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Margarete Steiff 

Het bedrijf Steiff is in 1880 opgericht door Margarete Steiff (Apollonia Margarete Steiff, 1847-1909). 

Omdat Margarete Steiff kinderloos stierf, nam haar neef Richard Steiff, in 1909 de fabriek over. Het 

bedrijf is gevestigd in het Duitse Giengen an der Brenz. Het hoofdproduct van de onderneming is het 

knuffelbeest, maar er is ook ander speelgoed geproduceerd, zoals vliegers (Roloplan) en autosteps 

Het kenmerk van Steiff-producten is het metalen knopje in het oor van het speelgoed. Het 

handelsmker van Steiff is Knopf im Ohr".  

 

  
 

In eerste instantie maakte Margarete kleding voor vrienden en familie. Op advies en met steun van 

Wilhelm Adolf Glatz, viltproducent en zakenman, begint Margarete in 1879 een eigen atelier. Al snel 

waren er voldoende klanten voor haar jassen, jurken en andere kleding. 

In december 1880 zag Margarete in het blad ModeWelt een patroon van een speelgoedolifantje. Ze 

maakte dit olifantje als geschenk voor vrienden, bekenden en relaties. Spoedig volgende een beer, 

een poedel, een aapje en een ezeltje. In de prijslijst van 1883 kregen de dieren op de laatste pagina 

een plaats in haar leveringsprogramma.  

De firma Margarete Steiff GmbH bestaat nog steeds en is gevestigd aan de Richard-Steiff-Straße 4 

in Giengen an der Brenz (Württemberg). 

 

  



Tentoonstellingen Steiff 

  
 

De eerste stand van de firma Steiff stond op de voorjaarsbeurs te Leipzig in 1894.  

In 1904 stond Steiff op de Wereldtentoonstelling in Saint Louis (V.S.), waar hij een gouden medaille 

en een "Grand Prix Award" kreeg. Op de wereldtentoonstelling in Brussel in 1910 ontving Steiff ook 

een Grand Prix. “Schaustücke mit einer Vielzahl von Stoffpuppen und Stofftieren begeistern das 

Publikum.“ aldus de geschiedenis van de firma Steiff. Ook in 1937 nam Steiff deel aan de 

wereldtentoonstelling in Parijs. Van de opstelling van de Steiff in Das Deutsche Haus is een 

prentbriefkaart verschenen. De foto is van Photo-Hoffmann in München.1 

 

Mecki 

  
 

 

In 1951 kreeg de firma Steiff van de firma Diehl de licentie voor het vervaardigen van Mecki-poppen. 

Dat heeft zeker ook bijgedragen aan de populariteit Van Mecki en zijn vrouw Micki. 

                                                           
1
 Er is ook een kaart verschenen met de stand met Käthe Kruse poppen op deze wereldtentoonstelling  



 

Uitgevers: 

 

JLM, München 

 

 

Pucki, Lucki en Gucki zijn drie kabouters uit de fabriek van Steiff. Ze zijn afgebeeld op een serie 

kaarten van de firma met het logo JLM. Mogelijk is dit een afkorting van Kunstverlag Joseph Lang uit 

München. 

 

  



De Muinck & Co, Amsterdam 

 

 

 

Er zijn drie kaarten bekend met onder de deelstreep het logo, een ster met daarin ISV. Links boven 

op de adreszijde een logo en de tekst DE MUINCK & Co., AMSTERDAM-C. Links onder staat Steiff 

Original. De Muinck uit Amsterdam heeft gebruik gemaakt van een serie kaarten met Steiff-dieren 

die ook zijn uitgegeven door de Duitse uitgever ISV. Muinck heeft deze kaarten geïmporteerd en 

laten bedrukken met zijn logo en naam. Onder de deelstreep staat Sort. 51 GL of Sort. 52 GL, 

waarschijnlijk zijn dit serienummers. 

 

ISV, München 

 

 



 

Kaarten met het logo ster+ ISV onder de deelstreep met figuren van Steiff zijn ook door ISV 

uitgegeven zonder de naam van De Muinck. Het ISV-Logo staat voor- Ilse Stern Verlagsgesellschaft, 

München. Onder de deelstreep staat Sort. 52 GL, Sort. 051 of Sort. 054. 

 

A. Kiener, Schwanden (Zwitserland) 

  
 

Linksboven op de adreszijde van de serie kaarten staat de tekst: „Für die Aufnahmen werden Original 

Steiff-Erzeugnisse verwendet“. En op deelstreep: „Printed in Switserland – Verlag A. Kiener 

Schwanden/GL – Imprimée en Suisse“. 2 De kaarten met dieren, clowns of kabouters zijn genummerd 

in de 700 serie. 

