad te 
schijnen, dewijl het anders ook het voorkomen van een stuk van REMBRANDT zou gemist hebben.” 
Ook omtrent deze uitvinding wordt, overigens, even als in Frankrijk omtrent de daguerretype is 
geschied, verlangd, dat de regering het geheim der bewerking van den uitvinder tracht te koopen en 
ten algemeenen nutte openbaar maakt. 
 
02-10-1839 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – Door sterfgeval op voordeelige voorwaarden te KOOP, eene zoo goed als nieuwe 
STEENDRUKPERS, met steenen en verdere toebehooren. Adres met franco Brieven onder Lett. B. bij 
den Boekverkooper L. BAKKER, Bz. te Willemsoord aan het Nieuwendiep. 
 
19-12-1839 Algemeen Handelsblad. 
Er wordt te Koop gevraagd: Een STANGE en een STERREN STEENDRUKPERS. Adres met opgave 
van den Prijs en grootte der Steenen welke in dezelve gedrukt kunnen worden onder Lett. T.H. aan 
het Bureau van het Handelsblad. 
 
01-01-1840 (schatting) Tijdschrift “De riend des vaderlands”. 
Drentsche Geschiedenis – Onder de rubriek Drentsche verhalen krijgen wij van blz. 61-88 een 
stukje getiteld: ALEIDE, de non uit de abdij te Assen, dragende de kleur der 14de en 15de eeuw. Wij 
voor ons scheppen echter meer behagen in ware, dan in verdichte verhalen. Het plaatje, ALEIDE 
voorstellende, doet wederom de grootste eer aan de steendrukpers van den Heer H.J. BACKER te 
Dordrecht... 
 
01-01-1840 (schatting) Tijdschrift “De vriend des vaderlands”. 
Voorbeelden in andere Rijken ...Neen, wat doelmatig ingerigte en bestuurde vereenigingen 
vermogen wordt niet alleen hier te lande in het vak van handel en nijverheid door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij en door de vereeniging der Haringreederijen bewezen, maar men vindt ook, de 
voorbeelden in andere Rijken, dat aldaar door maatschappelijke vereeniging de graveerkunst zoowel 
als de schilderkunst tot eene beduidende hoogte is gestegen; en ziet men niet dagelijks, welke 
vorderingen in de steendrukkunst, door eene vereeniging als die van der Literarisch Artistischen 
Anstalt in München boven alle andere landen worden gemaakt. Dit een en ander neemt niet weg, 
dat zich voor den graveur in het algemeen slechts een gunstig verschiet schijnt te kunnen opdoen 
door de ontwikkeling van zijn talent op eene wijze, die aan zijne voortbrengselen boven die der 
steendrukpers de voorkeur kan verzekeren. Hij heeft dit middel, hetwelk op eigen vlijt en studie 
berust, grootendeels in handen. Moge men hem, onverminderd het reeds gezegde, nog eenen raad 
geven, het zou die zijn, om de graveerkunst voornamelijk dienstbaar te maken voor klassieke en als 
zoodanige werken, die nog van de mode, noch van den tijd of eenen blijvende waarde bezitten. 
Daar intusschen hieromtrent de kunstenaar niet altijd zijne persoonlijke neiging kan volgen, maar hij 
soms van huiselijke of andere omstandigheden afhankelijk is, zou hij welligt in deze zijn belang het 
best bevorderen door, nevens de graveerkunst, ook de steendrukkunst te beoefenen* om langs dien 
weg, bij afwisseling, de verliezen of de min gunstige opbrengst der eene door de voordeelen der 
andere te kunnen dekken. 
(*) Hierbij kan het misschien nuttig zijn, hem opmerkelijk te maken op eenige ter zake dienende 
onderwerpen, welke sedert 1826-1833 in het meermalen aangehaalde Tijdschrift der Handwerker 
und Künstler Fortschritte und Muster zijn behandeld, als:  
No. 27 bladz. 53. Een berigt aan de Fransche Akademie van Wetenschappen over eene door den 
Schilder PAUL LAURENT, voormalig kweekeling der polytechnische school, medegedeelde nieuwe 
manier om zeer fijn op steen te teekenen. 
No.39, bladz. 256. Wijze om platen voor den steendruk uit papier te vervaardigen, volgens 
SENEFELDER. 
No.42. bladz.290. Beschrijving eener eenvoudige pers VR. D. VAD. D. XIV. No. II. L  (Hebelpresse) 
en der daartoe behoorende werktuigen voor den steendruk. 
No.44,bladz. 330, No.45, bladz. 338, No.46, bladz. 4, en No. 47 bladz. 25. Over de steensoorten, 
inkt, papier, enz., geschikt voor de lithographie, en de wijze van derzelver gebruik. 
No.52, bladz.112. Verbeteringen in den steendruk, volgens A. VON CHERSKY (Oostenrijksch patent 
van 1826). 



No.56, bladz. 163. Over de wijze van graveren in steen, en het namaken der houtsnede. 
No.64 bladz. 302. Gips en albast zoodanig te harden, dat dezelve voor de lithographie bruikbaar 
worden. 
No. 65, bladz. 313. Over het namaken der aquatinten op steen, en hoedanig de verschillende wijzen 
van bewerking met elkander doelmatig kunnen worden verbonden, alsmede over den notendruk. 
No.66, blz.324. Hoedanig de steenafdrukken gemaakt en de fouten verbeterd worden. 
No.77, bladz. 160. Middel om gegraveerde en gesteendrukte platen te kleuren en haar den glans 
van schilderijen in olieverw te geven. 
No.86, bladz. 302. Gebruik van zinkplaten, in plaats van steen. 
No. 98, bladz. 157. Eene verbeterde wijze om teekeningen, schrift, enz., op steen over te brengen, 
van JOSEPH NETHERCLIFT, die daarvoor (blijkens het 47ste Deel der Transactions of the Society for 
the Encouragement of Arts) eene beloning van 20 L. St. heeft ontvangen. 
 
22-01-1840 De Avondbode – De heeren Chapman en Comp. hebben in Londen eene nieuwe 
zinkplaten-drukkerij aangelegd. Deze nieuwe  soort van drukkerij zal voor de steendrukkerij een 
groote mededingster worden. De afdrukken, welke de goedkeuring van ooggetuigen hebben 
weggedragen, staan in kracht en scherpte met de beste lithographieën gelijk, en hebben daaren-
boven nog dit vooruit, dat de kunstenaar niet zoo veel moeite als bij het teekenen op steen behoeft 
aan te wenden, en dat zij op eene plaat worden gemaakt, nauwelijks 1½ duim dik. 
 
