DE AMSTERDAM-KAARTEN
VAN DE LITH. ELECTRISCHE DRUKKERIJ AMSTERDAM UIT 1895
Ik wil graag de schijnwerpers richten op de “tweede” serie kaarten die bij gelegenheid van de
Wereldtentoonstelling Amsterdam in 1895 werden uitgegeven.
Wanneer verzamelaars van oude litho’s van Amsterdam het hebben over de serie
tentoonstellingskaarten uit 1895, dan bedoelen ze de serie door N.J. BOON uitgebracht (en
hoogstwaarschijnlijk ook door zijn firma gedrukt) bestaande uit tien verschillende kaarten. Ze
zijn allemaal bekend. Ze zijn niet echt schaars, maar je moet wel even zoeken voor je ze alle
tien bij elkaar hebt. Deze BOON-serie is dé tentoonstellingsserie. Terecht, want op alle
kaarten staat gedrukt: Souvenir Wereld Tentoonstelling Amsterdam 1895.
Toch werd er tegelijkertijd met de BOON-serie een andere serie uitgegeven, die ik
gemakshalve maar de schaduw-serie noem. Het zijn geen krijtdrukken, uitgevoerd in óf bruin
óf groen, zoals de tentoonstellings-serie, maar veelkleurige litho’s, versierd met een
bloementak zoals gebruikelijk bij litho’s van Louis Glaser (Leipzig) en met het gekroonde
wapen van Amsterdam. De tekst luidt steeds “Souvenir van Amsterdam”. Op de kaarten staat
rechts onder te lezen “Lith.Electr.Drukkerij, Amsterdam”. Als je zo’n drukkerij niet direkt
kunt thuisbrengen, wat doe je dan, dan sla je de encyclopedie er op na….en – teleurstelling vind je niks, noch onder Lith., noch bij Electr. of Drukkerij. Dan toch voor de zekerheid even
kijken onder wereldtentoonstelling, doorverwezen worden naar tentoonstellingen en ja hoor:
“1895 – Wereldtentoonstelling in Amsterdam. N.J.Boon gaf hiervan een serie van 10 kaarten
uit met gezichten van de Tentoonstelling”. Aldus onze encyclopedie. Van het bestaan van een
tweede serie wordt niet gerept.
De reden zal wel zijn dat hoewel de naam van de drukkerij wordt geweten, die drukkerij zelf
verder volslagen onbekend is – en dan valt er weinig te melden. Overigens is ons lid Henk
Voskuilen er van overtuigd, dat deze Lith.Electr.Drukkerij alles te maken heeft met de firma
Amand, die in 1896 onder de naam Senefelder verder ging. Henk is namelijk ooit een kaart
tegengekomen waarop stond: Lith.Electrische Drukkerij Amand. Nog even terug naar het
oeuvre van Huib Haverkate. De schaduw-serie wordt wel degelijk vermeld in deel I van zijn
meer uitvoerige ‘Geschiedenis van de nederlandse prentbriefkaart’. De daar afgebeelde kaart
vind u in het overzicht hier beneden onder nummer 13.
Hoe groot is deze tweede serie? Op die vraag gaat deel I niet in. En precies die vraag wil ik
hier naar voren brengen. Ook al zal ik het exacte antwoord niet kunnen geven, de konklusie
zal minstens zijn dat deze serie groot is, heel groot.
Zo’n 15 jaar geleden kocht ik de kaart op afbeelding 1, nummer 12 in het overzicht. Ik dacht
er toen niet expliciet over na, maar nam geruisloos aan, dat dit een op zich zelf staande kaart
was, één van de vele litho’s uit de Amsterdamse scène. Dat naieve idee verdampte
ogenblikkelijk, toen ik op een volgende beurs twee van deze ‘Souvenir van Amsterdam van
de Lith.Electr.Drukkerij’ naast elkaar zag. Ik raakte nog in verwarring ook, want kon er ter
plekke niet achter komen welke van beide ik nog niet had. Royaal als ik zelden ben, kocht ik
ze alletwee en merkte thuis tot mijn verbazing, dat ik ze geen van beide had. Dus ik had
ineens een serie van drie. De rest van de ontwikkeling bespaar ik u, maar ik wil u wel het
resultaat-tot-nu-toe melden: de teller staat op 17. Zeventien verschillende exemplaren,
allemaal van Amsterdam! Voor een serie uit 1895 lijkt me dit een respectabel aantal. En bij
mij kriebelt al lang de vraag: hoeveel zullen het er uiteindelijk blijken te zijn…..?
Daar zouden wij, u die dit leest en ik, best achter kunnen komen, wanneer we het samen doen
en gaan bundelen wat we aan kennis en kaarten in huis hebben..
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Daarom laat ik u eerst zien, welke kaarten ik tot nu toe ken. Daarvoor geef ik in drie
kolommen aan welke plaatjes er op het litho staan. De eerste kolom geeft het plaatje links
boven, de tweede kolom het plaatje links onder en in de derde kolom staat de omschrijving
van het plaatje rechts boven. Het volgnummer is volstrekt willekeurig, hangt n.l. helemaal af
van de manier waarop de kaarten worden gerangschikt. Dit nummer helpt om snel naar een
bepaalde kaart te kunnen verwijzen.
Kolom I
Links boven

