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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Aluin Een dubbelzout van kalium- en aluminiumsulfaat. Werd vooral 
gebruikt als beitsmiddel bij het roodverven met meekrap. 

Aniline- Kleurstoffen, die uit aniline of toluïdine worden gemaakt. De 
kleurstoffen eerste anilinekleurstoffen, zoals mauveïne en fuchsine in de ja

ren vijftig van de vorige eeuw vormden de basis voor het ont
staan van de synthetische kleurstoffenindustrie. 

Anilinezwart Kleurstof, die door oxydatie op de stof ontstaat. Een van de eer
ste synthetische kleurstoffen, die op grote schaal werd toege
past. 

Azokleur- Kleurstoffen, die de azogroep (-N = N-) bevatten. Hoewel de 
stoffen eerste azokleurstof uit 1866 dateerde, werd deze groep kleur

stoffen vooral na 1880 belangrijk. 
Alizarine 1,2,-dihydroxyantrachinon. Belangrijkste kleurende bestand

deel van de meekrap. In 1868 door Graebe en Liebermann uit 
koolteer synthetisch bereid. 

Avivage Nabehandeling bij het turksroodverven met het doel de kleur 
helderder te maken, te verlevendigen. 

Baal of pico! Hoeveelheid garen, ongeveer 135 Ibs. 
Beitsmiddel Heeft als functie beitskleurstoffen, zoals de meekrap, aan de ka

toenvezels te doen hechten. Het meest gebruikte beitsmiddel 
was aluin, maar ook andere metaalzouten werden toegepast. 

Chitsen Ook Chintz. Bont bedrukte katoen, meestal met bloemenmo
tieven. Oorspronkelijk uit Voor-Indië; vanaf16e eeuw op grote 
schaal naar Europa geëxporteerd. 

Galleren Met galnoten behandelen. In het algemeen het bewerken van 
katoen met stoffen, zoals galnoten, sumak of divi-divi, die looi
zuur (tannine) bevatten; een onderdeel van het turksroodver
ven, dat dient als voorbereiding op het verven. 

Kain Een open doek, die om het lichaam werd gedrapeerd. Kleding
(pandjang) stuk in Indië met een afmeting van één bij tweeëneenhalve 

Kan ga 

Katjang 

Kist 

meter. 
Doeken uit Oost-Afrika met een groot dessin, waarin een 
spreekwoord centraal staat. 
Indisch voor boon; van gemalen bonen werd een stijve pap ge
maakt, die als reserve werd gebruikt. 
Bevat vijftig stukken. 
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Lemenias 

Mastiek 

Perrotine 

Potas 

Pijpaarde 
Reserve 

Ros a ge 

Rouleau 

Sarong 

Slendang 

Strijker 

Stuk 

Sumak 

Terpentijn 

Terpentijn
olie 
Tjendies 

Toornante 
olie 
Turksrood
olie 

Doeken met kleine witte figuurtjes op een indigoblauwe on
dergrond. 
Reserve bestaande uit o.a. hars en kopersulfaat; vooral gebruikt 
bij het indigoverven. 
Katoendrukmachine, die in 1834 door Perrot werd uitgevon
den. Werkt met uitgestoken drukplaten en drukt i.t.t de rouleau 
discontinu. Voornamelijk tussen 1840 en 1860 toegepast. 
Kaliumcarbonaat; vroeger gemaakt uit plantenasengebruikt -
evenals soda - als loog. 
Fijne kleisoort, die werd gebruikt in reserves. 
Substantie, die op het doek wordt gedrukt, om te verhinderen 
dat op met de reserve bedekte plaatsen het doek tijdens het ver
ven kleurstof opneemt. 
Nabehandeling bij het turksroodverven met het doel om de 
kleur te verlevendigen; vaak ook avivage genoemd. 
Katoendrukmachine, die met behulp van gegraveerde koperen 
rollen continu kan drukken; meestal zijn de patronen in de rol 
(rouleau) gegraveerd, zodat sprake is van diepdruk. 
Dichtgenaaide kokerdoek of rok; belangrijk kledingstuk in In
dië. Gemiddeld één bij twee meter. 
Een Indische borst- of draagdoek, een halve bij tweeëneenhalve 
meter groot. 
Hulpje van de katoendrukker; zorgt voor een egale verdeling 
van de drukpap op het chassis. 
Een doek met een lengte van 24 yards (22 meter) en een breedte 
van 5/4 (93cm); uit één stuk konden bijvoorbeeld 26 batikdoe
ken worden gemaakt. 
De blaadjes van de sumakplant, die looizuur bevatten, werden 
toegevoegd aan het verfbad bij het roodverven. Sumak werd 
ook naast galnoten bij het turksroodverven gebruikt. 
Dikvloeibare balsem uit naaldbomen, die voornamelijk uit hars 
bestaat. Werd gebruikt in harsreserves. 
Vluchtige olie, die als oplosmiddel werd gebruikt. Werd ver
drongen door de terpentine. 
Patronen die met behulp van zogenaamde afbindtechniek wer
den gemaakt. Door een bepaald gedeelte van het doek met een 
touw af te binden of met een voorwerp te bedekken, werd dit 
deel niet geverfd. Dit is een andere manier van reserveren dan 
met was of hars. 
Ranzige olijfolie, die bij het turksroodverven werd gebruikt. 

Gesulfateerde ricinusolie, die i.t.t de tournante olie in water 
oplosbaar was, waardoor het turksroodprocédé kon worden 
vereenvoudigd. Werd voor het eerst in de jaren zeventig van de 
19e eeuw toegepast en nam de plaats in van de toornante olie. 



VOORWOORD 

Toen mij enkele jaren geleden door Harrie Lintsen werd voorgesteld om een 
onderzoek te gaan doen naar de ontwikkeling van het textielverven en -druk
ken, was ik daar in eerste instantie niet erg gelukkig mee. Ik was afgestudeerd 
als natuurkundig ingenieur met vooral belangstelling voor de geschiedenis 
van de natuurkunde - tenslotte de exakte wetenschap bij uitstek - en haar 
invloed op de samenleving. Inmiddels heb ik mijn mening moeten herzien. 
Tijdens het onderzoek heeft het onderwerp mij in zijn greep gekregen. Dit 
ligt niet alleen aan de aard van het onderwerp, maar is in belangrijke mate ook 
door het beschikbare bronnenmateriaal veroorzaakt. Pas aan het einde van 
mijn werk - toen mijn proefschrift al bijna was voltooid - realiseerde ik mij 
hoeveel geluk ik heb gehad met de rijkdom aan bronnen. Van het werk van 
coloristen en meesterknechts in de katoendrukkerijen zijn een grote verschei
denheid aan receptenboeken, laboratoriumjournalen, stalenboeken, kosten
calculaties, correspondentie enz. bewaard gebleven. Daarnaast was het moge
lijk uit grootboeken, journaals, balansen, notulen van commissarissen e.d. 
ook het werk van de ondernemer in de katoendrukkerij en -ververij te volgen. 

Tevens besefte ik dat dit geen toeval was, maar voor een belangrijk deel het 
resultaat en het werk van één persoon, Felix Driessen, colorist en eigenaar van 
de katoendrukkerij De Heyder in Leiderr. Deze, nogal eigenzinnige, onderne
mer had uitgesproken opvattingen over de inrichting van de maatschappij en 
het aandeel van fabrikanten daarin. Zo was hij ervan overtuigd, dat voor 
iedereen, die een nuttige bijdrage aan de ontwikkeling van de industrie wilde 
leveren, het uiterst zinvol, ja zelfs onontbeerlijk was om de geschiedenis van 
de nijverheid te bestuderen. Hij heeft het mij in elk geval mogelijk gemaakt 
om zijn werk en de geschiedenis van zijn bedrijf, De Heyder & Co, te volgen. 
Van al zijn werkzaamheden deed hij - vanafhet moment, dat hij in het bedrijf 
kwam - systematisch en nauwkeurig verslag. Samen met zijn oudste zoon 
Louis legde hij bovendien een unieke verzameling boeken en documenten op 
het gebied van het katoendrukken aan. Toen het bedrijfin 1936 moest liquide
ren, was een van de laatste zorgen van Felix Driessen, dat het archief niet ver
loren zou gaan. Hij was zelfs bereid om prof. N.W Posthumus te betalen voor 
het bewaren van het archief; alleen over de hoogte van het bedrag bestond -
evenzeer kenmerkend voor Felix Driessen - verschil van mening. 

Behalve Felix Driessen ben ik verschillende personen en instellingen dank 
verschuldigd voor de steun en medewerking, die ik heb ondervonden. Op de 
eerste plaats wil ik Harrie Lintsen noemen voor de prettige samenwerking, 
die al meer dan tienjaar duurt, en voor het vertrouwen, dat hij altijd in mij 
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heeft gesteld. Bovendien is hij de initiatiefnemer van en drijvende kracht ach
ter het onderzoekprogramma 'Techniek en Industrialisatie in Nederland' van 
de TechnischeUniversiteit Eindhoven, waar ik van begin af aan bij betrokken 
ben en waarvan dit onderzoek deel uitmaakt. Hoewel dit boek op zichzelf een 
afsluiting vormt, hoop ik ook in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren 
aan het onderzoek, dat inmiddels onder auspiciën van de Stichting Historie 
der Techniek wordt voortgezet. 

Daarnaast wil ik Giel van Hooff danken voor het speurwerk, dat hij voor 
mij heeft verricht. Ernst Homburg bedank ik voor het vrijgevig ter beschik
king stellen van zijn uitgebreide kennis en informatie op het gebied van kleur
stoffen en hun toepassingen. 

Medewerking en gastvrijheid heb ik tijdens mijn onderzoek ondervonden 
van het Gemeente Archief in Leiden, het Nederlands Textiel Museum en in 
het bijzonder het Archief van Vlisco b.v. De heer S. Raymakers heeft mij inza
ge gegeven in zijn privé-archief van Kaulen. Bij het schrijven van het proef
schrift heb ik steun ondervonden van B.C. van Houten, H.A.M. Snelders, 
K.F.E . Veraghtert en A .L. van Schelven. 

Deze publikatie is tot stand gekomen dankzij de steun van de Stichting voor 
Historisch Onderzoek, gesubsidieerd door NWO. 

Geert Verbang Eindhoven, Juni 1988. 



I 

INDUSTRIALISEREN EN INNOVEREN IN NEDERLAND 
IN DE 19E EEUW 

1 De industrialisatie 

In vergelijking met het buitenland industrialiseerde Nederland laat. In Enge
land was het proces van industrialisatie al in de tweede helft van de achttiende 
eeuw op gang gekomen. België, Frankrijk en Duitsland volgden in de eerste 
helft van de negentiende eeuw. De industrialisatie van Nederland begon aar
zelend in de tweede helft van de negentiende eeuw om na 1890 in versneld 
tempo door te zetten. Al in de vorige eeuw begon men verklaringen voor het 
afwijkende ontwikkelingspatroon van Nederland te zoeken_! Een probleem 
in deze discussie is dat de industrialisatie veranderingen teweegbracht op zeer 
uiteenlopende terreinen: de opkomst van de moderne, gemechaniseerde fa
briek in de nijverheid, de introduktie van nieuwe landbouwwerktuigen en 
-methoden in de agrarische sector, nieuwe snellere communicatie- en trans
portmiddelen in de handel, de wijziging van de infrastructuur door de aanleg 
van een uitgebreid net van kanalen en spoorwegen, het proces van verstedelij
king, de wijzigingen in de demografische struktuur door de groei van de be
volking, de opkomst van nieuwe sociale groepen, organisaties en partijen, 
enz. Binnen dit veelzijdige en allesomvattende proces, waarin de Nederlandse 
samenleving zich ontwikkelde van een agrarisch-commerciële naar een geïn
dustrialiseerde maatschappij, beperken wij ons in dit boek tot technische in
novaties. Het gaat hierbij om de invoering van nieuweproduktenen produk
tiemethoden in bedrijven. Waar kwamen deze vernieuwingen vandaan, hoe 
verliep het innovatieproces, wat waren de economische voorwaarden, met 
welke problemen werd men geconfronteerd en hoe slaagde men erin om deze 
op te lossen, op eigen kracht of met hulp van buiten? Op deze vragen zullen 
we een antwoord trachten te geven. 

Het probleem van de late industrialisatie van Nederland, ook in de beperkte 
betekenis, zoals wij die hanteren, is tot nu toe altijd vanuit een sociaal
economische of sociaal-psychologische invalshoek onderzocht. De techniek 
werd hierbij opgevat als èen onafhankelijke variabele. Aangezien technische 
vernieuwingen uit het buitenland afkomstig waren, leek dit een geoorloofde 
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veronderstelling. Uitvindingen, ontdekkingen en eerste toepassingen hadden 
immers elders plaatsgevonden. De Nederlandse fabrikanten hoefden daarom 
deze nieuwe technieken alleen in te voeren in hun bedrijven. Deze visie op de 
diffusie van nieuwe produktietechnieken en produkten is in de afgelopenja
ren in toenemende mate bekritiseerd en als niet toereikend van de hand gewe
zen. De aandacht is daarbij verschoven naar de ontwikkeling van de techniek, 
ook tijdens diffusieprocessen.2 In deze studie sluiten we aan bij deze nieuwe 
benadering. 

Uit de grote verscheidenheid aan innovaties, die voor nader onderzoek in 
aanmerking komen, is gekozen voor de innovaties, die in de katoendrukkerij 
en -ververij hebben plaatsgevonden. Het thema blijkt een kleurrijk onder
werp te zijn, letterlijk en figuurlijk. Het versieren van ruwe katoenen doeken 
en garens met kleuren en patronen heeft in de afgelopen eeuw ingrijpende 
veranderingen ondergaan. Niet alleen veranderde het produktieproces door 
de komst van nieuwe kleurstoffen en reproduktiemethoden, ook de produk
ten en afzetmarkten wijzigden zich. Het beschikbare bronnenmateriaal 
maakte het mogelijk, dat deze innovaties in detail konden worden onder
zocht. Het materiaal bood bovendien interessante aanknopingsmogelijkhe
den bij enkele essentiële vraagstukken uit het industrialisatiedebat. 

Het belang van de katoendrukkerijen en -ververijen in de industrialisatie 
is niet of nauwelijks onderkend. De belangrijkste bedrijfstak in de vroeg in
dustrialiserende landen was ongetwijfeld de textielindustrie. Het algemene 
beeld is echter dat de industriële revolutie is begonnen met de mechanisering 
van het spinnen en weven van katoen in Engeland. De aandrijving van mecha
nische spinmachines en weefgetouwen leidde tot een grote expansie van 
vooral de katoenindustrie. Deze vormde dan ook de stuwende sector in het 
industrialisatieproces. Bij de sterke groei van de katoenindustrie, die op het 
einde van de achttiende eeuw inzette, vergeet men meestal dat het overgrote 
gedeelte van deze produktie niet als ruw doek op de markt kwamen, maar in 
een groeiende variëteit van modieuze goederen. Daarnaast speelde het · ka
toendrukken een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van de handel in de 
achttiende eeuw. Bedrukte en geverfde katoen was het belangrijkste handels
goed in de continentale handeJ.3 In de ontwikkeling van het fabriekssysteem, 
ten slotte, hebben de katoendrukkerijen een belangrijke rol gespeeld. Zij wa
ren deels georganiseerd als manufacturen, die een significante overgangs
vorm tussen de huisindustrie en het volledig ontwikkelde fabriekssysteem 
vormden. 

Ook in de Nederlandse textielindustrie hebben de katoendrukkerijen en in 
mindere mate de katoenververijen een speciale plaats ingenomen. Nederland 
kende in de tweede helft van de zeventiende en de eerste helft van de achttiende 
eeuw een groot aantal katoendrukkerijen. De geschiedenis van deze voor die 
tijd uitzonderlijke bedrijfstak is beschreven door Smit.4 Deze beschrijving 
houdt op met de verdwijning van de laatste drukkerijen op het begin van de 
negentiende eeuw. Na de Belgische afscheiding ontstond er een geheel nieu-
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we bedrijfstak. In tegenstelling tot andere bedrijfstakken speelde al vanaf die 
tijd bij de katoenveredeling de moderne fabriek met een (gedeeltelijk) geme
chaniseerde produktie de hoofdrol. De keuze voor het onderzoek naar inno
vatieprocessen in Nederlandse katoendrukkerijen en -ververijen vormt dus in 
zekere zin een voortzetting van het werk van Smit. 

In dit hoofdstuk werken we het onderzoeksthema verder uit. In de tweede 
paragraaf behandelen we de probleemstellingen, die wij bij het onderzoek 
naar technische innovaties hebben gehanteerd. In de derde paragraafkomt aan 
de orde welke innovaties wij hebben geselecteerd voor het onderzoek. De 
keuzes, die hierbij zijn gemaakt en de bronnen, die hiervoor beschikbaar wa
ren, worden toegelicht. Hieruit resulteert tevens de hoofdstukindeling van 
het proefschrift. De case-studies, die in de hoofdstukken 3 tot en met 10 wor
den gepresenteerd, kunnen ook in een andere volgorde of afzonderlijk wor
den gelezen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt, dat hoofdstuk 5 aansluit 
op hoofdstuk 4, terwijl ook de hoofdstukken 7 en 9 voortborduren op thema's 
uit respektievelijk 6 en 8. 

2 Innoveren in Nederland in de negentiende eeuw 

Het debat over de late industrialisatie van Nederland is al oud. Tegenwoordig 
accepteert men algemeen dat het industrialisatieproces in Nederland niet al
leen in tempo, maar ook in aard anders verliep dan in de omringende landen.5 

Er was in Nederland geen leidende industriële sector; de textielindustrie was 
wel belangrijk, maar was niet in staat om andere bedrijfstakken in de ontwik
keling mee te slepen. Handel en landbouw bleven in vergelijking met andere 
landen belangrijk ten opzichte van de nijverheid. Het innovatietempo lag laag 
en verschillende produktietechnieken werden geruime tijd naast elkaar toege
past. Het industrialisatieproces verliep geleidelijk; er was meer sprake van een 
evolutie dan van een revolutie. 

In het debat over de verklaring voor het afwijkende Nederlandse industria
lisatietempo staat momenteel de economische benadering centraal. Auteurs 
als Mokyr, Griffiths en Bos zoeken de oorzaak voor het lage innovatietempo 
vooral in een analyse van de kosten van de produktiefactoren.6 De veronder
stelling bij deze factorkostenanalyse is, dat de verhouding van de kosten van 
kapitaal, arbeid en grondstoffen lange tijd zodanig was, dat het voor de fabri
kanten economisch gezien niet verstandig was om te investeren in stoomma
chines en andere moderne machines. De redenering is zeer eenvoudig. Een 
ondernemer wil winst maken; hij moet er daarom voor zorgen, dat de op
brengsten de kosten overtreffen. Bij een vergelijking tussen verschillende 
produktiemethoden zal de ondernemer voor die methode kiezen, die de 
kosten minimaliseert en de opbrengsten, en dus ook de winst, maximaliseert. 

Gezien vanuit het oogpunt van de concurrentie tussen oude, ambachtelijke 
produktiemethoden en moderne, gemechaniseerde methoden, kunnen zich 
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verschillende situaties voordoen. Als een van de beide methoden verlies ople
vert, is de keuze duidelijk. Als zowel de oude als de moderne methode winst 
opleveren, maar de ene methode aanzienlijk meer dan de andere, dan ligt de 
keuze ook voor de hand. In al deze gevallen levert de factorkostenanalyse een 
elegante verklaring voor het al dan niet doorzetten van innovaties. Uit recent 
onderzoek is echter gebleken dat deze gevallen zich in veel situaties juist niet 
voordeden. De economische vergelijking tussen twee produktiemethoden le
verden of een minimaal of een onduidelijk verschil op. 

Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een analyse van Fischer. De ex
ploitatiekosten van een stoomweverij omstreeks 1850 bedroegenjaarlijks bij
na f25 .000. Een vergelijkbare produktie door handwevers zou iets meer dan 
f24.000 kosten. Fischer concludeert hieruit dat het qua kosten weinig uit
maakte; de ambachtelijke produktiewijze verdiende zelfs enigszins de voor
keur, omdat bij een terugloop in de omzet er minder vaste lasten waren? In 
deze situatie waren de beide produktiesystemen wat de kosten betreft gelijk
waardig. 

Een vergelijking tussen de exploitatiekosten van bemaling met windmo
lens en met stoommachines door Lintsen laat zien, dat de windbemaling in 
veel gevallen lange tijd goedkoper was. Neemt men echtere andere factoren 
in de afweging mee, dan wordt de vergelijking veel onduidelijker. Zo maakte 
de stoombemaling een betere beheersing van de afwatering mogelijk, waar
door hogere opbrengsten konden worden behaald. Hij laat zien, dat bij derge
lijke afwegingen de onzekerheid omtrent mogelijke resultaten en gevolgen 
een centrale rol speelde.8 

Het laatste voorbeeld maakt tevens duidelijk, dat deze fase van economi
sche gelijkwaardigheid, waarin de verschillende produktietechnieken wat be
treft de kosten elkaar niet veel ontliepen, lange tijd - dat wil zeggen tientallen 
jaren - kon voortduren. De ondernemer had dus geen economisch criterium 
om een keuze te maken tussen de verschillende alternatieven. De waarde van 
de factorkostenanalyse is in deze situatie beperkt. Weliswaar kan men aange
ven dat aan de economische voorwaarden voor een rendabele produktie was 
voldaan, de beslissing om al dan niet te innoveren kan echter niet vanuit deze 
achtergrond worden begrepen. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat een 
bredere aanpak van het innovatieproces noodzakelijk is. 

Tijdens deze fase van gelijkwaardigheid hadden de ondernemers een be
paalde speelruimte in hun keuzen tussen de verschillende technieken. Bij ge
brek aan economische criteria moesten zij zich door andere overwegingen la
ten leiden. Recent is er dan ook voor gepleit om het ondernemersgedrag als 
vierde factor naast kapitaal, arbeid en grondstoffen in de beschouwingen mee 
te nemen? In het onderzoek naar de innovaties in de katoendrukkerijen en 
-ververijen wordt aan dit aspekt uitvoerig aandacht geschonken. 

Een ander belangrijk probleem bij de economische benadering is, zoals eer
der is gesteld, dat men de techniek als een gegeven beschouwt. De belangrijk
ste technische ontwikkelingen vonden in het buitenland plaats. Nederland 



INDUSTRIALISEREN EN INNOVEREN 19 

liep achter bij deze ontwikkelingen en moest daarom bij de toepassing van 
nieuwe produktiemethoden een beroep doen op het buitenland. Volgens het 
gangbare beeld vond de verspreiding van de techniek in Nederland in de ne
gentiende eeuw dan ook plaats door de diffusie van kant en klare innovaties, 
die men van elders kon overnemen. Deze nieuwe produktiemethoden waren 
al in de praktijk beproefd; het was daarom eenvoudig om de resultaten te ver
gelijken met de oude ambachtelijke produktie. Het is echter zeer de vraag, of 
technische vernieuwingen hier ten lande klakkeloos konden worden overge
nomen. Veelal verschilden de omstandigheden, waarin nieuwe machines 
werden toegepast, ontbrak geschoold personeel, waren aanpassingen in de 
arbeidsorganisatie vereist, enz. 

In dit onderzoek komen nu ten aanzien van de innovaties in de katoendrukke
rijen en -ververijen de volgende probleemstellingen aan de orde. Op de eerste 
plaats is onderzocht, of zich inderdaad een fase heeft voorgedaan, waarin oude 
en nieuwe techniek naast elkaar een toepassing vonden en hoe lang deze pe
riode heeft geduurd. Het gaat hierbij om het verloop van innovatieprocessen, 
waarbij datering, herkomst en verschillende stadia van ontwikkeling worden 
opgespoord. 

Op de tweede plaats is getracht de bijdrage van de factorkostenanalyse aan 
het industrialisatiedebat op zijn waarde te schatten. In hoeverre werden er 
kostenvergelijkingen tussen produktiemethoden gemaakt en wat waren de 
resultaten hiervan. Globaal gaat het om de economische voorwaarden voor 
innovaties. Het uitgangspunt van deze kostenanalyses zijn de afwegingen, die 
de fabrikanten zelf maakten. 

De derde probleemstelling betreft de rol van de ondernemer in het innova
tieproces. Door welke overwegingen hebben de ondernemers zich laten lei
den bij het doorvoeren van innovaties; gaven hierbij de economische argu
menten de doorslag, hadden andere, bijvoorbeeld, technische argumenten een 
beslissende invloed, ofliet men zich leiden door het geloof in de vooruitgang? 
Hoe pasten deze keuzen binnen de ontwikkeling van het bedrijf, waar zij 
werkten? Ging het hierbij om incidentele beslissingen of ontwikkelden de fa
brikanten strategieën ten aanzien van technische vernieuwingen, die het be
leid van een bedrijf bepaalden? 

Op de vierde plaats is onderzocht, in hoeverre het gerechtvaardigd is om 
de techniek als een gegeven te beschouwen. Door nauwkeurig te bekijken, 
hoe technische vernieuwingen werden geïntroduceerd, welke problemen zich 
hierbij voordeden, welke aanpassingen hierbij waren vereist, is deze veronder
stelling getoetst. Bij deze processen speelde vooral de technici in de bedrijven 
een belangrijke rol. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de functie van 
technische specialist en van ondernemer vaak in één persoon war.en verenigd. 

Bij het verloop van de innovaties, de kostenoverwegingen, het onderne
mersgedrag en de ontwikkeling van de techniek tijdens de diffusie staat even
eens het kennisaspekt centraal. Waar haalden ondernemers en technici hun 
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kennis vandaan, op welke wijze maakte men zich deze kennis eigen, welke me
chanismen van kennisoverdracht hebben een rol gespeeld, op welke wijze ver
taalde men die kennis naar de problemen en specifieke omstandigheden in het 
bedrijf en wat was de uitkomst van deze processen? Op grond van welke infor
matie namen ondernemers hun beslissingen. Gingen ze hiervoor zelf naar het 
buitenland, afhaalden ze technische specialisten naar Nederland, lazen ze tijd
schriften en handboeken, stuurden ze hun zonen naar het buitenland, of ver
trouwden ze de belangrijke posities in het bedrijf aan buitenstaanders toe? Hoe 
het verwerven, ontwikkelen en toepassen van kennis in de Nederlandse ka
toendrukkerijen en -ververijen verliep, is de vijfde probleemstelling. 

Het gaat hierbij niet alleen om de vraag welke van deze mechanismen van 
kennisoverdracht, -ontwikkeling en -toepassing in de Nederlandse bedrijven 
van belang waren, maar ook om de veranderingen, die hierin in de loop van 
de vorige eeuw optraden. Welke mechanismen werden belangrijker en welke 
daalden in importantie? 

Behalve deze veranderingen in mechanismen is het ook de vraag of de aard 
van de kennis, die werd overgedragen, veranderde. Het gaat hierbij om een 
thema, dat in de techniekgeschiedenis bekend staat, als de verwetenschappe
lijking van de techniek. Volgens gangbare opvattingen zijn in het laatste kwart 
van de vorige eeuw techniek en wetenschap nauw met elkaar verstrengeld ge
raakt. De techniek ontleende in toenemende mate haar kennis aan ontdekkin
gen in de exacte wetenschappen; de technische ontwikkeling werd ook steeds 
afhankelijker van de wetenschappelijke ontwikkeling. Kort samengevat: 
techniek werd toegepaste wetenschap en daarmee hiërarchisch gezien onder
geschikt aan de fundamentele wetenschap, de basis van alle vooruitgang. 

Hoewel deze opvatting over de techniek nog steeds wijd verbreid is, heeft 
recent onderzoek van techniekhistorici en van sociologen en filosofen die zich 
met de relatie tussen wetenschap en techniek hebben beziggehouden, laten 
zien dat er een veel gelijkwaardigere relatie tussen wetenschap en techniek be
staat. Techniek wordt ontwikkeld in een technische gemeenschap, die gebruik 
kan maken van wetenschappelijke vindingen, theorieën en methoden, maar 
ook van bestaande technische kennis of met eigen technische methoden ken
nis kan ontwikkelen. Het proces van kennisontwikkeling in de techniek is 
creatief en constructief. Evenals de wetenschappelijke ontwikkeling wordt 
ook de techniek mede bepaald door de doelen, die zij nastreeft en de omge
ving, waarin zij functioneert. De techniek verdient kortom een afzonderlijke, 
diepgaande bestudering en dient niet als een afgeleide van de exacte weten
schappen te worden beschouwd.10 

Een probleem van veel studies op dit gebied is dat de relatie tussen weten
schap en techniek op een zeer algemeen niveau is onderzocht. De verweten
schappelijking van de techniek blijkt dan uit de opkomst van laboratoria in 
bedrijven, de aanstelling van academici, de opkomst van de technisch-weten
schappelijke opleidingen enz. Wat er nu werkelijk in de bedrijven veranderde, 
welke taak de academici in het bedrijfhadden, wat er veranderde in de oplei-
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ding vanjonge technici, is echter nog pas in enkele studies nader onderzocht.11 

In dit onderzoek is, uitgaande van het werk van de colorist, de belangrijkste 
technicus in een katoendrukkerij, nagegaan of er sprake was van een toene
mende invloed van de wetenschap, in dit geval de chemie. Ook de gevolgen 
voor de verhoudingen binnen het bedrijf, de organisatie van het coloristisch 
werk en de opleiding zijn onderzocht. 

3 Technische innovaties in katoendrukkerijen en turksroodververijen 

In deze studie beperken we ons tot innovaties in het bedrukken en verven van 
katoenen stoffen. Behalve katoen zijn er nog verschillende andere textiele 
stoffen, zoals wol, linnen, zijde en later kunstvezels. In de vorige eeuw was 
katoen echter de belangrijkste grondstof voor de textielindistrieP Naast de 
katoennijverheid bestond er in Nederland ook een omvangrijke wollen stof
fennijverheid, die vooral in Tilburg was geconcentreerd. Tussen het verven 
van wol en dat van katoen bestonden belangrijke verschillen. Over het alge
meen was het verven van wol, die uit dierlijke vezels bestaat, veel eenvoudiger 
dan het verven van katoen, die uit plantaardige vezels wordt vervaardigd. 
Dierlijke vezels hebben de eigenschap, dat zij kleurstoffen vaak direct kunnen 
opnemen, terwijl plantaardige vezels eerst een voorbehandeling nodig heb
ben. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de pogingen, die men in de vorige 
eeuw ondernam om de katoen door bepaalde bewerkingen te 'animaliseren', 
dat wil zeggen beter geschikt te maken voor het opnemen van de kleurstof 
door de katoen de eigenschappen te geven van de dierlijke vezels. De keuze 
voor katoen is ook gedaan, omdat het bedrukken van textiele stoffen vooral 
op katoen plaatsvond, terwijl het bedrukken van wollen stoffen nagenoeg niet 
voorkwam. 

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van het katoenverven en ook 
van het drukken, vormde de introduktie van de synthetische kleurstoffen 
vanafhet midden van de vorige eeuw. Op den duur had dit tot gevolg dat het 
aanbod van kleurstoffen en daarmee van mogelijke kleurschakeringen en 
combinaties van kleuren gigantisch toenam; bovendien werd het toepassen 
van deze kleurstoffen veelal aanzienlijk eenvoudiger. Hierdoor veranderde 
het verven drastisch. Voor het roodverven betekende dit in eerste instantie, dat 
de meekrap en meekrapprodukten, zoals de garancine, werden vervangen 
door de synthetische alizarine. Bij het blauwverven verdrong de synthetisch 
geproduceerde indigo de natuurlijke indigo. In beidenatuurlijke kleurstoffen 
had Nederland grote belangen. Meekrap werd op grote schaal in Zeeland en 
Holland verbouwd; tevens bestond er een aanzienlijke garancine-industrie, 
die de meekrap verwerkte. Door het bezit van Nederlands-Indië, waar indigo 
werd geteeld, had Nederland eveneens belangen in de indigo; indigo was lan
ge tijd een van de belangrijkste produkten van Java. 