27-02-1840 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Op Jaarrekening bieden de Boekdrukkers KETS EN LAMBRECHTS te Doesborgh, te 
koop aan: Eene in de beste orde zijnde nieuwe groote en nog niet gebruikte Steendrukpers met 23 
groote en kleine daarbij behoorende extra beste steenen. Brieven franco. 
 
27-04-1840 Dagblad van ’s Gravenhage. 
Advertentie - Men zal op Vrijdag, den 1 Mei 1840, des middags ten één ure precies, op de Bierkade 
te ’s Gravenhage, in het huis wijk O, no. 296, alwaar de Boekhandel en Steendrukkerij van S.de 
Visser en Zoon is uitgeoefend geweest, verkoopen eene groote STEENDRUKPERS, met daarbij 
behoorende Inkttafel en Rollen, omtrent zestig LITHOGRAPHISCHE STEENEN, van onderscheidene 
soort en grootte, en voorts nog eenige GOEDEREN, tot eene Steendrukkerij behoorende, mitsgaders 
eene partij Chineesch, Velin en ander PAPIER, in onderscheidende soorten, waaronder Imperiaal, 
super Royaal, groot en klein Mediaan; alles des daags te voren en morgens van den verkoopdag te 
zien, 10 tot 1 ure. 
 
28-07-1840 Drentsche courant – De Maatschappij voor Schoone Kunsten zal weldra eene school 
voor de Lithographie openen. 
 
21-01-1841 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Men vraagt voor een matigen prijs uit de hand te koop: eene goede en gemakkelijk 
werkende STEENDRUKPERS, van kleine omvang, die door één persoon kan bewerkt worden, 
benevens eene LINIEERMACHINE. Naauwkeurige opgave van afmeting (met bijgevoegde teekening), 
prijs en voorwaarden, gelieve men met franco gesloten brieven onder letter S.P. te adresseren aan 
de Algemeen Nieuws- en Advertentieblad der Provincie Noord-Brabant te Tilburg. 
 Tilburg, 10 Januarij 1841.    A. VAN DER VOORT EN ZONEN. 
 
04-02-1841 Nieuwsblad van den boekhandel. 
Advertentie – De Boekdrukkers KETS en LAMBRECHTS te Doesborgh is verkrijgbaar voor ƒ180.00 
eene nieuwe nog niet gebruikte STEENDRUKPERS met 23 steenen, waaaronder er zijn ter groote van 
6 palm 6 duim lang en 4 palm 6 duimen breed. 
 
24-02-1841 De avondbode: Algemeen Nieuwsblad. 
Nederlanden - ’s HERTOGENBOSCH 22 Febr. De heer Barbiers, leeraar aan de koninklijke school 
voor nuttige en beeldende kunsten, alhier, heeft dezer dagen op steen geteekend de afbeelding van 
wijlen den verdienstelijken directeur dier school, den kunstschilder Dominicus Dubois, 
medebestuurder van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Braband. 
Deze afbeelding, met facsimile van den overledene, is op de steendrukpers van den heer Backer, te 
Dordrecht, bewerkt; zij zal voorzeker aangenaam zijn aan de talrijke leerlingen van den ijveren 
Dubois, aan zijn menigvuldige vrienden en hoogschatters, en aan allen, die belangstellen in den 
bloei der kunst, waartoe de geachte teekenaar van dit portret, in zijne betrekking aan de bedoelde 
koninklijke school, niet minder nuttig bijdraagt, dan de directeur Dubois dit sedert jaren gedaan 
heeft. Ook de verzamelingen van handschrift, met afbeelding van in een of ander opzigt beroemde 
mannen is dit portret van Dubois onmisbaar, dewijl er geen ander van bestaat, dan wat de heer 
Barbiers thans uitgegeven heeft, zijnde eene kopij van het door Dubois zelven geschilderd portret, 
voorkomende op zijn tafereel der vaandeluitreiking aan de bossche schutterij, welk stuk geplaatst is 



op het raadhuis dezer stad. De schilder heeft zich daar 
zelf gemaald, en wel zeer gelijkend, zoo als hij was, vóór 
dat eene uittering hem, in de laatste jaren, zelfs voor 
zijne vrienden als geheel onkennelijk had gemaakt. Men 
heeft hier dus Dubois, gelijk hij in zijne kracht werkelijk 
geweest is. 
 
D.DuBois.D.F. du Bois pinx.Gedr. bij 
H.J.Backer.P.Barbier.Domincus Franciscus Du Bois, 
Directeur der Koninklijke school voor de Nuttige en 
Beeldende Kunsten te 's Hertogenbosch.Mede bestuurder 
van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Braband. 
 
23-03-1841 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – Bij den Steendrukker P.W. VAN DE 
WEYER te Utrecht is heden van de Pers gekomen en 
verkrijgbaar gesteld l’Espérance, Mélodie pour Bariton ou 
Contralte, Musiqie de Charles VAN HEERDT, prix 50 Cents. 
Tevens wordt gevraagd eene STEENDRUKPERS, liefst een 
Fransch model. Opgaaf van prijs en grootte der Steenen, 
welke er in gedrukt kunnen worden, worden franco 
ingewacht. 
 

06-04-1841 Opregte Haarlemsche Courant. 
Advertentie – Een STEENDRUKPERS wordt gevraagd, door den Boekhandelaar J.C. de QUACK, te 
Vianen. Brieven franco, met opgave van prijs, model en grootte der Steenen, welke in dezelven 
kunnen gedrukt worden. De heer N. schreef daarop eene beoordeeling dezer uitgave in de 
Utrechtsche  Courant, en zag uit de hoogte op het kunstwerk neder, daarbij ten allerduidelijkste de 
bewijzen gevende, dat hij het doel der geleverde schetsen in het minste niet begreep en geheel 
onbevoegd was, om over de wijze van behandeling te oordeelen… 
 
06-01-1842 Nieuwsblad voor den boekhandel 
Advertentie –Door bijzonder toeval tegen matigen prijs te koop: Een Steendrukpers waarbij een 
Wrijftafel met Steen en Wrijver, een Tafel met een Slijpbak, 6 verw- of inktrollen, 17 stuks Steenen, 
26 bij 42 Ned. Duimen, 9 stuks Steenen van differente grootten, eenige benoodigdheden etc. 
Aanvragen franco aan den Boekverkooper P.BECK te Alkmaar. 
 
