




























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 ^I. ^. (i.l), d.^5^ 6^.&quot;^ ^ iU-Wi Storf w/V een schoolschrift, mei tellers, na 1900                                                                10 Papier, pen in zwart, 20,7 x 16,5 cm. Jean Crevensluk Amstelveen, verz. C. C. Bakl<er-Homberg Al







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 12 Pagina ter inleiding van foto's met betrekking tot de familie Janssen, in een fotoalbum ter ge-legenheid van de dertigjarige echt van Christiaan Wilhelm Janssen en Siisanna Dorothea An-na Rehbock, 1918 Papier op karton, bladgoud, pen in zwart en kleur, 38 x 29 cm.Gebroeders GrevenstukParticuliere verzameling Boven, nagetekend van een foto, een kijkje op Wangeroog, het Duitse Waddeneiland, waarde stamvader van de familie Janssen vandaan kwam. Beneden een Amsterdams stadsgezicht, met rechts het Centraal Slation, wat zinspeelt op de la-tere woonplaats van de familie. C. W. Janssen was onder meer directeur van de Deli-Maatschappij (afb. 17). 50



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 Titelblad van een prospectus van de gebroeders Grevenstuk, omstreeks 1900-1909Papier, boekdruk naar pen, 19,5 x 13,2 cm.Gebroeders GrevenstukAmstelveen, verz. C. C. Bakker-Homberg De prospectus vermeldt dat het hoofdatelier te Baambrugge is gevestigd. Als Amsterdamsadres wordt Rokin 160 genoemd. De gebroeders zaten daar in de jaren 1900-1909. Van 1909-1934 was het atelier op de zolderverdieping van Rokin 122 gevestigd, van 1934-1945 op de bo-venverdieping van Rokin 98, boven kunsthandel Bernard Houthakker (afb. 16). 51



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 ? ? ?'&quot;&quot;&quot;&quot;'t, T j[ll|A 52



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 Leltervignelten (A en DjPapier, pen in zwarl,resp. 6 X 5 en 6x3 cm.Wilhelmina GrevenslukParticuliere verzameling 16 Wandtekst Papier, pen en penseel in zwart en kleur, 27 x 33,5 cm.Wilhelmina Grevensluk15 Baambrugge, verz. J. H. van Walbeek 53



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 Menukaart van de Deli-MaatschappijPapier, fotolitho naar pen, 18,4 x 13,1 cm.Gebroeders GrevenstukAmstelveen, verz. C. C. Bakker-Homberg Dit is een van de weinige, wat vrijere pennekunstwerken van de gebroeders.In 1909 had de Deli-Maatschappij voor de tweede keer in haar geschiedenis verlies geleden.Grote voorraden, een slechte oogst en verhoogde Duitse invoerrechten waren daaraan debet,evenals de concurrentie van dunne, uit Sumatrazaad gewonnen Amerikaanse en Cubaanse la-bak. In 1910 ging het weer uitstekend. Daar moest op gegeten en gedronken worden. Een me-nukaart van 18 april 1910 toont het schip van maatschappij, varende tussen de klippen vanScylla en Charybdis: de Amerikaanse concurrentie en de Duitse invoerrechten. 54







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 18 Ex-libris van het echtpaar Grevenstuk-RinckerPapier, boekdruk naar pen, 8 X 5,8 cm.Antonie Grevenstuk Ez. Driebergen-Rijsenburg, verz. Grevenstuk-Rincker Afgebeeld zijn de Oostzijdse molen bij Abcoude, alsmede een tweetal door de tekenaar ver-zonnen familiewapentjes. 57





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 19 Twee vignetten Papier, boekdruk naar pen, resp. diam. 6 cm. en 5,5 x 4,5 cm.Gebroeders GrevenslukAmstelveen, C. C. Bakker-Homberg Hel ex-libris is voor defannacoloog Prof. Dr A. Grevensluk, een zoon van Thierry. Het ande-re vignet is voor de Roomsch-Katholieke Arisenvereniging. 59
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