Het substitutieproces van de natuurlijke kleurstoffen door de synthetische 
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had voor Nederland dan ook verstrekkende gevolgen. De vervanging van de 
meekrap en de garancine door de synthetische alizarine vond in de jaren '70 
plaats; synthetische alizarine was een van de eerste synthetische kleurstoffen, 
die in Nederland op grote schaal werd toegepast. De introduktie van de syn
thetische indigo vond daarentegen pas rond de eeuwwisseling plaats. In die 
tijd hadden de ververijen en de drukkerijen al een ruim scala van synthetische 
kleurstoffen tot hun beschikking en het substitutieproces van de natuurlijke 
door de synthetische indigo vormde in feite de afsluiting van het proces van 
de verdringing van de natuurlijke kleurstoffen. Aan dit verdringingsproces 
wordt in deze studie aandacht besteed, waarbij de nadruk vooral op de intro
duktie van de synthetische alizarine ligt.13 

De introduktie van de synthetische alizarine had ook grote gevolgen voor 
een speciale wijze van roodverven, die technisch en economisch van belang 
was. Het betreft hier het zogenaamde turksroodverven. Dit gecompliceerde 
en langdurige verfproces, waarvan het eigenlijke roodverven maar een onder
deel was, vormde in technisch opzicht het hoogtepunt van de verftechniek in 
de vorige eeuw. De kwaliteit van turksroodgeverfde doeken en garens was on
overtroffen; dit betrofbehalve de fraaie nuance vooral de echtheid van de kleur 
tegen uitwendige omstandigheden. Over het turksroodverven in Nederland 
en de Nederlandse bedrijven, die zich hierin hebben gespecialiseerd, is nog 
vrijwel niets gepubliceerd. Er zijn bovendien een aantal andere redenen om het 
onderzoek te concentreren op de ontwikkeling van de turksroodververijen. 

Het langdurige en gecompliceerde proces van het turksroodverven was bij 
uitstek een ambachtelijk proces, waarbij de uitkomst van het verven in hoge 
mate afhankelijk was van de ervaring van de meesterverver. In de vorige eeuw 
zijn er voortdurend pogingen ondernomen om dit procédé te vereenvoudi
gen. Als gevolg hiervan en mede door de introduktie van nieuwe grondstof
fen, zoals de synthetische alizarine en vooral de turksroodolie, hebben zich 
grote veranderingen voorgedaan in de wijze, waarop men turksrood verfde. 
Ook groeide het inzicht in de aard van de processen, die plaats vonden tijdens 
het verven. De ontwikkeling van het turksrood is daarom een ideaal onder
werp om veranderingen in de techniek en de rol van kennis en ervaring te 
onderzoeken. 

Een onderzoek naar deze veranderingen was ook uitvoerbaar. Er zijn ver
schillende recepten en beschrijvingen van het verfproces uit Nederlandse be
drijven bewaard gebleven en bovendien bestaat er een omvangrijke literatuur 
op dit gebied, zodat het ook mogelijk was om het onderzoek op het niveau 
van de receptuur en de toepassing hiervan in de produktie uit te voeren. 

De ontwikkeling van het turksroodverven in Nederland valt bovendien na
genoeg helemaal in de periode, waarop dit onderzoek betrekking heeft. Op 
een enkele eerdere poging na vond de introduktie van het turksroodverven 
in Nederland plaats omstreeks 1835 door de verhuizing van de turksroodver
verij van Prévinaire naar Haarlem. Daarna gingen meer bedrijven zich hier
mee bezig houden. Door de hierboven aangegeven ontwikkelingen en door 
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de komst van nieuwe, veel eenvoudiger toe te passen en daardoor goedkopere 
kleurstoffen had het turksroodverven aan het begin van deze eeuw sterk aan 
betekenis ingeboet, waardoor het geleidelijk verdween. 

Wat de katoendrukkerijen betreft hebben wij ons vooral gericht op de gro
tere bedrijven. Er zijn weliswaar talrijke veelal kleine katoendrukkerijen ge
weest, die uitsluitend met de hand drukten en voor de lokale markt werkten, 
maar deze zijn op een enkele uitzondering na in de loop van de vorige eeuw 
verdwenen zonder veel sporen na te laten. De overgang van de ambachtelijke 
produktiewijze naar et;n moderne gemechaniseerde wijze van katoendrukken 
heeft zich uitsluitend binnen de grote katoendrukkerijen voltrokken. In de 
grotere Nederlandse bedrijven bestond vaak zelfs nog lange tijd een hand
drukkerij naast een machinale drukkerij. De vervanging van de handdruk 
door machinale druk, de mechanisering van het katoendrukken, zal eveneens 
uitvoerig aan de orde komen. 

Mechanisering in de negentiende eeuw wordt veelal gelijkgesteld aan de 
introduktie van stoommachines in de fabrieken. Bij het onderzoek naar de 
mechanisering van het katoendrukken richten wij ons echter vooral op de in
troduktie van de drukmachines zelf, omdat dit het belangrijkste onderdeel, 
als het ware het hart van het produktieproces vormde. Stoommachines waren 
vaak al aanwezig en werden ook voor andere doeleinden gebruikt. De intro
duktie van stoommachines en van andere machines, bijvoorbeeld om te was
sen, te stomen, te kalanderen enz. komt slechts zijdelings aan de orde. 

Als men in Nederland over de katoenindustrie schrijft, dan gaat het in de 
meeste gevallen over de bedrijven in het belangrijkste textielcentrum van Ne
derland, Twente. In dit boek komt de Twentse industrie slechts zijdelings aan 
bod. De turksroodververijen en de grotere katoendrukkerijen waren in het 
westen en zuiden van Nederland gevestigd. Deze bedrijven hadden zich ge
heel op de katoenveredeling toegelegd. Geheel anders lag de verhouding in 
de meeste Twentse textielbedrijven. Deze waren begonnen als weverijen. La
ter werden in toenemende mate de andere bewerkingen, zoals het spinnen, het 
bleken, het verven en het drukken in het produktieproces geïntegreerd. Bij het 
verven geschiedde dit al vrij vroeg. De Jonge stelt dat de bedrijfseconomische 
voordelen van de combinatie van een ververij met een weverij zo evident wa
ren, dat in 1890 de ververij als zelfstandige onderneming een uitzondering 
was geworden.14 Voor Twente gold dit zeker, hoewel dit niet inhield dat men 
zich ook op het turksroodverven ging toeleggen. Bij het drukken verliep het 
integratieproces veel langzamer. Een enkel bedrijf, zoalsJannink & Co, begon 
al op het einde van de vorige eeuw met zelf de katoenen stoffen te bedrukken, 
maar op grotere schaal vond dit pas na 1920 plaats. 

Tot slot een opmerking over de periodisering. Niet geheel toevallig valt de 
beschreven periode samen met de geschiedenis van de firma Prévinaire & Co 
in Haarlem. De introduktie van het turksroodverven en van de katoendruk
machines omstreeks 1835 viel samen met de vestiging van enkele grote ka
toenfabrieken in Haarlem en Leiden. Prévinaire was vooral vanwege zijn kun-
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digheid als turksroodverver naar het Noorden gehaald. Gedurende lange tijd 
bleefhet Haarlemse bedrijf op dit gebied toonaangevend. Maar ook als ka
toendrukkerij heeft Prévinaire een belangrijke rol gespeeld. Met name zijn 
pogingen om het imiteren van Javaanse batiks te perfectioneren is van grote 
invloed geweest op de ontwikkeling van de Nederlandse katoendrukkerijen. 
Op dit gebied was Prévinaire ook internationaal toonaangevend. Door de eer
ste wereldoorlog kwam het bedrijfin de problemen. Toen men in 1918 besloot 
om te liquideren trachtten de overige Nederlandse drukkerijen de positie van 
Prévinaire over te nemen. In combinatie met de opkoiilst van de Twentse be
drijven als drukkerijen betekende dit dat omstreeks 1920 de ontwikkeling van 
de Nederlandse katoenveredelingsindustrie een nieuwe fase inging. 

Uit deze overwegingen resulteert de volgende indeling. In hoofdstuk 2 
wordt een korte schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de bedrijfstak 
en de bedrijven gegeven. In hoofdstuk 3 komt de introduktie van de syntheti
sche kleurstoffen aan de orde, waarbij vooral de introduktie van de syntheti
sche alizarine in detail wordt gevolgd. 

De hoofdstukken 4 en 5 beschrijven de ontwikkeling van het turksrood
verven in Nederland. In het eerste hoofdstuk wordt de introduktie van het 
turksroodverven beschreven. Dit is zoveel mogelijk aan de hand van originele 
recepten geschied. Hoofdstuk 5 geeft het verloop van de belangrijkste inno
vaties in het turksrood verven, zoals het invoeren van de synthetische alizarine 
en de turksroodolie. Hierin komt vooral het verschil tussen ververijen en 
drukkerijen naar voren. 

De mechanisering van het katoendrukken is het onderwerp van de hoofd
stukken 6 en 7. De introduktie van de katoendrukmachines onder de bijzon
dere omstandigheden van een uitgebreide protectie door de NHM is het the
ma van het hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 behandelt de concurrentie tussen hand
matige en machinale drukmethodes. Deze ontwikkelingen worden beschre
ven vanuit het perspektief van de katoendrukkerij De Heyder & Co. 

De Nederlandse katoendrukkerijen maakten - wat de mechanisering be
treft - een bijzondere ontwikkeling door. Hetzelfde thema als in hoofdstuk 
7 wordt daarom nu benaderd vanuit de specialisatie van de Nederlandse druk
kerijen op produkten voor de Indische markt. Hoofdstuk 8 geeft een verslag 
van de pogingen, die Nederlandse drukkerijen ondernamen, om de Indische 
batiks zo perfekt mogelijk te imiteren. In hoofdstuk 9 wordt de verschuiving 
in de afzetmarkt van Indië naar Afrika en de gevolgen, die dit voor de produkt 
en produktiemethoden had, weergegeven. 

Een rode draad door al deze hoofdstukken is het werk van ondernemers en 
speciaal van de coloristen in de katoendrukkerijen. De ontwikkelingen in het 
werk, positie en opleiding van de colorist, die vaak ook ondernemer was, 
komt in hoofdstuk 10 aan de orde. Hoofdstuk 11, waarin de conclusies wor
den samengevat, vormt het afsluitende hoofdstuk. 
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KATOENDRUKKERIJEN EN TURKSROODVERVERIJEN 
IN NEDERLAND 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstonden er in Nederland talrij
ke katoendrukkerijen; alleen al in Amsterdam en omgeving waren er in de 
bloeiperiode tussen 1700 en 1750 een tachtigtal drukkerijen. De opkomst van 
de katoendrukkerij hing samen met de invoering van nieuwe drukprocédés 
in de zeventiende eeuw, die uit India afkomstig waren. Na 1750 zette door een 
toenemende concurrentie en door een algehele malaise in de Hollandse nij
verheid het verval in. De laatste drukkerijen legden in de periode van de Fran
se overheersing het loodje.1 Onder koning Willem I werden weer pogingen 
ondernomen om deze bedrijfstak en andere takken van nijverheid nieuw leven 
in te roepen. Een belangrijk instrument hierbij was de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, die in 1824 werd opgericht. Van de politiek van Wil
lem I profiteerden in eerste instantie vooral de bedrijven in de Zuidelijke Ne
derlanden, die deel uitmaakten van het koninkrijk. De afscheiding van België 
betekende voor Nederland, dat de moderne textielindustrie weer verloren 
ging. De pogingen, die na 1830 werden ondernomen om onder auspiciën van 
de NHM in het Noorden een moderne katoennijverheid op te bouwen, heb
ben de ontwikkeling van katoendrukkijeren en -ververijen in Nederland in 
sterke mate vorm gegeven. We beginnen daarom met een korte beschrijving 
van de rol, die de NHM hierin heeft gespeeld. In de tweede paragraafbeschrij
ven we de ontwikkelingen in de bedrijven, die in dit proefschrift aan de orde 
komen. 

1 De NHM en het ontstaan van de moderne katoenverede/ingsindustrie in Nederland 

In de tijd van het Franse keizerrijk onder Napoleon bezetten de Engelsen 
Nederlands-Indië. Deze bezetting duurde slechts kort (1811-1817), maar in 
die periode leerden de Engelsen Java en de andere eilanden van de archipel 
kennen als een potentiële markt voor hun snel groeiende textielindustrie. 
Toen Indië weer in Nederlandse handen kwam, probeerden de Nederlandse 
bedrijven deze markt te veroveren, maar zij konden in eerste instantie niet 
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concurreren met de Engelsen, zelfs niet nadat in 1824 een invoerbelasting van 
25% werd geheven op goederen uit de andere Europese landen. 

Een van de taken van de in datzelfdejaar opgerichte NHM was het stimule
ren van de vaderlandse industrie.2 Aangezien het Zuiden verder was geïndus
trialiseerd, kwam men bij de Vlaamse katoenfabrieken terecht. Enkele proef
zendingen in 1825 gaven een positief resultaat te zien. De NHM-agenten ter 
plaatse verzamelden informatie over patronen, die hier kosteloos aan de fabri
kanten ter beschikking werden gesteld. De pogingen om de industrie te sti
muleren waren in elk geval succesvol: bedroeg het Nederlandse aandeel van 
de totale import van katoenen stoffen op Java en Madura in 1825 nog geen 
13%, in 1829 was het aandeel in de import van gekleurde, geverfde en be
drukte katoenen goederen al opgelopen tot ruim 76%. De afscheiding van 
België echter had tot gevolg dat in één klap de resultaten van deze politiek 
werden uitgewist. Het industriële Zuiden werd gescheiden van zijn afzet
markten en handelskanalen, die in het Noorden lagen. Het aandeel in de im
port van Nederlandse katoen liep dan ook terug tot slechts 2% in 1833. 

Omdat de Noord-nederlandse fabrikanten niet stonden te trappelen om de 
plaats van de Belgische industriëlen in te nemen, zo zij hier al toe in staat wa
ren, moest de directie van de NHM zich bezinnen op andere maatregelen. Zo 
ontstond het plan om in de Hollandse steden met de hulp van Belgische fabri
kanten een of enkele grote fabrieken te vestigen. Dit plan voorzag tevens in 
toentertijd levende behoefte om van de zijde van de overheid iets te doen aan 
de verpaupering van de eens zo welvarende steden als Haarlem en Leiden. De 
directie nam in 1832 kontakt op met haar vroegere vertrouwensman in het 
Zuiden Thomas Wilson, die in de buurt van Brussel een blekerij en appreteer
derij bezat. Wilson kwam in augustus van datjaar met het voorstel, dat hij een 
bedrijfvoor het bleken, verven, drukken en weven zo~ oprichten. Zijn voor
waarde hierbij was dat men hem 200.000 gulden zou voorschieten. 

In de tussentijd was het echter het plan-Wilson op de achtergrond geraakt. 
Voorstellen van de Engelsman Ainsworth om vooral de huisindustrie in 
Twente te stimuleren vielen bij de NHM in goede aarde. Een belangrijk on
derdeel van dit plan was het oprichten van een weefschool om de Twentse we
vers vertrouwd te maken met de schietspoel. Hoewel de NHM veel meer voor 
dit plan voelde, dat ook in economisch opzicht aantrekkelijker was, durfde 
men het toch niet aan om Wilson te passeren. Deze genoot het vertrouwen 
van Koning Willem I; bovendien steunde de invloedrijke minister van Kolo
niën, Van den Bosch, de plannen om de armoede in de steden te bestrijden 
door de vestiging van bedrijven. Uiteindelijk besloot men om de beide plan
nen samen te voegen: het weven zou in de Twentse huisnijverheid plaatsvin
den, terwijl voor het bleken, verven en drukken in Holland fabrieken zouden 
worden opgericht. Daarmee viel de Nederlandse katoennijverheid in geogra
fisch opzicht in twee delen uiteen. Hier vervolgen wij alleen de lotgevallen van 
de katoendrukkerijen en -ververijen. 

Na de Koninklijke goedkeuring van het plan in december 1832 kon men 
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Afbeelding 1. De katoendrukkerij van Thomas Wilson vóór de grote brand van 1837. 
Extra aandacht is besteed aan de machinekamer; de muur hiervan is weggelaten, zodat 
de grote stoommachine goed is te zien. Opvallend zijn ook de kisten linksonder met 
het opschrift NHM. De NHM was de voornaamste afnemer van Wilson. 

beginnen aan de uitvoering. Wilson kreeg in Haarlem van het gemeentebe
stuur een stuk grond in erfpacht. Hij ging meteen aan de slag en bouwde er 
een naar de maatstaven van die tijd zeer grote fabriek. In het voorjaar van 1834 
kwam deze blekerij annex ververij en drukkerij gereed. Een teleurstelling voor 
de stadsbestuurders was dat alle ervaren werklieden uit België kwamen, zodat 
er op de fabriek slechts plaats was voor ongeschoolde, liefst jeugdige arbei
ders. Wilson was niet de enige fabrikant die zich in Haarlem vestigde. Behalve 
met Poelman Fils & Fervaecke, die een spinnerij bezaten, sloot de NHM ook 
een contract af met Prévinaire voor de vestiging van een turksroodververij. 
Deze gecompliceerde en omslachtige wijze van verven werd in Nederland 
niet (meer) toegepast, hoewel de turksroodgeverfde produkten zeer gewild 
waren, zeker ook in Indië. Met de komst van Prévinaire, die geroemd werd 
als een eersteklas vakman, was in de visie van de NHM het gehele scala van 
de katoenveredeling in Nederland vertegenwoordigd. Verzoeken van andere 
fabrikanten, o.a. van de bekende Orangist Van den Berghe, om ook hun be
drijf naar het Noorden te mogen verplaatsen werden afgewezen. 

De politiek van de NHM werd evenwel doorkruist door de plannen van de 
Koning. Deze wilde de Belgische industrie een nieuwe slag toebrengen door 
nog meer industriëlen naar Nederland te lokken. De ruimte hiervoor werd 
gevonden in een uitbreiding van de export van katoenen goederen naar Indië. 
Van den Bosch was hier een groot voorstander van. Hij was ook bereid om 
de financiële verantwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen; de voorwaarde 
was wel dat hij vergaande zeggenschap zou krijgen over de uitbesteding van 
de orders. Onder deze omstandigheden kwamen ook de zogenaamde lijnwa-
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dencontracten tot stand. Het eerste lijnwadencontract bood de Nederlandse 
fabrikanten een bescherming van zo'n 30% ten opzichte van de Engelse pro
dukten. Mede door verzet van Engelse zijde werd dit contract ingetrokken. 
In 1836 kwam een nieuw contract tussen de NHM en overheid tot stand. Dit 
hield in dat op Nederlandse produkten een invoerbelasting van 12 1/2% be
taald moest worden, terwijl op buitenlandse katoenen stoffen 25% werd ge
heven. In het geheim werd overeengekomen om die 12 1/2% invoergeld te res
titueren, zodat het verschil toch 25% bleefbedragen. Tevens verplichtte de di
rektie van de NHM zich om de hoeveelheid katoenen stoffen, die werd uitge
voerd, nog verder te vergroten. Hiermee waren de voorwaarden geschapen 
om nog enkele fabrikanten naar het Noorden te halen; onder hen bevond zich 
de al genoemde Baron Van den Berghe, die de katoendrukkerij De Heyder & 
Co naar Leiden verplaatste. 

Het gevolg hiervan was, dat de opdrachten voor het bedrukken van katoen 
van de NHM over twee grote drukkerijen moesten worden verdeeld. Er vond 
echter nog een verdere verdeling van de opdrachten plaats, omdat men meen
de dat het noodzakelijk was om enkele noodlijdende drukkerijtjes nieuw le
ven in te blazen. Zo kreeg de oude fabriek van Van Marle en Plemp, later 
Plemp van Duyveland, enkele jaren orders. Het bedrijf ging echter al in 1836 
failliet. Ook een 'volkomen vervallen' drukkerijtje op den Overtoom in Am
sterdam kreeg enkele orders, maar ook dit bedrijf slaagde er niet in om tot 
bloei te komen. Een derde initiatief dat gehonoreerd werd, was een pauperfa
briek van de filantroop Bruinsma, die in Leeuwarden probeerde werklozen 
en bedeelden aan werk te helpen. Hij begon ook met katoendrukken, maar 
de resultaten waren niet veelbelovend; na enkele jaren ging het bedrijf ten on
der, waarover de direktie niet al te zeer bedroefd was, getuige de opmerking 
dat Bruinsma te werk ging op een wijze "die onze nijverheid in Oost-Indië 
geen eer kan aandoen".3 De direktie was ook verontwaardigd over het feit dat 
de katholiek Bruinsma alleen geloofsgenoten hielp. 

Rond 1840 begon er een kentering te komen. De overheid werd in toene
mende mate gedwongen om haar verplichting om eventuele verliezen te dek
ken ook na te komen. Zelfs bij een bescherming van 25% werd er verlies ge
maakt op de geëxporteerde goederen; het ongunstigste was de situatie op het 
gebied van de gedrukte goederen. De situatie verslechterde aanzienlijk door 
het mislukken van de oogst in Indië in 1840. Dit leidde tot een vermindering 
van de overheidsinkomsten, waardoor de schatkist in financiële problemen 
raakte. Als gevolg hiervan werd de garantie om eventuele verliezen te dekken 
ingetrokken. De NHM moest de goederen in consignatie gaan verzenden, 
waarbij zij 4% commissie zou krijgen. Als tegemoetkoming aan de protesten 
van de NHM werd wel beloofd om verliezen tot 6% van de uitgezonden 
waarde te zullen vergoeden. Omdat de markt in Indië door de misoogsten to
taal instortte, ontstonden er grote voorraden. Ondanks de verminderde uit
zendingen liepen de verliezen daarom snel op. 

Bij het consignatiesysteem kochten de handelaren de stoffen niet meer zelf 
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Afbeelding 2. De gebouwen van de Kralingsche Katoenmaatschappij aan de Oostzee
dijk in 1911. 

Zij probeerden de doeken voor de fabrikant te verkopen en ontvingen als be
loning daarvoor een vast percentage van de verkoopsprijs. De fabrikant liep 
hierdoor grotere risico's. Vooral bij de goederen voor Indië duurde het -
door de grote afstand en het langzame transport - vaak zeer lang voordat de 
fabrikant zijn geld kreeg. Overigens verstrekten de meeste handelaren wel 
voorschotten. Het consignatiesysteem betekende een belangrijke beperking 
voor massa produktie. De meeste fabrikanten verfoeiden het systeem dan ook. 

Een andere factor die de ontwikkeling van de katoendrukkerijen ernstig 
. belemmerde was het Koninklijk Besluit van 1839. Dit hield in dat met ingang 
van 1 februari 1840 alleen goederen, die geheel in Nederland waren vervaar
digd, aanspraak konden maken op een certificaat van Nederlandse Oor
sprong, waardoor ze in aanmerking kwamen voor het lagere invoerrecht. 
Aangezien de kwaliteit van de in Nederland geweven goederen niet geschikt 
was om te bedrukken, betekende dit een grote strop voor de drukkerijen. In
middels was ook het aantal opdrachten in 1843 al verminderd tot een kwart 
van die in 1839. Door deze combinatie van factoren kwamen de drukkerijen 
ernstig in de problemen. De drukkerij van Wilson werd tijdelijk stopgezet, 
terwijl die van De Heyder slechts gedeeltelijk draaide. 

In 1844 kwam een nieuwe direktie aan het hoofd te staan van de NHM; deze 
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wilde een einde maken aan de verliezen. De uitkomst van de onderhandelin
gen met de regering was dat de lijnwadencontracten en de garanties werden 
afgeschaft. De direktie ging er toe over om een stelsel van inschrijvingen in 
te voeren om zodoende de fabrikanten meer met elkaar te laten concurreren. 
Door manipulaties van Wilson en Prévinaire lukte dit voor de geverfde en be
drukte stoffen voorlopig nog niet. Het duurde tot 1855 'alvorens het stelsel 
van de bijzondere bescherming definitief werd afgeschaft. Het stelsel van de 
differentiële rechten werd pas in 1865 voor het eerst gewijzigd en verdween 
in 1874 geheel. 

Het gevolg van het optreden van de NHM was dus dat het weven van ka
toen geografisch werd gescheiden van de overige bewerkingen. De katoen
veredeling kwam daarbij in eerste instantie in Holland terecht. Deze bedrijven 
waren van begin af aan grootschalige, deels gemechaniseerde fabrieken. Bij 
het wegvallen van de overheidssteun in de vorm van gegar:andeerde opdrach
ten, dienden deze voor Nederlandse begrippen zeer grote fabrieken nieuwe 
wegen te zoeken om in de internationale concurrentie te .kunnen overleven. 
Op de ontwikkelingen van de bedrijven in die periode gaan we in de volgende 
paragraaf kort in. 

2 Katoendrukkerijen en turksroodververijen 

Een van de zeer weinige bedrijven, dat nog uit de bloeiperiode in de zeven
tiende en eerste helft van de achttiende eeuw was overgebleven, was de druk
kerij Non Plus Ultra in Kralingen.4 Dit bedrijf dateerde van omstreeks 1720. 
De Kralingse drukkerij profiteerde ook van de gunsten, die de NHM gul 
rondstrooide. In 1832 stond het bedrijf onder leiding van Van Made en Plemp 
van Duyveland. In 1834 zette de laatste het bedrijf alleen voort, maar al twee 
jaar later ging de fabriek dicht. De opzichter van de fabriek, G. van Sillevoldt, 
slaagde erin met behulp van een krediet uit het Fonds voor de Nationale Nij
verheid het bedrijfin 1839 onder de naam de 'Hollandsche Katoendrukkerij' 
voort te zetten.5 Met een bescheiden produktie wist het bedrijf zich te handha
ven. De leiding van het bedrijf werd geleidelijk overgenomen door de zoon 
van Van Sillevoldt. 

In de jaren zestig kreeg deze katoendrukkerij in Kralingen gezelschap van 
een nieuw bedrijf In 1861 begonnen Blom, de Lange en Braun een katoen
drukkerij. Blom verdween na twee jaar. Het bedrijf ging onder de naam De 
Lange, Braun & Co verder, waarna in 1864 de omzetting plaatsvond in de NV 
De Rotterdamsche Katoendrukkerij .6 Een brand in 1870 betekende de onder
gang van het bedrijf. Braun zette nog in Vlaardingen een nieuwe drukkerij 
en roodververij op, maar binnen enkele jaren vertrok hij naar België. 

De restanten van de Rotterdamsche Katoendrukkerij werden opgekocht 
door Van Sillevoldt. Samen met Kesting bouwde hij een nieuwe, grote druk
kerij, die in 1871 als Van Sillevoldt & Kesting van start ging. Andermaal was 
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het een brand, die de bouw van een nieuwe fabriek noodzakelijk maakte. In 
1882 werd de zaak omgezet in de NV Kralingsche Katoenmaatschappij . In 
1889 en 1896 vonden er aanzienlijke uitbreidingen plaats. Het bedrijf werkte 
vooral voor de export naar de Nederlandse en Engelse koloniën, en verder 
voor markten in Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. In 1920 werkten er 
ongeveer tweehonderd arbeiders. De grote depressie betekende het einde van 
de KKM. In 1932 ging het bedrijf failliet. 

Een tweede belangrijke katoendrukkerij, die al uit de achttiende eeuw da
teerde, was De Heyder & Co. Peter J acob de Heyder was in 175 7 een weverij 
in Lier in de nabijheid van Antwerpen begonnen? Later werd het bedrijf uit
gebreid met een katoendrukkerij; dit werd het belangrijkste onderdeel van De 
Heyder & Co. In 1835 werd het bedrijf, dat toen eigendom was van baron Van 
den Berghe, naar Leiden verplaatst. De bedrijfsleiders waren Ten Sande en 
Van Ael. Ten Sande begon omstreeks 1840 voor zichzelf, maar deze poging 
strandde al snel in de ongunstige omstandigheden in het begin van de jaren 
veertig.8 

Toen Van Ael in 1846 overleed, verkeerde het bedrijf in een desolate toe
stand. Twee zwagers, Van Wensen en Driessen, namen de drukkerij over. Van 
Wensen kwam uit Leiden, Heinrich Driessen was een textielhandelaar en -fa
brikant uit Bochold, die ook een vestiging in Aalten had. Een zoon van Hein
rich Driessen, Louis, werd de nieuwe direkteur. Onder zijn leiding groeide 
het bedrijf uit tot een grote drukkerij, turksroodververij en weverij. Een grote 
brand in 1861 betekende slechts een korte onderbreking in de ontwikkeling; 
uit eigen middelen bouwde men het bedrijf opnieuw op. Op het hoogtepunt 
in de jaren zestig en zeventig werkten er tussen de acht- en negenhonderd 
mensen. De vennootschap tussen Van Wensen en Driessen werd in 1874 ont
bonden. De familie Driessen nam het gehele bedrijf over. De drukkerij was 
volledig eigendom van Heinrich en Louis, terwijl in de weverij ook verschil
lende andere familieleden aandelen bezaten. 

In 1887 werd het bedrijf omgezet in de NV de Leidsche Katoenmaatschap
pij. Het nominale kapitaal bedroeg f 1.200.000; hiervan was echter slechts 
driekwart gestort. De aandelen waren vrijwel volledig in handen van de fami
lie Driessen en aangetrouwde verwanten. Vanaf 1889 waren de beide zonen 
van Louis Driessen, Felix en Carl, direkteur, waarbij Felix (1855-1936) alge
meen direkteur was en de drukkerij voor zijn rekening nam, terwijl Carl de 
leiding had over de weverij. Het bedrijf maakte, zeker na een brand in 1897, 
een moeilijke periode door. Andere katoendrukkerijen breidden in deze pe
riode aanzienlijk uit. Regelmatig vroeg men zich bij de LKM af, of het wel 
wenselijk was om de NV te continueren. De liefde voor het vak en de verbon
denheid van de familie met het bedrijf gaven de doorslag. Na een laatste voor
spoedige periode op het einde van de jaren twintig, viel ook voor de LKM 
in de jaren dertig het doek. De produktie werd in 1932 stopgezet en vier jaar 
later werd het bedrijf verkocht? 

Een derde bedrijf was de Haarlemsche Katoenmaatschappij. Deze kwam 



32 GEERT VERBONG 

voort uit het bedrijf vanJ.B.T. Prévinaire (1783-1854), die in 1819 samen met 
een zekereSenyin de omgeving van Brussel een turksroodververij en -druk
kerij was begonnen. Speciaal vanwege zijn expertise op dit terrein haalde de 
NHM hem naar Nederland. Nadat het smokkelen van bedrukte doeken uit 
België naar Haarlem aan het licht was gekomen, besloot Prévinaire zijn Belgi
sche fabrieken te sluiten en zich te concentreren op zijn Nederlandse vestin
gen. Behalve de fabriek in Haarlem had Prévinaire eind jaren dertig ook veel 
thuiswevers in Brabant in dienst. Hij nam in 1842 ook de spinnerij van Poel
man in Haarlem over, maar deze werd later weer afgestoten. Prévinaire werd 
de belangrijkste leverancier van de NHM op het gebied van de turksrode goe
deren en later ook wat betreft bedrukte doeken.10 

De oprichter J.B.T. Prévinaire, was een zeer innovatieve ondernemer; hij 
had in Nederland verschillende octrooien op zijn naam staan. Toen hij in 1854 
overleed, werd hij opgevolgd door zijn zoon M.P.T. Prévinaire, die zich voor
al onderscheidde in zijn pogingen om batiks te imiteren. Naast de roodverve
rij werd de produktie van imitatiebatiks het belangrijkste onderdeel van het 
bedrijf. In 1875 werd het bedrijf omgezet in de Haarlemsche Katoenmaat
schappij; deze was in tegenstelling tot bijvoorbeeld de KKM en de LKM geen 
NV De zwager van Prévinaire jr.,Jhr. C. van de Poll, werd in de jaren tachtig 
in de directie opgenomen. Het bedrijf maakte in die tijd een diepe crisis door. 
Van de vele honderden werknemers, die het bedrijf in de beginperiode in 
dienst had, waren er nog maar een goede honderd overgebleven. Vanaf het 
einde van de jaren tachtig zette echter een periode van ongekende expansie in. 
De roodververij werd opgedoekt en men specialiseerde zich geheel en al op 
produkten voor de niet-europese markten, waarbij met name West-Afrika 
steeds belangrijker werd. De eerste wereldoorlog betekende het einde. Door 
de belemmering van de export kwam de produktie tot stilstand; in 1918 
besloot men te liquideren.11 

De eerste Belgische fabrikant, die na 1830 naar Haarlem kwam, was Tho
mas Wilson. Hij richtte een gloednieuwe drukkerij in, die echter in de begin
jaren door tegenslagen werd geteisterd. Een storm in 1836 berokkende grote 
schade; in april1837 brandde een gedeelte van de fabriek af. Behalve in de be
ginjaren was de drukkerij nooit een groot succes. Wilson was op de eerste 
plaats bleker van beroep en op dat gebied deed hij goede zaken. Ook Wilson 
handelde voornamelijk met de NHM; in de jaren veertig en vijftig werkte hij 
door het geringe aantal orders van de NHM dan ook ver beneden zijn capaci
teit. In 1857 ondernam Wilson een vreemde manoeuvre: hij gaf de exploitatie 
van zijn bedrijfin handen van Bavink, die een blekerij in Almelo had. Na en
kele jaren kwam het bedrijfweer in handen van Wilson, maar al in 1870 werd 
de drukkerij aan Prévinaire verkocht, terwijl de blekerij twee jaar later werd 
gesloten.13 

Alle tot nu toe beschreven drukkerijen waren in de Hollandse steden geves
tigd. In het zuiden en met name in Brabant waren ook een aantal textielcentra. 
Voor de katoennijverheid was Helmond het belangrijkste centrum. In 1802 
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vestigde zich de familie Sutorius in Helmond. Jan Willem Sutorius was tex
tieldrukker van beroep. De zoon van J.W. Sutorius, Peter Sutorius, sloot in 
1843 een commanditaire vennootschap met de Amsterdamse koopman Pi eter 
Fentenervan Vlissingen. Deze vennootschap werd in 1844 ontbonden. Suto
rius verkocht zijn aandeel in het bedrijf aan Van Vlissingen. Na nog twee jaar 
als vertegenwoordiger voor Van Vlissingen te hebben gewerkt, vertrok hij 
naar Weesp, waar hij opnieuw een ververij begon. De oprichting om een grote 
NV voor het drukken van batikgoederen op te richten, was echter een misluk
king.14 

Pieter Fentenervan Vlissingen overleed in 1844. Zijn zoon, eveneens Pieter 
geheten, begon in 1846 Van Vlissingen & Co. In 1852 werd FrederikJacob 
Marthijsen als vennoot in het bedrijf opgenomen. Vanafhet begin van de jaren 
vijftig maakte de drukkerij een grote expansie door.15 Een moeilijke periode 
brak aan toen Pieter Fentenervan Vlissingen (2) in 1868 overleed.16 Tijdelijk 
werd de Zwitser C.H. Deutsch als technisch direkteur aangetrokken. De 
oudste zonen van Van Vlissingen en Matthijsen, respektievelijk Pi eter Fente
ner van Vlissingen (3) en Jan Matthijsen, gingen in Zürich studeren aan de 
'Eidgenössische Polytechnische Schule'. Na hun studie namen zij de leiding 
van het bedrijf over. Deze bleef tot ver in de twintigste eeuw in handen van 
de beide families. Rond de eerste wereldoorlog kwam de vierde generatie Fen
tener van Vlissingen in het bedrijf. 