1843 De Engelsche genootschappen voor statistiek door Johannes Fallati.  
        Leiden, H.W. Hazenberg en Comp. 
De bijzondere, tot bereiking van de doeleinden der genootschappen voor statistiek, 
aangewende middelen. De bijeenkomsten worden alleen van den November tot den eersten Julij 
gehouden. Van de mij persoonlijk bekende genootschappen van Londen, Manchester, Ulster, Bristol 
en Liverpool, had in 1839 alleen het eerste eenen bezoldigden assistant secretary en een bijzonder 
genootschapslocaal, (4, St. Martin’s place, Trafalgar sqare) met vergaderzaal, boekerij, secretarie en 
een een vertrek met eene steendrukpers voor de rondgaande brieven. 
 
29-09-1843 Utrechtsche provinciale en stads-courant - BERLIJN den 24 september. 
Uit Kopenhagen leest men van den 18 Sept. Het volgende: Kapt. v. Henckel heeft eene vervoerbare 
steendruk-veldpers uitgevonden. Deze lithographische pers is op eenen ligten wagen geplaatst, met 
2 paarden getrokken, welke het leger kan volgen en overal kan dienst doen. De wagen bevat alles, 
wat voor de uitvoering der werkzaamheden noodig is, waartoe alle mogelijke partij van de ruimte is 
getrokken; in geval van slecht weder kan er nog eene tent over den wagen gespannen worden. De 
geheele inrigting kost 900 R.-thaler. Deze veldpers is door den Koning van Hannover besteld, en 
gaat heden naar het kamp bij Luneburg af, waar de uitvinder dezelve aan vele der eerste 
legerhoofden van Europa vertoonen zal, en deze dezelve theoretisch en praktisch kunnen 
beoordeelen. 
 
01-01-1844 Tijdschrift ter bevordeing van Nijverheid. 
Het Departement Deventer. Steendrukkerijen – Van de beide in deze stad bestaande 
Steendrukkerijen is die van ons medelid, den Heer J. DE LANGE, in waarde toegenomen. Niet slechts 
werden door hem in den loop van dit jaar Schrijf-voorbeelden en een Muzijkboek, onder de titel van 
Driestemmige liederen, ten gebruike bij het zang-onderwijs op de Scholen, gecomponeerd door C.F. 
Beck uitgegeven, die de goedkeuring van deskundigen in hooge mate hebben wegdragen; maar ook 
zijn de afteekening van een Planetarium en onderscheidene portretten dit jaar door deze 



Steendrukpers afgeleverd, welke in alle opzigten het bewijs aanbieden, dat ook deze tak van 
Nijverheid eene belangrijke hoogte binnen onze stad heeft bereikt. 
 
23-08-1844 Groninger courant - De uitvinding van den steendruk.                            
Hij, die door de natuur voor de beoefening der schoone kunsten bestemd is, zal altijd kunstenaar 
worden, welke magt zich ook tegen de ontwikkeling van zijnen aanleg moge verzetten. 
AOYSIUS SENEFELDER, achtereenvolgend danser, dichter, plaatsnijder, was eindelijk de uitvinder of 
liever de vinder van eene der bewonderingswaardigste ontdekkingen, waarop zich onze eeuw kan 
beroemen: de steendruk. Weinige menschen zijn er, die weten, dat zij aan ALOYSIUS SENEFELDER 
het genoegen verschuldigd zijn, van met weinig kosten hunne kamers te versieren met de oor-
spronkelijke stukken van onze groote meesters. Op het einde der 18de eeuw, was er te München een 
kleine schouwburg, verwaarts de jonge ALOYSIUS, even als POQUELIN, onder geleide van zijnen 
grootvader, dikwijls zijne schreden rigtte. De luister van het toneel, de schoonheid der decoratiën, 
de indruk der muzijk, de bevalligheid der actrices hadden hem verleid. Nauwelijks was hij tot eenen 
leeftijd gekomen, dat hij aan zich zelven konde worden overgelaten, of hij liep naar de opera en 
verschafte zich eene plaats in de koren; terwijl hij zich verder, tegen eene maandelijksche belooning 
van eenige guldens, verbond, om iedere avond, al naar dat het noodig was, te springen, te weenen 
of te lagchen. Weldra zag hij de nietigheid van zijn beroep in; hij wenschte vurig, dichter te zijn, en 
begon alle dagen en minuten het veld der menschelijke kundigheden met onvermoeiden ijver te 
onderzoeken. In zijne ellendige woning opgesloten en wel op de vijfde verdieping van een der 
onaanzienlijkste huizen, werkte hij bij dag en declameerde hij des nachts, tot groot ongenoegen der 
buren, wier slaap hij altijd stoorde. Kleine besparingen op hetgene hij door zijne luchtsprongen in de 
opera verdiende, stelden hem in staat, om op deze wijze 6 maanden voort te leven. Zes maanden 
van dichterlijke geestdrift, zes maanden van koorts en zinneloosheid, zes maanden gedurende welke 
hij, bij afwisseling, de trotsche taal van ACHILLES, de deftige spreekwijze van AGAMEMNON, of de 
teedere gesprekken van HELENA en den schoonen PARIS tot de zijne maakte. Het werk was 
geëindigd. Onze ALOYSIUS gaf het aan verscheidene kunstregters ter lezing, door welke het om 
verschillende redenen werd afgekeurd. Hij evenwel, overtuigd van de dwaling zijner regters, riep, 
even als GALILEI, uit: “En toch is het goed!” Geene middelen hebbende, om het zelf te doen 
drukken, kwam hij op het denkbeeld, om het te graveren. Want hij had vroeger hooren zeggen, dat 
de ouden, met eene buitengewone fijnheid en juistheid, hunne geschriften op steen graveerden. 
Terstond gaat hij naar een verlaten steengroef, hakt steenen uit, brengt ze naar zijn woning, maakt 
ze vierkant, dunner en gladder en graveert en snijdt er eindelijk met de grootste zorg de eerste 
bladzijde van zijn handschrift op. Hij haast zich, dit lange en moeijelijke werk onder eene kleine pers, 
welke hij zelf vervaardigd had, te plaatsen. Maar wie was meer teleurgesteld, dan onze arme 
schrijver, bij het aanschouwen van de proef, die hij van den steen afnam? Verschrikkelijk! 
afschuwelijk! een vokomen onleesbaar afdruksel van de ingesneden letters. Woedend grijpt hij het 
handschrift, al de verzen, en werpt alles op het vuur. Terwijl hij dáár stond en al zijn verwachtingen 
in rook zag verdwijnen, wordt er op de deur geklopt. Hij beeft; iemand treedt binnen. “Zijt gij daar, 
mijnheer ALOYSIUS?” zeide een vrouwelijk stem. Het was het waschmeisje BERTHA, dat zijn 
linnengoed kwam halen. Norsch wijst hij op zijne kast, waarin kleederen en linnen door elkander 
lagen. Zij zoekt het goed bij elkander, doch gaat niet weg. “Wat verlangt gij nog meer?” roept hij 
verdrietig. “Dat gij mij, zoo als gewoonlijk, de lijst van uw linnengoed geeft”, antwoordde BERTHA 
blozende. ALOYSIUS staat op en zoekt een stuk papier, doch vindt niets; want alles is verbrand. 
Voor zich zelven wil hij toch de lijst van het linnengoed houden, doopt de pen in den inkt, en schrijft 
zijn linnengoed op eenen nog naast hem liggenden steen. Nauwelijks is Bertha vertrokken, of hij 
ontvangt eenen brief  van een zijner kunstregters, die tevens directeur van den schouwburg was, en 
hem, op bevel van den Keurvorst, het manuscript vraagt van het treurspel over de belegering van 
Troje. Helaas! alles ligt in de asch verteerd. Wanhopig slaat hij het oog op den steen, waarop de 
waschlijst geschreven staat; door eene beweging, die meer instinctmatig, dan met overleg plaats 
had, nadert hij denzelven en vat hem aan ...op hetzelfde oogenblik wordt zijn breed voorhoofd 
helder; zijne oogen, gelijk eertijds die der profeten, schitteren door een goddelijk vuur; een 
bovennatuurlijke straalkrans schijnt hem te omgeven. “Papier! papier!” roept hij uit... Hij scheurt 
het witte blad van den brief, dien hij zoo even heeft ontvangen, legt hetzelve op den steen en 
plaatst beide onder de pers, die hij in hoopvolle geestvervoering toedraait. En...welke verrassing! 
Welk een geluk! De inkt heeft den steen verlaten en op het papier staat in zuivere letters 
gedrukt...de waschlijst van Bertha. Zijn arendsoog overziet de onmetelijke gevolgen dezer 
ontdekking, die nog zoo onzeker schijnt; niets ontgaat aan het groote genie. “Eureka, ik heb het 
gevonden!” roept hij zinneloos uit. De steendruk was in het leven getreden. De heer SENEFELDER 
bezat, als kunsteaar, den tact niet, om dezelve tot een voorwerp van spekulatie te maken; hij nam 
de geheele wereld tot leerling, zoodat hem alleen de eer te beurt viel. De steendruk werd in 1800 
door ANDRÉ, van Offenbach, in Frankrijk bekend. Groote etablissementen werden in 1815 en 1816 
opgerigt onder het bestuur van ENGELMANN en den graaf VAN LASTEYRIE; eindelijk kwam 
ALOYSIUS SENEFELDER zelf zich in Parijs nederzetten, waar hij vele nieuwe verbeteringen 
beproefde en nieuwe leerlingen vormde. Toen eens een vreemdeling, doordrongen van eerbied voor 



