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Scheikunde op Steen:  
De ontwikkeling van de steendruk tot ca. 1900 

 
Graag nodigt de Chemie Historische Groep (CHG) van de KNCV u uit voor een 
middagsymposium rond de ontwikkeling van de steendruk tot ca. 1900. Het symposium zal 
plaatsvinden bij het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard op zaterdag 13 juni 
2015. De vaste tentoonstelling van het museum geeft een uniek inzicht in de rijke materiële 
cultuur van de steendruk vanaf de laat achttiende eeuw tot het heden. Tijdens het 
symposium wordt de geschiedenis van de steendruk door twee sprekers belicht. De eerste 
spreker is Ad Stijnman, expert voor historische druk- en etstechnieken. Hij zal zijn aandacht 
richten op de ‘trichromatische kleurendruk’, een voorloper van de moderne lithografie 
zoals die door Jacob Christoph Le Blon (1668-1741) is uitgevonden. In zijn lezing zullen in 
het bijzonder technische aspecten (samenstelling kleuren, etc.) van deze druktechniek 
centraal staan. De tweede spreker is de techniekhistoricus Dick van Lente, werkzaam bij de 
afdeling geschiedenis aan de Erasmus Universiteit (EU) in Rotterdam. Hij schetst de 
opkomst en ontwikkeling van de lithografie in het bredere kader van illustratietechnieken 
van de late achttiende tot de vroege twintigste eeuw. Vooral de auteurs van populair 
wetenschappelijke boeken over scheikunde en techniek maakten van de nieuwe 
druktechniek veelvoudig gebruik. De middag wordt afgerond met een demonstratie en een 
rondleiding door het museum. Tijdens de afsluitende borrel is er gelegenheid om het thema 
van de middag verder te verdiepen.  
 

 

Programma 

13.00: Aanvang met koffie 

13.25-13.30: Opening door de dagvoorzitter Rob van Veen (CHG) 

13.30-14.15: Lezing Ad Stijnman: Voorlopers van de ‘chromolithografie’ 

14.15-15.00: Lezing Dick van Lente: Opkomst en ontwikkeling van de lithografie tot ca. 1900 

15.00-15.30: Koffiepauze  

15.30-17.00: Demonstratie en rondleiding door het museum  

17.00-18.00: Afsluitende borrel 



 
De sluitingstermijn voor inschrijving is 8 juni 2015 
Maximum aantal deelnemers: 45 (dus op tijd inschrijven is geboden) 
Kosten: € 15 voor leden van de CHG; €20 voor niet-leden 
Bezitters van een museumjaarkaart worden verzocht die te gebruiken voor toegang tot 
het museum. 
 
Inschrijven vóór 8 juni 2015 door storting van uw bijdrage op ING rekening:  
NL98 INGB 07 54 30 65 34 t.n.v. E.R.J. Wils te Vlaardingen onder vermelding van 
'Valkenswaard'. 
U wordt tevens verzocht uw deelname op te geven bij Andreas Weber 
(a.weber@utwente.nl).  
 
Bezoekadres: 
CAROLUSGEBOUW 
Oranje Nassaustraat 8C 
5554 AG Valkenswaard 
Telefoon: 040 204 98 41 
 
Routebeschrijving, zie: http://www.steendrukmuseum.nl/nl/uw-bezoek (onderaan).  
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