Evenals vrijwel alle andere katoendrukkerijen werd ook Van Vlissingen & 
Co in de negentiende eeuw door branden getroffen. In 1883 werd het groot
ste gedeelte van het bedrijf door vuur verwoest. Katoendrukkerijen waren 
door de aanwezigheid van grote hoeveelheden katoen, de hoge temperaturen, 
de gasverlichting e.d zeer brandgevaarlijk. Het noodlot trofWilson in 1837, 
De Heyderin 1861 en 1897, De Rotterdamsche katoendrukkerij in 1870, Sille
voldt & Kesting in 1881. Een brand bood de fabrikanten meestal de mogelijk
heid om het bedrijf groter, ruimer en beter ingericht voort te zetten. Bij Van 
Vlissingen schafte men na 1883 bijvoorbeeld een automatische Sprinkler 
brandblusser aan. 

Van Vlissingen & Co produceerde zowel voor de Europese markt als voor 
de Aziatische markten, met name in Indië. Vanafhet aantrekken van de con
junctuur in het begin van de jaren negentig, groeide het bedrijf uit tot de 
grootste drukkerij van Nederland met rond de duizend werknemers. Na de 
eerste wereldoorlog, waarin het bedrijf werd omgezet in een NV, werd boven
dien geleidelijk de positie van de HKM overgenomen. Deze drukkerij bestaat 
nog steeds. Onder de naam Vlisco b.v. wordt vrijwel uitsluitend voor de Afri
kaanse markt geproduceerd.17 

De enige grotere drukkerij, die in het midden van de vorige eeuw in het 
Twentse textielgebied werd geëxploiteerd, was de drukkerij van Zehender 
Traus & Co. Zehender Traus had in 1842 een door de Amsterdamse koopman 
Kerstiens begonnen bedrijf overgenomen. Behalve een drukkerij en ververij 
omvatte het bedrijf ook een bontweverij . In 1849 werd een stoommachine in 
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de fabriek geïnstalleerd. Nadat de weverij naar Hengelo was overgebracht, 
bleef er een drukkerij en ververij over, waar maximaal 30 arbeiders werkten. 
Toen Gelderman in 1874 de fabriek overnam, was deze alleen geïnteresseerd 
in de blauwververij. Waarschijnlijk vervaardigde Zehender Traus ook voor
namelijk blauwe geverfde en bedmkte doeken.18 

Een ander bedrijf, waar op kleine schaal werd gedrukt, was de onderne
ming van C. Roessingh. Omstreeks 1870 werd in de fabriek van Roessingh 
o.a. voor het verven en drukken een stoommachine in gebruik genomen. Pas 
rond de eeuwwisseling werd de drukkerij belangrijker. In 1898 was het be
drijf omgezet in de NV Maatschappij voor Textielindustrie. Vanaf die tijd 
werd de fabriek geleidelijk naar Veenendaal verplaatst. In 1912 werd daar een 
grote, modern ingerichte drukkerij in bedrijf genomen.19 

Een voorloper onder de Twentse bedrijven wat betreft de integratie van het 
drukken in het produktieproces, was GerhardJannink & Co. Omstreeks 1896 
schafte dit bedrijfhaar eerste drukmachines aan en begon de grote drukkerij
en vooral op het terrein van de drills te beconcurreren. De andere bedrijven 
volgden pas na de eerste wereldoorlog. Een uitzondering hierop vormde de 
Twentse firma Van Delden, die net over de grens, in Gronau, in 1898 zijn 
drukkerij belangrijk uitbreidde. 

De laatste drukkerij, die een rol van betekenis speelde, was Ankersmit, later 
de Deventer Katoenmaatschappij. Ankersmit - van oorsprong een weverij 
- bezat al van oudsher een blauwververij. In de jaren negentig had men ook 
een kleine handdrukkerij, maar vanwege de slechte resultaten werd deze om
streeks 1900 opgedoekt. In 1910 besloot men een compleet nieuwe drukkerij 
te bouwen, die zich geheel moest toeleggen op de produktie van doeken voor 
West-Afrika. Dit werd een groot succes. Na de eerste wereldoorlog werd An
kersmit samen met Van Vlissingen de toonaangevende producent op dit ge
bied. Na de tweede wereldoorlog werden beide bedrijven in de Gamma-Hol
ding ondergebracht. De concentratie van de drukactiviteiten in Helmond be
tekende het einde van Ankersmit. 

Van de grotere katoendrukkerijen zijn vooral Prévinaire en De Heyder ook 
als turksroodververij van belang geweest.20 Prévinaire werd juist vanwege zijn 
deskundigheid als turksroodverver naar Holland gehaald. Maar ook bij De 
Heyder begon men op het einde van de jaren dertig met de produktie van 
turksrode doeken en garens. Met de ondergang van de fabriek in 1844 en 1845 
werd de roodververij tijdelijk gesloten, maar onder de nieuwe direktie kwam 
de produktie al weer spoedig op gang. Tot de sluiting van de roodververij in 
1884 was de turksroodververij een belangrijk onderdeel van het bedrijf D e 
ontwikkelingen, die in de roodververij van De Heyder plaatsvonden, worden 
uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5. 

Een andere concurrent werd de firma Prince & Co. Dit bedrijf was in Haar
lem gevestigd, maar toen er een aantal grote textielfabrieken naar Haarlem 
kwamen in het begin van de jaren dertig, vertrok Prince naar het nabij gelegen 
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Beverwijk. Prince & Co werd naast De Heyder een belangrijke concurrent 
van Prévinaire op dit gebied. In 1850 besloot de eigenaar echter zijn bedrijf 
te verkopen aan Koop mans, die de ververij nog enkele jaren voortzette, maar 
al spoedig kwam het bedrijfin de problemen en op het einde van de jaren vijf
tig werd het opgedoekt. 

Het centrum van het turksroodverven verschoof in de tweede helft van de 
negentiende eeuw geleidelijk naar Helmond en omgeving. In Aarle-Rixtel 
hadden twee Duitse ververs, Deussen en Röder, rond 1830 een katoenververij. 
G.W. Kaulen, die een tijdlang in deze ververij werkte, stond aan de basis van 
de Helmondse turksroodververijen. In 1849 slaagde hij er in om met de ver
mogende Amsterdammer Carp een roodververij te beginnen. Na tien jaar 
werd de vennootschap ontbonden en startte Carp een eigen roodververij. 
Ook Kaulen ging met nieuw kapitaal verder. Later kwam er nog een derde 
grote turksroodververij, Swinkels. De firma Swinkels, van oorsprong een 
apprêteerbedrijf, groeide al spoedig uit tot de grootste turksroodververij in 
Nederland. Zowel Kaulen, Carp als Swinkels hielden zich tot de eerste we
reldoorlog voornamelijk bezig met rood verven. Daarna werden andere acti
viteiten steeds belangrijker. Zo schakelde Carp tijdens de oorlog over op de 
produktie van naaigarens. 

Behalve deze drie Helmondse bedrijven waren er nog enkele andere bedrij
ven, die zich kortere oflangere tijd met het turksroodverven bezighielden. De 
belangrijkste was de ververij van de gebroeders Janssens in Herten, nabij 
Roermond. Het ontstaan van deze kleine, zeer gespecialiseerde bedrijfstak van 
turksroodververijen wordt uitvoerig in hoofdstuk 4 behandeld. De ontwik
kelingen, die de positie van het turksroodverven hebben ondergraven en uit
eindelijk tot het verdwijnen van dit specialisme binnen de katoenververij heb
ben geleid, zijn het onderwerp van hoofdstuk 5. 



lil 

DE INTRODUKTIE VAN DE SYNTHETISCHE KLEURSTOFFEN 

1 Natuurlijke en synthetische kleurstcif.fen 

De ontdekking van het anilinepurper door W Perkin in 1856 en de introduk
tie van deze nieuwe kleurstof op de markt in december 1857 markeerden het 
begin van een drastische verandering op het gebied van de produktie en toe
passing van kleurstoffen. Op basis van het uit koolteer bereide aniline ont
stond in enkele jaren tijd in Engeland, Frankrijk en iets later in Duitsland en 
Zwitserland een geheel nieuwe industrietak, die een hele reeks nieuwe kleur
stoffen produceerden, zoals het fuchsine, het azaleïne, anilinerood, aniline
violet, anilineblauw en nog vele andere. Aan de geschiedenis van deze kleur
stoffen en de opkomst van de synthetische kleurstofindustrie is in de litera
tuur uitvoerig aandacht besteed.1 Door de nadruk op de nieuwe kleurstoffen 
wordt vaak de suggestie gewekt, dat het succes van de anilinekleurstoffen en 
van de kleurstofindustrie heeft geleid tot een snelle verdringing van de na
tuurlijke kleurstoffen en tot een volledige omwenteling van het verven en het 
drukken van stoffen. In werkelijkheid was de situatie een stuk gecompliceer
der. 

Op de eerste plaats was de markt van de natuurlijke kleurstoffen al langer 
in beweging. De belangrijkste natuurlijke kleurstoffen waren de meekrap, de 
indigo, de sumak en de galnoten, verschillende soorten verfhout, zoals Cam
pèchehout, Fernambuk en quercitron, en verder cochenille en orseille. 
Meestal kwamen deze kleurstoffen in een tamelijk onbewerkte vorm in de 
handel. De meekrapwortels werden gedroogd, gezuiverd en gemalen; verf
hout werd geraspt etc. Dit hield in dat deze kleurstoffen slechts een klein per
centage aan kleurende bestanddelen bevatten en daarnaast een grote hoeveel
heid andere stoffen, die onnodig of zelfs schadelijk waren voor de kleur bij 
het verven of drukken. Vanaf de jaren '40 ging men er steeds meer toe over 
de kleurstoffen te bewerken, zodat het kleurend vermogen van deze prepara
ten toenam en bovendien het gebruik in de praktijk eenvoudiger werd. Zo 
maakte men van meekrap garancine, die een driemaal zo groot kleurend ver
mogen had als de meekrap; daarnaast haalde men uit de meekrap een aantal 
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extrakten, waaruit nog meer ongewenste stoffen waren verwijderd. Ook van 
de verfhouten verschenen extrakten op de markt; het extrakt van orseille, dat 
de naam Frans purper kreeg, concurreerde eindjaren vijftig met het aniline
purper van Perkin.2 

Bovendien waren de anilinekleurstoffen niet de eerste synthetische 
kleurstoffen, die op de markt kwamen. Ze werden voorafgegaan door het 
pikrine-zuur (geel) en vooral door het murexide, dat uit Peruaanse guano 
werd bereid.3 Deze guano werd in de jaren vijftig in steeds grotere hoeveelhe
den naar Europa vervoerd. Hierdoor werd de produktie van murexide econo
misch gezien aantrekkelijker. Van 1855 tot 1860 maakte het gebruik van mu
rexide opgang; daarna werd het snel verdrongen door de fuchsine. Deze nieu
we kleurstoffen werden aanvankelijk vanwege de hoge prijs alleen gebruikt 
voor luxe-goederen. Dit betrof vooral de mode-gevoelige artikelen; hiervoor 
waren de heldere kleuren, die men met de anilinekleurstoffen wist te realise
ren, bijzonder geschikt.4 De bestendigheid van deze kleuren liet echter vaak 
te wensen over, zodat voor de gewoneproduktenen voor de artikelen, die een 
hoge mate van kleurechtheid vereisten, de natuurlijke kleurstoffen weinig 
concurrentie te duchten hadden. In feite schiepen de anilinekleurstoffen voor 
een deel hun eigen markt. Deze situatie veranderde toen de struktuur van ali
zarine, de rode kleurstof, die in verschillende planten voorkwam, werd ont
dekt en men in 1869 in Duitsland en Engeland tot de industriële produktie 
van deze belangrijke kleurstof overging. Dit synthetische produkt concur
reerde rechtstreeks met de van de meekrap afgeleide produkten. Een andere 
groep kleurstoffen, die in de jaren tachtig belangrijk werden, waren de Azo
kleurstoffen.5 

In dit hoofdstuk trachten we de introduktie van de synthetische kleurstof
fen in Nederland te traceren en te dateren. Allereerst betreft dit de produktie 
en de toepassing van de anilinekleurstoffen. Deze innovaties hebben in Ne
derland niet zoveel sporen achtergelaten. Met de introduktie van de syntheti
sche alizarine kwam hier verandering in. Dit betekende een rechtstreekse be
dreiging voor de positie van Nederland als belangrijke leverancier van mee
krap en garancine. Bovendien werden deze produkten op grote schaal toege
past in de roodververijen en de katoendrukkerijen. Van een aantal bedrijven 
kan in detail worden nagegaan hoe men met dit nieuwe produkt in aanraking 
kwam, hoe men erop reageerde en onder welke omstandigheden en voor
waarden het substitutieproces tot stand kwam. Na de introduktie van de syn
thetische alizarine volgden geleidelijk allerlei andere kleurstoffen; de natuur
lijke kleurstoffen ruimden hierbij het veld. Aan de hand van handelsstatistie
ken kan worden achterhaald, wanneer dit substitutieproces van de natuurlijke 
door de synthetische kleurstoffen plaats vond; tevens krijgen we hierbij een 
indruk op welke schaal in Nederland kleurstoffen werden gebruikt en hoe dit 
veranderde in de loop van de tijd. 
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2 De produktie van anilinekleurstoffen in Nederland 

Terwijl in Duitsland de anilinefabrieken als paddestoelen uit de grond scho
ten, gebeurde er in Nederland vrijwel niets op dit gebied. In het verslag van 
de Algemene Nationale Tentoonstelling te Haarlem in 1861, dat werd gepu
bliceerd in het Nieuw Tijdschrift, werden in de rubriek 'Bewerking van nieu
we grondstoffen' enkele produkten genoemd, die uit steenkoolteer waren ge
maakt. Deze waren tentoongesteld door Grotheen Van Maanen uit Utrecht 
en door G.J. Jacobson A Bz. uit Goes.6 Jacobson (1828-1883) was apotheker 
van beroep. Na o.a. een tijdje als scheikundig assistent in het scheikundig la
boratorium van het Athenaeum in Deventer te hebben gewerkt, werd hij in 
1859 benoemd tot direkteur van een garancinefabriek in Goes? Misschien ex
perimenteerdeJacobson in het laboratorium van zijn garancinefabriek. Op de 
wereldtentoonstelling te Londen in 1862 exposeerde de firma Verhagen & Co 
uit Goes met een koolteerprodukt, het pikrine-zuur.8 Een combinatie van de
ze gegevens leidt tot de veronderstelling dat Jacobson bij Verhagen werkte. 
In 1863 vertrok hij vanuit Goes naar Capelle aan de I]ssel; waarschijnlijk ging 
hij naar de garancinefabriek van Salomonsen & Co. Lang bleefhij daar niet, 
aangezien hij enkelejaren later zijn oorspronkelijk beroep, dat van apotheker, 
weer opnam. Voor zover bekend hebben nochJacobson noch Verhagen zich 
verder nog met de produktie van anilinekleurstoffen bezig gehouden. 

De fabriek van scheikundige produkten Grothe en Van Maanen was in 
1858 door Dietrich Grothe opgericht. Peter Dietrich Grothe (1806-1887), af
komstig uit Westfalen, studeerde aan een technische school in Berlijn. Na zijn 
examen werd hij leraar en later direkteur van de 'Höhere Gewerbe-Schule' in 
Hagen. In 1850 werd hij door de Utrechtse hoogleraren Mulder, Bakeen Van 
Rees naar Utrecht gehaald om direkteur te worden van de nieuwe Technische 
School. Na de totstandkoming van de HBS nam het aantalleerlingen sterk 
af, wat de aanleiding was om de school op te heffen. Grothe werd tot hoogle
raar in de mechanische technologie in Delft benoemd.9 In de tussentijd richtte 
hij ook een chemische fabriek op. Omstreeks 1860 associeerde Grothe zich 
met Van Maanen. Ook Grothes zoon Carl werkte in het bedrijf; deze nam de 
taak van zijn vader over, toen deze in verband met zijn benoeming tot hoogle
raar naar Delft verhuisde. 

Grotheen Van Maan en produceerden onder andere creosootolie, benzol en 
een aantallakken voor het verven van hout en metaal. De grondstof was de 
koolteer, die geleverd werd door de gasfabrieken. Na enige tijd waagde men 
ook een poging op het gebied van de anilinekleurstoffen. Dit blijkt uit een 
verslag over de Algeroeene Tentoonstelling van Nederlandse Nijverheid te 
Amsterdam in 1866. In de klasse 'Scheikundige zelfstandigheden' werd over 
Grothe en Van Maanen gezegd: 

"Eervolle vermelding, voor ingezonden deugdelijk lak uit steenkoolteer. Zeker 
zouden de tentoongestelde anilinekleuren eene grootere onderscheiding zijn waar
dig geweest, indien bewezen ware dat zij fabriekmatig en in het groot worden 
bereid."10 
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Waarschijnlijk is het bij deze poging gebleven; er is verder niets bekend over 
de produktie van anilinekleurstoffen bij Grothe en Van Maanen. Het bedrijf 
heeft tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw bestaan. 

Uit deze beginfase van de synthetische kleurstoffenindustrie zijn ons geen 
andere fabrieken in Nederland bekend, die met de produktie van kleurstoffen 
zijn begonnen. Pas in 1888 werd in Amersfoort de fabriek van Piek, Lange 
& Co opgericht. Piek was vanwege octrooigeschillen Duitsland ontvlucht en 
zocht in het octrooivrije Nederland zijn toevlucht. Martin Lange was de 
scheikundige in dit bedrijf. Hij had verschillende octrooien op nieuwe kleur
stoffen in Duitsland op zijn naam staan.11 Een ander bedrijf, dat zich toelegde 
op de produktie van kleurstoffen was de Nederlandsche Verf- en Chemica
liënfabriek, die in 1897 in Delft werd opgericht. De uit Mulhouse afkomstige 
Gustave Kuilman begon dit bedrijf samen met de Duitse scheikundige Martin 
Rapp. Tevoren hadden zij zich in Rotterdam enkele jaren beziggehouden met 
de produktie van onder andere vedhoutextrakten.12 Opvallend is dat bij al de
ze bedrijven buitenlandse - met name Duitse - scheikundigen en fabrikan
ten waren betrokken. 

3 De toepassing van de anilinekleurstqffen 

In hoeverre hebben nu de anilinekleurstoffen in Nederland een toepassing ge
vonden in de katoenververijen en -drukkerijen? Voor de ververijen gold dat 
de anilinekleurstoffen niet konden concurreren met de natuurlijke kleurstof
fen. De eigenschappen van anilineblauw bleven ver achter bij die van de indi
go, terwijl anilinerood, fuchsine en dergelijke het in kwaliteit, echtheid en in 
het begin zeker ook in prijs af moesten leggen tegen de uit de meekrap gewon
nen kleurstoffen. In de katoendrukkerijen lag de situatie enigszins anders. 
Voor een belangrijk deel waren de katoendrukkerijen ook ververijen. De 
beitsmiddelen voor het verven met meekrap en reserves voor het verven met 
indigo werden gedrukt; hierna werden de doeken respektievelijk rood- of 
blauwgeverfd. De op deze wijze ontstane patronen konden eventueel met an
dere kleuren worden ingevuld. Voor deze toepassingen kwamen de aniline
kleurstoffen niet in aanmerking. Bij een gedeelte van de produkten werden 
de kleuren echter in één keer gedrukt; het ging hierbij vooral om de artikelen, 
die op de rouleau werden gedrukt.13 Hiervoor kwamen de anilinekleurstoffen 
wel in aanmerking. 

Uit de correspondentie van Prévinaire & Co met de NHM is geen enkele 
verwijzing naar deze kleurstoffen te vinden vóór de introduktie van de syn
thetische alizarine in de jaren zeventig. Over de introduktie van de aniline
kleurstoffen bij De Heyder & Co en bij Van Vlissingen & Co kunnen we meer 
in detail iets zeggen. 

De eerste anilinekleurstof, die bij De Heyder werd gebruikt, was het anili
nezwart.14 Dit gebeurde omstreeks 1867. Twee jaar later al had het aniline-
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Afbeelding 3. Pagina uit het receptenboek van Oswald Heubner. Deze proeven met 
anilinekleurstoffen, zoals fuchsine en violet imperiale van Renard Frères et Franc uit 
Lyon, deed Heubner omstreeks 1863. Later ging hij als colorist naar Leiden. 
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zwart zich een vaste plaats had verworven in de drukkerij.t5 De overige ani
linekleurstoffen komen in deze stalenboekjes en calculaties niet voor. Dit 
hoeft niet te betekenen, dat er geen proeven zijn gedaan, maar deze hebben 
in elk geval niet geleid tot toepassingen op grotere schaal. Dat men wel dege
lijk op de hoogte was van toepassingen van anilinekleuren, blijkt uit het re
ceptenboek van Oswald Heubner.16 Dezejonge Pool was in 1863 begonnen 
als leerling-colorist bij Danoenberg und Sohn in Berlijn. Staaltje nr. 29 was 
geverfd met anilinezwart, terwijl de stalen 38 tot 50 allemaal met anilinekleu
ren waren geverfd, zoals Bleu de Lyon (42), Violet de Lyon (43) en Fuchsine 
van Renard Fréres et Franc (49). Deze Heubner was in 1865 bij De Heyder 
gekomen. Door een zwakke gezondheid kwam hij daar nauwelijks aan wer
ken toe. Bij de stalen uit zijn Leidse tijd staan alleen natuurlijke kleurstoffen 
vermeld. Een deel van de verklaring hiervoor is te vinden uit de staaltjes zelf: 
de produkten van Dannenberg, die met de synthetische kleurstoffen werden 
bedrukt, waren zonder uitzondering eenvoudige streepjes-dessins, die waar
schijnlijk op de rouleau werden gedrukt. Deze waren voor de Europese markt 
bestemd. Voor de artikelen van De Heyder gelden de hierboven genoemde 
opmerkingen: ze werden geverfd. Ook werden aan deze artikelen veel hogere 
eisen gesteld wat betreft de echtheid van de kleuren. Door het overlijden van 
Heubner in 1866 bleef zijn receptenbundel in Leiden, maar men heeft er waar
schijnlijk niets mee gedaan. 

De eerste verwijzing naar een andere synthetische kleurstof dan het aniline
zwart is te vinden in een proevenboekje, dat waarschijnlijk door de direkteur 
Louis Driessen werd bijgehouden.17 In het najaar van 1872 werd een proef ge
daan met 'Blumer's nieuw anilineblaauw voor de drukkerij '. De colorist be
schreef de gevolgde werkwijze en liet de uitkomst van de proef zien aan de 
hand van een staaltje, dat "in tint en echtheid met indigo blaauw overeen-

' komt".18 Onder de proef stond vermeld: Twentsche Vereeniging tot Bevorde-
ring van Nijverheid en Handel. Het is niet duidelijk, waar dit op sloeg. Mis
schien op de herkomst van de kleurstof, waarbij de Twentsche Vereeniging 
als tussenpersoon is opgetreden. Uit de calculaties uit 1872 en laterejaren valt 
op te maken, dat dit anilineblauw een enkele maal werd toegepast. In diepe
riode stond de concurrentie tussen de garancine en andere meekrapderivaten 
met de synthetische alizarine echter centraal. 

Bij Van Vlissingen waren vanaf1868 de Zwitsers Conrad Herman Deutsch 
en Friedrich Hayder verantwoordelijk voor de gang van zaken op technisch 
gebied. Deutsch was technisch-direkteur en Hayder colorist. Uit het recep
tenboek van Deutsch blijkt dat men in Helmond in dat jaar, 1868, ook aniline
zwart gebruikte.19 Van andere anilinekleurstoffen was geen sprake. Evenals bij 
De Heyder draaide het wat de invoering van nieuwe kleurstoffen betreft in 
de daaropvolgende jaren vooral om de introduktie van de synthetische 
alizarine. 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat het anilinezwart de 
eerste synthetische kleurstof is geweest, die op redelijk grote schaal toepas-
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sing heeft gevonden. Deze betrofhet drukken van zwart; de toepassing in de 
zwartververij was problematischer.20 Dit was overigens niet zo verwonder
lijk, aangezien er voor de introduktie van het anilinezwart weinig mogelijk
heden bestonden om een duurzaam zwart te realiseren. Anilinezwart had 
daarom geen echte concurrent. De situatie werd duidelijk omschreven in een 
algemeen artikel in Kennis en Kunst: 

"Een groote vooruitgang zal het dus zijn als het gelukt zal zijn het anilinezwart ge
schikt voor de ververij te maken. In het katoendrukken is het anilinezwart reeds 
sedert eenigen tijd bewezen het vastste zwart te zijn, .. "21 

Over het gebruik van anilinekleurstoffen in het algemeen kwam dit tijdschrift 
tot de conclusie: 

"In de katoenververij worden anilinekleuren nog niet veel gebruikt, en houdt men 
zich voor vaste kleuren nog altijd aan de oude verfstoffen. Daarentegen vond de 
katoendrukkerij in deze verveneene menigte vroeger ongekende middelen tot het 
drukken van bonte patronen, het nabootsen va bloemen en bouquetjes enz."22 

Deze conclusies hadden betrekking op de internationale situatie. Voor Ne
derland gold, dat de overige anilinekleurstoffen zeker voor 1872 geen groot
schalige toepassing vonden. De anilinekleuren werden vooral voor modieuze 
stoffen gebruikt, maar op deze markten begaven de Nederlandse bedrijven 
zich in die periode nauwelijks. Hieruit valt te begrijpen dat men niet zo'n grote 
belangstelling voor deze nieuwe kleurstoffen had, wat tot uiting kwam in het 
geringe aantal experimenten. Dit veranderde met de introduktie van de syn
thetische alizarine, wat gevolgen had voor een van de centrale onderdelen van 
de ververijen en drukkerijen, namelijk de roodververij. De opmars van de 
synthetische kleurstoffen in Nederland begon pas goed met de synthetische 
alizarine. 

4 Meekrap en alizarine 

4.1 Meekrap en meekrapderivaten 
De synthetische alizarine vormde een grote bedreiging voor de produkten, 
die uit de meekrap waren bereid. De meekrap leverde van oudsher de belang
rijkste rode kleurstof Zij werd gewonnen uit de wortels van de meekrapplant 
(Rubia Tinctorum). De wortels van deze plant werden in het tweede of derde 
jaar na het zaaien uitgegraven en daarna gedroogd. Kwam de krap ongemalen 
in de handel dan heette ze racine (Nederland) of alizari (Levant). Gemalen krap 
leverde de zogenaamde onberoofde krap op. De meekrapwortel bestond 
slechts voor een klein gedeelte uit kleurstoffen. De Franse chemici Robiquet 
en Colinhadden al in 1828 ontdekt dat het belangrijkste kleurende bestand
deel van de meekrap een stof was, die zij alizarine noemden. Daarnaast bevatte 
de meekrap nog een hele serie andere kleurstoffen, waarvan purpurine de be
langrijkste was. Alizarine en purpurine leverden een karakteristieke rode 
kleur op. Overigens was het bij het verven met meekrap noodzakelijk om een 
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zogenaamd beitsmiddel te gebruiken, dat ervoor zorgde dat de kleurstof aan 
de vezel hechtte. De kleur was afhankelijk van het gebruikte beitsmiddeL 
Voor het roodverven gebruikte men ijzervrije aluin, of een andere alumi
niumhoudende verbinding. Met andere metalen kon men ook bruine, rose, 
violette en paarse kleuren realiseren. 

Omdat de meekrap een groot aantal substanties bevatte, die niet bijdroegen 
tot de kleur of zelfs schadelijk waren, lag het voor de hand dat men wegen 
zocht om deze stoffen te verwijderen. De belangrijkste manier waarop men 
dit realiseerde was door de meekrap met zwavelzuur te behandelen. Dit had 
als resultaat, dat verschillende ongewenste bestanddelen werden opgelost, 
waardoor de hoeveelheid alizarine en purpurine toenam.23 Op deze manier 
kon vrijwel de gehele hoeveelheid kleurstof worden benut, terwijl bij het ver
ven met krap ongeveer een derde van de kleurstof in het verfbad verloren 
ging.24 Op deze wijze ontstonden de volgende produkten: 

garancine; dit produkt verkreeg men door de gemalen krap met verdund 
zwavelzuur te behandelen en gedurende een lange tijd te koken. Daarna 
werd het gewassen en gedroogd. Garancine had een drie tot drieënhalf 
maal zo groot vervend vermogen als gewone krap, maar de kleuren werden 
over het algemeen als iets minder stabiel beschouwd dan van de krap en 
de violet-kleuren, die men ermee produceerde, waren onvoldoende. 
garanceux; de afgewerkte krap van de ververijen bevatte nog een aanzien
lijke hoeveelheid kleurstof. Door deze op dezelfde manier te behandelen 
als bij de produktie van garancine verkreeg men garanceux, waarmee nog 
goed te verven viel (behalve violet en rose). 
fleurs de garance (krapbloem); gemalen krap werd in water met een beetje 
zwavelzuur gewassen. De oplosbare delen van de meekrapwortel werden 
op deze manier verwijderd, waaronder een bruine kleurstof; hierdoor le
verde krapbloem veel fraaiere kleuren dan de krap. 

- alizarine commerciale of pincoffine van Pincoff and Co uit Manchester; 
dit was garancine, dat na het wassen nog verhit werd tot boven de 100°, 
waardoor ook de bruine kleurstof onschadelijk werd gemaakt. Pincoffine 
leverde zeer zuivere en heldere violettinten op, terwijl ook de andere kleu
ren bevredigend waren. Een vergelijkbaar produkt was het alizarine van 
James Higgins and Co, eveneens uit Manchester.25 

Al deze produkten bevatten nog steeds de houtvezels van de wortel, waardoor 
ze in de katoendrukkerij niet direkt konden worden toegepast. Voor de verve
rij was dit geen probleem, aangezien de kleurstoffen in het verfbad oplosten. 
Om toch met alizarine te kunnen drukken bereidde men een aantal extrakten, 
zoals: 
- colorine; dit ontstond door gemalen krap met tamelijk sterk zwavelzuur 

te behandelen, daarna te verdunnen, te filteren, te wassen en het residu te 
drogen; de colorine ontstond door het residu te extraheren met alcohol. 
Colorine had een sterk vervend vermogen en leverde fraaie kleuren. 
alizarine verte en alizarine jaune van Schaaff & Lauth uit Straatsburg 
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- alizarine van Rochleder (Praag), Leitenberger (Cosmanos), Brosche 
(Praag) en Meisonnier (Parijs).26 

In een van de weinige Nederlandstalige handboeken werd over de krapex
trahen meegedeeld: 

''Tot de nieuwste en grootste vorderingen van onzen tijd behoort het gebruik van 
krapextrakt tot het direkt opdrukken van echte kleuren, wat tot dusverre slechts 
door verven werd bereikt."27 

Slechts de prijs liet nog veel te wensen over. 