Kolom II
Links onder

Kolom III
Rechts boven

volgnummer

Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt

Man aan tafel
Man aan tafel
Man aan tafel
Seelig, Rokin
Soc. des Bronzes
Bodega

Fisslthaler
Stoomschip PH
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Stadsschouwburg

1
2
3
4
5
6

Amstel
Amstel
Amstel
Amstel
Amstel

Olifant
Olifant
Olifant
Bodega
Americain

Fisslthaler
Oosterdok
de Gruyter’s
Oosterdok
Stoomschip PH

7
8
9
10
11

Centr.Station
Centr.Station
Centr.Station

Meisje op klompen Fisslthaler
Meisje op klompen Tentoonstelling
Photo Koningsplein Tentoonstelling

12
13
14

Oud-Holland
Oud-Holland

Vrouw met stoel
Vrouw met stoel

Gracht
de Gruyter’s

15
16

Paleis

Americain

Fisslthaler.

17

De plaatjes die een tafereel weergeven van de tentoonstelling ( b.v. de kolossale olifant annex
restaurant), zijn onderstreept. Daarmee is in één oogopslag duidelijk dat op iedere kaart een
afbeelding staat die rechtstreeks met de tentoonstelling verband houdt. Daar worden 6
verschillende plaatjes voor gebruikt, naast de Reuze Olifant zijn dat: Fisslthaler (wie weet wat
dit woord betekent??), Stoomschip Piet Hein (op de kaarten uit de tentoonstellings-serie ‘de
Mailboot’ genoemd), Hoofdgebouw/Toegang Tentoonstelling, Continental Bodega Company
en Oud-Holland. Op iedere kaart komt één van deze 6 voor, het Hoofdgebouw van de
Tentoonstelling wel het vaakst: vijf maal.
Van Amsterdam worden 7 verschillende stadsgezichten benut. Nieuwmarkt is de meest
voorkomende. Verder zijn het: Centraal Station, Amstel, Oosterdok, Stadsschouwburg,
Koninklijk Paleis en Gracht (eigenlijk is het de O.Z.Voorburgwal).
Daarnaast worden 5 afbeeldingen gebruikt, die duidelijk de funktie van reklame hebben.Ze
staan in het overzicht met vette letters: Americain. De andere 4: Seelig aan het Rokin, de
Société des Bronzes in de Kalverstraat, De Gruyter’s Stores (verhuizingen) aan de
Leidschestraat (en Keizersgracht) en Photo Koningsplein.
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Naast dit alles treffen we ook 3 vignetten aan: vrouw met stoel, meisje op klompen,
pijprokende man aan tafel. Ze staan cursief gedrukt in het overzicht. In totaal staan er zo 6 + 7
+ 5 + 3 = 21 verschillende plaatjes ter beschikking. Die vullen in allerlei kombinaties op 17
kaarten (elk steeds met 3 verschillende plaatjes) 51 plaatsen op. Dat maakt dat de kaarten op
elkaar lijken, zodat je steeds denkt: hé, die heb ik toch al gezien?
Ik ben benieuwd of er onder u zijn, die exemplaren van deze schaduw-serie bezitten met een
kombinatie afbeeldingen die niet hierboven beschreven is. Ik zou dat dan graag horen.
Frans Bokelmann, Vronkenlaan 25, 2352 EK Leiderdorp; tel. 071-589.77.98