Kartenverlag Kiener AG in Schwanden GL heeft als doel het produceren van en de handel in kaarten 

en papierwaren, De bedrijfsvorm is een Aktiengesellschaf. Zij gaven ook andere kaarten uit, zoals met 

Mecki-figuren, vliegtuigen en topografische prentbriefkaarten. Ook een serie met mensfiguren 

gevormd uit fruit en groeten van Henry Rox (USA) is door dit bedrijf uitgegeven (ook bekend van de 

Nederlandse uitgever Van Rijkom) 

 

Steiff 

 
 

                                                           
2
 GL = kanton Glarus 



 

 

 

Steiff heeft ook zelf een groot aantal kaarten uitgegeven, soms in de vorm van reclamekaarten, maar 

waarschijnlijk ook voor de verkoop. Als voorbeeld zijn twee kaarten afgebeeld. 

 

Uvachrom 

  
 Uvachrom heeft ten minste zes series kaarten uitgegeven met poppen en speelgoeddieren. Alleen 

op serie 433 en 434 staat als deelstreep de tekst: “Puppen „Lenci”, Turin. Stofftiere „M. Steiff, 

Giengen a. Br. Naast de serienummers zijn er doorlopende kaartnummers. 

Uvachrom is opgericht door chemicus Arthur Traube (1878-1948) in 1917 in München onder de 

naam A.-G. für Farbenphotographie. Op het mapje van serie 158 over Wilhelm Tell staat een andere 

vestigingsplaats: “Akt.=Ges. für Farbenphotographie, Stuttgart”. Bij twee in Nederland verstuurde 

kaarten staat onder het logo van UVACHROM de afkorting R.E.B. Dit is zeer waarschijnlijk de 

afkorting van Roukes & Erhart in Baarn. 

De “Lenci” poppen zijn gemaakt door de Firma Lenci (1919-2001) in Turijn (Italië). De firma is 

opgericht door Enrico di Scavini en Helen Scavini-König. 

 

  



Kilophot, Wien.  

  
 

De uitgever Kilophot uit Wenen heeft ongekleurde ingekleurde fotokaarten met kabouters van Steiff 

uitgegeven. Het logo L&H van Lainer en Hrdlicka op de adreszijde van de kaart duidt op het fotopapier 

van deze firma. 

Alexander Lainer (1858-1923) is fotochemicus en fabrikant. In 1900 stichtte hij een fabriek voor 

fotografische platen en fotopapier. Na zijn overlijden is de fabriek door zijn zoon Oskar overgenomen  

en is gefuseerd met de firma Hrdlicka. 

 

Block Importing 

  
In 1960 gaf de Block Importing Company in Richmond een serie van 20 kaarten uit onder de titel Zoo 

Favorites. Op de kaarten zijn allerlei dierentuin-dieren van Steiff afgebeeld in een natuurlijke 

omgeving. De kaarten zijn gemaakt door Nyack Art, of West Nyack, New York. De Block Importing 

Company, Inc., Richmond, Virginia is een importfirma van speelgoed.   

 

Raphael Tuck & Sons, Londen 



  
 

 

In de serie 502 van het type Oilette heeft Tuck kaarten uitgegeven met Soldatenpuppen. Er onder 

staat “NACH ORIGINALPUPPEN DER FIRMA A. WERTHEIM, BERLIN, LEIPZIGERSTRASSE.“, de tekenaar 

is Fritz Hildebrandt. Volgens verzamelaars zijn het poppen uit het atelier van Steiff, maar de tekst op 

de kaart heeft het over poppen van de firma A. Wertheim in Berlijn. Toch sluit het een het ander niet 

uit, want A. Wertheim is een groot warenhuis in het centrum van Berlijn, die ook Steiff-figuren heeft 

verkocht. 

 

Vita Nova en De Muinck? 

  
 

Op een aantal kaarten zijn wel Steiff-figuren afgebeeld, maar de naam Steiff komt niet op de kaart 

voor. Alleen het typerende uiterlijk van de dieren of poppen kan de doorslag geven of het echt 



producten van de firma Steiff zijn. De clown op de kaart van Vita Nova vertoont grote gelijkenis met 

de clown van Stieff (zie de kaart van Kiener). Alleen de lapjes op de broek zijn qua kleur omgewisseld. 

Het hertje op de kaart van de Muinck heeft veel weg van een Steiff speelgoeddiertje. Omdat de knop 

in het oor niet zichtbaar is, is het lastig om te beoordelen of het hier een Steiff-product gaat. 
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