4.2 De synthetische <~lizarine 
De ontdekking van Graebe en Liebermann, dat alizarine uit anthraceen bereid 
kon worden, die zij in januari 1869 octrooieerden, betekende dat de meekrap
produkten en -extrakten concurrentie kregen van de synthetische alizarine. 
Deze werd ook in het begin altijd aangeduid met de term 'kunstlich' of artifi
cial, ter onderscheiding van de al in de handel zijnde alizarines. De syntheti
sche alizarine kwam overigens meestal als een pasta in de handel, die 10% 
kleurstofbevatte; de overige 90% waren dus ook niet-kleurende bestandde
len, waaronder vooral veel vocht. De eerste fabrikanten, die in staat waren om 
op grotere schaal een zuiver produkt te maken, waren de Gebroeders Gessert 
uit Elberfeld. Hierover werd in de Muster-Zeitung opgemerkt: 

"Das Alizarin ist zunächst berufen, als Farbe für die Dampfapplication zu dienen, 
.. . Da es schöner ist als der bisher zu diesem Zwecke benutzte Krappextract, so wird 
es diesen Artikel verdrängen."28 

"Allerdings kann es bei ordinairen Farben, wo Garancine mit Rothholz, Querci
tron u(nd so wei ter, gv) gleichzeitig zur Anwendung kommen und au eh die unech
ten Farbstoffe dessetben mit benutzt werden, noch nicht gegen diese Krappräpara
te in Concurrenz treten."29 

Een andere beperking was de hoge prijs, maar toen de produktie van alizarine 
in 1873 sterk steeg, begon de prijs snel te dalen. In 187 5 was deze al tot de helft 
gezakt; dit proces zette zich door, zodat twee jaar later de prijs weer meer dan 
gehalveerd was.30 

De stand van zaken in 1876 werd in de Muster-Zeitung als volgt 
samengevat: 

"V on dem Krappextract unterscheidet sich das künstliche Alizarin in seinen Eigen
schaften nur wenig, so dass es ihne viele Umstände und Aenderungen in den Re
zepten stat des erstem für Dampfdruckfarben angewendet werden konnte. Anders 
gestaltete sich das Verhältnis. als man anfing, das künstliche Alizarin auch in der 
Färberei zu verwenden, wo dasselbe von ihm wesentlich versebiedene Farbmate
rialien zu ersetzen hatte, und wo deshalb die einzelnen Operatienen erst dem neuen 
Farbstoff angepasst werden mussten. Zuerst erhielt man mit demselben Farbe
resultate, was Lebhaftigkeit und Echtheit anbelangt, sehr wenig befriedigten, 
gleichviel ob mit oder ohne die verschiedenen versuchsweise angewendeten Zu
sätze gefàrbt wurde."Jt 

Hieruit blijkt, dat waar een direkte vergelijking mogelijk was, namelijk met 
de krapextrakten, de synthetische alizarine snel het pleit had gewonnen. Bij 
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de andere toepassingen waren echter aanpassingen in de procédés vereist. De 
belangrijkste problemen waren toen al opgelost. Het procédé van Mereer uit 
1873 was de eerste succesvolle methode en al spoedig volgden er meer. Over 
de strijd tussen de synthetische alizarine en de meekrapprodukten sprak men 
in 1876 in Duitsland alleen nog maar in de verleden tijd. 

5 De introduktie van de synthetische alizarine in Nederlandse bedrijven 

De introduktie van de synthetische alizarine was vooral voor de roodververij
en en de katoendrukkerijen van belang, omdat zij op grote schaal garancine 
en andere meekrapprodukten gebruikten. Uit archiefmateriaal hebben we dit 
substitutieproces bij Van Vlissingen en bij De Heyder nauwkeurig kunnen 
traceren. Voor enkele andere bedrijven, zoals Prévinaire en Kaulen, kan op een 
globale wijze iets over de invoering van de synthetische alizarine worden ge
zegd. 

5.1 Van Vlissingen & Co 
Na het overlijden in 1868 van Pieter Fentener van Vlissingen (2) waren de 
Zwitsers Deutsch en Hayder verantwoordelijk voor de technische kant van 
het produktieproces. Zij werden daarom als eersten in het bedrijf met de nieu
we kleurstof geconfronteerd. Hayder schreef op 6 maart 1872 een brief naar 
een Zwitserse vriend. De eerste alinea luidde: 

"dein werthes Schreiben von 11 Dz. 1871 datirt habe ich richtig erhalten und hat 
mich besenders gefreut zu vernebmen was du für neues machst. Sehr dankbar bin 
ich dir für deine farben Rezepte, wovon ich einige gebrauchen kann welches mir 
zu gute komt indem ich nicht viel Zeit übrig habe urn Proben zu machen. deine 
müsterchen in letzten brief von dem künstlichen Alizarine (englisch) waren sehr 
hübsch. lch will auch Proben damit machen sobald ich den farbstoff erhalte."32 

Het duurde niet lang, voordat men in Helmond de nieuwe kleurstof ontving. 
De proeven werden echter niet uitgevoerd door Hayder, maar door Pieter 
Fentener van Vlissingen (3), de oudste zoon van de oprichter. 

Pieter had van 1869 tot 1872 aan de Polytechnische Schule in Zürich gestu
deerd; na zijn studie liep hij vervolgens stage in het familiebedrijf Een onder
deel van de praktische opleiding was dat hij met de verschillende onderdelen 
van het bedrijf kennismaakte. Het verslag van deze praktijkstage is bewaard 
gebleven.33 Uit de beschrijving van de roodververij blijkt dat men voor het 
roodverven garancine gebruikte en voor rose fleur de garance. Na deze be
schrijving had Pieter twee recepten genoteerd voor het drukken van 'Roth mit 
künstliche Alizarin'. Onderaan de bladzijde stond vermeld:" Proben rnit Alizarin 
von Gessertin Elbeifeld und von Glasgower Alizarin". Op de volgende bladzijden 
werden de resultaten van deze proeven gegeven. Na het drukken werden de 
staaltjes aan verschillende nabehandelingen onderworpen. Pieter gaf geen 
commentaar op de uitkomsten.34 
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Afbeelding 4. De eerste proeven van PieterFenten er van Vlissingen (3) met synthetische 
alizarine tijdens zijn stage in het familiebedrijf in 1872. Het bijschrift geeft aan, welke 
bewerkingen werden uitgevoerd; de staalties zijn het resultaat. 
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De experimenten werden voortgezet met synthetische alizarine van Knosp 
uit Stuttgart; daarna volgde de eerste verfproef met Engelse Alizarine. Hierbij 
staat opgemerkt: 

"Bei jede Farbe roth, violet etc. bekommt durch hangen lassen vor den dampfen 
ein lebhaftere, viel mehr sattere Nuance. Auch die Echtheid gegen Seife und Licht 
wird vergrössert."35 

Het is niet duidelijk, of dit de uitkomst van zijn proeven was, of dat hij deze 
informatie ergens anders vandaan had gehaald. In elk geval vermeldde hij ner
gens, dat zijn eigen stalen voor het stomen hadden gehangen. Daarna volgen 
nog proeven met Alizarine van Knosp voor het verven van Lila en Puce 
(bruinrood). Misschien waren deze recepten afkomstig uit de Muster
Zeitung, waarop men bij Van Vlissingen was geabonneerd. In een artikel, dat 
in 1871 over de synthetische alizarine verscheen, stonden ook enkele recepten. 
Bij enkele van deze recepten staan met potlood getallen bijgeschreven; waar
schijnlijk betrof dit een omrekening naar andere (grotere) hoeveelheden.36 

Interessant was de laatste proef: "violet, daargesteld met Higgin's artificiel 
Alizarin".37 Higgins was namelijk geen producent van alizarine, maar een han
delaar in garancine-extrakten, die ook synthetische alizarine ging verkopen. 
Pieter Fentener van Vlissingen probeerde met zijn experimenten te achter
halen, van welke fabriek de synthetische alizarine afkomstig was: 

"Dit extract is namelijk een van het vaste land, en daar, in de maand oct. 1872 in 
het Bulletin de la Société industrielle het volgende oordeel over de twee beste Ali
zarin extracten van het continent stond: 
- Gessertsche Alizarin: voor violet slecht zoowel voor stoom als voor het verven . 
Mooi rood, het aviveren goed verdragende, het chloren minder. Het kraprood zeer 
goed imiterende. 
- Alizarin van Meister & Lucius Brüning (Höchst): violet zeer goed, minstens even 
zuiver, levendig & echt als krapviolet. Rood slecht. 
" ... Moet men daaruit besluiten dat de bovenstaande proeven met een Höchster ali
zarin gemaakt zijn, daar behalve deze twee fabrikanten, nog geen andere in aan
merking komen."38 

Opvallend behalve het experiment zelfwas het gebruik van de literatuur, na
melijk als referentiekader om de eigen proeven te toetsen; opmerkelijk is ook 
de verwarring rond de naamgeving. Van Vlissingen sprak over extrakten, ter
wijl hier in het geval van de synthetische alizarine geen sprake van was. 

Bij de eerste verfproeven werden nog enkele kladblaadjes met recepten en 
berekeningen ingeplakt. Deze zijn geschreven op papier van de Seedley Prin
ting Co. Bij deze Engelse katoendrukkerij zette Pieter Fentener van Vlissin
gen in 1873 zijn praktijkopleiding voort. Zijn stageverslag bevatte behalve een 
beschrijving van deze drukkerij ook de resultaten van verschillende proeven, 
die hij met alizarine had uitgevoerd.39 Het eerste onderwerp betrof proeven 
met het verven met alizarine, die in tegenstelling tot de eerdere proeven in de 
ververij in het groot werden uitgevoerd. Er werd rood en lila geverfd met ali
zarine van Dahl, die de alizarine waarschijnlijk van Gessert betrok. Het ver
schil tussen proeven in het laboratorium en een proef op grotere schaal kwam 
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in deze experimenten duidelijk naar voren. Bij de proeven in het laboratorium 
ging het om de recepten en om het opdoen van ervaring met de nieuwe kleur
stof. Bij de toepassing in de ververij stonden een economisch efficiënte toe
passing voorop; hiervoor was het noodzakelijk om eerst de benodigde hoe
veelheid te berekenen: 

"Aangaande quantiteit van Alizarin: Geheel en al in evenredigheid tot de quantiteit 
van Garancine waarvan de prijs is 175 shilling 100 Engelsche ponden. De prijs van 
het Alizarin is 4s. 6d. het lb.4o 

Over het verfproces merktePieter op: 
"Uitgeverfd in 1 uur tot kookend, beter is evenwel1f4 langer te verven en wt 60° te gaan 
indien mogelijk in % uur en dus 1J2 uur op 60° te verven. Bij het verfbad werd slechts 
5% Sumak en 1% krijt gebruikt en de gewoone quantiteit Lijm. Een te kalkhouden 
water is beter te vermijden.41 

Het resultaat: 
"Dit alizarin is van Dahl hetwelk tegenover dat van Higgins 1/6 zwakker is. Het 
rood is echter beter."42 

Bij een vergelijking tussen Higgin's Alizarine met Garancine OP volgde Pie
ter dezelfde procedure: "Stuk van 52 yards had 4lb Garancine noodig of naar 
de prijs berekend 23 onzen Alizarin."43 

Na enkele experimenten, waarbij de invloed van andere ingrediënten werd 
nagegaan, volgden nog proeven met alizarine van Perkin "door hem anthra
purpurine genaamd".44 Opvallend is dat hierbij o.a. de invloed van het zepen 
in het verfhuis en in het laboratorium werden vergeleken. Zoals bij de meeste 
proeven ontbrak elk commentaar. Er volgden nog enkele proeven met het 
verven van purper en violet en een imitatie van het turksrood.45 

Alle proeven, die Pieter Fentener van Vlissingen uitvoerde bij de Seedley 
Printing Co hadden met alizarine/garancine te maken, wat erop wijst hoezeer 
dit onderwerp op dat moment in de belangstelling stond. Hoewel de keuze 
van onderwerpen een tamelijk willekeurige indruk maakte en deze waar
schijnlijk door de colorist van de Engelse drukkerij werden aangedragen, 
werden de proeven systematisch uitgevoerd. Telkens werd een kleine variatie 
aangebracht, hetzij in de gebruikte ingrediënten hetzij in de duur ofhet aantal 
malen, dat een bewerking wordt uitgevoerd. De resultaten, in de vorm van 
de staaltjes, spraken voor zichzelf. 

Na zijn stage bij de Seedley Printing Co bezocht Pieter verschillende andere 
drukkerijen: Philip Parker, een blauwdrukkerij, Buttersworth & Brooks, 
waar bij het verven van rose nog Franse krap werd gebruikt, maar waar wel 
"een weinig Alizarine artificielle met de krap gemengd (werd gv) om een le
vendige tint te verkrijgen"; de Hayfield Printing Company, waar men de rose 
kleuren uitsluitend met synthetische alizarine (Higgins ofPerkin) verfde, de 
paarse kleuren daarentegen nog met krap; en tenslotte Rumney Stiffins, die 
vooral batiks voor Ceylon en 'Afrikaansche stijlen' maakte, waarbij gewoon 
nog garancine werd gebruikt. 

Na zijn verblijf in Engeland keerde hij hetzelfde jaar nog terug naar Hel-
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Ajbeelding 5. Pagina uit het journaal van de roodververij van Van Vlissingen & Co. 
Hierin werd bijgehouden, welke partijen elke dag werden geverfd. Rechts staat het ge
bruikte recept, terwijllinks het resultaat zichtbaar is. Het bovenste staaltje is met aliza
rine geverfd. 
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mond, waar hij direkteur werd van het bedrijf. Hij nam de taak van Deutsch 
over, die naar Zwitserland terugkeerde. Hoewel hij in deze functie weinig tijd 
had om te experimenteren, is er eenjournaal van hem bewaard gebleven met 
allerlei recepten en proeven, die hij vanaf 1875 uitvoerde.46 Hierin is een zeer 
omvangrijke serie experimenten met het verven van effen rood te vinden, 
maar het ging bij deze experimenten meer om de invloed van de turksrood 
olie ; het verven geschiedde met alizarine.4 7 De exakte datum van deze proeven 
is niet te achterhalen, maar ze zijn zeker niet vóór 1876 uitgevoerd. 

Bij de meeste hierboven genoemde experimenten ging het om proefnemin
gen op kleine schaal. Hoewel men hierdoor ervaring kreeg met de nieuwe 
kleurstof en daardoor ook goede resultaten kon behalen, was er van een toe
passing op grote schaal nog geen sprake. 

Meer bijzonderheden over het substitutieproces in de roodververij bij Van 
Vlissingen kunnen worden gehaald uit een aantal produktieboeken uit de pe
riode 1864 tot 1876. In deze boeken werd per dag bijgehouden, welke partijen 
in welke kleur werden geverfd. Meestal verfde men zes verschillende partijen 
op een dag. Nadat de partijen bedrukt waren met het beitsmiddel of op een 
andere wijze geprepareerd waren, ondergingen ze in de roodververij eerst 
tweemaal het zogenaamde 'stronten', dat wil zeggen, ze bleven enige tijd in een 
bak, die koemest, krijt en enkele zouten bevatte. Tussendoor en daarna werden 
ze gewassen en gefoulardeerd. Daarna volgde het eigenlijke verven, dat twee
enhalf uur duurde. De eerste twee uren werd de temperatuur geleidelijk op
gevoerd van 30°C tot tegen de 90°, waarna deze temperatuur een half uur lang 
werd aangehouden .48 Het verfbad bevatte naast de garancine ook allerlei an
dere ingrediënten, zoals sumak, roodhout, lijm oflijmsurrogaat. Meestal ge
bruikte men garancine, terwijl een enkele keer fleur de garance werd gebruikt. 
Bij elke partij stonden de gebruikte hoeveelheden vermeld. 

De eerste maal dat in deze boeken alizarine werd genoemd, was op 2 mei 
1872. Het ging hierbij om een partij stoffen, die lila moest worden geverfd. 
Er stond niet bij vermeld, of het hier ging om synthetische alzarine of om 
een meekrapextract. Bij het gebruik van alizarine werd overigens alleen nog 
een lijmsurrogaat toegevoegd.49 De tweede keer dat alizarine werd gebruikt, 
was op 5 juni 1872, eveneens om lila te verven. Voor deze kleur werd al spoe
dig alleen nog maar alizarine gebruikt. Voor alle andere toepassingen bleef 
men echter garancine gebruiken. Op 27 maart 1873 probeerde men voor het 
verven van lila een nieuw recept uit. Op het moment dat het verfbad een 
temperatuur van bijna 70°C bereikt had, voegde men sumak toe, "Nach 
engl. Procedee".so Dit recept, misschien afkomstig van Pieter Fentener van 
Vlissingen, die in die tijd naar Engeland was gegaan, leverde niet voldoende 
resultaat op; de sumak werd bij de volgende partijen weer gewoon weg
gelaten. 

In de daaropvolgende jaren veranderde er niets in de roodververij. Pas op 
10 december 1874 werd een partij effen rood geverfd met alizarine, maar ook 
deze proef werd niet herhaald. Tot 15 maart 1876, de laatste dag in de bewaard 
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gebleven verfboeken, veranderde er niets meer.51 Voor de meeste toepassin
gen werd garancine gebruikt, terwijl alleen voor het verven van lila (paars/ 
violet) alizarine werd toegepast. 

In de drukkerij lag de situatie enigszins anders. Friedrich Hayder, die tege
lijkertijd met Deutsch naar Helmond was gekomen, bleef daar ook na diens 
vertrek werken als colorist. Van hem zijn verschillende receptenboeken en 
stalenboeken bewaard gebleven. Twee van die boeken namen een enigszins 
bijzondere plaats in. Het zijn twee 'Farbbücher' of 'Probenbücher'; hierin 
stonden uitgebreide experimenten, die Hayder in 1878 ondernam, onder an
dere met het roodverven. Achter in het eerste boek stond echter een aantal 
bladzijden met recepten en proeven uit augustus 1875. Boven de eerste blad
zijde stond: "Vermischte Rezepte aus Fabriken unbekannt".52 Het waren re
cepten om rood, roseen violet te verven met synthetische alizarine. Boven het 
laatste recept stond: "Alizarin Roth (Rezept van P. v. Vlissing. aus England)"; 
in dit recept was nog sprake van alizarine van Gessert.53 Op 25 augustus deed 
Hayder proeven met alizarine-rood, waarbij hij alizarine 'gelbstich' van Meis
ter, Lucius & Bruning (MLB) gebruikte. De volgende dag herhaalde hij de 
proef met twee verschillende soorten beitsmiddelen, die samen met aniline
zwart werden opgedrukt. 

Dit waren allemaal proeven met het verven met alizarine. Dat er ook met 
alizarine werd gedrukt, blijkt uit een receptenboekje van Cor Matthijsen; deze 
jongere broer vanJan Matthijsen kwam in 1876 in het bedrijf om het coloris
tenvak te leren. In dit boekje staan enkele recepten voor het drukken van rood 
en rose met alizarine.54 Na een eerste ervaring in het familiebedrijf te hebben 
opgedaan, vertrok Cor Matthijsen naar Richterswil om in het bedrijf, waar 
Deutsch vandaan kwam zich verder in de coloristiek te bekwamen. Vanaf 
1879 was hij weer in het familiebedrijfwerkzaam.55 

Het lijkt erop, dat Hayder in 1878 meer tijd kreeg om proeven te nemen; 
hij deed in januari 1878 proeven met verschillende soorten alizarine, zoals ali
zarine 'gelbstich' en 'blaustich' van MLB en idem van Przbram uit Praag en 
Wenen, waarbij de eerste firma de voorkeur genoot, aangezien de laatste expe
rimenten alleen met alizarine van MLB werden uitgevoerd.56 In april werden 
de experimenten voortgezet met "Proben in Alizarin Dampf Farben 
Druck."57 In mei volgden nieuwe experimenten, die weken duurden en vele 
tientallen bladzijden in beslag namen.58 In deze tijd werd alleen nog maar syn
thetische alizarine gebruikt, zowel bij het verven als bij het drukken. We kun
nen hieruit concluderen dat medio 1878 het substitutieproces van de garan
cine door de synthetische alizarine vrijwel was voltooid. Het is echter moge
lijk, dat nog voorraden garancine aanwezig waren, die geleidelijk werden 
weggewerkt. 

5.2 De Heyder & Co 
Evenals bij Van Vlissingen zijn er van De Heyder & Co verschillende bronnen 
bewaard gebleven, waaruit informatie over de introduktie van de synthetische 
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alizarine is te vinden. In de eerste plaats zijn dit laboratorium journaals, waarin 
een eerste kennismaking en de eerste experimenten met dit nieuwe produkt 
worden aangetroffen. Daarnaast zijn ook de eerste toepassingen in de ververij 
te traceren. Deze bronnen geven ook een duidelijk beeld van het werk en de 
opleiding van de colorist. Een derde belangrijke bron vormen de calculaties, 
die meestal achteraf werden uitgevoerd om de kostprijs te bepalen; hierin zijn 
de verschillende ingrediënten aangegeven, zodat ook het substitutieproces in 
de drukkerij in detail is te volgen. 

De eerste verwijzing naar de synthetische alizarine bij De Heyder is in het 
reeds genoemde proevenboek van Louis Driessen te vinden.59 De eerste test 
in ditjournaal dateert van 28 maart 1872; het betrof een test van anilinezwart 
van de firma Geigy uit Base!. De manier, waarop Louis Driessen deze test uit
voerde, verdient enige aandacht. Louis onderzocht de invloed van de nabe
handeling op het eindresultaat. Hij deed dit door zes staaltjes, die zwart waren 
geverfd, elk een verschillende bewerking te doen ondergaan. Behalve een aan
tal van deze proeven bevat dit journaal echter voor het merendeel recepten met 
min of meer uitvoerige beschrijvingen en staaltjes van op die wijze geverfde 
ofbedrukte stoffen. Uit enkele bronvermeldingen blijkt, dat Louis Driessen 
deze had overgenomen van andere coloristen ofkleurstofhandelaren en -pro
ducenten (Summer, Dreyfuss, Blumer-Zweifel). In augustus van hetzelfde 
jaar noteerde Driessen een viertal recepten voor het verven met Perkin's Aliza
rine; er staat Summer bijgeschreven.6° Korte tijd later deed Driessen de eerste 
proeven met alizarine van Perkin, zowel voor het verven van turksrood als 
voor het drukken van rose.61 

Op het einde van ditjournaal verandert plotseling het handschrift. De taak 
om met nieuwe kleurstoffen en nieuwe recepten te experimenteren werd toen 
door de oudste zoon van Louis Driessen, Felix, overgenomen.62 Felix, die in 
1855 was geboren, had van 1867 tot 1872 onderwijs aan de HBS gevolgd. Na
dat hij geslaagd was voor het eindexamen, ging hij stage lopen in het bedrijf 
van zijn vader om op deze manier al enige ervaring op te doen als colorist. Na 
eenjaar in het bedrijf te hebben gewerkt, vertrok hij naar Mulhouse om daar 
twee jaar lang aan de beroemde Ecole de Chimie te gaan studeren. Na 187 5 
ging hij naar Engeland om meer praktijkervaring op te doen. Omstreeks 1880 
kwam hij weer bij De Heyder terug om de functie van colorist te vervullen. 

Een van de eerste opdrachten, die Felix in het bedrijf kreeg, was om zich 
vertrouwd te maken met de verschillende onderdelen van het bedrijf. Evenals 
van Pieter Fentener van Vlissingen is van hem een 'fabricatieboek' (stage
verslag) bewaard gebleven.63 Na enkele maanden was hij blijkbaar zover, dat 
hij in het laboratorium mocht experimenteren. Hij begon op dezelfde wijze 
als zijn vader, maar nadat hij enkele recepten had overgenomen, besloot hij 
om het chemisch onderzoek op een meer systematische wijze aan te pakken. 
Op 31 december 1872 begon hij een laboratoriu~ournaal onder de titel "Di
verse onderzoekingen, deel I december 1872 - september 1881". Boven de 
titelpagina schreefhij: "Chemische onderzoekingen".64 Het eerste onderwerp 
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Afbeelding 6. Pagina uit het laboratoriumjournaal van Felix Driessen. Dit is het verslag 
van de eerste proeven met verschillende soorten garancine, begin 1873. De proef
strooiges waren met verschillende beitsmiddelen bedrukt, zodat in één verfbad ver
schillende kleuren ontstonden. 



SYNTHETISCHE KLEURSTOFFEN 55 

betrof een vergelijkend onderzoek tussen salpeterzuur uit Duitsland met dat 
uit Amsterdam. Het hoofdthema van de eerste drie jaren werd echter gevormd 
door proeven, waarin verschillende soorten garancines, alizarines en synthe
tische alizarines werden getest en onderling werden vergeleken. Dit begon al 
op de eerste pagina met een vergelijking tussen garancine en natuurlijke aliza
rine.65 De manier, waarop Felix deze test uitvoerde, is illustratief voor de wij
ze, waarop Felix dit soort problemen aanpakte; bovendien bleefhij gedurende 
zijn hele loopbaan als colorist dezelfde methode hanteren. Hij voerde de ver
gelijking als volgt uit: 

"Garencine en Alizarine 
No 1. Een gram Garencine Salomonsonf2.19 1h per kilo, in 1/4liter gewoon water. 
No 2. dito dito met gedestilleerd water. 
No 3. Een gram Rubialine te soort f2.50 per kilo, in 1f4 liter gewoon water. 
No 4. dito dito met gedestilleerd water. 
No 5. Een gram Rubialine 2e soort f2.42 p. kilo, in 1/4 liter gewoon water. 
No 6. " " " 3e " f2.36 " " " ."66 

De staaltjes, die met verschillende beitsmiddelen waren bedrukt, werden an
derhalf uur geverfd in een klein keteltje.67 Elk staaltje werd becommenta
rieerd, bijvoorbeeld: "No 3. wit beter dan No 1. Kleuren echter veel slechter, 
in verhouding tot den prijs als No 1".68 Daarna werden alle stalen door een 
zeepbad gehaald; wederom werd elk staaltje becommentarieerd: "No 3. Beter 
dan No 1 in alle kleuren. Daarna trok Felix zijn conclusies: 

"Uit het voorgaande blijkt: 
1. Dat de kleuren der Rubialine in het algemeen niet aan den hoogen prijs beant
woorden. 
2. Dat dit evenwel tamelijk wel het geval is met violet, en het dus raadzaam zou 
zijn Rubialine niet voor rood, maar wel voor violet te gebruiken. 
3. Dat het voor rood, bruin en zwart een enorm verschil is of men met gewoon of 
met stoomwater verwt. 
4. Dat dit bij violet niet het geval is, daar men uit de stalen zien kan dat met gewoon 
water geverwd veel schoener is, dan dat, wat met stoomwater geverwd is. 
5. Dat na het zeepen de Rubialine kleuren meer verloren hebben dan die met Garan
cine, en dus de Garancine meer echte kleuren levert. 
6. Dat het zeepen aan het rood veel meer afbreuk doet, dan aan het violet. 
7. Dat het zwart en het bruin bij No 2 en No 4, die met gedestilleerd water, na het 
zeepen veel mooier opkomen, dan die met gewoon water:'69 

Deze wijze van werken kwam overeen met die van zijn vader; alleen was zijn 
aanpak veel systematischer en grondiger. De recepten ontbraken volledig in 
deze laboratoriumjournaals; Felix beperkte zich hierin tot het uitproberen en 
testen van grondstoffen, voornamelijk kleurstoffen. Bovendien waren alle 
proeven door hemzelf opgezet en uitgevoerd en bestonden zij niet, zoals bij 
zijn vader, uit het nadoen of uitproberen van aanwijzigingen uit de literatuur 
of van andere coloristen?0 Het criterium, waarmee hij de uitkomsten van zijn 
proeven telkens beoordeelde, was dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit 
beter moest zijn dan bij het tot dan gebruikte produkt. Bij de meer uitgebreide 
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experimenten probeerde hij ook om door het aanbrengen van kleine variaties 
de beste toepassingswijze te vinden; in dit opzicht was er sprake van optimali
seringsprocessen. 

Het eerste laboratoriumjournaal valt in twee delen uiteen. Het eerste deel, 
dat de periode vóór zijn vertrek naar Engeland in 1875 bestrijkt, telt in totaal 
37 experimenten (waarvan er drie zijn doorgestreept). Hiervan hebben er 5 
betrekking op anilinezwart, 11 op garancine en meekrapextracten en twee op 
de synthetische alizarine. Op 10 maart voerde Felix een proefneming uit met 
'Alizarine (kunstmatig)' van Brönner, die per kilo f 5.40 kostte, en met 'Aliza
rine artificielle' uit Frankrijk. Het belangrijkste probleem was het bepalen van 
de hoeveelheid alizarine die moest worden gebruikt. Uitgangspunt was de 
prijs van de hoeveelheid garancine, die men nodig had om een stuk te verven. 
Dit was voor het proeflapje f0.001232, zodat men 0.001232/5.4 = 0,00023 
kilo alizarine mocht gebruiken. "Om echter zeker te gaan nemen wij het dub
belde dus 0,46 gram alizarine"71 Zoals in het eerste experiment werd er zowel 
met gewoon als met gedestilleerd water geverfd. De uitkomst was, dat de 
Franse alizarine veel betere resultaten gaf dan de alizarine van Brönner, waar
bij de in gedestilleerd water geverfde staaltjes het best waren gelukt. Hoewel 
het met alizarine van Brönner geverfde staaltje het tegen het Franse produkt 
moest afleggen, vermeldde Driessen toch, dat het "een zeer schoon rood 
was".72 Een proef met twee soorten Alizarine van Gessert uit Elberfeld in mei, 
mislukte klaarblijkelijk: de proef is doorgestreept en de staaltjes, waarvan 
sprake is, ontbreken. 

Het testen van allerlei soorten garancine leverde als resultaat op, dat de ga
rancine van Salomonson het beste was; slechts het produkt van Mallinckrodt 
uit Elberfeld was een serieuze concurrent, zodat men hier ook enige vaten van 
bestelde.73 De natuurlijke alizarines kwamen in twee proeven aan bod. In april 
1874 stelde Driessen vast hoeveel vaste stof alizarine van de Zierikzeesche Ga
rancinefabriek bevatte; dit bleek bijna 22% te zijn74 Een halfjaar eerder had 
Fel i x geprobeerd of een alizarine, die men normaal voor violet gebruikte, ook 
geschikt was voor rood. "Wij zien dus, dat Alizarine I niet voor het verven, 
alleen voor 't drukken (van violet gv) geschikt is."75 

Dat men al langer natuurlijke alizarines gebruikte valt te achterhalen uit de 
calculatie-boeken. De eerste keer dat alizarine werd gebruikt was in 1865; 
hiermee werd lila gedrukt, dat wil zeggen het beitsmiddel werd gedrukt, 
waarna de stof in een alizarinebad werd geverfd76 Deze meekrapextrahen 
waren overigens prijzig.77 Vanaf 1867 is er regelmatig sprake van Alizarine I 
en D, telkens voor het drukken van lila.78 Deze alizarines vonden overigens 
geen ruime toepassing. 

In mei 1873 drukte men Padang doeken met "Nieuw Alizarine rood, 
dompkleur"; hierbij werd in tegenstelling tot vroeger de kleur rechtstreeks 
opgedrukt tegelijk met de beitsmiddelen79 Hetzelfde deed men in juni met 
Alizarine van Gessert, waarbij de kleur gefixeerd werd door te stomen.so Een 
maand later volgde een partij, die met "Rood/Recept Hoecht Aliz." werd ge
drukt. Hierbij staat geschreven: 
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"Wanneer wij in plaats van Alizarine rood, gewoon stoomrood gebruiken wordt 
de calculatie aldus: 0.30 kg stoomrood No 433 àf0.35 = f0.11, tegen 0.50 Kg aliza
rine rood à f0.85 = f0.43, wat per stuk een verschil van f0.32 zou betekenen".81 

Uit deze berekening kan men overigens niet concluderen, dat de synthetische 
alizarine slechtf0.85 kostte; dit was de prijs van de drukpap, waarin behalve 
alizarine, aluin en een verdikkingsmiddel ook veel vocht zat. 