Afb.3

advertentie
Verzamel :

"Carnaval" op prentbriefkaarten,
met werken van schilders, beeldhouwers, tekenaars, dichters,
illustrators, fotografen en hobby'isten uit binnen- en buitenland
Chr. Janssen
Kamilleweg 52
6596 BH Milsbeek
tel: 0485 - 518439
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DE AMSTERDAM-KAARTEN VAN DE LITH. ELECTRISCHE DRUKKERIJ
AMSTERDAM UIT 1895 (deel 2)
Het blijft spannend als je een artikel hebt geschreven en het Bulletin waar het in afgedrukt
staat valt in de bus. Want op dat moment is het ook bij de andere leden; en de vraag is dan,
wat gaan die er mee doen? Dan is het leuk wanneer er nog diezelfde dag een reactie komt. Na
een week waren er zo drie telefoontjes geweest met meldingen: uit Boskoop, Utrecht en
Linschoten. Aan de bellers nogmaals mijn dank!
Drie kaarten werden er gemeld, waarvan er - helaas - twee identiek waren; dus blijven er twee
kaarten over om toegevoegd te worden aan de serie van 17.
De kaart uit Utrecht was inmiddels bij mevr.Jonker in Amsterdam terecht gekomen; zij was
zo vriendelijk er mij een kleurenkopie van te sturen, neen, een kleurenfoto. Die ziet u hier
afgebeeld.

Deze kaart kan als "Oud-Holland. W.Beien&Co, Damrak 24, Gracht" zo in het schema
worden ingepast als nummer 15a. Het interessante van deze kaart is vooral de nog onbekende
reklame-afbeelding van de zaak van W.Beien&Co.
De tweede kaart die werd gemeld bleek te zijn afgebeeld op de website "qoop.nl".
Reproductie was moeilijk. Na aankoop was dat probleem opgelost. Deze kaart kan aan het
schema worden toegevoegd als nummer 18: "Paleis, Soc. des Bronzes, Oud-Holland-k". Ook
deze kaart is van het soort 'reklame' en opmerkelijk vanwege een nieuw vignet. Tot nu toe
was er een vignet Oud-Holland van de wereldtentoonstelling bekend bestaande uit enkele
huizen die aan een groot plein liggen. Op de nieuw ingebrachte kaart echter staat OudHolland vermeld bij een afbeelding van de tentoonstelling, die verschillende huizen laat zien,
die aan een kade liggen, duidelijk aan het water dus. Om dit nieuwe vignet te onderscheiden
van het vorige Oud-Holland, hangt die "k" er aan: Oud-Holland aan een kade...
Ik blijf hopen dat er leden zijn met nog weer nieuwe aanwinsten binnen deze serie. Mag ik het
van u horen?
FJ.M.Bokelmann, Leiderdorp. Tel. 071-589.77.98
VDP-Bulletin 82, oktober 2004
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kaart 18

Het overzicht ziet er nu als volgt uit :
Kolom I
Links boven

Kolom II
Links onder

Kolom III
Rechts boven

Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt

Man aan tafel
Man aan tafel
Man aan tafel
Seelig, Rokin
Soc. des Bronzes
Bodega

Fisslthaler
Stoomschip PH
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Stadsschouwburg