zijn genie, dezen nederigen uitvinder bezocht, vond hij hem in zijne werkplaats met handen, door de 
behandeling der pers geheel verhard en gekloofd en geheel met inkt bemorst, en toen hij hem 
vroeg: “Hoe zijt gij tot deze schoone uitvinding gekomen?” antwoordde hij hem met gulhartigheid: 
“door het schrijven van de lijst voor mijn waschmeisje.” 
 
17-10-1844 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Boekhandelaar A. VAN DER MAST, te Gorichem, zoekt eene goedwerkende 
Steendrukpers met eenige steenen. Brieven franco. 
 
06-11-1844 Algemeen Handelsblad. 
Ingezonden stukken – Aan de Redactie van het Handelsblad. Wij hebben dezer dagen ontvangen: 
de eerste aflevering van eene buitengewoon goedkoope uitgave, in kl.4. formaat, van eenen Bijbel, 
voor huiselijk gebruik, met prachtplaten. Het doel van de uitgevers met dezen Bijbel is tweeledig: 
voor eerst, om aan Nederlandsche huisgezinnen eenen fraaijen Bijbel geheel van Vaderlandsche 
oorsprong, te bezorgen; en ten anderen om de steendrukkunst, welke in andere landen zulk eene 
aanmerkelijke hoogte heeft bereikt, en in ons land nog zooveel te wenschen overlaat, op eene 
krachtige wijze te helpen ondersteunen. De uitvoering, zoowel van den druk, als der platen, schijnt 
ons toe volkomen aan het oogmerk te beantwoorden, ieder dus die belang stelt in de uitgave van 
eenen fraaijen Bijbel, en dit door de bevordering der kunsten, iets goeds wil helpen tot stand 
brengen, zal hiertoe, voor wezentlijk geringen prijs, gelegenheid vinden. Met 60 afleveringen, ieder 
à 30Centen, zal dit werk kompleet zijn.                            N. en P. 
 
03-12-1844 Leeuwarder courant - L. Schierbeek, boek- en steendrukker te Leeuwarden. 
No.268. Een staalboek, inhoudende diverse steendruk-proeven, die over het geheel genomen 
voldoende zijn bevonden; de nota’s ten behoeve van kooplieden, de prijscouranten, onderscheidene 
etiquettes, adres-kaartjes, de platte grond der stad Leeuwarden, de kaart van de grieterij 
Leeuwarderadeel, en de portretten van historische personen, een en ander bezit in dat genre zijne 
eigenaardige verdiensten, schoon het plaatwerk nog niet geheel op die goede uitvoering kan bogen, 
waarop sommige Hollandsche steendrukkerijen aanspraak kunnen maken. 
 
03-03-1845 Algemeen Handelsblad. 
UITVERKOOP – D. GUIDO, Muzijkhandelaar. Kalverstraat 145, berigt aan het geachte Publiek, dat 
hij met Primo Mei zijn Affaire zal kwiteren, de nog op handen zijnde alle soorten van MUZIJK tot de 
laagste Prijzen zal Uitverkoopen. Een Pak van 10 Mosaïques, Fantasies, Walses, Galop’s Poka’s voor 
Piano, voor ƒ1. Als ook te Koop voor een lage prijs: een STEENDRUKPERS met twee Rollen en 
twintig Steenen en Toebehooren. 
 