De eerste toepassingen van de synthetische alizarine op een grotere schaal 
zijn te vinden in een stalenboek je, dat op de ververij zelf vanaf 1864 werd bij
gehouden.82 Het grootste gedeelte van dit boekje is gevuld met verfrecepten 
met staaltjes en bij enkele recepten een beschrijving, hoe men te werk was ge
gaan.83 Op 28 januari 1875 werden drie staaltjes ingeplakt, die met alizarine 
waren geverfd, repektievelijk met alizarine van Meister, Lucius & Brüning 
10% en 11% en alizarine van Richter Elberfeld. Deze proeven zijn, gezien het 
zeer nette, bijna schoolse handschrift, weer door iemand anders gedaan. De
zelfde colorist had in het verfstalenboekje een aantal recepten genoteerd, an
dere andere voor rooddruk met alizarine en voor het gebruik van aniline
zwart. Dit laatste was ondertekend met de initialen KvW, zodat dezejonge co
lorist in opleiding Karel van Wensen was, de kleinzoon van de vennoot van 
Heinrich Driessen. Karel vertrok al spoedig naar Bochold, naar de katoen
drukkerij van Theodoor en Pierre Driessen. Dit valt tenminste op te maken 
uit een recept, dat hij uit Bochold opstuurde.B4 

De laatste pagina's van dit verfstalenboekje bevatte een hele reeks roodge
verfde stalen, waarvan de ene helft met garancine en de andere helft met aliza
rine was geverfd.85 De resultaten van deze op grote schaal uitgevoerde proeven 
waren echter niet voldoende bevredigend. Uit de calculaties valt niet op te 
maken, ofbehalve de prijs van de alizarine nog andere factoren hierbij een rol 
hebben gespeeld. In elk geval ging men gewoon op de oude voet verder. 

Pas in september 1876 vond er een nieuwe proef plaats, deze keer bij het ver
ven van turksrood.86 Men vergeleek rechtstreeks de kosten van het verven van 
een partij met alizarine en garancine. De uitkomst was dat de met alizarine ge
verfde partij per stuk f 1.86 kostte, terwijl de kosten van de met garancine ge
verfde goederen per stukf2.18 bedroegen.87 Dit kostenvoordeel werd echter 
niet veroorzaakt door de omstandigheid dat de alizarine zoveel goedkoper 
was in het gebruik, maar voor een groot deel door een aantal ingrediënten weg 
te laten en zodoende het verfproces te vereenvoudigen.88 

Ondanks de positieve resultaten schakelde men nog steeds niet over op de 
synthetische alizarine. Het verschil was misschien nog niet groot genoeg; ook 
is het mogelijk dat men nog grote voorraden garancine bezat. Op 1 november 
1877 volgde een nieuwe vergelijking.89 De alizarine was inmiddels aanzienlijk 
in prijs gezakt (vanf2.88 totf1.65); de garancine overigens ook, maar in veel 
mindere mate. Het verschil tussen de kostprijzen per stuk werd daardoor een 
stuk groter: f 1.41 met alizarine tegen f 1.84 met garancine. Het aandeel van 
de alizarine in dit prijsverschil bedroeg hierbij ruim 40%, tegen minder dan 
15% bij de vorige vergelijking. Na deze proef schakelde men volledig over 
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op de synthetische alizarine. Er volgde een hele reeks calculaties van produk
ten die met alizarine werden geverfd.90 

Eind '77 werd het ook steeds moeilijker om aan garancine te komen, aange
zien de meeste garancinefabrieken opgehouden waren met de produktie. 
Daarom werden de katoendrukkerijen en ververijen wel gedwongen om op 
de alizarine over te schakelen. Bij De Heyder voerde men in december 1877 
de alizarine ook in de drukkerij in. Op 24 december nam men een grote proef 
met het drukken met alizarine, zowel met de hand als op de rouleau ; en evenals 
tevoren, vond er een vergelijking plaats met garancine gedrukte goederen.9 1 

Men nam hiervoor drie verschillende produkten, namelijk patna's, paarse 
doeken en netjesdoeken. De uitkomsten staan in tabel 3.1. De uitkomst is 
hoogst opmerkelijk: het drukken met alizarine is voor alle produkten, zowel 
de handgedrukte als de machinaal vervaardigde, duurder dan dat met garan
cine! Voor de paarse en netjesdoeken is het verschil verwaarloosbaar, maar bij 
de patna's is het verschil zeer groot. Dit wordt vooral veroorzaakt door het 
'prepareren', het stomen en het zepen; daarnaast zijn zowel het zwart als de ali
zarine iets duurder. 

Tabel 3.1 Vergelijking van de kosten van het drukken met alizarine en garancine bij 
de Heyder & Co, 24 dec. 18771 (prijs per stuk inf) 

Patna Paars Netjes 

Rouleau alizarine 2.19 1.87 2.49 
Rouleau garancine 1.66 1.82 2.47 
Handdruk alizarine 3.25 2.77 3.01 
Handdruk garancine 2.54 2.72 2.99 

1. Zie A2, ra bel 1 en 2. 

Het is niet duidelijk, wat precies onder prepareren werd verstaan; in elk geval 
was het evenals het stomen en het zepen een bewerking om de kleurstof te 
fixeren, of om de echtheid en de nuance te verbeteren.92 De uitkomst van deze 
vergelijking maakt duidelijk, waarom men bij De Heyder niet stond te sprin
gen om over te schakelen op de synthetische alizarine. Zelfs ondanks grote 
prijsverlagingen van de alizarine, kon deze in prijs nauwelijks concurreren 
met de garancine en de meekrapextrakten. Bij het roodverven lukte dit uit
eindelijk wel, maar het economische voordeel werd vooral verkregen door 
andere ingrediënten uit de verfbak weg te laten. Omdat bij het drukken veel 
minder grondstoffen werden gebruikt, kon men hier dit voordeel niet behalen 
en daar kwam nog bij, dat een dure nabehandeling werd vereist. Over even
tuele kwaliteitsverschillen kan aan de hand van dit materiaal niets worden 
gezegd; hetzelfde geldt voor de nauwkeurigheid van de calculaties. Het sub
stitutieproces van de garancine door de alizarine bij De Heyder was eind 1877 
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voltooid; de concurrentie van de garancine verdween vanzelf door het ver
dwijnen van het produkt. 

5.3 Previnaire & Co 
Prévinaire leverde vooral turksrode garens en doeken aan de NHM. Uit de 
correspondentie van Prévinaire met de NHM is enige informatie te halen over 
het gebruik van de synthetische alizarine. Op 14 november 1873 schreefPré
vinaire een brief, die geheel aan dit onderwerp was gewijd: 

"In antwoord op uwen geeerde dd 12 dezer No 1480 kunnen wij U mededeelen 
dat alle de katoenen garens, welke wij met alizarine geverfd hebben, op Java te licht 
bevonden zijn geworden. Deze proeven zijn op grooten schaal genomen. Met de 
roode katoenen doeken hebben wij hetzelfde resultaat verkregen. Wij moeten U 
echter doen opmerken dat wij, door een grootere hoeveelheid kleurstofte gebrui
ken, diepere nuances zouden verkregen hebben, maar toch altijd in het heldere het
geen op Java voortdurend niet gewenscht schijnt te worden. Wij achten het voor
loopig raadzaam, Mijne heeren, om voor de Hollandsche Kolonie althans alleen 
goederen te zenden welke met garancine geverfd zijn."93 

Men zag wel mogelijkheden op andere markten: 
"Voor Engelsch Oost Indien, voornamelijk voor die plaatsen waar de heldere 
nuances verlangd wordt, twijfelen wij niet of men zoude met kunstmatige alizarine 
perfekt slagen & het zoude zelfs aan te bevelen zijn, om door eene toezending van 
eenige monsters, het oordeel van de verbruikers aldaar te kennen. Door de menig
vuldige proeven, welke wij met deze nieuwe kleurstof genomen hebben, zijn wij 
overtuigd, dat het daarmede geverfde doek en garen tegen garancine oneindig 
meer weerstand biedt, zoowel aan lucht en licht als aan elk chemisch reagens!'94 

De toekomst voor de garancine zag er daarentegen somber uit: 
"Nu reeds heeft zij, voor goederen, welke in Europa verbruikt worden, de garan
cine bijna overal verdrongen en het is te verwachten dat, bij de lage prijs van de 
meekrap, de aanbouw van dit laatste product geheel en al zal ophouden, zoodat in 
korten tijd, misschien binnen een paar jaren, iedereen genoodzaakt zal worden Ali
zarine te gebruiken ."9s 

Uit deze briefblijkt, dat Prévinaire evenals Van Vlissingen en De Heyder uit
gebreid met de nieuwe kleurstof experimenteerde. Prévinaire was zelfs eerder 
dan deze bedrijven tot experimenten op grote schaal overgegaan, misschien 
mede op aanraden van de NHM. Prévinaire was er bovendien van overtuigd 
dat het lot van de meekrap bezegeld was; het leek erop dat alleen de op Java 
gewilde kleurnuance hem ervan weerhield op het nieuwe produkt over te 
schakelen. 

Dit werd nog een keer bevestigd in een schrijven van 26 juni 1874. Hierin 
deelde men mee dat door de achteruitgang in de meekrapcultuur verschillen
de fabrikanten besloten hadden om te liquideren. 

"Wij vreezen derhalve dat er een tijd komen zal, dat wij moeyelijk in onze behoefte 
van Garancine zullen kunnen voorzien & bij meerdere vraag dit artikel aanmerke
lijk in prijs zal stijgen. Met het verwen van Alizarine is door ons weinig gebruik 
gemaakt ornrede wij , ter verkrijging der vereischte donkere roode kleur voor Java, 
steeds aan Garancine de voorkeur hebben gegeven."9 6 
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Prévinaire stelde de NHM voor om alvast bestellingen te doen voor 1875, 
zodat zij daarvoor de benodigde garancine al konden kopen. Na enige onder
handelingen ging de NHM hiermee akkoord. 

In de volgende jaren bleef men bij Prévinaire gewoon garancine gebruiken, 
totdat men ook gedwongen werd om over te schakelen. Dit blijkt uit twee 
brieven uit respektievelijk 1879 en 1880: 

en 

"De kleur kan een weinig verschillen, daar wij tegenwoordig verplicht zijn met ali
zarine in plaats van met garancine te verwen. Wij voor ons vinden de kleur echter 
beter dan vroeger."97 

"De 600 ps (stukken gv) turkschrood katoen, kwaliteit doek als vroeger, zijn wij 
genegen ... te leveren ... te berekenen als vroeger partijen doch in de kleur van ne
vengaand staal; andere indertijd geleverde nuances worden door ons niet meer ge
verwd, sedert onze voorraad Garancine opgeruimd is."98 

Ook bij Prévinaire is men dus in 1878 noodgedwongen op de synthetische 
alizarine overgeschakeld. Men bleef zo lang mogelijk garancine gebruiken en 
het argument, dat men hiervoor aanvoerde, was het verschil in kleur. 

5.3 Kaulen & Co 
In de jaren zeventig waren er vier belangrijke turksroodververijen, drie in 
Helmond en één in Herten. De turksroodververij vanJanssens in Herten ad
verteerde in 1875 met "Alizarine turkschrood verweri,j'', maar er zijn geen na
dere bijzonderheden bekend over het gebruik van de synthetische alizarine in 
dit bedrijf. Van Swinkels in Helmond is over de invoering van deze kleurstof 
eveneens weinig bekend. Uit eenjournaal van Carp blijkt, dat Carp al in 1874 
alizarine van Meister, Lucius & Brüning gebruikte (naast garancine); gegevens 
over de cruciale jaren 1876 en 1877 ontbreken helaas.99 Van de firma Kaulen 
zijn wel enkele memorialen en journaals bewaard gebleven. Uit het memo
riaal dat de periode 1875 - 1881 bestrijkt is te achterhalen hoeveel garancine 
en alizarine het bedrijfheeft besteld.100 Dit staat weergegeven in tabel3.2. De 
garancine was afkomstig van de Zierikzeesche Garancine fabriek. Niet be
kend is wanneer deze fabriek zijn poorten gesloten heeft, waarschijnlijk in 
1878. In 1881 volgde er nog een incidentele levering. De invoering van de 
synthetische alizarine begon in 187 5 met bestellingen bij de firma Schöneberg 
& Hufscheid. In 1877 namen Meister, Lucius & Bruning en Bayer de rol over. 
De totale hoeveelheid gebruikte garancine en alizarine lag in datjaar bedui
dend lager dan in hetjaar ervoor. Een reden hiervoor is niet bekend. In 1878 
vond de omslag plaats. De hoeveelheid alizarine overtrof die van de garancine 
aanzienlijk. In het daaropvolgende jaar liepen de bestellingen weer aanzien
lijk terug. Blijkbaar verkeerde het bedrijf in moeilijkheden, want uit het Ge
meenteverslag over 1879 blijkt dat het personeelsbestand met meer dan de 
helft ingekrompen was (van 49 naar 22 arbeiders inclusief vrouwen en kin
deren). Op een lager produktieniveau werkte men verder. In 1884 ging het 
bedrijfhelemaal in handen van de vennoten, de familie Raymakers over; deze 
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exploiteerden zelf een weverij in Helmond. Toch bleef het bedrijf onder de 
naam Kaulen min of meer zelfstandig voortbestaan. 

Uit de gegevens uit tabel 3.2 is te concluderen, dat het vervangingsproces 
zich geleidelijk heeft voltrokken; men heeft de beide kleurstoffen een tijdlang 
naast elkaar gebruikt, misschien wel in één verfbad. Verder wilde Kaulen 
blijkbaar niet afhankelijk zijn van één leverancier, zodat men de bestellingen 
over meerdere fabrieken spreidde. Wel blijkt ook hieruit, dat Meister, Lucius 
& Brüning de belangrijkste producent van alizarine voor de Nederlandse 
markt was. 

Tabel 3.2 De waarde in guldens van de garancine en alizarine besteld door de firma 
Kaulen in de periode 1875-1881.1 

Bedrijf 

Garancine 
Zierikzeesche garancine fabriek 
Alizarine 
BASF 
Schöneberg & Hufscheid 
MLB 
Bayer 
Brönner 

Subtotaal alizarine 

Totaal 

18752 1876 1877 1878 1879 1880 1881 

22.535 42.807 22.212 11.124 - 1.265 

- 14.011 7.556 585 
988 2.300 

- 1.124 10.371 1.628 10.775 
233 1.375 231 

629 1.148 

988 2.300 1.357 25.757 10.044 11.923 

23.523 45.107 23.569 36.881 10.044 11.923 

1. Raymakers, Privé-archief, Memoriaal Kaulen. 
2. Het boekjaar bij Kaulen liep van 1 juli tot en met 31 juni. De gegevens over 1875 hebben dus 

slechts betrekking op een half jaar. Vanaf 1881 zijn de gegevens onvolledig. 

6 Het gebruik van natuurlijke en synthetische kleurstoffen in Nederland 1860-1910 

In de voorgaande paragrafen hebben we gezien, dat er in Nederland wel aan
dacht werd besteed aan de nieuwe kleurstoffen, maar dat dit, zeker voor 1870 
niet leidde tot grootschalige toepassingen. De eerste synthetische kleurstof, 
die zich een vaste plaats wist te verwerven was het anilinezwart. De strijd tus
sen de natuurlijke en de synthetisch bereide kleurstoffen, kwam pas goed op 
gang met de introduktie van de synthetische alizarine, omstreeks 1872. Om 
een indruk te krijgen van de omvang van het verbruik van kleurstoffen in Ne
derland en de verschuiving van natuurlijke naar synthetische kleurstoffen, 
kunnen we gebruik maken van de 'Statistiek van den in-, uit- en doorvoer', 
die vanaf 1846 verscheen. Helaas blijkt uit de literatuur, dat de gegevens vóór 
de reorganisatie van 1917 niet al te betrouwbaar zijn.101 Voor die reorganisatie 
werden ook de synthetische kleurstoffen niet afzonderlijk vermeld. Daarom 
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is ook een beroep gedaan op de Duitse handelsstatistieken, aangezien Duits
land na 1870 verreweg de grootste kleurstofproducent ter wereld was. 

In de Nederlandse statistiek komt een grote hoeveelheid natuurlijke kleur
stoffen voor, zoals verschillende soorten verfhout, indigo, meekrap en garan
cine, galnoten, sumak, orseille, cochenille en enkele restcategorieën, zoals on
bereide en bereide verfstoffen.102 In deze paragraaf behandelen we alleen de 
belangrijkste: de meekrap en garancine, de verfhouten, de indigo en de syn
thetische kleurstoffen. Bij de gegevens uit de Nederlandse statistiek hebben 
wij de methode van De Jonge gevolgd, waarbij de invloed van conjuncturele 
schommelingen wordt geëlimineerd en er rekening wordt gehouden met een 
verborgen doorvoer.10 3 

Meekrap en garancine. 
Nederland was een grote meekrapproducent. In de jaren '50 kwam ook een 
omvangrijke meekrapverwerkende industrie van de grond, de garancinefa
brieken. Een groot gedeelte van de produktie was bestemd voor de export. 
De Statistiek bevestigt dat Nederland aanzienlijke hoeveelheden meekrap en 
garancine exporteerde.104 In de jaren zestig groeide de export van garancine 
om omstreeks 1870 een hoogtepunt te bereiken met zo'n 1400 ton; dit ging 
ten koste van de export van meekrap, die geleidelijk afnam. De concurrentie 
van de synthetische alizarine had grote gevolgen voor de meekrapteelt. De 
export van garancine kelderde in tien jaar tijd tot te verwaarlozen hoeveel
heden. De export van meekrap daarentegen daalde weliswaar gestaag, maar 
wist zich toch op een aanzienlijk peil te handhaven. 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken, dat op zijn minst een aantal Ne
derlandse fabrikanten lange tijd de voorkeur bleef geven aan de garancine bo
ven het synthetische produkt. De vraag rijst dan, waarom de Nederlandse ga
rancinefabrikanten met de produktie van garancine stopten. In de brief van 
Prévinaire werd al aangegeven, dat de teelt van meekrap voor veel boeren niet 
meer lonend was.105 Door de concurrentie van de synthetische alizarine daal
den de prijzen voor de meekrap dramatisch: terwijl in 1869 nogf30,- voor 
SOkg meekrap werd betaald en dit in 1872 nog altijdf27,- was, daalde in het 
daarop de prijzen totf17,- en enkelejaren later, in 1876, bedroeg de prijs 
nog maar f 12,- . Een lonende prijs lag rond de f20,- .106 Het is duidelijk, 
dat vanaf1873 veellandbouwers geleidelijk op andere gewassen, zoals suiker
bieten, overschakelden. Aangezien de meest geteelde meekrapsoort een 
meerjarige plant was en de Zeeuwsche krap pas na ongeveer twee jaar de opti
male kwaliteit bereikte, kunnen we hieruit afleiden, dat in 1877 of'78 de laat
ste grote hoeveelheden garancine op de Nederlandse markt te koop waren. D e 
laatste garancinefabriek, de Zierikzeesche, sloot in 1878 de poorten. Blijft 
over wat er met de meekrap gebeurde, die volgens de Statistiek nog steeds 
werd geteeld (en geëxporteerd). Er zijn aanwijzingen, dat in de wolververij 
nog lange tijd meekrap werd gebruikt; daarnaast voegde men kleine hoeveel
heden meekrap toe aan de indigokuip om het gistingsproces op gang te bren-
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gen.107 In de katoenververij en -drukkerij was de meekrap allang vervangen 
door de garancine. 

Het verfhout 
De belangrijkste soorten verfhout, die in de ververij en drukkerij werden toe
gepast, waren het Campèche- of blauwhout, het Fernambuk- of roodhout, 
het quercitron en het geelhout. Uit de naam blijkt al voor welke kleuren deze 
houtsoorten voornamelijk werden toegepast. Behalve de quercitron, die ook 
in Europa werd geteeld, kwamen alle soorten verfhout uit tropische streken, 
de meesten uit Midden- en Zuid-Amerika. Voordat ze konden worden ge
bruikt, moesten de houtblokken worden gemalen of geraspt. In de Statistiek 
komt zowel een categorie ongemalen als een categorie gemalen verfhout voor. 
Aangezien Nederland lange tijd gemalen verfhout exporteerde, betekent, dat 
een deel van de import hier werd gemalen om vervolgens weer geëxporteerd 
te worden. Een belangrijk centrum voor de bewerking van de verfhout was 
de Zaanstreek.108 Het verschil tussen ongemalen en gemalen is dus een maat 
voor de hoeveelheid verfhout, die in Nederland werd gebruikt. Uit de sta
tistiek blijkt dat deze hoeveelheid tot omstreeks 1884 toenam tot een maxima
le waarde van zo'n 3000 ton en in het daaropvolgende decennium op een iets 
lager niveau stabiel bleef.109 Vanaf 1894 daalde de hoeveelheid verfhout zeer 
snel, waarbij er volgens de Statistiek ongemalen verfhout werd geëxporteerd 
en gemalen verfhout geïmporteerd. In dezelfde tijd staakten de meeste verf
houtmolens in de Zaanstreek hun werk, omdat de behoefte aan verfhout sterk 
afnam.110 Ook voor Duitsland gold, dat het gebruik van verfhout en -extrak
ten pas rond 1900 sterk afnam.111 De stijging in de Nederlandse Statistiek 
rond 1910 wordt volledig veroorzaakt door de vooroorlogse jaren. Een dui
delijk aanwijsbare reden hiervoor is mij niet bekend. We kunnen echter con
cluderen dat het verfhout pas rond 1900 volledig door synthetische kleur
stoffen is vervangen. 

De indigo 
De belangrijkste natuurlijke kleurstof was ongetwijfeld de indigo. De belang
rijkste productiegebieden hiervan waren Bengalen (Brits-Indië) en Java. Door 
het bezit van Indië had Nederland ook grote belangen bij de indigo. De Statis
tiek geeft een onduidelijk beeld van de in- en uitvoer van indigo in Nederland. 
Tot omstreeks 1870 zou Nederland indigo geëxporteerd hebben, wat alleen 
mogelijk zou zijn, als de Java-indigo niet onder de invoer viel. Na die tijd be
droeg de import van indigo een goede 200 ton per jaar. 

De gang van zaken rond de alizarine had iedereen duidelijk gemaakt, dat 
de indigo weldra hetzelfde lot beschoren zou zijn. Al in 1873 was de chemicus 
von Baeyer er in het laboratorium in geslaagd om indigo te synthetiseren. De 
pogingen om dit produkt op grote schaal te bereiden, liepen echter lange tijd 
schipbreuk, omdat men er niet in slaagde het produktieproces economisch 
rendabel te maken. Toch zien we in 1881 bijvoorbeeld al Friedrich Hayder bij 
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Van Vlissingen & Co experimenten doen met "Künstlicher Indigo von 
M.L.B."112 Het duurde tot de jaren negentig voordat de BASF en Hoechst 
(MLB) hun pogingen bekroond zagen. Toen ging het ook erg snel, zoals blijkt 
uit tabel3.3. Al vanaf 1900 overvleugelde de invoer van synthetische indigo 
die vanJava; al in 1906 bedroeg de import van Java-indigo minder dan een 
tiende van de invoer uit Duitsland. Dit blijkt ook uit de Duitse handelsstatis
tiek.113 Uit een vergelijking tussen de beide statistieken valt op hoe grillig de 
Nederlandse is; bovendien lopen de cijfers voor enkele jaren wel erg ver uit 
elkaar. De Duitse cijfers lijken in elk geval betrouwbaarder, hoewel niet te 
achterhalen of hieronder ook nog doorvoer viel. 

Tabel3.3 Invoer van indigo in Nederland in tonnen1 

Totale inv. uit Totale inv. Invoer uit 
Jaar (niet gecorr.) Pruissen uit Java (gecorr.)2 Duitslandl 

1897 1.465 445 29 
1898 1.302 323 42 
1899 898 -183 59 
1900 720 211 91 
1901 1.030 500 ±480 322 126 
1902 1.120 750 ±420 397 332 
1903 1.360 1.100 ±210 744 397 
1904 1.580 1.150 380 922 494 
1905 1.160 830 270 544 640 
1906 1.820 1.700 80 528 506 
1907 1.700 1.520 150 -202 675 
1908 1.430 1.280 120 -986 563 
1909 1.570 1.480 70 205 539 
1910 1.607 1.530 65 396 595 

1. Voor de bronnen, zie A3. 
2. Invoer (gecorr.) is 'Invoer tot verbruik' verminderd met de 'Uitvoer uit het vrije verkeer'; zie 

noot 103. 
3. Invoer uit Duitsland: zie A3, tabel 2. 

De synthetische kleurstoffen 
De synthetische kleurstoffen komen in deze periode niet als een afzonderlijke 
groep voor in de Statistiek; dit veranderde pas in 1917. Het is evenwel moge
lijk, dat deze kleurstoffen onder de restcategorie 'Overige Verfstoffen, onbe
reide' vielen. Deze groep kleurstoffen vertoonde een opmerkelijke groei van 
1870 tot 1877; vanaf die tijd tot 1895 bleef de invoer van onbereide verfstoffen 
rond de 3000 ton schommelen om daarna explosief te stijgen tot boven de 
10.000 ton. Het overgrote deel was afkomstig uit Pruissen en ook nog aan
zienlijke hoeveelheden uit Hamburg. Om een duidelijker beeld te krijgen 
moeten we een beroep doen op de Duitse handelsstatistiek.114 Uit deze statis-
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tieken blijkt, dat Duitsland op het gebied van de alizarine geen concurrenten 
had, maar er werden wel nog altijd aanzienlijke hoeveelheden anilinekleur
stoffen uit andere landen (ook uit Nederland) ingevoerd. Rond 1880 was de 
export van alizarine groter dan de export van alle anilinekleurstoffen samen. 
Maar terwijl de totale export van alizarine enige tijd stagneerde en geleidelijk 
steeg tot ongeveer het dubbele in 1900, groeide de uitvoer van anilinekleur
stoffen vanaf 1880 explosief en vrijwel continu tot meer dan het vijftienvou
dige in 1900; in die tijd begon ook de export van de synthetische indigo. 

Kijken we nu naar het gedeelte van deze uitvoer, dat naar Nederland ging, 
dan valt in de eerste plaats op dat het hier slechts om zeer kleine hoeveelheden 
betrof (enkele procenten). De invoer van alizarine daalde in de eerste jaren na 
1880, om vervolgens tussen de 200 en 300 ton te schommelen.l15 De invoer 
van anilinekleurstoffen, die in 1880 nog klein was, begon vooral vanaf 1894 
aanzienlijk te groeien om in 1910 de invoer van alizarine (en alizarineproduk
ten) ver te overtreffen. Bovendien kwam rond de eeuwwisseling ook de invoer 
van synthetische indigo op gang. Dit komt overeen met de groei in de invoer 
van 'onbereide verfstoffen' in de Nederlandse statistiek. De groei in de periode 
1870-1877 zou dan voor een deel op rekening van de synthetische alizarine 
komen, terwijl de sterke groei vanaf omstreeks 1894 door de sterk groeiende 
invoer van anilinekleurstofren en indigo zou worden veroorzaakt. 

7 Het substitutieproces 

Als we nu het substitutieproces van de natuurlijke door de synthetische kleur
stoffen in zijn geheel overzien, dan kunnen we concluderen dat de hectische 
beginfase aan Nederland vrijwel voorbij is gegaan. De anilinekleurstoffen 
hebben door de aard van de bedrijven, waarbij het verven belangrijker was 
dan het drukken, en door de produkten, die niet voor een mode-gevoelige 
luxe-markt waren bestemd, in Nederland geen grote toepassing gevonden. 
Een uitzondering hierop vormde het anilinezwart. Deze situatie veranderde 
pas met de komst van de synthetische alizarine. In enkele jaren tijd verdrong 
het synthetische produkt de garancine en de meekrapextrakeen volledig. Dit 
vervangingsproces duurde slechts zes jaar, namelijk van 1872 tot 1878. De in
voer (en ook het gebruik) van alizarine overtroflange tijd die van alle andere 
synthetische kleurstoffen. Uit de handelsstatistieken blijkt dat in de jaren 
tachtig en dan vooral na 1884 een stagnatie optrad in het gebruik van zowel 
natuurlijke als synthetische kleurstoffen. Na 1894 begon een periode van 
sterke groei van de invoer van synthetische kleurstoffen. Het gebruik van 
verfhouten en dergelijke verdween toen binnen enkele jaren. De vervanging 
van de natuurlijke indigo door de synthetische vormde in feite het sluitstuk 
van het substitutieproces. 

Hoewel het substitutieproces van de garancine door de synthetische aliza
rine slechts kort duurde, had dit proces in Nederland toch een merkwaardig 
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verloop. De fabrikanten realiseerden zich al snel het belang van dit nieuwe 
produkt; uit de beschrijving van de eerste kennismaking van de katoendruk
kerijen met de synthetische alizarine blijkt, dat zij niet alleen goed op de 
hoogte waren van wat er in Duitsland en Engeland gebeurde, maar ook dat 
zij al in 1872 proeven deden met de synthetische alizarine. Opvallend is dat 
zowel Van Vlissingen als De Heyder en Prévinaire zo lang mogelijk garancine 
bleven gebruiken. Gedwongen door het verdwijnen van de garancine-indus
trie schakelden de katoendrukkerijen in 1877 en 1878 over op het syntheti
sche produkt. 

Het is niet bekend, hoe dit proces in andere landen verliep. Uit de literatuur 
is op te maken, dat in Duitsland de synthetische alizarine het snelst de mee
krapderivaten verdrong. Duitsland moest de meekrap en de garancine invoe
ren uit Frankrijk en Nederland. De opkomst van de kleurstoffenindustrie 
maakte het mogelijk om de rollen om te draaien. In Frankrijk wist de garan
cine-industrie zich tot 1875 te handhaven; daarna ging het snel bergafwaarts. 
Hieruit kan men afleiden, dat ook in Frankrijk het substitutieproces vooral 
na 1875 plaatsvond.116 

Uit het hier gepresenteerde materiaal blijkt, dat de Nederlandse fabrikanten 
voor hun vasthouden aan de garancine ook goede redenen hadden. De turks
rood nuance, die Prévinaire met garancine tot stand bracht, werd op de Indi
sche markt verkozen boven de kleur, die met alizarine werd bereikt; dit wijst 
erop dat de beide produkten voor deze toepassing niet volledig identiek wa
ren. Ook de economische voordelen vielen tegen: de kostencalculaties bij De 
Heyder laten zien, dat wat betreft het turksroodverven er met alizarine wel 
kostenvoordelen werden behaald, maar deze kwamen zeker in 1876 nog 
slechts voor een klein deel voor rekening van de kleurstof. Bij het drukken 
was er zelfs in december 1878 nog geen sprake van een kostenvoordeel. Het 
ligt voor de hand dat dergelijke motieven ook bij Van Vlissingen & Co en bij 
Prévinaire een rol hebben gespeeld. 

Een ander interessant aspekt in het substitutieproces is de wijze waarop 
men met het nieuwe produkt omging. Zowel bij Van Vlissingen als bij De 
Heyder speelde de oudste zoon van de direkteur een belangrijke rol. Pieter 
Fentenervan Vlissingen had in Zürich gestudeerd en volgde in het begin van 
de jaren zeventig een opleiding in de praktijk, terwijl Felix Driessen in deze 
cruciale periode zijn eerste praktijkervaring opdeed, voordat hij in Mulhouse 
ging studeren. Bij beiden valt op, dat zij zich in hun praktijkstages niet bezig
hielden met het overschrijven van recepten, maar zelfstandig allerlei proeven 
deden. Driessen ging zelfs over tot het systematisch uitvoeren en bijhouden 
van allerlei chemische proeven en experimenten. Van Vlissingen voerde op 
een systematische wijze experimenten uit, waarbij hij niet zozeer geïnteres
seerd was in het leren omgaan met de nieuwe kleurstof, als wel in de invloed 
van de verschillende grondstoffen en bewerkingen. Ook de wijze waarop zij 
met de literatuur omsprongen getuigde van een zelfstandige aanpak, die dui
delijk afweek van de tot dan gebruikelijke werkwijze van de coloristen. Prévi-
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naire was hierop een uitzondering; zowel vader als zoon waren zeer innovatie
ve ondernemers, die van begin van af aan talrijke experimenten uitvoerden. 
De wijze waarop zij dit deden is helaas bij gebrek aan materiaal vrijwel niet 
of slechts indirekt te achterhalen. 