1
2
3
4
5
6

Amstel
Amstel
Amstel
Amstel
Amstel

Olifant
Olifant
Olifant
Bodega
Americain

Fisslthaler
Oosterdok
de Gruyter’s
Oosterdok
Stoomschip PH

7
8
9
10
11

Centr.Station
Centr.Station
Centr.Station

Meisje op klompen Fisslthaler
Meisje op klompen Tentoonstelling
Photo Koningsplein Tentoonstelling

12
13
14

Oud-Holland
Oud-Holland
Oud-Holland

Vrouw met stoel
W.Beien&Co
Vrouw met stoel

Gracht
Gracht
de Gruyter’s

15
15a
16

Paleis
Paleis

Americain
Soc. Des Bronzes

Fisslthaler.
Oud-Holland-k

17
18
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volgnummer

DE AMSTERDAM-KAARTEN VAN DE LITH. ELECTR. DRUKKERIJ AMSTERDAM UIT 1895 (deel 3)
Een nieuwe variant van deze serie werd mij uit Laren gemeld. Net te laat om nog te worden
opgenomen in Bulletin 82; vandaar de vermelding in dit nummer.
Op de betreffende kaart staan afgebeeld: paleis (links boven), Americain (links onder) en
Oud-Holland-k (rechts boven). De kaart kan zo worden opgenomen als nummer 19 in het
schema zoals dat in Bulletin 82 staat afgedrukt:
Paleis

Americain

Oud-Holland –k

19

Het ziet er naar uit dat dit voorlopig de laatste variant is, die er te melden valt. De ‘schaduwserie’ heeft daarmee precies de twintig kaarten gehaald (19 + 18a). Een mooi resultaat. Dank
aan de lezers die hebben geholpen door mij hun bijdrage te sturen.
F.J.M.Bokelmann, Leiderdorp. Tel. 071-589.77.98

advertentie
Verzamel: voor collectie "Kerstmis in de Kunst", alleen onbeschreven religieuze
kunstkaarten met afbeeldingen van:
-

Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Annunciatie)
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Visitatie )
Volkstelling in Bethlehem.
Er was voor hen geen plaats in de herbergGeboorte van Christus.
Verkondiging van de Geboorte door de Engelen aan de Herders in het veld.
Aanbidding van het pasgeboren Kind door de Herders.
De Driekoningen op weg naar het pasgeboren Kind.
De aanbidding van het pasgeboren Kind door de Driekoningen.
Engel verschijnt in een droom aan de Driekoningen, neem een andere weg terug.
De kindermoord in Bethlehem.
Engel verschijnt in een droom aan Jozef, neem het Kind en Maria op en vlucht naar Egypte.
De vlucht naar Egypte.
De Heilige Familie.
Opdracht- en Besnijdenis van het Kind Jesus in de Tempel.
De terugkeer uit Egypte naar Nazareth.

De Geboorte van Christus heeft eeuwen lang kunstenaars geïnspireerd. Het resultaat van hun
arbeid is vooral in musea te bewonderen. Maar ook elders komen we kunstwerken tegen in
kerken, kloosters en kapellen. Het zijn afbeeldingen met de stal van Bethlehem, Herders of de
Driekoningen als thema. Maar er komen ook steeds meer andere afbeeldingen uit het kerstverhaal. Ze zijn vastgelegd op doek, hout, steen of ander materiaal. Van deze kunstwerken
zijn kunstkaarten gemaakt, en worden over de hele wereld verzonden.
Uit al deze afbeeldingen wil ik mijn collectie "Kerstmis in de Kunst", samenstellen en
behouden voor de toekomst.
Kan ook ruilen en onkosten worden vergoed.
Chr. Janssen
Kamilleweg 52
6596 BH Milsbeek
Tel. 0485-518439
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