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boeken, kranten en tijdschriften. Ook werden 

etsen en gravures (door hun hoge oplage 

betaalbaar!) voor de losse verkoop gemaakt. 

Van Kesteren maakte vooral naam met zijn 

afbeeldingen van stadsgezichten, historische 

taferelen en portretten van bekende histori-

sche figuren. Kunstverzamelaars en musea 

kochten al tijdens zijn leven veel van zijn werk. 

In het Nederlandse paviljoen op de Wereldten-

toonstelling in Parijs (1889) werd een werk van 

Van Kesteren tentoongesteld.

In de tien jaar dat de graveur in Bussum 

woonde, toonde Van Kesteren zich een actieve 

dorpsgenoot. Hij organiseerde concerten en 

bloemententoonstellingen, maar ook echte 

dorpse evenementen als ringstekerijen. Na 

de komst van het spoor ijverde Van Kesteren 

voor het openstellen van de telegraaf van de 

spoorwegmaatschappij voor gebruik door alle 

Bussumers. Maar zijn meest opmerkelijke rol 

was wel die van brandweercommandant.

Toen in 1880 aan de Amsterdamse  Plantage 

Middenlaan een Panoramagebouw werd 

geopend, werd Van Kesteren benoemd tot 

directeur (in een Panoramagebouw werden 

op een doek van 

360° geschil-

derde taferelen 

met wisselende 

historische of 

landschappe-

lijke thema’s 

getoond). Hij 

verhuisde terug 

naar de hoofdstad. Later werd Van Kesteren 

ook mededirecteur van het Paleis van Volks-

vlijt. Huize Barneveld verkocht hij aan G.G. 

Sanders, onderwijzer en de eerste Bussumse 

boekhandelaar.  

Door zijn onderwerpkeuze is veel werk van 

Christiaan Lodewijk van Kesteren niet alleen 

opgenomen in de grafische kunstcollecties van 

musea, maar ook in historische verzamelingen. 

Van Kesteren 

organiseerde ook 

lokale evenementen, 

zoals een Bloemen 

Tentoonstelling in 

1878
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