IV 

DE INTRODUKTIE VAN HET TURKSROODVERVEN 

Het ontstaan en de verspreiding van het turksrood 

Het turksrood of Adrianopelrood vormde het hoogtepunt van de traditionele 
verfkunst. Behalve de zeer gewilde, helderrode kleur was het vooral de echt
heid van het turksrood, die deze kleurnuance zo beroemd maakte. Onder 
echtheid verstaat men de mate waarin een kleur bestand is tegen allerlei exter
ne invloeden, zoals het wassen, het zonlicht, het gebruik van zeep en zuren. 
Het turksrood overtrafin dit opzicht alle andere kleuren, die men in de vorige 
eeuw kon produceren en zou in dit opzicht zelfs nu nog hoog scoren. Deze 
bijzondere kwaliteit kon echter slechts door middel van een zeer langdurig en 
gecompliceerd verfproces worden gerealiseerd. De ontwikkeling van het 
turksrood kenmerkte zich dan ook vooral door de pogingen, die werden on
dernomen om het proces met behoud van de kwaliteit te vereenvoudigen. 

Bij het turksroodverven werd als kleurstof de meekrap gebruikt. Voor het 
verven met meekrap was het noodzakelijk de stof met aluin te behandelen, te 
beitsen. In dit opzicht verschilde het turksroodverven niet van het gewone 
roodverven. De garens of doeken, die turksrood werden geverfd, ondergin
gen echter nog yerschillende andere bewerkingen. Vóór het verven werd de 
stof eerst gereinigd en daarna met een ranzige olie behandeld. Dit diende ver
schillende malen te worden herhaald. Ook een behandeling met looizuurhou
dende stoffen was gebruikelijk. Na het beitsen en verven had de stof nog niet 
de juiste kleur gekregen; ook hiervoor waren speciale bewerkingen noodza
kelijk. De herhalingen en de noodzaak om de stoftussentijds te drogen zorg
den voor het langdurige en gecompliceerde karakter van het verfproces. Een 
overzicht van de belangrijkste bewerkingen geeft tabel 4 .1. 

Het turksroodverven is op meerdere plaatsen in Azië ontstaan. Zo ont
stond in Nederlands-Indië een geheel eigen procédé; hierbij maakte men ge
bruik van de mangkoedoeplant.1 De methode die in West-Europa ingebur
gerd raakte, is waarschijnlijk in Centraal-Azië in de loop van verschillende 
eeuwen langzaam tot ontwikkeling gekomen. Het lijkt aannemelijk dat aan 
dit procédé oudere bewerkingsmetboden uit de leerlooierij ten grondslag la-
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gen. De ranzige olie, looistoffen en aluin waren de oudste ingrediënten, die 
in de leerlooierij werden gebruikt. Het verven met krap werd al lange tijd 
in de wolververij toegepast. Aangezien ook de katoen in Centraal-Azië in
heems was, kwamen bij de daar levende volkeren alle ingrediënten bijeen. 
Hieruit ontstond in de loop van eeuwen het turksroodverven, zoals dat later 
over heel Europa een verspreiding vond. In de vijftiende eeuw brachten de 
Turken het roodverven naar Zuid-Oost Europa. Een van de centra van het 
roodverven was Adrianopel, een stad in het Europese deel van het Turkse 
rijk (het huidige Edirne).2 Toen in de zeventiende en achttiende eeuw rood
geverfde artikelen uit het Turkse rijk in toenemende mate hun weg vonden 
naar de West-Europese markten, werden deze dan ook turksrode of adriano
pelrode stoffen genoemd. 

Tabel 4.1 Overzicht van de belangrijkste bewerkingen bij het turksroodverven.1 

1. Voorbehandeling of reiniging. 
Het prepareren van de doeken of garens voor het verfproces; verwijdering van ver
ontreinigingen in een loogbad (soda of potas). 

2. Het oliebad. 
De meest karakteristieke bewerking van het turksrood verven. Verschillende malen 
bewerken in een bad met ranzige olijfolie en soda. Eventueel bij het eerste of bij 
de eerste twee baden koeie- of schapenmest toevoegen. Telkens tussentijds reini
gen en drogen. Overtollige olieresten verwijderen met loog (degraissage). 

3. Het looizuurbad. 
Behandelen in bad met looizuurhoudende stoffen, zoals galnoten en sumak. 

4. Het beitsen. 
Behandelen met ijzervrije aluin als beitsmiddeL Noodzakelijk omdat meekrap (ga
rancine, alizarine) beitskleurstoffen zijn, d.w.z. zonder beitsmiddel hechten deze 
kleurstoffen niet aan de katoen. Eventueel krijt toevoegen of afzonderlijke behan
deling met krijt. 

5. Het verven. 
Verven in bad met meekrap, onder toevoeging van sumak en bloed. Duur en tem
peratuur zoals bij gewoon meekrapverven: enkele uren onder geleidelijke verho
ging van de temperatuur. 

6. De nabehandeling of avivage. 
Verlevendiging van de kleur door te koken in bad met o.a. zeep en tinzout. Her
halen. 

1. Een overzicht van de ontwikkeling van het turksroodverven geven o.a. Haller, Türkischrot, 
Schaefer, Geschichte en Kiel, Metaalcomplexen. Het aantal bewerkingen, de volgorde waarin ze 
werden uitgevoerd en de gebruikte grondstoffen konden per recept of bedrijf verschillen, 
maar deze zes onderdelen kunnen worden beschouwd als de essentiële onderdelen van het 
traditionele turksroodverven (Haller, 8, met toevoeging van de voorbereiding). Kiel onder
scheidt op grond van nieuwere inzichten ook het fixeren van het beitsmiddel als een afzon
derlijke bewerking, maar in de recepten uit de vorige eeuw werd dit onderscheid nooit ge
maakt. 
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Het succes van deze produkten bracht een aantal Franse fabrikanten ertoe om 
te proberen in Frankrijk turksroodververijen te starten. Zij haalden omstreeks 
1750 Griekse ververs uit Thessalië naar Frankrijk om het procédé in te voeren. 
De eerste turksroodververijen ontstonden in de buurt vanRouenen iets later 
in Lyon. Deze fabrikanten hielden hun werkwijze angstvallig geheim. De 
Franse regering echter wilde graag deze manier van verven zo veel mogelijk 
verspreiden om op die manier de nationale industrie te stimuleren. Daarom 
gaf zij in 1765 een brochure uit, waarin nauwkeurig stond beschreven hoe 
men te werk diende te gaan. De informatie had men via de Franse gezant bij 
de Turkse regering gekregen; de Turken maakten van hun wijze van werken 
geen enkel geheim. Ondanks deze publikatie lukte het andere fabrikanten nog 
niet direkt om het echte turksrood te produceren. Volgens een scheikundige 
waren de gegevens over het looggehalte van de verschillende baden te on
nauwkeurig. De fabrikanten moesten daarom zelf op een moeizame wijze in 
de praktijk de benodigde kennis en ervaring opdoen om succesvol te kunnen 
zijn.3 

Vanuit Frankrijk verspreidde het turksroodverven zich over heel Europa. 
Naast Rouen werden vooral Mulhouse in de Elzas, Elberfeld in het Wuppertal 
en Schotland centra van deze nieuwe bedrijfstak. Oorspronkelijk verfde men 
alleen garens turksrood, maar op het einde van de achttiende eeuw slaagde 
men er ook in hele doeken turksrood te verven. Een volgende stap was de 
combinatie van turksroodverven met het bedrukken van de stof. Daniel 
Köchlin uit Mulhouse slaagde er in 1811 in om plaatselijk het turksrood weg 
te etsen, zodat er witte patronen op een rode ondergrond ontstonden; deze 
witte plaatsen konden vervolgens weer met andere kleuren worden bedrukt.4 

In Nederland waren rond 1800 enkele bedrijven, die turksrood verfden; de
ze verdwenen echter na een korte tijd. Ook in Vlaanderen ontstonden een aan
tal turksroodververijen, onder andere die van Guillaum-Jacques Vanesse et 
Cie (1808), Prévinaire et Seny (1817) en Seraphin Fortin (1819). Terwijl Va
nesse et Cie en enkele andere bedrijven de noodzakelijke kennis verkregen 
door Duitse verfmeesters aan te trekken, adopteerden Prévinaire en Fortinde 
manier van verven, die in Rouen werd toegepast.5 Ten tijde van de vereniging 
met Nederland onder Koning Willem I maakten deze bedrijven een periode 
van bloei door, vooral na de oprichting van de NHM in 1824. Na de afschei
ding van België in 1830 was Nederland zijn gehele moderne textielindustrie, 
waaronder de turksroodververijen, kwijtgeraakt. Met de komst van Prévi
naire & Co naar Haarlem verwierfhet turksroodverven zich in Nederland een 
vaste positie. Vanaf die tijd ontstond er een kleine, maar gespecialiseerde be
drijfstak van turksroodververijen, al dan niet verbonden aan een katoendruk
kerij. 

Nadat kort aandacht is geschonken aan de bedrijven die vóór 1835 in Ne
derland op dit gebied aktief zijn geweest, wordt in dit hoofdstuk het ontstaan 
en de globale ontwikkeling van deze kleine bedrijfstak beschreven. Een over
zicht van de bedrijven, die in Nederland turksrood hebben geverfd, geeft Ap-
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pendix 1, tabel2. Dit hoofdstuk behandelt de wijze, waarop de bedrijven aan 
de benodigde kennis kwamen en wat die kennis inhield. Het turksroodverven 
was bij uitstek een procédé waarbij de ervaring van de verfmeester een 
doorslaggevende rol speelde. De verspreiding van het turksroodverven ver
liep dan ook meestal via de verfmeesters, die om hun specifieke ervaring en 
kennis werden aangetrokken. Daarom is getracht om van elk bedrijf te achter
halen, wie verantwoordelijk was voor het verfproces en waar deze specialist 
zijn kennis vandaan haalde. Dit is het onderwerp van de derde paragraaf. 

Omdat het turksroodverven zo gecompliceerd was en een nauwkeurige 
dosering van de ingrediënten vereiste, werd het procédé in de vorm van een 
recept of voorschrift vastgelegd. Aan de hand van recepten, die bewaard zijn 
gebleven, kunnen we een idee krijgen van de inhoud van de ambachtelijke 
kennis en ervaring bij het turksroodverven. Het gaat hierbij om een tweetal 
in Nederland gepubliceerde teksten en om uit bedrijfsarchieven afkomstige 
recepten. Het eerste recept dateert van voor 1830, het laatste uit de jaren ze
ventig van de vorige eeuw. Hierdoor is het mogelijk om veranderingen in de 
receptuur te achterhalen. Tevens kunnen we hieruit een indruk krijgen of ook 
de aard van de kennis, die in de recepten werd vastgelegd, een verandering on
derging. Dit komt in de laatste paragraaf aan de orde. 

2 Het turksroodverven in Nederland vóór 1835 

Toen in Frankrijk het turksroodverven steeds meer verspreiding vond, trok 
dit ook in Holland de aandacht. De 'Oeconornische Tak van de Hollandsche 
Maatschappij van Wetenschappen', die in 1777 was opgericht, schreef al in het 
tweede jaar van haar bestaan een prijsvraag uit: 

"Aan den geenen, die hier te Lande een Verwerij zal oprichten van zoogenaamde 
Arabisch Rood; eene Premie van vijftig Ducaaten, of de Gouden Medaille en Vijf
entwintig Ducaaten - Men vordert eene Proeve van vijfentwintig pond Garen, 
en vijfentwintig pond Ca toen, naa de oprichtinge van deezen Oeconomischen Tak 
hier te Lande rood geverwd, en wel zoo, dat de eauleur in levendigheid en vastheid 
gelijk staa met het Arabisch Rood en dat het Garen of Ca toen, hier dus geverwd, 
het van buiten ingevoerde in prijs niet te boven gaa."6 

Er kwamen echter geen inzendingen, zodat de prijsvraag telkens werd ver
lengd. 

In 1800 stuurde de Eindhovense fabrikant Ru dolf van Baer enkele monsters 
garens en katoen in als inzending voor de prijsvraag. Bij de Maatschappij was 
het gebruikelijk om de inzendingen aan de verschillende departementen van 
de Maatschappij ter beoordeling voor te leggen. Deze voerden proeven uit 
met de roodgeverfde monsters. Zo liet het departement Haarlem de katoenen 
garens en doeken koken in azijn, groene zeep en water, en vervolgens logen 
en bleken; men kwam tot de conclusie dat de 'standvastigheid' voldoende was. 
Behalve Haarlem keurde ook het departement Amsterdam de monsters goed; 
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het departement Utrecht deed dit eveneens, maar zij maakte wel een opmer
king over de prijs, die zij iets te hoog vond. Uitgebreid commentaar leverde 
het departement Nieuwer-AmsteL Dit departement stelde, dat de katoenen 
stoffen niet overal gelijkmatig waren 'doorgeverfd', zodat er wat lichtere plek
ken waren te zien. Bovendien benaderde de kleur het echte 'Arabisch Rood' 
nog niet voldoende. Wel vond men, als men het met produkten uit Zwitser
land en Marseille vergeleek, dat de fabrikant op de goede weg was, zodat men 
adviseerde de prijs aan te houden en fabrikant te stimuleren om nog enkele 
verbeteringen aan te brengen. De Algemene Vergadering der Nationale Ne
derlandsche Huishoudelijke Maatschappij besliste echter in juni 1801 om de 
prijs aan Van Baer toe te kennen? 

Van Baer schreef een uitgebreide dankbrief aan de Maatschappij. Over het 
turksroodverven schreef hij: 

"'t welk wij zonder ooyt meester gehad te hebben of van anderen te zien doen, al
leenig door vlijt & ondervinding hebben geleerd".B 

Hij vermeldde ook dat zijn bedrijfin 1795 en 1796 nog op grote schaal turks
rode garens kocht, maar: 

"Zeederd is dit bij ons in verval geraakt en hebben ons nu geheel op eygen geverw 
toegelegd. Zeederd wij dit meester geworden zijn hebben wij reeds ruym zooveele 
(als tevoren gv) rood Cat. garen daarvan verwerk"? 

Opmerkelijk is dat Van Baer tot tweemaal toe benadrukte, dat hij zonder hulp 
van vreemden zich de kunst van het turksroodverven had eigen gemaakt. Van 
Baer koos, na rijp beraad, toch maar voor de dukaten in plaats van de medaille. 

De bekroning lokte een reaktie uit van een plaatselijke concurrent van Van 
Baer, Barth. van Rijsingen. Deze schreef in 1802 een brief aan de Maatschap
pij, dat hij al vanaf eind 1797 rood verfde: 

"in zoodanige qualitijt dat de zelve reeds in het begin van 1798 op verscheyde plaet
sen in Braband en Vlanderen door onderscheydene fabrikanten niet alleen van Egt 
en Goed gekeurd wierd, maar mij zelfs daar op talrijke Commissies hebben aan 
de hand gedaan, welke Lieden ik ook nog tot heeden toe met de door mij geverwde 
garens bedien".10 

Van Rijsingen schreef dat hij door zijn drukke werkzaamheden en jeugdige 
leeftijd - hij was pas 20 jaar - geen tijd had gehad om allerlei geschriften 
te lezen ofbijeenkomsten bij te wonen en zodoende niet op de hoogte was van 
de prijsvraag. Hoewel hij de prijstoekenning aan van Baer niet bestreed, ver
zocht hij de Maatschappij om door hem toegezonden monsters rood garen te 
beproeven en om iets te verzinnen om de "nadelige influentie, welke het be
kroonen der Fabriek van Van Baer en Zonen, op mijne Fabriek heeft, voor 
te koomen."11 

Een overzicht van de nijverheid in Eindhoven uit 1801 bevestigt dat er in 
dat jaar aldaar twee turksroodververijen waren. Hierover werd vermeld: 

"Van de Turksroodververijen in Katoen kan mede niet veel gezegd worden, alzo van 
die kunst, door de bezitteren, steeds een diep geheim gemaakt is, alleen kan men 
zeggen, dat dezelve bestaan en met veel succes gedreven worden, het geen op zich 
zelve genomen eene bijzonderheid is, aangezien die Verwerijen hier te Lande zoo 
weinig gevonden worden."12 



74 GEERT VERBONG 

De geheimzinnigheid waarmee het turksroodverven was omgeven was even
eens karakteristiek voor ambachtelijke kennis. 

In 1807 werd de turksroodververij van Rudolf van Baer nog genoemd, 
maar al eenjaar later moest deze ook het veld ruimen door de ongunstige eco
nomische omstandigheden tijdens de Napoleontische tijd.13 

Het zwaartepunt van de textielindustrie verschoof in de volgende decennia 
naar Vlaanderen. Pas omstreeks 1830 werd in Aarle-Rixtel (bij Helmond) een 
turksroodververij gevestigd. Dit blijkt uit een staalkaart met turksrood en an
dere kleuren, die het bedrijf in 1829 naar de Nijverheidstentoonstelling in 
Brussel opstuurde; over het turksrood werd opgemerkt, dat de kleuren zich 
in "vastheid en levendigheid" in gunstige zin onderscheidden.14 Deze ververij 
was eigendom van de ververs Deussen en Röder, die uit de omgeving van 
Gladbach afkomstig waren. Na enkelejaren al werd de vennootschap tussen 
de beide fabrikanten ontbonden; zij gingen terug naarhun geboorteplaats. In 
1835 vond de verkoop van de inboedel plaats. Uit de inboedelbeschrijving 
blijkt, dat de inventaris van het bedrijf voornamelijk uit verfketels, droog
stokken en -latten, wringpalen en kachelpijpen bestond. Uit de hoeveelheid 
voorwerpen valt op te maken, dat het bedrijf een aanzienlijke omvang moet 
hebben gehad; in elk geval was het veel groter dan de meeste blauwververijen 
uit die tijd.15 

3 Het ontstaan en de ontwikkeling van de turksroodververij van 1835 tot 1880 

De NHM haalde na de afscheiding van België Prévinaire & Co naar Neder
land omdat de eigenaar, J.BT Prévinaire, een specialist was op het gebied van 
het turksroodverven. Prévinaire had zelf in Rouen in de praktijk het vak ge
leerd. In 1817 was hij in Molenbeek bij Brussel samen met een vennoot een 
eigen bedrijfbegonnen. In eerste instantie legde hij zich toe op het verven van 
garens, maar later ging hij er toe over om ook doeken rood te verven.16 

Prévinaire werd algemeen geroemd als een zeer bekwaam vakman met een 
'echt wetenschappelijke benadering'. In dit verband noemde men vooral het 
feit, dat hij in zijn fabriek in Haarlem de beschikking had over een laboratori
um, waar hij proeven deed met kleurstoffenP Door zijn opleiding in Rouen 
en zijnfranstaligeachtergrond zou hij bovendien gemakkelijk toegang tot de 
(toonaangevende) Franse vakliteratuur hebben gehad. De kwaliteit van zijn 
doekensen garens overtrofbovendien in kleurechtheid de Engelse produk
ten.18 

Ondanks al zijn technische expertise had Prévinaire toch problemen om na 
de overplaatsing van zijn bedrijf naar Haarlem de kwaliteit van zijn produkten 
op een voldoende hoog niveau te krijgen. Misschien speelde het gebrek aan 
ervaren werkkrachten hierbij een rol. De plaatselijke arbeiders werden over 
het algemeen als ongedisciplineerd, verpauperd en onervaren bestempeld. In 
1836 waren er slechts 14 buitenlandse arbeiders in zijn bedrijf werkzaam op 
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een totaal van 242, maar twee jaar later was dit aantal al geklommen tot 54. 
Zij vervulden vooral de functies, waarvoor een uitgebreide technische kennis 
en ervaring nodig was. Onder hen waren de meesterknechts LaurentJoseph 
Genicot (geboren 1790 in België), Celestin le Roux (geboren 1799 in Frank
rijk) en de verver JeanJosephJacques (geboren 1815 in Prebais). Nakomelin
gen van Jacques bekleedden later lange tijd de positie van meesterknecht in 
de fabriek van Prévinaire.l9 Ook de zoon van Prévinaire, Marie Prospes Theo
dore Previnaire (1821-1900) bemoeide zich met de technische kant van de 
produktie. 

Een andere factor, die van invloed was op de kwaliteit van de garens en doe
ken, was de aanpassing aan de plaatselijke omstandigheden. De kwaliteit van 
het water bijvoorbeeld was van groot belang. Welke stoffen in het water de 
kwaliteit nadelig beïnvloedden wist men niet precies. Dit moest men ter 
plaatse proefondervindelijk zien te achterhalen. Gezien de complexiteit van 
het proces en gezien het gebrek aan inzicht in de invloed van de verschillende 
onderdelen op het eindresultaat was dit aanpassingsproces in de praktijk 
moetzaam. 

Klachten over de kwaliteit van de geverfde garens hadden tot gevolg, dat 
de NHM de clausule over de afname van gegarandeerde hoeveelheden garens 
gedeeltelijk introk en dat het restant voornamelijk door Prévinaire zelf werd 
verwerkt. Problemen met de kwaliteit van de doeken probeerde Prévinaire op 
te lossen door in zijn fabriek in Brussel geverfde produkten naar Haarlem te 
smokkelen. Toen dit bekend werd, sloot hij de fabriek in België en wist op 
legale wijze de kwaliteit van zijn doeken te verbeteren.20 

Gezien het belang van het bedrijf van Prévinaire nam de NHM geen straf
maatregelen. Wel probeerde men de afhankelijkheid van slechts één leveran
cier te verminderen door ook aan andere bedrijven opdrachten te verstrekken. 
Een van de bedrijven, waarbij men aanklopte, was de bontweverij en ververij 
van Prince & Co. Toen de grote katoenfabrieken van Wilson, Poelman en Pré
vinaire naar Haarlem kwamen, had Prince het raadzaam geacht om van Haar
lem naar Beverwijk te verhuizen. Dit bedrijfhad al in 1833 turksrode garens 
geproduceerd.21 Een proefproduktie in opdrachtvan de NHM in 1837leverde 
echter slechts matige resultaten op: de kwaliteit van de artikelen bleef ver bij 
die van Prévinaire achter. Thomas Wils on bood aan om te helpen; naast gelde
lijke steun stelde hij voor om uit België een ervaren verver te laten overkomen 
om te helpen de produktie op gang te krijgen. Dit aanbod werd echter afgesla
gen en geleidelijk slaagde Prince & Co erin om op eigen kracht de kwaliteit 
voldoende te verbeteren.22 

Eenjaar later liet de NHM de katoendrukkerij van De Heyder bij wijze van 
proef doeken turksrood verven. Hoewel Griffiths vermeldt, dat deze proef
produktie mislukte, kwam toch in het volgende jaar een geregelde produktie 
van turksrode doeken bij De Heyder op gang; deze produktie werd waar
schijnlijk vrijwel in zijn geheel aan de NHM geleverd.23 Uit een receptenver
zameling, die bewaard is gebleven, valt op te maken hoe men bij De Heyder 
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in deze periode turksrood verfde. Hierop komen we in de volgende paragraaf 
terug. 

Het receptenboek was eigendom van de bedrijfsleider Van Ael. Uit deze 
verzameling recepten is af te leiden, dat Van Ael zich niet zelf rechtstreeks met 
de technische kant van de produktie bemoeide, maar dit vermoedelijk overliet 
aan de meesterknecht Jean Baptiste Faes.24 Zowel Van Ael als Faes waren uit 
België afkomstig.25 De meesterknecht Faes bleef ook na de verkoop van het 
bedrijf onder de nieuwe directeur in het bedrijf werkzaam. Waarschijnlijk 
werd hij toen baas over de handdrukkerij. De roodververij, die een afzonder
lijke afdeling van het bedrijf vormde, had een eigen baas; deze positie werd 
lange tijd bekleed door J. Peeters. Daarnaast waren er verschillende coloristen 
in het bedrijf werkzaam, die zich ook met het turksroodverven bezig
hielden.26 

In de periode van 1835 tot 1850 was Prévinaire verreweg de grootste pro
ducent van turksrode doeken en garensP Prévinaire leverde, evenals de ande
re producenten, vrijwel uitsluitend aan de NHM. Tot 1839 was hij de enige 
leverancier; daarna begonnen De Heyder & Co en later Prince & Co met re
gelmatige leveranties. Deze episode en vooral de relatie van de NHM met de 
fabrikanten is uitgebreid beschreven door Griffiths.28 Na een sterke groei in 
de beginjaren stortte in 1840 de markt in; dit was te wijten aan het mislukken 
van de oogst op Java - waardoor de koopkracht van de plaatselijke bevolking 
sterk terugliep - en te grote voorraden van turksrode artikelen in Indië. De 
teruggang werd ook veroorzaakt door het inwerking treden van het Konink
lijk Besluit van 1839, ten gevolge waarvan alleen over in Nederland geweven 
goederen geen importbelasting werd geheven. Toen de NHM later de bakens 
wilde verzetten en over wilde gaan tot een systeem van vrije concurrentie faal
de dit. Prévinaire slaagde er door allerlei manipulaties toch in gegarandeerde 
orders te krijgen. 

Het feit dat Prévinaire het leeuwendeel van de orders wist te verkrijgen, be
tekende niet, dat zijn produkten goedkoper waren. Integendeel, uit een bere
kening van Van Meersch van de NHM uit 1840 valt op te maken, dat de verf
prijs in datjaarf8.75 per stuk bedroeg. De fabrikant mocht hierover een pre
mie van 18% heffen. Een stijging van de meekrapprijs leidde tot een verdere 
verhoging: 

"Zooals genoegzaam bekend is, zijn er geene artikelen waarop de prijzen der verf
stoffen, meerder invloed hebben dan op het Adrianopelsch Rood. In verband tot 
de daarvoor gebruikte calicots schijnt het verwloon op ongeveer 60% der waarde 
van een stuk 5/4 effen rood berekend te worden en uit hoofde van de meekrap alleen 
heeft men zich op een dergelijk stuk een verhocging van 85 ct moeten laten welge
vallen."29 

Hiermee kwam de totale verfprijs tot boven de f 11. Een vergelijking met de 
kostprijzen van bijvoorbeeld De Heyder & Co in deze periode laat zien, dat 
de gemiddelde verfprijs rond de f 6, - schommelde.30 Een premie van 18% 
zou dan nog slechts een verfprijs van rond de j7,- opleveren. Ook Prince 
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& Co produceerde aanzienlijk goedkoper. Terwijl in 1843 en 1844 op de doe
ken van Prévinaire een verlies van 2 112 % werd geleden, leverden de artikelen 
van Prince een winst van 31% op. De vraag is natuurlijk waarom Prévinaire 
toch de grootste leverancier bleef Voor een deel werd dit gemotiveerd door 
de kwaliteit van de produkten: 

"De trapsgewijze verbetering der fabriekaten, welke thans met de Zwitsersche ver
geleken weinig of niet te wenschen overlaten, en de voordeelige prijzen tot welke 
zij steeds op Java worden verkocht, bevestigen dit ten volle, en beschouwt men het 
derhalve als overbodig deswegens uit te weiden".3 1 

Enkele jaren later werd echter het feit, dat Prince & Co ook orders uit Bremen 
en Hamburg ontving als een bewijs van de bekwaamheid van deze fabrikant 
gezien, terwijl de steeds dalende Nederlandse verkopen in Indië suggereerden 
dat Prévinaire de Zwitsers niet in kleur, druk en patronen kon benaderen. 
Desondanks slaagde Prévinaire er toch in om de hoofdleverancier van de 
NHM te blijven. Griffiths concludeert hieruit: 

"However the damage had al ready been clone because once Prévinaire's guaranteed 
orders had been absorbed, there was precious little left for anyone else"n 

Griffiths komt tot zijn sombere conclusie over de ontwikkelingsmogelijkhe
den van de turksroodververij in Nederland, omdat hij zich beperkt tot de pe
riode 1830 - 1850. Weliswaar ging het bedrijfvan Prince, dat in 1850 door 
Koopmans was overgenomen, in de jaren vijftig geleidelijk ten gronde, maar 
daar stond tegenover, dat de roodververij van De Heyder een grote expansie 
doormaakte. Daarnaast ontstonden er enkele nieuwe bedrijven, die zich spe
cialiseerden in het turksrood verven. Vooral Helmond zou het centrum van de 
turksroodververij worden. 

De Duitse turksroodverver Georg Wilhelm Kaulen verbleef in het begin 
van de jaren dertig in Aarle-Rixtel; hij werkte daar als meesterknecht in het 
bedrijf van Deussen en Röder. Kaulen was afkomstig uit een plaatsje in de om
geving van Gladbach; zijn vader was eveneens turksroodverver. In 1833 ver
huisde Kaulen naar Helmond, waar hij met de financiële steun van de 'Maat
schappij tot bevordering van welstand voornamelijk onder landlieden' een 
blekerij begon. Deze hervormde organisatie ondersteunde geloofsgenoten, 
die in de problemen kwamen. Kaulen was door het vertrek van Deussen en 
Röder werkloos geworden. Enkele jaren later ging hij ook verven en drukken, 
zij het op beperkte schaal. Kaulen werd in de bevolkingsregisters afwisselend 
vermeld als bleker of verver.33 In 1849 slaagde hij erin om met kapitaal van 
de Amsterdamse rentenierJacob Arnoud Carp (1809-1895) een turksroodga
renververij op te richten. Voor de aanschaf van ketels en dergelijke maakte hij 
een reis naar Duitsland. In dit bedrijf was Kaulen de technische man, terwijl 
Carp de administratieve zaken voor zijn rekening nam. Het bedrijfleverde al 
in hetzelfde jaar aan de NHM.34 

Na een periode van tienjaar verliet Carp om onbekende redenen het bedrijf 
om voor zich zelf te beginnen. Een mogelijkheid is dat onenigheden in de her
vormde gemeenschap in Helmond hierbij een rol hebben gespeeld. Carp, die 
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nogal recht in de leer was, had herhaaldelijk onenigheid met de vrijzinnigere 
dominee. Kaulen stond als vennoot van Carp en als lid van de kerkeraad tussen 
de beide partijen. Kaulen was toen gedwongen om een nieuwe kapitaalver
schaffer te gaan zoeken; hij vond deze bij de familie Raymakers, textielfabri
kanten te Helmond.35 De produktie van turksrode goederen in Helmond door 
Kaulen en Carp groeide gestaag.36 

In het eveneens in de omgeving van Helmond gelegen Mierlo begon Die
derik HoUweg omstreeks 1850 samen met Moritz Brinck een turksrood ver
verij. HoUweg was de schoonzoon vanjoan Kropp, die een garenblekerij in 
Mierlo bezat; de roodververij was aan deze blekerij verbonden. Moritz Brinck 
verhuisde in 1854 naar Helmond, waarmee aan de roodververij van Hollweg 
en Brinck een einde kwam. Brinck werd in het bevolkingsregister aangeduid 
als turksrood verver. Hij bleef slechts een jaar in Helmond; misschien heeft hij 
in deze tijd bij de firma Kaulen gewerkt, op dat moment de enige turksrood
ververij in Helmond. In 1855 vertrok hij weer naar zijn geboortestreek. 
Kropp, HoUweg en Brinck waren allen uit de omgeving van Gladbach af
komstig.37 

In dezelfde tijd waren de gebroeders J.W.H. Janssens en M.J. Janssens in 
Herten nabij Roermond een turksroodververij begonnen. Hun vader, de apo
theker G.J.R.Janssens, had in 1852 een pand gekocht waar het nieuwe bedrijf 
kon starten. Als verfmeester trokken zij Theodorus Hösterij aan.38 In 1860 
stierfJ.WH.Janssens en Hösterij vertrok naar Helmond om meesterverver in 
de nieuwe fabriek van Carp te worden. De leiding van het bedrijf werd over
genomen door de jongere broer F.P.H.Janssens, die evenals zijn vader apothe
ker van beroep was.39 Door zijn opleiding bezat Françoisjanssens de nodige 
chemische kennis, wat blijkt uit zijn bibliotheek.40 

De stichting van deze nieuwe bedrijven had ongetwijfeld te maken met de 
zeer gunstige afzetmogelijkheden voor turksroodgeverfde produkten in de 
jaren vijftig. Na een dieptepunt in 1851 stegen de leveranties aan de NHM 
weer tot een aanzienlijke omvang in de tweede helft van de jaren vijftig, met 
als uitzondering 1859.41 De direktie van de NHM meldde dan ook in het Al
gemeen Verslag over 1854, dat "het Adrianopelrood blijft in belang toene
men", en verder: 

"De fabrieken van de Heeren Prévinaire te Haarlem, en die van de Heeren G.W. 
Kaulen & Co. te Helmond blijven steeds voor de vervaardiging van dit produkt den 
eersten rang innemen, en hunne voortbrengselen staan met het beste, wat door het 
buitenland geleverd wordt, minstens gelijk."42 

In het volgende jaar was er sprake van een nog verdere toename, zodat: 
"de geldwaarde (van de turksrode goederen gv) in het laatstge1;1oemdejaar dat van 
alle andere lijnwaden gezamenlijk te boven (ging). Dit gunstige verschijnsel is 
vooral aan de inspanning der fabrijkanten te danken, die geen zorg spaarden om 
de concurrentie met de buitenlandsche voortbrengselen vol te houden."43 

Daarnaast was een belangrijk verschil met de voorgaande periode dat de 
NHM niet meer het enige handelskanaal in Indië was voor de verkoop van 
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katoenen goederen. In toenemende mate werden particuliere handelsagenten 
aktief. Een bedrijf als De Heyder deed vrijwel geen beroep meer op de NHM 
voor de leveranties van turksrode goederen. De verkoop van turksrode goe
deren steeg vanf22.000,- in 1847 tot meer dan twee ton in 1860. Ook de 
produktie van de roodververijen in Helmond groeide gestaag.44 Bovendien 
opereerden de nieuwe bedrijven niet alleen op de Indische markt, maar ook 
op de Europese; zo leverden de Helmondse bedrijven bijvoorbeeld aan de 
plaatselijke bontweverijen. Niet bekend is welk aandeel van deze produktie 
aan de NHM werd geleverd. Prévinaire bleef in elk geval nog tot in de j aren 
tachtig uitgebreid zaken doen met de NHM. 