11-06-1845 Dagblad van ‘s Gravenhage. 
STEENDRUKKERIJ – Er worden, op eene voorname Steendrukkerij alhier, dadelijk eenige 
JONGELINGEN gevraagd, liefst die reeds in dat vak werkzaam geweest zijn. Adres bij de 
Boekhandelaars A. Kloots en Comp., in de eerste Wagenstraat. Ook vraagt men onder hetzelfde 
adres, onder letter M, eene goedwerkende STEEDRUKPERS, om Krijtwerk te drukken, met opgave 
van prijs. 
 
19-11-1845 Nieuwe Rotterdamsche courant – Wij hebben gezien eene lithografie, voorstellende het 
ontwerp van een fontein, welke op den Dam zal worden geplaatst, en behoorende tot het plan der 
waterleiding voor onze hoofdstad. Ongetwijfeld zal dit monument, naar de teekening van den heer 
ingenieur Brade ontworpen, een waar sieraad van het ruime Damplein wezen. De beelden op deze 
fontein stellen voor de Amsterdamsche stedemaagd, 
aan wier voeten de rivieren de Amstel en Rijn 
hunne wateren vereenigen;  
 
Litho: Ontwerp van fontein op den Dam van Louis 
Royer en W.C.Brade, tevens onderdeel van het plan 
der waterleiding voor Amsterdam. 
 
1845-1846 ‘s Gravenhaagsche stads-en residentie-
almanak. Steendrukkers. A.P. van Langenhuysen, 
Kerkplein - Gebr. Van Lier, Korte Houtstraat – D. 
Lors, Bezemstraat - C.W. Mieling, 1ste Wagenstraat 
– J.E. Schoevers, Amsterd. Veerkade - J.Smulders, 
Spui O 44 - E. Spanier, Spuistraat - J.D. Steuerwald, 
ridder van de Luxemburgs. Orde der Eikenkroon, 
Torenstraat. 
 



2-01-1846 Algemeen  Handelsblad  
Duitsche Post - Senefelder,  de zoon van den uitvinder der lithographie is in München in 
behoeftigen staat, grenzende aan ellende, overleden, eene vrouw en kinderen zonder hulpmiddelen 
achterlatende. Men weet, dat ook zijn vader de beroemde uitvinder van de steendrukkunst, in zijnen 
laatsten levenstijd met gebrek te worstelen had. 

	  
16-02-1846 Algemeen Handelsblad  
OPTISCH-LITHOTYPOGRAPHISCHE UITVINDING - Eene van de gewigtigste ontdekkingen dezer eeuw 
is ontegenzeggelijk eene door den Berlijnschen kunstenaar Hüser gemaakte uitvinding, welke bij tot 
dusverre geheim gehouden, namelijk de kunst om alle drukwerken of schrifturen, hetzij der 
boekdruk-, steendruk- of graveerkunst, documenten, wissels, bankbriefjes, enz. hoe oud of nieuw zij 
ook wezen mogen, volmaakt en in zeer korten tijd te kopiëren en te vermenigvuldigen, en zulks 
door eene behandeling, welke de uitvinder Optisch-Lithotypographisch noemt. Al de uitvindingen 
van lateren tijd, die beoogden om drukwerken of schrifturen op eene gemakkelijker en snellere wijze 
zoodanig te  kopiëren, dat het terstond door verschillenden druk vermenigvuldigd kan worden, zijn 
onbeduidend te noemen bij de kunst van Hüser, die, te oordeelen naar de veelvuldige door hem 
geleverde proeven, bestemd schijnt, om eenen geheelen ommekeer te weeg te brengen in de boek-, 
steen- en koperdrukkunst en in alle daartoe behoorende en verwandte vakken; ja, nog meer, om 
eenen gewigtigen, voor het eerste oogenblik misschien gevaarlijk schijnenden, invloed uit te 
oefenen op alle maatschappelijke inrigtingen, die welligt denzelfden omvang kan erlangen als in der 
tijd de boekdrukkunst zelve, en nu onlangs het middel der stoomkracht en der ijzeren wegen. De 
kunst van Hüser berust, naar de verklaring van den uitvinder, op eene optische behandeling, welke 
hij, gelijk gezegd is, tot nog toe als zijn geheim bewaart en slechts tegen eene aanzienlijke geldsom 
aan de regering wil verkoopen. Inmiddels zijn den uitvinder ook door buitenlandsche mogendheden 
en particuliere personen voordeelige aanbiedingen gedaan. Van eene beschrijving der behandeling 
kan vooralsnog geen kwestie zijn, maar uit de werking dezer kunst kan men de ontzaggelijke 
gevolgen opmaken, welke zij door verdere uitbreiding onmisbaar op de naaste toekomst moet 
uitoefenen. Uit de waarnemingen, de proefstukken en andere blijken, en uit de verklaring der 
uitvinder zoude men mogen opmaken, dat de verrigting van Hüser veel gelijkt op die van Daguerre, 
met dit onderscheid, dat zij de te kopiëren afdruk, enz., wedergeeft in de natuurlijke grootte van het 
origineel en niet op eenmaal, maar trapswijze, in eene gelijke rigting over de breedte van het beeld 
heengaande. Van onderscheiden andere kanten zijn in dezen zin reeds pogingen in het werk gesteld, 
doch tot dusver zonder voldoenden uitslag. De Heer Hüser heeft echter reeds proeven zijner kunst 
in alle vakken geleverd. Hij heeft alle soorten van nieuwe, oude en zeer oude boek-, steen-, hout- 
en plaatdruk-werken, handteekeningen in potlood, inkt en krijt, van de moeijelijkste tot het 
gemakkelijkste, oudste zoowel als nieuwste handschriften, documenten, wissels,bankbriefjes en 
andere paieren van waarde (natuurlijk binnen de wettelijke grenzen en in zoodanigen vorm, dat 
geen misbruik daarvan kan worden gemaakt), briefcouverten met allerlei postteekens, stempels, 
enz. en eindelijk zelfs Daguerreotype-afbeeldingen met de meeste volkomenheid overgebragt. De 
redacteur van het Berlijnsche blad voor kunst en nijverheid heeft aan het polytechnische 
genootschap te Berijn proeven der door Hüser gemaakte ontdekking voorgelegd. Terwijl deze 
voortbrengselen, gelijk te denken is, de hoogste verbazing en de grootste bewondering te weeg 
bragten, vond de zaak toch bij enkelen in zoover tegenspraak, dat men het verkrijgen dier 
proefstukken langs optischen weg in twijfel trok. Zoodanige twijfel wordt nogtans reeds wederlegd 
door de massa der in zulk kort tijdsbestek geleverde voorwerpen, van welke een enkel ter 
vervaardiging in het origineel schier even veel tijd zou vereischen als de uitvinder in Berlijn heeft 
doorgebragt; dit alleen bewijst de onmogelijkheid, dat van dezelven op de gewone wijze kopijen 
kunnen zijn genomen, dat is, door afteekenen op den steen; ook pleit de nauwkeurigheid in het 
voorkomen der kopij, namelijk de onnabootsbare gelijkenis der gekopieerde handschriften met het 
oorspronkelijke, ten stelligste daarvoor, dat de kopij door middel van het licht moet zijn verkregen. 
Daar de originele stukken volkomen onbeschadigd blijven en ook geen spoor van overdruk 
vertoonen, zoo moet men zonder bedenken aannemen, dat geen overdrukken ten deze plaats heeft. 
Daarenboven zoude het verkrijgen eener kopij door middel van gewoon overteekenen bij sommige 
der moeijelijkste handteekeningen, planteekeningen,waar iedere linie die van het origineel gelijkt, 
bijkans onuitvoerbaar zijn geweest, en ook bij de overbrenging van elke morsvlek enz., der 
originelen zoude men alsdan eene voorbedachte misleiding van de hand des uitvinders moeten 
onderstellen. 
Ten einde evenwel allen twijfel weg te nemen, die daarover zoude kunnen bestaan of de 
behandeling ook werkelijk optisch zij, heeft de vroeger genoemde redacteur den Heer Hüser onlangs 
overgehaald om een hem aangeboden  oud brief-couvert, met de meest verschillende handschriften 
voorzien, te kopiëren, waarvan de uitslag is geweest dat niet slechts, gelijk men van zelf begrijpt, al 
die handschriften op de bewonderenswaardigste wijze getrouw werden wedergegeven (terwijl het 
origineel volmaakt ongeschonden bleef), maar dat zelfs ook de schakeeringen en het zwart der 
verschillende handschriften getrouw waren aan het origineel, dat niet alleen alle spatten en vlekken 