In de jaren zeventig breidde het aantal Nederlandse producenten zich nog 
uit. Willem Swinkels begon in Helmond een turksroodververij. Hij ha.d al 
vanaf 1861 een apprêteerbedrijf met een kleine ververij. Als technicus werkte 
bij hem de Duitser Theissen, die overigens geen verver was.45 Omstreeks 1870 
begon Swinkels ook met het turksroodverven. Wie in dit bedrijf de techni
sche kant van het produktieproces voor zijn rekening nam, is niet bekend. Een 
paar jaar later, in 1876, begon ook het bedrijfFesten & van Asten in Helmond 
met turksroodverven. Het verhaallaat zich raden. De uit Duitsland afkom
stige Festen was de technische man. Lang duurde dit compagnonschap niet, 
want al in 1878 heette het bedrijfW. van Asten & zonen; het werd slechts in 
1878 en 1879 nog vermeld als turksroodververij.46 

Behalve de roodververijen beschikte ook de katoendrukkerij van Van Vlis
singen over de kennis om turksrood te verven en te drukken. In de recepten
boeken van coloristen, die in het bedrijfhebben gewerkt, zijn recepten te vin
den om turksrood te verven.47 Van Vlissingen bezat weliswaar een rood verve
rij, maar geen turksroodververij. Wel werd er op een bepaalde manier turks
rood gedrukt. Dit verschilde echter van de gebruikelijke wijze om turksrood 
bedrukte doeken te maken, namelijk door het etsen van patronen op turks
rode doeken en het vervolgens invullen van deze witte plekken met andere 
kleuren. De eerste colorist van het bedrijf, Jacques Braun uit Mulhouse, ver
liet in 1861 het bedrijf om naar Kralingen te gaan. Daar werd hij medefirmant 
van de firma Blom, de Lange & Braun, die later in de NV de Rotterdamsche 
Katoendrukkerij werd omgezet. In 1871 begon hij een eigen katoendrukkerij 
en turksroodververij in Vlaardingen. In hetzelfde jaar bezocht hij ook de 
roodververij van Ka uien in Helmond. Het bedrijf van Braun was niet erg suc
cesvol; al in 1874 werd het bedrijf opgedoekt en vertrok Braun naar België.48 

De laatste turksroodververij was het bedrijf van Karel van Wensen, de 
kleinzoon van de vennoot van Heinrich Driessen. Deze was in 1878 in Zoeter
woude, nabij Leiden, een fabriek voor Adrianopelroodgaren, breikatoen en 
naaigaren begonnen. Ondanks het feit dat de vennootschap tussen Van Wen
sen en Driessen in 1874 was ontbonden, liep Karel stage bij De Heyder; hij 
deed daar ervaring op met het turksrood verven. Later deed Van Wensen voor 
technische informatie herhaaldelijk een beroep op de coloristen van De 
Heyder.49 
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Afbeelding 7. De turksroodververij vanSwinkels op een briefhoofd. De brieven van 
Swinkels waren - geheel in stijl - rood gedrukt. 

Afbeelding 8. De fabriek van Van Vlissingen & C o aan het begin van deze eeuw. 
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Overzien we de bedrijfstak in zijn geheel, dan zien we dat vooral Helmond 
en omgeving het centrum van de turksroodververij in Nederland was. De 
zuidelijke bedrijven waren geheel op Duitsland georiënteerd; de ververs wa
ren uit de Duitse textielcentra, met name uitElberfeld, afkomstig. De overige 
bedrijven waren in de Hollandse steden gevestigd. Zij waren een onderdeel 
van een katoendrukkerij of onderhielden daarmee nauwe relaties. 

In de jaren zeventig traden er verschillende ingrijpende veranderingen in 
het turksroodverven op. Er ontstond een nieuw, veel korter en eenvoudiger 
procédé. Vanaf die tijd begonnen de ontwikkelingen in de katoendrukkerijen 
en in de roodververijen steeds meer van elkaar te verschillen. De katoendruk
kerijen schakelden snel over op het nieuwe procédé; in deze bedrijven verloor 
het turksrood snel zijn speciale status. De roodververijen daarentegen hielden 
zich echter langer bij het oude produktieproces. Deze ontwikkelingen vor
men het thema van het volgende hoofdstuk. 

Helmond bleef ook na die tijd het centrum van de roodververij; de drie 
roodververijen bleven tot in deze eeuw als zodanig bestaan. De roodververij 
van FrançoisJanssens werd in 1881 opgedoekt ten gevolge van het overlijden 
van de eigenaar. De vraag blijft waaromjuist Helmond zich tot het centrum 
van de turksroodververij in Nederland ontwikkelde. Een deel van het ant'
woord komt uit het in deze paragraaf gepresenteerde materiaal naar voren: er 
loopt een di rekte lijn van de ververij van Deussen en Röder naar de roodverve
rijen van Kaulen en Carp. Daarnaast zal het succes van de roodververijen zeker 
de interesse van andere fabrikanten, zoals Hallweg en Swinkels gewekt heb
ben om zelf een eigen roodververij te beginnen. Bovendien bezat Helmond 
verschillende bontweverijen, die turksrode garens afnamen. De bontweve
rijen in Twente betrokken hun rode garens voor een belangrijk deel uit Elber
feld, hét centrum van de turksroodgarenververij. 

4 De receptuur van het turksroodverven 

De vraag is nu wat de ambachtelijke kennis en ervaring van de turksroodver
vers precies inhielden. Onder ambachtelijke kennis verstaan wij hier de ken
nis, die verworven is door het doen. Deze kennis is gebaseerd op vaardighe
den, die men in de praktijk heeft verworven. Zij komt niet voort uit de weten
schap. Ambachtelijke kennis wordt vastgelegd in vuistregels, recepten en be
schrijvingen. Zij verschilt van wetenschappelijke kennis omdat zij niet is ge
formaliseerd in theorieën of wetten. Ambachtelijke kennis vindt zijn neerslag 
in de handen en het denken van ervaren ambachtslieden; zij wordt dan ook 
overgedragen door het rondtrekken van deze ervaren arbeiders van de ene fa
briek naar de andere of door het overdragen op leerlingen. Kort samengevat 
gaat het er bij ambachtelijke kennis meer om hoe dingen gedaan dienen te 
worden dan om het waarom. Ambachtelijke kennis is echter niet louter een 
manuele vaardigheid; dit soort kennis is ingebed in een hele reeks van ideeën 
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omtrent het oplossen van problemen, het ritme van het werk, de organisatie 
van het werk, de plaats van de ambachtsman hierin en zijn relatie tot de overi
ge arbeiders.50 

Een kenmerk van ambachtelijke kennis is dus dat deze in de handen en 
hoofden van de werklieden ligt opgeslagen. Hierdoor is het onmogelijk om 
deze rechtstreeks te reconstrueren. Op een indirekte wijze kunnen we toch een 
indruk krijgen van deze kennis. In de recepten waarin het procédé om turks
rood te verven wordt weergegeven, zijn vaak ook verwijzingen naar de aard 
en de herkomst van de kennis te vinden. Bij het opschrijven van de recepten 
werd echter slechts een gedeelte van de kennis werd vastgelegd; allerlei vaar
digheden en wetenswaardigheden werden verondersteld bekend. of van
zelfsprekend te zijn. Een ander aspekt dat hiermee samenhing was de geheim
zinnigheid, waarmee veel procédés waren omgeven. Iedere verver deed zijn 
best om zijn in de praktijk bruikbaar gebleken werkwijze geheim te houden. 
Voor recepten werden vaak grote geldbedragen gevraagd. Daar staat tegen
over dat over geen enkel verfprocédé zoveel werd gepubliceerd als over het 
turksroodverven. Dit begon al bij de brochure van de Franse regering, maar 
zeker in de negentiende eeuw verscheen een groot aantal boeken en artikelen 
in tijdschriften over dit onderwerp.51 Voor een gedeelte kan dit verklaard wor
den uit verschillen in belangen. De kennis en ervaring van de ververs was hun 
inkomstenbron; zij hadden belang bij geheimhouding. De Franse regering 
daarentegen probeerde de nationale nijverheid te stimuleren. Anderen von
den vanuit een door de wetenschap geïnspireerde ideologie het gewenst ken
nis openbaar te maken. 

In deze paragraaf worden een aantal recepten om turksrood te verven ge
analyseerd. Hierbij schenken wij speciale aandacht aan opmerkingen, toevoe
gingen, verklaringen, eventuele omissies die een aanwijzing kunnen geven 
voor de praktische toepasbaarheid van de recepten en over de motieven, waar
om bepaalde bewerkingen werden uitgevoerd. Acht recepten worden hier be
sproken. Van deze acht werden er twee in het Nederlands gepubliceerd, zodat 
zij in principe voor iedere geïnteresseerde fabrikant beschikbaar waren. D eze 
twee recepten worden het eerst behandeld. De andere recepten waren privé
eigendom.52 De recepten bestrijken de periode van voor 1830 tot in de jaren 
zeventig van die eeuw. Op deze wijzen krijgen we een indruk van de ontwik
keling van het turksroodverven in deze periode. Vanaf omstreeks 1870 vol
trokken zich grote veranderingen in het turksrood verven; deze komen in het 
volgende hoofdstuk aan de orde. 

4.1 Recepten om turksrood te verven uit de N ederlandstalige literatuur 
Een van de eerste onderwerpen waar het Tijdschrift ter Bevordering van Nij
verheid uitvoerig aandacht aan besteedde, was de katoenververij . Al in het 
eerste jaar, in 1833, verscheen in het tijdschrift een vertaling van een uitge
breid artikel van Lau gier, dat was overgenomen uit de Dictionnaire Technolo
gique en Dingler's Polytechnisches Jou mal. In de tweede jaargang verscheen 
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het tweede deel.53 In deze artikelen gaf Laugier, die jarenlang de leiding had 
over een ververij, praktische aanwijzigingen voor ververs, met name voor de
gene die "gaarne bij de hand vindt, wat hij nodig kan hebben, en zich met 
langwijlige onderzoekingen en bespiegelingen niet ophouden kan".54 

Laugier begon zijn artikel met een uitvoerige beschrijving van de inrich
ting van een katoenververij, die in belangrijke mate verschilde met die van een 
wol- of zijdeververij. Daarna behandelde hij de belangrijkste bewerkingen in 
de katoenververij, zoals de behandeling met galnoten, met beitsmiddelen en 
de verfbaden. Het hoofdbestanddeel van het artikel bestond uit recepten om 
de verschillende kleuren te verven. Verreweg het meest uitvoerige recept, was 
het recept om turksrood te verven; dit besloeg maar liefst 12 paginà.55 

Laugier merkte hierover op: 
"De Adrianopel-roodverwerij is eene gecompliceerde wijze van verwen, of liever 
dezelve bestaat uiteene reeks van handgrepen, van welke alle noodzakelijk zijn, in
dien men deze volle, glansrijke en duurzame kleur verkrijgen wil. Men heeft de 
wijze van werken, die hiertoe nodig is, zeer lang geheim gehouden;( ... ) Wij hou
den ons hier aan de wijze door Vitalis56 opgegeven, die ons de beste en doelma
tigste toeschijnt, en dewijl men te Rouen algemeen met het beste gevolg volgens 
dezelve werkt."S7 

In tabel 4.2 staat een overzicht van de belangrijkste bewerkingen; voor de 
overzichtelijkheid is dit overzicht ingedeeld volgens het schema in tabel 4.1. 
Bij de behandeling met olie, waaraan mest (mist) was toegevoegd, vermeldde 
Lau gier: 

"het doel dezer bewerking is het katoen eenigermate als te verdierlijken, eigen
schappen der dierlijke stoffen mede te deden; om, namelijk zich met de kleurstof
fen gemakkelijker te verbinden en duurzamere verbindingen te vormen. Men be
dient zich te dien einde van schapenmist, welke een bepaalde hoeveelheid eiwitstof 
en eene bijzondere dierlijke zelfstandigheid bevat."58 

Bij de behandeling met looizuurhoudende stoffen gafhij aan, dat deze behan
deling ook herhaald kon worden om een vollere en gelijkvormiger kleur te 
verkrijgen. De toevoeging van sumak zou een zeer gewilde kleurschakering 
opleveren.59 Het herhalen van bewerkingen hield hij in het algemeen voor 
nuttig, indien men een beter resultaat wilde verkrijgen. Systematisch werd dit 
toegepast in de zogenaamde 'gelen gang', waarbij de hele behandeling met 
olie, galnoten en aluin een keer werd herhaald, voordat men tot het verven 
overging. De naam was afkomstig van de gele kleur, die de katoen voor het 
eigenlijke verven had aangenomen. De hier beschreven werkwijze werd om 
dezelfde reden de grauwe gang genoemd. 

Over de toepasbaarheid van zijn recept schreef Laugier dat: 
"een goed voorschrift nog niet alles is, wat men behoeft, doch dat de afzonderlijke 
bewerkingen ook met eene zorgvuldigheid en opmerkzaamheid moeten worden 
uitgevoerd, die niet te ver gedreven kunnen worden. Ieder der beschrevene hand
grepen vordert ook nog eene gewoonheid in de uitvoering, die eene bijzonderen 
en theoretisch onverklaarbaren invloed op den uiteindelijken uitkomst heeft. Men 
moet daarom deze bewerkingen niet alleen zeifin de verwerijen hebben zien uit
voeren, maar men moet ook zelf met eigene handen hebben gewerkt."60 
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Tabel 4.2 De recepten van Laugier en Schrader voor het verven van turksrood.1 

Laugier 

1. De voorbehandeling 
Zuivering. Kook de katoen 5 tot 6 uur 
in sodaloog van 1 °(areometer). Uit laten 
druipen, wassen en drogen. 

2. De behandeling met olie 
a. Mistbad. Week de katoen goed in bad van 
sodaloog, vette olie en schapenmest. Uit
wringen 10-12 uur laten liggen, drogen. 
Een of tweemaal herhalen 
b. Oliebad. Doe de katoen in bad met soda
loog en vette olie. Behandelen als onder 2a 

Tweemaal, driemaal of vaker herhalen 
c. Zouten. Week de katoen in restbad van 2a 
wa•r••n sodaloog is toegevoegd 
d. Ontvetting. Laat de btoen 5-6 uur in 
lauwwarme soda-oplossing weken, dan 
wassen, wringen en drogen 

3. Het looizuurbad 
Behandel de katoen in bad met galnoten op 
dezelfde wijze als oliebad 
Eventueel herhalen. 
Eventueel sumak toevoegen 

4. Het beitsen 
a. Haal de btoen door aluinbad, 10-12 uur 
vochtig laten, drogen en wassen 
Eventueel herhalen 
b. Uitwassen van de aluin. Laat de katoen 
enige uren weken in water, wassen, wringen 
en drogen 

5. Het verven 
Breng de btoen in ketel met osse- of scha
penbloed, krap in 4 à 5 kwartier aan de 
kook, dan 1 uur koken. Gebruik krap uit 
Provence, wassen en drogen 

6. De nabehandeling. 
a. Schouwen. Kook de katoen in afgesloten 
ketel (met luchtgaten) in bad met vette olie, 
Marseillanse zeep en soda tot de kleur hel
derrood is 
b. Roseren. Kook katoen in zelfde ketel met 
zeep, salpeter-zoutzuur tin tot een levendig 
mooi rood ontstaat 
Heet uitwassen en drogen 

Schrader 

Uitkoken met potas. Breng rivierwater 
aan de kook, voeg potas toe, laat de de ka
toen een uur koken, spoelen en drogen 

a. De roodhout-verfvloeistof.Goed weken 
in potas, boomolie en schapenmest, uit
wringen en drogen. 
Tweemaal herhalen 
b. Beitsen in oliebad. 112 Uur omwerken in 
bad met boomolie en potas, uitwringen en 
drogen 
Driemaal herhalen 
c. Weken. Week de btoen een nacht in 
zuiver water, dan spoelen. 

Galleren. 'h Uur bewegen in handwarm 
bad met sumak en galnoten 

Beitsen. Laat de katoen 12 uur liggen in 
bad met potas en ijzervrij aluin, dan 
spoelen 

Verhit ketel met Zeeuwse krap en krijt tot 
handwarmte en doe de katoen er twee uur 
in onder voortdurend roeren 

a. Klaren. Katoen 12-16 uur koken in bad 
met potas en groene zeep, daarna spoelen 

b. Verfraaien. Beweeg de katoen 1 uur in 
vloeistof met tinzout, wring goed uit 

c. Afkoken. Kook de katoen 6 uur in bad 
met Marseillaanse zeep, spoelen en in de 
schaduw drogen 

Lau gier, 'Verwen', 1833, 5 78-586 en Schrader, Leerboek, 83-90. 
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Hij voegde hier nog aan toe: 
"onder alle verwers werken die met het beste gevolg welke zich de moeite geven, 
de stoffen, waarvan zij zich bedienen, naauwkeurig te leeren kennen, dezelve in een 
goede verhouding weten aanwenden, en welke niet, uit verkeerde spaarzaamheid, 
altoos de hoeveelheid verwstoffen, waarvan zij zich tot de baden bedienen, zoeken 
te verminderen. Niets is in deze geheele wijze van werken zonder belang; alle de 
handgrepen staan in een innig verband met elkander, en allen moeten elkander juist 
vergezellen, indien de uitkomst volkomen gelukken zal."61 

De behandeling van het onderwerp werd afgesloten met een hele reeks regels, 
waarin stond vermeld, waar men zich aan diende te houden en wat men kon 
doen als er problemen optraden. Zo werd gewezen op het belang van het tus
sentijds drogen, dat het rood fraaier werd door het twee maanden afgedekt 
te laten liggen, dat een 'magere' kleur verbeterd kon worden door een extra 
oliebad na het verven enz. Deze regels nam Laugier van Vitalis over. Ze waren 
opgesteld na er lange tijd in de praktijk mee te hebben gewerkt; ze gaven niet 
aan waarom een bepaalde regel in acht moest worden genomen. Ondanks de 
grootste zorgvuldigheid bleven kleurverschillen waarneembaar, zodat men 
op het einde de strengen katoen naar kleurschakering diende te sorteren.62 

Een ander recept, van Duitse oorsprong, is te vinden in het 'Leerboek der 
proefondervindelijke wol-, katoen-, linnen- en zijdeverwerij' van Herman 
Schrader, 'kunstverwer te Hamburg'. Dit boek werd door Th. G. Entrup Ba
vink vertaald en van een voorwoord voorzien door de Groningse hoogleraar 
S. Stratingh Ez. De vertaling verscheen in 1840 in Groningen. Schrader was 
overtuigd van de kwaliteit van zijn aanwijzigingen: 

"Ieder geoefende verwer zal de door mij beschrevene handelwijze als de voorde
ligste erkennen, en ik zelf verpligt mij, om ieder, die mijne voorschriften met 
nauwkeurigheid opvolgt, en dien het niet aan de vereischt wordende praktische 
kundigheden ontbreekt, het daaruit voortspruitende nadeel te vergoeden."63 

Schrader besteedde een heel hoofdstuk aan de turksroodververij.64 Het cen
trum van de roodververij lag volgens hem in Elberfeld, terwijl Frankrijk en 
Zwitserland voornamelijk in het turksrooddrukken uitmuntten. In de inlei
ding stelde hij: 

"De voortbrenging van het echt Turksch rood is, in vroegere en latere tijden, reeds 
menigmalen een onderwerp, zoo wel van theoretische navorsching, als van prakti
sche onderzoekingen geweest, zonder dat er zich evenwel een gunstig gevolg uit 
opgedaan heeft."65 

Schrader hield zich bij zijn eigen ervaring: 
"De hier volgende, op veeljarige praktische ervaring steunende, daarstelling van 
het Turksch rood zal niemand, welke zich met dezen tak der verwerij onledig wil 
houden, onbevredigd laten. De daarbij vereischt wordende werkzaamheden en be
handelingen moeten met de meest mogelijke naauwkeurigheid en oplettendheid 
verrigt worden, wanneer men van een goed gevolg wil verzekerd zijn."66 

De wijze van verven, die door Schrader werd beschreven, staat eveneens in ta
bel4.2. Schrader beperkte zich tot een beschrijving van de bewerkingen en 
liet zich niet uit over de bedoeling van bepaalde handelingen. Gezien zijn op
merking in de inleiding had hij daar weinig vertrouwen in. 
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Opmerkelijk zijn een tweetal toevoegingen van de Duitse hoogleraar 
Hermstädt, die de tekst van Schrader had begeleid en toegelicht. De eerste op
merking betrof het verven met meekrap: 

"Bij het met krap verwen wordt er in opzigt des hittegraads eene bijzondere nauw
keurigheid, en zeer oplettende omzigtigheid vereischt. Gedurende het eerste uur 
namelUk behandelt men de garens of stoffen bij eenen warmtegraad van 50°R in 
het volgende halfuur bij 75°R, waarna men ze een 112 uur achter elkander in het 
kraprood laat koken."67 

Deze opmerking was met name een kritiek op de vage en zelfs verkeerde wijze 
waarop Schrader het verfproces beschreef. 

De tweede opmerking betrof een precisering van de tijdsduur van de nabe-
handeling, of liever de onmogelijkheid hiervan: 

"In opzigt van den tijd, hoe lang men de waren in de klarings- of verhelderings 
vloeistof moet laten koken, kan met zekerheid niets bepaalds gezegd worden, en 
moet men zich in dezen op praktische ervaring en eigen oordeel verlaten, nauw
keurig het tijdpunt waarnemende, wanneer de kleur regt fraai met eenen levendi
gen gloed te voorschijn gekomen is. Voor er 12 uren verloopen zijn, treedt dit tijd
punt nimmer in, .. . 68 

Als we nu het Duitse recept met het Franse vergelijken, dan valt op dat beide 
in hoofdlijnen gelijk waren. Schrader gaf tien verschillende bewerkingen en 
Laugier elf. Beide methoden dateren ook uit ongeveer dezelfde periode: rond 
1830. De belangrijkste afwijkingen liggen in de onnauwkeurige opgave over 
het verven in de meekrapketel door Schrader en het gebruik van osse-of scha
pcbloed door Laugier in het verfbad, terwijl Schrader de toevoeging van krijt 
voorschreef. Ook de duur van het hele verfproces, die vooral werd bepaald 
door de oliebehandeling en het tussentijds drogen, zal niet veel verschil heb
ben opgeleverd, behalve als geheel of gedeeltelijk de 'gele gang' werd toege
past; dit resulteerde bijna in een verdubbeling van de verftijd. 

Het verschil tussen de twee recepten moet vooral worden gezocht in de ver
klaring, die Laugier gaf voor enkele bewerkingen; hij probeerde te begrijpen, 
waarvoor een bepaalde bewerking diende. Bovendien voegde hij een aantal 
voorschriften toe, waarvan de waarde in de praktijk was aangetoond, zonder 
dat er een duidelijke verklaring voor was. De beschrijving van Laugier was 
hierdoor meer dan alleen een recept, namelijk een voorschrift hoe te handelen 
tijdens de verschillende onderdelen van het proces. Schrader ontkende uit
drukkelijk het nut van allerlei theoretische beschouwingen. Hij gaf alleen een 
voorschrift. Beide schrijvers benadrukten het belang van de ervaring, die de 
verver in de praktijk had opgedaan. 

In hoeverre heeft de publicatie van deze recepten invloed gehad op het 
turksroodverven in Nederland? Gezien de opleiding van Prévinaire in Rouen 
werkte hij waarschijnlijk in grote lijnen op de wijze, die Laugier beschreef. De 
publikatie in het Tijdschrift zal voor hem weinig nieuws hebben gebracht. 
Voor Prince lag dat misschien anders, maar hierover valt geen zekerheid te 
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krijgen. Zowel Prince als Prévinaire waren lid van de Maatschappij ter Bevor
dering van Nijverheid.69 De publikatie van het boek van Schrader vond pas 
in 1840 plaats. Behalve Prévinaire & Co waren ook Prince & Co en De Heyder 
toen al overgegaan tot een produktie op grote schaal van turksrode garens en 
doeken; gezien de oriëntatie van deze bedrijven op Frankrijk/België zullen zij 
van Schrader's aanwijzigingen geen gebruik hebben gemaakt. 

4.2 Recept uit het receptenboek "Wilson" 
Het derde recept om turksrood te verven is afkomstig uit een bedrijf, vermoe
delijk de fabriek van Wilson?0 Tabel4.3 geeft een overzicht van de belangrijk
ste bewerkingen. Een vergelijking met de vorige recepten maakt duidelijk, dat 
het hier om een veel eenvoudigere versie van het turksroodverven ging. De 
nabehandeling bestond alleen uit spoelen en drogen, terwijl het looizuurbad 
werd gecombineerd met het beitsen met aluin. Er werd geen gebruik gemaakt 
van mest, bloed of krijt. Ook de oliebehandeling met vistraan was beperkt 
tot slechts een keer. Het is zeer de vraag of op deze wijze geverfde garens kon
den wedijveren in kwaliteit en kleur met de op de uitvoerige manier geverfde 
garens. 

Tabel 4.3 Recept voor turksrood uit receptenboek "Wilson'?' 

1. Voorbehandeling 
Goed zuiveren, schoon wassen en zuiveren met zwavelzuur 

2. Het oliebad 
Nat maken in vistraan, drie dagen laten staan, dan zuiveren in urine of zwakke pot
asloog, zuiveren om het vet eruit te spoelen 

3. Het looizuurbad 
(Geen afzonderlijke behandeling) 

4. Het beitsen 
112 uur koken in aluin, sumak en galnoten. In de vloeistofkoud laten worden dro
gen en wassen 

5. Het verven 
2 uur zachtjes verven in krapbad, dan tien minuten aan de kook brengen 

6. De nabehandeling 
Spoelen en drogen 

Voor de originele tekst zie A5. 

Er is geen enkele verwijzing naar zaken waar men bij de uitvoering speciaal 
op moest letten. Het is alleen het kale recept; verondersteld werd dat de verver 
de benodigde ervaring bezat om de afzonderlijke handelingen naar behoren 
uit te voeren. Verwijzingen naar het waarom van de handelingen ontbraken 
ook op één uitzondering na. Over het doel van de voorbehandeling werd op
gemerkt: "dan vat het in de krap een vaste roode coleur aan". Een verdere ver
klaring hiervoor werd niet gegeven; waarschijnlijk ging het hierbij om een 
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waarneming uit de praktijk. Het recept was duidelijk veel minder gecompli
ceerd dan de gebruikelijke wijze om turksrood te verven, die na 1830 in Ne
derland werd geïntroduceerd. Het geeft een indruk hoe voor die tijd in Ne
derland turksrood werd geverfd. Het kan dienen als voorbeeld, hoe Van Baer 
in Eindhoven turksrood verfde. 

4.3 Het recept Van Ael 
Het laatste recept in de receptenverzameling van Van Ael behandelde het 
turksroodverven7 1 Op deze wijze verfde men bij De Heyder de turksrode 
doeken, die vanaf 1839 aan de NHM werden geleverd. Een overzicht van de 
bewerkingen staat in tabel4.4. Een aantal zaken vallen op bij dit recept. Op 
de eerste plaats blijkt uit dit recept, dat het verfproces seizoensafhankelijk was: 
in de winter moest de oliebehandeling vaker worden herhaald om de olie op 
de vezels te fixeren. Daarnaast werd wel mest gebruikt, maar deze werd niet 
bij het oliebad gevoegd, maar bij het krijten. Dit laatste werd bovendien nog 
een keer extra herhaald. Dit in tegenstelling tot de nabehandeling, die slechts 
één keer plaatsvond. Bij het verven tenslotte werd gebruik gemaakt van krap 
uit Avignon, maar er werd geen bloed aan het verfbad toegevoegd. Hoewel 
het recept in hoofdlijnen de recepten van Laugier en Schrader volgde, waren 
er dus nog wel kleine afwijkingen. De herkomst is moeilijk te achterhalen, 
maar het gebruik van Franse krap en enigszins ook van de Franse taal wijzen 
op een Franse oorsprong. 

De tekst is zeer summier. In dit opzicht wijken de fabrieksrecepten af van 
de gepubliceerde teksten, die tot doel hadden een volledige beschrijving te ge
ven. De voor de afzonderlijke bewerkingen noodzakelijke vaardigheden wer
den bekend verondersteld; er werden geen aanwijzingen gegeven en dit gold 
vooral voor het verven. Wel werden een paar variaties voor bepaalde baden 
gegeven. Op het einde gafVan Ael nog enkele 'observations'; hierin beschreef 
hij enkele zaken, waar de bedrijfsleider in het bijzonder op moest letten. Deze 
waarnemingen hadden niet zozeer met het proces zelf te maken als wel met 
de wijze waarop men zich diende te gedragen. Dit kwam vooral neer op een 
zo zorgvuldig en netjes mogelijk uitvoeren van de afzonderlijke bewerkingen 
en verder het zo strikt mogelijk scheiden van de plaatsen waar ze werden uit
gevoerd. Dit gold ook voor de arbeiders; dezen moesten nauwkeurig en netjes 
werken en zij mochten niet van de ene afdeling naar de andere gaan. Uit deze 
voorschriften viel niet op te maken, of ze uit de eigen praktijk stamden, of dat 
ze bij het recept hoorden; in elk geval ging het hierbij om voorschriften, die 
men in de praktijk had geleerd, dus om ervaringsregels. 

Deze regels gaven ook een beeld van de plaats van de meesterknecht in het 
hele produktieproces. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor de gang van 
zaken, tevens dient hij het doen en laten van de arbeiders in verregaande mate 
te controleren om mislukkingen te voorkomen. Tevens vormden ze een aan
wijzing voor het delicate karakter van het proces; een geringe afwijking kon 
al het volledig mislukken van de produktie tot gevolg. 
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Tabel 4.4 Recepten uit Leiden en Eindhoven.1 

Van Ael/De Heyder & Co 

1. Voorbehandeling 
a. 12 uur goed weken in warm water van 
25°, kloppen en spoelen 
b. 12 uur weken in bad met potas en witte 
zeep, kloppen, spoelen en drogen 

2. Oliebehandeling 
a. Doe katoen in het witte bad (olie) 
zesmaal herhalen 
In de winter 8 tot 10 maal herhalen 

b. 10 uur weken in potasbad van 20°, uit
wringen, per stuk uitwassen in lauw water, 
wringen, zuiveren, drogen 

3. Het looizuurbad 
a. Galleren. Passeren door bad met aluin en 
galnotenoplossing, drogen 
b. Na 48 uur door bad met krijt en koemest 
halen, reinigen en drogen 

4. Het beitsen 
a. Aluinen. Passeren door bad met aluin en 
loodzout, drogen 
b. Na drie dagen passeren door krijtbad à 
50°, grondig reinigen 

5. Het verven 
Gebruik krap uit Avignon en sumak 
Houd stukken goed open voor egaliteit 

6. De nabehandeling 
12 uur koken in bad van soda, zeep en tin
zout, spoelen en reinigen 

1. Voor de originele teksten zie AS. 

Van der Velden Eindhoven 

1 uur koken in potas en kalk. In bad af la
ten koelen , reinigen 

a. Maak bad met potas, schapendrek en 
boomolie. Bijts viermaal in dit bad, tel
kens een nacht in laten liggen, uit laten 
druipen, uitwringen, drogen 
b. Witte bijts. 4 maal beitsen in bad met 
potas en boomolie, drogen 

c. Nacht weken in water, spoelen, snel 
drogen. 