van het oude couvert, maar ook de scheuren die bij het openen van den brief, alsook de vouwen, 
welke bij het toemaken van dezelven waren ontstaan, even getrouw op de kopij als op het 
oorspronkelijke zigtbaar zijn. Deze laatste proeve moet wel allen twijfel aan de optische behandeling 
der nieuwe uitvinding wegnemen. In welke verhouding mag wel de uitvinding van Hüser staan tot de 
soortgelijke van de  HH. Camphausen en d’Ester te Keulen, welke Palingraphie wordt genoemd? 
 
20-04-1846 Algemeen Handelsblad. 
Nieuwe Uitvinding – Te Stuttgart maakt tegenwoordig in de kunstwereld eene nieuwe ontdekking 
van den schilder Wenng, namelijk de uitvinding van koperdruk zonder pers, het onderwerp uit van 
veler gesprekken. Daar de afdruk plaats heeft zonder pers, kan men het woord drukken hierbij 
eigenlijk niet voegzaam bezigen, want bij de nieuw uitgevonden behandeling behoeft men noch 
koper, noch steen, noch eenige andere plaat; het beeld verschijnt onmiddellijk op het papier, en wel 
zonder van eene pers gebruik te maken. Naar de verzekeringen van den Heer Wenng, kan men zoo 
vele exemplaren verkrijgen als men verkiest. Zijn eigen of eens anders beeldtenis brengt de Heer 
Wenng uit den spiegel over. Wij hebben verscheiden zoodanige afteekeningen gezien; op het eerste 
gezigt hebben zij het voorkomen van met zwart krijt door de hand te zijn vervaardigd. De overleden 
schilder Dietrich zeide gewoonlijk van de uitvinding des Heeren Wenng: Het is Hercules in de wieg. 
Aangezien wij echter uit hoofde van het door den Hr. W. nopens zijne uitvinding bewaarde geheim, 
natuurlijk niet in staat zijn een zelfstandig oordeel te vellen, laten wij hier de woorden volgen van 
het door de directie der kunstschool dienaangaande uitgebragte verslag: 
De kunstschilder Wenng, te Stuttgart, heeft ons verzocht de onlangs door hem uitgevonden 
methode om afbeeldingen, naar de voortbrengselen der teeken- en steendrukkunst gelijkende, 
zonder pers te leveren en op deze wijze schilderijen, platen en steenteekeningen te verveelvoudigen, 
voor zoo verre te onderzoeken als zulks zoude kunnen geschieden zonder openbaring van het voor 
alsnog door hem geheim gehouden middel, en nopens de kunstmatige behandeling een oordeel uit 
te brengen. 
Ter bewerkstelliging van dit onderzoek heeft de Heer Wenng ons niet slechts 6 proefbladen 
voorgelegd, maar ook in het vertrek van het museum der beeldende kunsten, onder toezigt van 
twee leden uit ons midden, bewijzen zijner kunst geleverd, daarin bestaande, dat hij van twee hem 
aangeboden oorspronkelijke voorwerpen, een landschap in olieverw en een koperdruk (een portret), 
van het eene in vier, van het andere in drie uren eene kopij leverde, het landschap ter hoogte van 
11”7” en breedte vam 9”5” en het portret ter hoogte van 7”5” en breedte van 6”5”. 
De Heer Wenng verzekert, dat bij de vervaardiging van meerdere exemplaren de tijdsruimte minder 
wordt. Overigens verklaart de directie: 
1. Dat de aangeboden zes proefdrukken, ten aanzien van de behandeling en toon van kleur veel 
meer overeenkomst hebben met langs lithographischen weg of in aqua tinta  manier verkregen 
afdrukken; dat zij van goed effect, ook de mezzotinten zacht zijn en eenen voor het oog 
welgevalligen overgang tot licht vertoonen; dat de schaduwen diep en krachtig zijn, hoewel nog de 
vereischte helderheid missende, hetgeen welligt te verhelpen is door verdere volmaking van deze 
uitvinding; 
2. Dat ten opzigte der door den Hr. Wenng in het museum vervaardigde proeven, die terstond nadat 

zij gereed waren aan de gecommiteerde Heeren werden 
vertoond, zoo wel het papier waarop de kopij was 
overgebragt, volkomen droog werd bevonden, als ook de 
drukinkt geen spoor van vocht heeft overgelaten en zich zoo 
weinig laten afwrijven, dat de beide proefbladen zonder 
nadeel oogenblikkelijk ingepakt en verzonden hadden 
kunnen worden. 
Ten opzigte van het praktische gedeelte der uitvinding van 
den Heer Wenng, kan de directie, bij gemis van kennis zijner 
handeling, geen oordeel uitbrengen; doch vermits de 
ondervinding de beste opheldering kan geven, bepaalt zij 
zich tot het uiten van hare beste wenschen voor eenen 
gunstigen uitslag der onderneming van den Heer Wenng. 
 
Carl Heinrich Wenng (Nördlingen 24 juli 1787 – Stuttgart 
1850) was een schilder, etser en lithograaf en werkte in 
Stuttgart en München. 
Het boek Geschichte und Leistungen der neuen 
geschaffen: Kunstdruk ohne Presse, nebst ihren 
Zweigen: Spiegelbildzeichnung, Perspectivauf nahme, 
Farbenauftrag, etc.  
München, 1848   
 
 



Kunstdruck ohne Presse des Malers Wenng - Der württembergische Maler Wenng sagt über 
seine neue Erfindung: “„Ein Blatt welches in dieser Art gemacht ist, erscheint für den Kunstkenner 
ähnlich dem auf Kupfer in Schwarzkunst, etwas von der Aquatinte enthaltend und hie und da von 
der Kreide im Steindruck das Körnichte besitzend. Betrachtet man es aber näher, so ist wieder von 
allem diesem nichts Gleiches, vielmehr es übertrifft diese drei oben genannten Arten, nähert sich der 
Handzeichnung mit schwarzer Kreide. In dieser Kunst kann alle beliebige Größe, vom Miniatur bis zu 
lebensgroßem Carton, dargestellt oder gedruckt werden. Es bedarf weder Kupfer noch Stein, noch 
irgendeine andere Art Platte. Es wird unmittelbar aufs Papier gebracht ohne Presse. Jeder Künstler 
kann, wenn die Methode bekannt ist, durch leichte Anweisung erlernen sein Werk selbst zu 
vervielfältigen, und hat nicht die geringste Beihülfe anderer nöthig. Je geschickter derselbe ist im 
Zeichnen und Malen, desto mehr wird der Druck von ihm Charakter und Styl und Eigenthümlichkeit 
beibehalten. Es bedarf so wenig schwarze Farbe daß das Geschäft im reinlichsten Zimmer, ohne 
Spuren oder Flecken zurückzulassen, auf jedem Tische mit reinbleibenden Händen verfertigt werden 
kann. Das ganze Geräthe geht in ein kleines Kistchen. Man kann in einer Stunde aus dem Spiegel 
sein eigenes Bild oder das einer andern Person etwa halbe Hand groß ein-, zwei- bis sechsmal 
drucken, je nachdem es minder oder mehr vollendet, oder in dunkelm oder hellem, oder in gar 
keinem. Grunde begehrt wird. Ein Bildniß in der Höhe von einem Schuh mit der Vollendung des 
vorzüglichsten Kupferstichs, oder nach demselben, oder nach einem Gemälde, kann in einer bis vier 
Stunden fertig werden. Jeder Gegenstand, historische Bilder, Landschaften und Porträts, kann mit 
gleicher Leichtigkeit, nur in verschiedener Zeit gemacht werden. Ein zeichnender Künstler allein 
kann produciren in dieser Kunst. Ein Nichtzeichner kann damit nichts machen Der Abdruck ist 
unmittelbar in dem Augenblick nach der Vollendung zum Verkaufe fix und fertig. Die Druckschwärze 
sitzt fest und läßt nichts ab auf etwa darauf liegendes Papier. Nach jedem Druck kann an den 
einzelnen Stellen des Gegenstandes geändert werden zum Vortheil für den nächsten. Es können so 
viel oder so wenig als man will Abdrücke gemacht werden, ohne die Kosten zu vermehren auf 
Rechnung der wenigen, wie bei Kupfern oder Lithographien der Fall ist. Die Zahl aber wie viel man 
drucken kann mit immer gleicher Kunstgüte, hat keine Gränzen.“” Hr. Wenng hat von seiner 
Erfindung im Locale des Kunstvereins zu Stuttgart unter Controle Proben abgelegt, und Blätter die er 
auf seine neue Art producirte sind bei ihm zu sehen. (Allg. Ztg.) 
 
28-05-1846 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – De Boek- en Steendrukker A. OOMKENS J.ZOON te Groningen, heeft in voorraad 
eenige honderden der meeste soorten van Wijn- en Likeur Etiquettes zeer smaakvol en in 
onderscheidene kleuren gesteendrukt, en voor Heeren Boekhandelaren te bekomen, de 1000 à 
ƒ3,50, de 10.000 à ƒ30,00 op gewone jaarrekening met 5% korting. In steden buiten Groningen, 
waar deze Etiquettes door een of meer H.H. Confraters worden genomen, zullen dezelve door hem 
niet aan H.H. Wijn- of Likeurhandelaars worden geleverd. Bij denzelven is te koop: Eene 
goedwerkende houten Steendrukpers à ƒ70,00. 
 
16-07-1846 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – Men biedt uit de hand TE KOOP aan: Een goedloopende en fraaije STEENDRUKPERS 
met toebehooren, opzettelijk te Brussel vervaardigd; de Bak derzelve is 68 bij 52 Ned. duimen. Een 
en ander behoorde vroeger aan den bekwamen Steendrukker J.B. BEMME bij wiens Weduwe alles 
kan bezigtigd worden. Nadere inlichtingen zijn te bekomen met franco brieven onder Letter L. bij 
J.L.C. JACOB Boekhandelaar te ‘s Gravenhage.  
 
23-09-1846 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – Men biedt UIT DE HAND TE KOOP aan, een geheel nieuwe IJZEREN STEENDRUKPERS 
met Veerkracht, waarvan de Bak 65-44 Duim is; alsmede een IJZEREN PLETPERS, beide volgens de 
nieuwste wijze gefabriceerd. Adres bij T. VAN DER MADE, Nieuwe Haven, te ‘s Gravenhage. 
 
27-10-1846 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie - VOOR 125 GULDEN TE KOOP: Een complete IJZEREN STEENDRUKPERS met Rollen 
en eenige Steenen. Te bevragen met Franco Brieven onder lett. G.H. aan het Bureau Handelsblad. 
 
03-02-1847 Algemeen Handelsblad. 
Prospectus van de Hollandsche Schilderschool. Verzameling van Teekeningen en Schetsen der 
beroemdste levende Schilders van Nederland. Door hen zelven op steen gebragt. Gedrukt in 
verschillende tinten ter Steendrukkerij van den Uitgever. Opgedragen aan Z.K.H. Den Prins Van 
Oranje, door C.W. Mieling, te ‘s Gravenhage. 
Tot welk eene hooge mate van voortreffelijkheid graveer- en steendrukkunst mogen zijn 
opgeklommen, het geheim om den oorspronkelijken karaktertrek van den schilder, wiens penseel en 
teekenpen zij trachten weder te geven, in het plaatwerk over te brengen is nog niet ontdekt, en toch 
is deze oorspronkelijkheid het belangrijkste gedeelte van elk uitstekend kunsttalent. Ongetwijfeld de 
getrouwe kopij van eene schoone schilderij heeft haar grote verdienste; men zwaait teregt allen lof 



toe aan den bekwamen graveur of steenteekenaar, die den schilder goed begrijpt en met de 
bekrompene middelen de juistheid der omtrekken, de speling van licht en bruin, de harmonie van 
kleur en effekt, somwijlen de verhevenheid zelve der penseelschildering naar waarheid weet voor te 
stellen. Zoodanige platen maken een diepen indruk; zij bevorderen de kennis van het gevoel voor 
het schoone in de beeldende kunsten; ze zijn waardige tolken hunner oudere zuster, de 
schilderkunst. 
Maar evenwel geen kopij vermag het origineel te evenaren, omdat door en onder het overbrengen 
zelve de geest van den meester verloren gaat. Deze alleen is in staat, hetgeen hem uitsluitend eigen 
is, in duizendvoudige onnaspeurlijke nuances voor te stellen; bij den eersten oogopslag is hij in zijn 
werk erkenbaar; doch wie vermag het naar waarheid over te brengen? 
Het waren deze overwegingen, die den ondernemer van het bij dit Prospectus aangekondigde 
prachtwerk aanspoorden, om te trachten de oorspronkelijkheid onzer levende vaderlandsche 
schilders ook uit lithografien duidelijk kenbaar te maken, en wel daardoor, dat de meesters 
eigenhandig  ieder in zijn hoofdgenre teekeningen op steen brengen. 
Ten einde de belangrijkheid van het werk te vermeerderen, en met de kunst van onze beroemde 
schilders, ook hun uiterlijk voorkomen kennen te leeren, zullen jaarlijks eenige hunner Portretten, 
naar het leven geteekend, in lithografie bij de afleveringen gratis gevoegd worden. 
Onze geëerbiedigde Kroonprins, op het voetspoor van Zijn Doorluchten Vader, voorstander en 
beschermer der Kunsten, heeft, na eenige proeven van dit werk gezien te hebben, er goedgunstig 
de opdragt van willen aannemen. 
Zoo de uitgave zich in de belangstelling van den Nederlandschen Kunstliefhebber aanbeveelt, niet 
minder zal zij de aandacht van den vreemdeling vestigen; althans voorloopige pogingen in Engeland, 
Frankrijk en Duitschland beproefd, boezemen het vertrouwen in, dat de onderneming daar veel 

bijval zal erlangen. De roem onzer Hollandsche 
Schilderschool is zoo algemeen verspreid, dat een werk, 
waarin zij hare oorspronkelijke, onnavolgbare 
schoonheden als in een brandpnt vereenigt, door de 
geheele beschaafde wereld met goedkeuring en 
genoegen zal worden ontvangen. 
Vervuld van deze hoop en doordrongen van de 
kunstwaarde zijner onderneming, neemt de uitgever de 
vrijheid voor haar de ondersteuning en bescherming van 
alle vereerders en hoogschatters der Hollandsche 
Schilderschool in te roepen, en de onderstaande 
voorwaarden van inteekening beleefdelijk aan te bieden.  
Het werk verschijnt om de 3 maanden, in een cahier van 
5 platen met omslag, gedrukt op zwaar roijaal papier, 
tegen den prijs van ƒ3.40.                 ‘s Hage, 1847. 

 ‘s Gravenhage Premie plaat van het                                                                 C.W.MIELING. 
Hollandsche Schilder- en Letterkundig Album 1848.  
Maker Jan Weissenbruch (1822-1880) 
 
08-06-1848 Algemeen Handelsblad. 
Advertentie – Er wordt TER OVERNEMING aangeboden: Een Beklante KANTOOR-BOEKWINKEL, en 
daarbij eene zeer goed werkende STEENDRUKPERS, met onderscheidene meest Gegraveerde 
STEENEN. Adres onder de Lett. C.X., Bij de Boekhandelaren J.H. en G. VAN HEETEREN, te 
Amsterdam. 
 
07-07-1848 Drentsche courant - Bij de lithographische inrigting der genie te Batavia is uitgegeven 
eene kaart der eilanden en vaarwaters beoosten Java. Dit is de eerste kaart van eenige 
uitgebreidheid, die in Indië ’t licht ziet. De steendruk is allernauwkeurigst uitgevoerd. 
 
10-08-1848 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – UIT DE HAND TE KOOP VOOR ZEER BILLIJKEN PRIJS.  
Eene NIEUWE IJZEREN STEENDRUKPERS, naar het laatste model vervaardigd. De omvang zeer klein 
zijnde, bevat dezelve nogtans eene bak, lang 70, breed 46 Ned. duimen. Inclinerenden vervoegen 
zich franco lett. M bij den ondergeteekenden: J.J. SLINGERLAND.    ‘s Hage, Augustus 1848. 
 
19-04-1849 Nieuwsblad voor den boekhandel. 
Advertentie – TE KOOP à ƒ120,-. Een zuiver snelwerkende IJzeren Steendrukpers, Engelsch model, 
waar reeds een jaar op gewerkt is. Reflecterenden adresseren zich met franco brieven. 

‘s Gravenhage, 16 April 1849.                                  K.W.PICKHARDT. 
 