Doe garen aangestampt in bad met sumak 
en galnoten, nacht laten staan 
Goed uitwringen en snel drogen 
Bij slecht weer in galnat laten 

Doe garen in bad met aluin, potas en krijt, 
omwerken, nacht laten liggen 
spoelen, wringen en spoelen 

Krappen. Doe in bad van 30° Brabantse 
en Zeeuwse krap, sumak, galnoten en os
sebloed. l'h uur op 50 à 60 graden, 1/z 
uur doorkoken, spoelen en wringen 

a. Zuiveren. Doe garens in ketel met 
Spaanse zeep, potas, zet gewicht erop en 
laat koken totdat de kleur goed is 
Kan 2 tot 18 uur duren 
b. Raseren. Kook de garens drie uur in 
open ketel in Spaanse zeep en tinzout, 
spoelen, uitwringen en drogen 
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4.4 Het recept Van der Velden uit Eindhoven 
In een receptenboek uit Eindhoven uit de jaren veertig zijn een tweetal recep
ten te vinden om turksrood te verven.72 Op fol. 6 staat een recept 'Om katoen 
turkrood te verwen met eene alkalische olie-achtige bijts. Volgens dit recept 
werd de katoen eerst gebeitst in een bad met potas, kalk aluin en lijnolie, en 
daarna geverfd met krap, maar zonder sumak of bloed. De behandeling werd 
afgerond door de katoen in zeep te koken. We hebben hier weer te maken met 
een eenvoudige vorm van turksrood verven. Op de volgende bladzijdes werd 
de uitvoerige versie beschreven. Deze was gezien het opschrift uit het Duitse 
textielcentrum Elberfeld afkomstig: "Om 120 lb katun garen turkrood te ver
wen zoo als in Erberveldt"73 Dit recept is overigens waarschijnlijk nooit in 
Eindhoven toegepast. 

Als we dit recept vergelijken met de andere recepten, dan valt de overeen
komst met het recept van Schrader meteen op. Er zijn slechts zeer kleine ver
schillen. Het belangrijkste verschil is dat de laatste twee behandelingen van 
Schrader hier samengevoegd zijn en de toevoeging van krijt aan het aluinbad. 
Het gebruik van de term boomolie en van Zeeuwse krap wijst verder ook op 
een gemeenschappelijke oorsprong. Dit is natuurlijk niet zo verwonderlijk 
aangezien ook Schrader uit Elberfeld afkomstig was. Helaas is niet bekend 
hoe dit recept in deze verzameling is terecht gekomen: uit de praktijk of uit 
het boek. 

Wat de bewerkingen zelfbetreft geeft het recept duidelijk aan, hoe de stren
gen garens moesten worden behandeld. Over verklaringen werd niet gespro
ken. Opmerkelijk is de onzekerheid in de nabehandeling, die van 2 tot 18 uur 
kon duren. Hierbij werd weer een beroep gedaan op de ervaring van de 
meesterverver of opzichter. 

4.5 Het recept van Friedrich Hayder 
Friedrich Hayder begon in 1861 aan zijn opleiding tot colorist, waarschijnlijk 
in RichterswiL Toen hij in 1868 colorist bij Van Vlissingen werd, nam hij zijn 
receptenboek mee. De laatste bladzijden bevatten een uitvoerige beschrijving 
van het turksroodverven, zoals dat in Zwitserland werd toegepast?4 Bij Van 
Vlissingen werd overigens wel roodgeverfd, maar niet turksrood. Het ver
schil met het turksroodverven was vooral dat de oliebehandeling, het looi
zuurbad en de uitgebreide nabehandeling ontbraken. Er werd wel turksrood
gedrukt, maar hierbij ging het om een ander procédé?5 

Een overzicht van het recept van Hayder staat in tabel 4.5. Vergelijken we 
het recept van Hayder, dat van Zwitsere herkomst is, met bijvoorbeeld Lau
gier ofSchrader, dan blijkt dat deze manier van verven vrijwel overeenkwam 
met deze beide recepten. We kunnen mede op grond van de literatuur dan ook 
stellen, dat in het midden van de vorige eeuw deze wijze van turksroodverven 
algemeen gangbaar was geworden. Deze wijze van verven staat schematisch 
weergegeven in tabel 4 .1. Er waren slechts kleine verschillen te vinden, zoals 
in de lange voorbehandeling en het ontbreken van loog in het ontvettingsbad. 
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Tabel 4.5 Recepten van Hayder en uit de collectie Driessen.1 

Hayder 

1. De Voorbehandeling 
4-5 dagen weken in lauwwarm water, dan 5 
uur koken in afgesloten ketel met potas (2°), 
beter is 2 maal te koken, in de lucht drogen, 
dan op de droogkamer van 45° 

2. De behandeling met olie 
a. Doe in bad olie en fijngewreven koemest, 
de stof goed hiermee doordrenken 
Drogen in de lucht, dan op de droogkamer 
(40-50°) 
Vijfmaal herhalen, zonder koemest 
b. 12 uur weken in lauwwarm water, was
sen, snel drogen in droogkamer van 45° 
Bij goed weer in de lucht drogen 

3. De behandeling met looizuur 
Doe de stukken in kokend heet bad van su
mak en galnoten, dan drogen 

4. Het beitsen 

Driessen 

4-6 uur koken in zeer zwakke potasloog 
en dan uitspoelen 

a. Passeren door bad van water, schapen
mest en olijfolie 
Passeren door witbad, een emulsie van 
olijfolie, water en potas, drogen 
Meermalen herhalen, telkens drogen. 
b. Wassen en drogen 

Passeren door warm bad van sumak en 
galnoten, uitwringen en drogen 

a. Passeren door bad met aluin (ijzervrij) en Aluinen in aluinoplossing met krijt, 
potas, drogen en twee dagen laten hangen uitwringen 
b. Passeren door krijtbad, wassen en 
wringen 

5. Het verven 
Doe in verfbad ossebloed, krap en sumak. 
Verf in drie uur van lauwwarm tot koken, 
laat 112 uur koken 

6. De nabehandeling 
a. Aviveren. Doe onder voortdurend om 
roeren in ketel Marseillaanse zeep, potas en 
tinzout, sluit ketel en kook 7-8 uur, dan 
wassen 
b. Raseren. Los Marseillaanse zeep en tin
zout in ketel op, doe er salpeterzuur (40°) 
bij. Kook de stukken 5 uur in de afgesloten 
ketel, wassen en uitwringen. 

I. Voor de volledige teksten zie AS. 

Verf in bad van krap, sumak, galnoten en 
bloed. Verhit geleidelijk tot koken 

a. Aviveren. Kook de katoen bij hogere 
druk in bad van water, Orleans, klei, potas 
en zeep 

b. Raseren. Kook de katoen in water, zeep 
en tinchloride 

Ook bij dit recept werd weer de praktische vaardigheid bekend veronder
steld; ervaring met het krapverven was overigens het eerste wat Hayder leerde 
bij het begin van zijn opleiding. Het recept gaf geen verklaringen, maar wel 
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enkele praktische aanwijzigingen. De nabehandeling was, zoals bij de andere 
recepten bleek, bij uitstek een bewerking waarbij de ervaring van de verver 
de doorslag gaf. Maar in tegenstelling tot de andere recepten, waar de onze
kerheid in een variabele tijdsduur tot uiting kwam, werd in dit recept de oor
zaak van de onzekerheid in uitkomst gezocht in de hoeveelheden van de ge
bruikte stoffen: 

"Bij het aviveren kan geen bepaald gewicht der grondstoffen worden vastgesteld, 
de bedrijfsleider moet afhankelijk van het resultaat zeggen of er meer of minder 
moet worden gebruikt."76 

Hier werd niet alleen een beroep gedaan op de ervaring van de bedrijfsleider, 
maar ook blijkt dat het resultaat van het verfproces, zelfs indien alles met de 
grootste nauwkeurigheid werd uitgevoerd, onvoorspelbaar was. 

4.6 Recept uit de collectie Driessen 
In een verzameling losse verfrecepten, die afkomstig is van de familie Dries
sen bevindt zich ook een verfrecept voor alizarinerood en turksrood. Het was 
bestemd voor een zekere Jean Talk en was gedateerd op 5-8-1879. Het recept 
is ondertekend met een T, zodat het mogelijk van de hand van Louis Driessen, 
de direkteur van de Heyder & Co, afkomstig was. Het recept zelf is ouder?7 

Het recept gaf zeer beknopt alle hoofdbewerkingen weer en kwam vrijwel 
met de wijze, die in het midden van de vorige eeuw gangbaar was geworden. 
Het krijten was geen afzonderlijke bewerking, maar men voegde het krijt bij 
het aluinbad. De tekst gaf ook vrijwel geen gebruiksaanwijzigingen. Dit re
cept week van alle andere recepten af, omdat van elke behandeling werd aan
gegeven, wat het doel van de bewerking was en welke reakties zich afspeelden. 
Waarschijnlijk ging het hierbij ook om een correspondentie tussen coloristen, 
die niet alleen in het recept waren geïnteresseerd, maar ook wilden begrijpen 
waarom de bewerkingen dienden te worden uitgevoerd. 

Van de olie-behandeling werd gezegd, evenals bij Laugier, dat deze tot doel 
had om de stof enigszins te animaliseren om de stof zodoende 'gevoeliger' 
voor de kleurstofte maken. Dit bekende argument werd echter verder uitge
werkt: de schapenmest bevatte (in overvloed) een dierlijk 'slijm', dat op de 
plantenvezels werd overgedragen en waardoor de vezels geanimaliseerd zou
den worden. Bovendien zorgde dit slijm voor een fermentatie van de olie, 
waardoor deze in vetzuren werd omgezet. Deze vetzuren zorgden voor de 
verbinding van de kleurstof met de vezels, zodat het aluinen eigenlijk overbo
dig zou zijn. Dit werd echter - terecht - niet weggelaten. Dit wijst erop, 
dat ondanks de interessante theoretische verklaring, men toch vasthield aan 
de wijze van verven, die in de praktijk goede resultaten had opgeleverd. De 
volgende oliebaden hadden min of meer dezelfde functie: het water zorgde 
voor het zwellen van de vezels, die daardoor meer olie konden opnemen. Bij 
het drogen werd de plaats van het water door de olie ingenomen. 

Bij het galleren ging het om het hechten van looistoffen aan de vezels. Dit 
was nodig om de kleur een meer blauwe in plaats van een gele nuance te geven. 
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Het krijt was bedoeld om bij de krapsoorten, die niet voldoende koolzure kalk 
bevatten, de zure oplossing te neutraliseren, omdat het in de aluinoplossing 
oplosbare purpurine slechts in een geneutraliseerde oplossing aluin op kon 
nemen. Het bloed was noodzakelijk voor de helderheid van het verfbad. Bij 
de nabehandeling tenslotte zorgde de alkali er voor dat de bruinvervende be
standdelen, die van de looizuren (galnoten en sumak) afkomstig waren, uit de 
oplossing werden getrokken. Hiermee was voor elke bewerking een verkla
ring gegeven. Uit deze verklaringen blijkt duidelijk, dat het inzicht in de pro
cessen, die zich tijdens het verven voordeden, zeker kwalitatief aanzienlijk 
was toegenomen. Dit bood ook nieuwe mogelijkheden om het proces te ver
eenvoudigen. 

5 Recept en kennis 

In het begin van de negentiende eeuw waren er verschillende centra van het 
turksroodverven in Europa. Deze geografische spreiding komt ook naar vo
ren in de in Nederland aangetroffen recepten. Aan de ene kant staan de recep
ten van Franse oorsprong, zoals van Laugier en Van Ael, aan de andere kant 
die van Duitse oorsprong, zoals van Schrader en Van der Velde. Deze verschil
lende invloedssferen zijn ook te onderscheiden in de herkomst van de turks
roodververs in Nederland. Deze waren bij de bedrijven in de Hollandse steden 
vooral uit Frankrijk en België afkomstig, terwijl de bedrijven in het zuiden 
hun ververs haalden uit de Duitse textielcentra, zoals Elberfeld en de streek 
rond Gladbach. 

Daarnaast zijn er ook enkele recepten aangetroffen, die een vereenvoudigde 
versie van het turksroodverven inhielden. In essentie kwam dit neer op het 
toevoegen van een behandeling met olie aan de gebruikelijke wijze van 
krapverven. Deze recepten waren veel eenvoudiger en vereisten daarom veel 
minder specialistische kennis. Het is echter vrijwel uitgesloten, dat men met 
deze recepten dezelfde kwaliteit bereikte als met de oorspronkelijke wijze van 
verven. 

In hoofdlijnen kwamen de recepten met elkaar overeen; de verschillen wa
ren vooral te zoeken in de volgorde, waarin de bewerkingen werden uitge
voerd, en in een aantal van de gebruikte ingrediënten. De recepten van Hayder 
en uit de collectie Driessen en ook uit de literatuur laten zien dat omstreeks 
het midden van de vorige eeuw deze verschillen vrijwel waren verdwenen, zo
dat we kunnen spreken van een klassieke vorm van het turksroodverven, 
waarin de zes hoofdbewerkingen uit tabel 4.1 waren te onderscheiden en 
waarin ook dezelfde ingrediënten werden gebruikt. Deze ontwikkeling is 
goed te volgen aan het toevoegen van mest, aan het krijten en aan het toevoe
gen van bloed aan het verfbad. Deze hebben in de klassieke wijze van turks
roodverven een vaste plaats gekregen. 

Hoewel de recepten van Laugier en Schrader veel uitvoeriger waren en pre-
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tendeerden een volledige handleiding te zijn voor de turksroodververij, stel
den beide auteurs dat het noodzakelijk was dat de verver voldoende praktische 
ervaring bezat in het uitvoeren van de verschillende bewerkingen. Het duide
lijkst kwam dit naar voren bij de nabehandeling, waarvan de duur sterk kon 
verschillen, afhankelijk van het resultaat. Dit was niet zo verwonderlijk, om
dat pas tijdens de avivage het doek of de garens de gewenste kleur aannamen. 
Daardoor was het vrijwel onmogelijk om gemaakte fouten of onvolkomen
heden - behalve duidelijk herkenbare vlekken en dergelijke - in een eerder 
stadium te ontdekken; het eindresultaat hing dus in belangrijke mate van de 
beoordeling door de verver van de veranderingen in de kleur, die tijdens de 
nabehandeling optraden. 

Een fraaie illustratie van de relatie tussen kennis en praktijk waren de pogin
gen die een handelsagent van Prévinaire zelf ondernam om de kwaliteit van 
het produkt te verbeteren. Prévinaire gaf als commentaar hierop: 

"Het verwondert ons niet dat de Heeren Wattenback Heilgers & Co in de proefne
ming niet geslaagd zijn om door zeepen het lapje rood op te helderen, omrede bij 
het zeepwater nog eene zeer kleine hoeveelheid tinzout moet gevoegd worden. Wij 
twijfelen echter of deze Heeren daarin zullen slagen, omdat bij deze behandeling 
eene zekere handigheid behoort."78 

Had men eenmaal een goed resultaat verkregen, dan was men huiverig om iets 
te wijzigen. Men hield dan strikt vast aan de gevolgde werkwijze, dus aan het 
recept. Alle veranderingen of onregelmatigheden konden het volledig 
mislukken van de produktie tot gevolg hebben. Een aantal van deze mogelijke 
foutenbronnen werden vastgelegd in regels, die men in de praktijk in acht 
diende te nemen. Deze had men in de praktijk geleerd; bovendien bestonden 
er nog wel mogelijkheden om een niet geheel geslaagd resultaat enigszins te 
verbeteren. We hebben bij de recepten een aantal van deze regels gezien. Deze 
regels waren niet gebaseerd op een inzicht in het proces, maar waren in de 
praktijk geleerd. Hieraan diende men zich te houden. We hebben gezien hoe 
Schrader dit punt benadrukte: theoretische beschouwingen leidden tot niets, 
alleen een combinatie van hetjuist uitvoeren van de voorschriften, het in acht 
nemen van in de praktijk bewezen regels en een grote ervaring met het verven 
leidde tot het gewenste resultaat. 

De Franse benadering was enigszins anders. Lau gier, die zich vooral op Vi
talis baseerde, gaf wel op enkele plaatsen een verklaring. Als reden voor de 
behandeling met ranzige olie noemde hij dat de stof daardoor werd 'geanima
liseerd'. Uitgangspunt was dat dierlijke vezels gemakkelijker werden geverfd 
dan de plantaardige katoenvezels. Mest zou behalve eiwit ook een dierlijke 
substantie bevatten, die zou bewerkstelligen dat de katoen dezelfde eigen
schappen kreeg als bijvoorbeeld wol. Tijdgenoten van Vitalis waren verdeeld 
over de werking van de mest. Bancroft onderschreef de opvatting van Vitalis, 
maar autoriteiten als Dingier en von Kurrer bestreden die?9 

In elk geval werd het mesten of stronten geleidelijk een algemeen toegepast 
onderdeel van het turksroodverven; het werd ook bij andere produkten van 
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de katoendrukkerij gebruikt. Het recept van Van Ael markeerde deze over
gang: er werd wel mest gebruikt, maar pas later tijdens het krijten en niet bij 
de eerste oliebehandelingen. In de klassieke vorm was de mest een van de 
grondstoffen van het eerste oliebad of de eerste twee baden. Bij het recept 
Driessen werd ook het animaliseren als doel van de bewerking genoemd; de 
dierlijke substantie werd hier een dierlijk slijm genoemd. Bovendien werd een 
verklaring gegeven voor de werking hiervan, namelijk dat het slijm voor een 
omzetting van de olie in vetzuren zou zorgen. Ondanks pogingen om de mest 
door andere stoffen te vervangen, bleefhet stronten in verschillende drukke
rijen tot in de twintigste eeuw in zwang. 

Hetzelfde gebeurde met de toevoeging van bloed aan het verfbad. De Duit
se chemicus Runge schreef in 1834 over de toevoeging van bloed, dat kleine 
hoeveelheden geen kwaad konden, terwijl grotere hoeveelheden schadelijk 
zouden zijn.80 Desalniettemin verwierf ook de toevoeging van bloed zich een 
vaste plaats in de ververij . Bij Schrader en Van Ael werd nog geen bloed ge
bruikt, maar in het recept van Van der Velden, dat sterk op Schrader leunde, 
werd wel bloed aan het verfbad toegevoegd. In het recept Driessen werd de 
toevoeging van het bloed als noodzakelijk beschouwd om het verfbad helder 
te houden. Voor het gebruik van bloed geldt hetzelfde als bij het stronten; het 
werd algemeen gebruikt bij het verven zonder dat men de werking op de 
turksrode kleur begreep.81 

Deze beide voorbeelden laten zien, dat de receptuur van het turksroodver
ven in deze periode vooral berustte op de overlevering van een wijze van ver
ven, die in een langdurige empirische praktijk tot stand was gekomen. Hoe
wel er een verschuiving optrad in de betekenis, die men aan verklaringen voor 
de bewerkingen hechtte, was het karakter van het proces dermate ondoor
zichtig en gecompliceerd, onder andere door het grote aantal bewerkingen en 
het grote aantal ingrediënten, dat algemene, kwalitatieve inzichten nog niet 
tot verbeteringen of vereenvoudigingen leidden. Aan de andere kant was de 
behoefte aan vereenvoudiging en bekorting van het produktieproces wel de
gelijk aanwezig. Er werden dan ook voortdurend pogingen in die richting on
dernomen. Hoe het turksroodproces in de Nederlandse bedrijven evolueerde 
is het thema van het volgende hoofdstuk. 



V 

INNOVATIES IN HET TURKSROODVERVEN 

1 Inleiding 

Na 1835 ontstond in Nederland een kleine bedrijfstak van turksroodververij
en en katoendrukkerijen, die zich met de produktie van turksrode artikelen 
bezighielden. Hoewel er in het begin verschillen bestonden tussen de in de be
drijven toegepaste procédés, werden deze in de loop van de tijd steeds gerin
ger. In de jaren vijftig werd in Nederland overal de klassieke wijze van turks
rood verven toegepast, waarin zes hoofdbewerkingen waren te onderscheiden 
en waarbij olie, loog, mest, aluin, krijt, krap, bloed, zeep en tinzout de belang
rijkste grondstoffen waren. Hoewel het gecompliceerde en langdurige karak
ter van het verfproces in combinatie met een gebrek aan inzicht in de proces
sen, die zich tijdens het verven voordeden, het aanbrengen van veranderingen 
niet gemakkelijk maakten, betekende dit toch niet dat er geen ontwikkelingen 
in het turksroodverven waren. Deze ontwikkelingen werden gekenmerkt 
door een voortdurend zoeken naar mogelijkheden het produktieproces te 
vereenvoudigen en te bekorten. In dit hoofdstuk komen de innovaties aan de 
orde, die in de Nederlandse turksroodververijen plaatsvonden. 

Het materiaal, dat van de turksroodververij van De Heyder bewaard is ge
bleven, maakt het mogelijk om het verloop van het innovatieproces in detail 
te volgen. De ontwikkelingen in de turksroodververij van De Heyder vormen 
het hart van dit hoofdstuk. Om de veranderingen bij De Heyder en bij de an
dere bedrijven te kunnen plaatsen komen echter eerst de belangrijkste ont
wikkelingen op de markt van turksrode artikelen aan de orde. Hierbij wordt 
vooral materiaal gebruikt van Prévinaire, die ook na 1850 de belangrijkste 
Nederlandse leverancier was van roodgeverfde produkten. We zullen zien, dat 
een aantal technische veranderingen door de markt werden gestimuleerd. 

In de jaren zeventig deden zich belangrijke veranderingen in het turksrood
verven voor. De introduktie van de synthetische alizarine hield de belofte van 
een vereenvoudiging van het turksroodverven in; deze werd echter niet inge
lost. De introduktie van de turksroodolie in plaats van de gebruikelijke ranzi
ge of tournante olie betekende echter een definitieve doorbraak in de pogin-
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gen tot vereenvoudiging en tegelijkertijd het begin van het verdwijnen van 
het turksrood. Deze belangrijke innovatie, die voor het eerst in het buitenland 
werd doorgevoerd, is het thema van de laatste paragraaf. Hierin wordt nage
gaan wanneer, hoe en waarom de verschillende Nederlandse bedrijven zijn 
overgegaan tot het invoeren van deze vernieuwing in hun bedrijf. Het blijkt 
dat katoendrukkerijen en turksroodververijen op een verschillende wijze rea
geerden op deze innovatie. 

2 Ontwikkelingen op de markt na 1850 

In de periode vóór 1850 werd de markt in Nederlands-Indië gedomineerd 
door de NHM; de Nederlandse bedrijven leverden vrijwel uitsluitend aan de 
NHM. Na 1850 veranderde deze situatie. De NHM verloor zijn toonaange
vende positie aan particuliere handelshuizen. Oude leveranciers van turksro
de goederen zoals De Heyder zorgden voor hun eigen afzetkanalen. Ook 
kwamen er enkele nieuwe producenten op de markt zoals Kaulen enJanssens. 
Dit werd mede veroorzaakt door de hausse in de verkoop van turksrode goe
deren in de jaren vijftig. De positie van deze artikelen verschilde daarmee nog
al van die van de andere textielprodukten, zoals ruwe, gebleekte en bedrukte 
doeken. Uit de correspondentie tussen de NHM en Prévinaire, die ondanks 
de toegenomen concurrentie van de andere bedrijven de belangrijkste produ
cent van turksrode goederen zou blijven, kunnen we hiervan een goede in
druk krijgen. 

De kosten van het turksroodverven en daarmee de waarde, die tijdens het 
produktieproces aan het doek of de garens werden toegevoegd, lagen veel ho
ger dan die van andere produkten. Prévinaire gafhiervan een voorbeeld, dat 
niets aan duidelijkheid te wensen overliet: 

"In gewone tijden, bij normale garenprijzen is de waarde aan garen van een stuk 
katoen wegende 1.5 NP f2.50 
de weverij verhoogt die waarde met JO. 75 
de Bleekerij & opmakerij j0.30 
De Drukkerij gemiddeld f1.75 
De Roodververij f3.50 
waardoor het stuk ruw katoen te staan komt op j3.25 
het stuk gebleekt & opgemaakt j3.55 
het stuk gedrukt JS. -
het stuk roodgeverwd j6.75"1 

Als gevolg hiervan lagen de prijzen van turksrode goederen aanzienlijk hoger 
dan die van de andere produkten. Desondanks groeide de omzet van turksro
de artikelen in het begin van de jaren vijftig, terwijl met name die van de be
drukte doeken achter bleef. De omzet van de NHM in turksrode artikelen 
overtrof in 1855 dan ook die van alle andere goederen tezamen. 

Een verdere expansie was echter moeilijk te realiseren. In 1856 stagneerde 
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de omzet; de direktie van de NHM zon daarom op middelen om toch een ver
dere uitbreiding van de leveranties mogelijk te maken: 

"De hooge prijs, waarop dit zwaar en deugdzaam fabrikaat moet worden gehou
den, om zonder verlies verkocht te worden, mag hiervan mede de oorzaak zijn. De 
direktie heeft daarom ook eenige orders tot vervaardiging van ligter doek gegeven, 
omlangs dezen weg ook die verbruikers te gerieven, die eerst op den goeden koop 
letten. Van den uitslag dezer proeven valt nog geen berigt te geven."3 

Prévinaire zette de mogelijkheden om een verdere expansie te bewerkstelligen 
uiteen in een rapport aan de NHM. Aan de hand van de invoercijfers van ka
toenen goederen op Java uit de eerste helft van de jaren vijftig schetste Prévi
naire de positie van de Nederlandse industrie ten opzichte van de buitenlandse 
concurrentie. Hierbij diende een onderscheid te worden gemaakt tussen de 
turksrode garens, effen rode doeken en turksrode doeken, die ook met andere 
kleuren waren bedrukt. Voor deze verschillende soorten artikelen bepaalde 
Prévinaire het aandeel van de Nederlandse bedrijven in de totale import. 

Op het gebied van de turksrood bedrukte doeken was de situatie ongunstig. 
Tegen een totale import op Java vanf232.000,- stond een import uit andere 
landen vanf531.000,-. 

"Si nous reconnaissons que jusqu' à présent nos impressions sur rouge d'Andri
nople, ont de tempsen temps laissé à désirer, et qu'elles étaient inférieures au x pre
mières qualités de la. Suisse, nous n'en prétendons pas rnains qu'elles sont au rnains 
égales aux marchandises de l'Angleterre & supérieures mêmes à la géneralité de ce 
que s'exporte de ce dernier pays."4 

Voor de Engelse concurrentie was Prévinaire niet bang; met de volgende zen
dingen van roodgedrukte goederen wilde hij de strijd aanbinden met de toon
aangevende Zwitsers. Ronduit bedroevend was de situatie overigens op het 
gebied van de overige bedrukte goederen. 

Over de turksrode garens kon Prévinaire geen redelijk oordeel vellen, aan
gezien deze in de statistieken niet van de andere garens werden onderscheiden, 
maar men zag nog wel mogelijkheden. 

Er werd wat betreft de effen roodgeverfde doeken van 1850 tot en met 1855 
voor f1.133.015 aan Nederlandse produkten geïmporteerd tegen f675.669 
uit andere landen. Hieruit concludeerde Prévinaire: 

"En vue de l'importance de ce chiffre, i! nous semble peu rationel, lorsqu'il nous 
reste eneere une marge aussi large dans nospropres colonies, de chercher un écou
lement pour une partie de notre production sur sommes sur un pied d'égalité avec 
la Suisse, mais ou neus devons même payer un droit d'entreé deux fois aussi élevé 
que la marchandise Anglaise".s 

Gezien de omvang van de buitenlandse import bestond er volgens Prévinaire 
de mogelijkheid om de nationale import te verhogen "non seulement d'étoffes 
legères, mais aussi de nuance faibles, telles que celles dont se camposent les 
assortiments Anglaises."6 

Een doorn in het oog van de Nederlandse fabrikanten was het feit, dat de 
Nederlandse overheid weliswaar de produkten van de Nederlandse nijverheid 
bevoordeelde, maar dat zij hieraan bepaalde eisen verbond. Deze waren neer-
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gelegd in het beruchte Koninklijke Besluit van 1839. Prévinaire merkte hier
over op: 

"De bestaande wetten weigeren aan de gedrukte goederen waarvan het doek hier 
te lande niet geweven is, de voordelen op Java aan nationale goederen toegekend 
& de inlandsche katoenwevers bepalen zich voor het grootste gedeelte, alleen tot 
vervaardiging van stoffen voor uitzending in ruwen & gebleekten staat."7 

Deze doeken waren echter niet geschikt voor de drukkerij: 
"De stoffen van ligt weefsel in lagen prijs, geschikt voor het drukken van stukgoe
deren in ordinaire soorten, kunnen in het geheel niet, of met zeer grote moeijelijk
heden slechts aangeschaft worden & indien de drukker zoo als het geval zich reeds 
heeft voorgedaan, vreemde stoffen voor den druk bezigt, is deze verpligt, voor
eerst om de inkomende regten hier te lande te voldoen & daarenboven in onze ko
loniën de regten op goederen van vreemden oorsprong geheven."8 

Prévinaire ergerde zich hier des te meer aan, omdat bij bedrukken of roodver
ven van katoen, zoals we hebben gezien, een veel grotere waarde aan het doek 
werd toegevoegd, dan bij het weven: 

"Hieruit blijkt genoegzaam, de som van nationaal werkloon welke aan de bewer
king van bleeken, drukken & verwen kleeft & het kan niet ontkend worden dat de 
billijkheid vordert, dat aan deze takken van nijverheid de vrijheid gelaten worde 
om zich van grondstof te voorzien daar, waar zij zich die het voordeligst kan aan
schaffen:'9 

Een andere ontwikkeling, waaraan Prévinaire zich stoorde, was dat de NHM 
van het systeem van vaste orders af wilde en steeds meer met het consignatie
systeem ging werken. Noodgedwongen ging Prévinaire hiermee akkoord; hij 
merkte hier evenwel over op: 

"C'est découragement, Messieurs, de devoir nous accuper de consignatien & d'être 
fabricants et negociants à la fois." 10 

Ondanks de buitenlandse concurrentie en het gebrek aan bescherming slaag
de Prévinaire er in om ook in de tweede helft van de jaren vijftig zijn produktie 
uit te breiden. In een brief van 13 september 1858 gafhet bedrijf aan hoe de 
groei van het aantal geproduceerde en geleverde doeken zich ontwikkelde; 
een overzicht hiervan geeft tabel 5.1. Hieruit blijkt dat vooral de effen rode 
doeken en garens aan de NHM werden geleverd; ook het grote aandeel van 
de consignatiezendingen komt duidelijk naar voren. Hoewel men zeker niet 
ontevreden was, maakte men echter tegelijkertijd de opmerking, dat in verge
lijking met sommige buitenlandse bedrijven, de omvang van de produktie 
nog slechts zeer gering was. Gezien de omvang van de produktie door ande
ren en gezien de prijs en de kwaliteit van de eigen produkten, zag Prévinaire 
goede perspektieven voor de toekomst. 
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Tabel 5.1 Produktie en leveranties van Prévinaire van 1854 tot 1858 aan de NHM; 
doeken in aantallen, gewicht garens in (Engelse) ponden. c. is geleverd in 
consignatie1 

Adrianopelrode doeken Gedrukte doeken Adrianopelrode garens 
jaar produktie leverantie produktie leverantie produktie leverantie 

1854 32.000 31.300 21.800 11.000 93.400 63.450 
c.: 4.600 c.: 3.000 c.: 37.725 

1855 38.844 35.800 41.000 6.550 173.160 145.260 
c.: 4.250 c.: 13.150 c.: 50.290 

1856 40.512 34.400 68.917 13.700 189.000 110.160 
c.: 9.050 c.: 31.500 c.: 93.200 

1857 52.922 37.700 71.961 13.100 266.400 145.480 
c.: 16.900 c.: 6.850 c.: 112.860 

1858 31.932 21.650 16.388 2.300 228.900 130.140 
(6 mnd) c.: 15.500 c.: 16.700 c.: 79.360 

1. ARA NHM inv. 1026, Bijlage 13 sept. 1858. 

In de volgende jaren verslechterde de situatie echter snel. Crisisomstandighe
den in 1861leidden tot een dieptepunt in de betrekkingen tussen Prévinaire 
en de NHM. In een smeekbrief van 11 december 1861 verzocht Prévinaire de 
NHM om in januari en februari van het volgende jaar voor 150.000 aan rode 
doeken en garens af te nemen om zodoende de onderneming uit een précaire 
financiële situatie te redden.11 Dit was evenwel tevergeefs. 

Hoewel Indië de belangrijkste afzetmarkt bleef, ging toch niet de hele pro
duktie naar Java. Vanafhet begin van de jaren vijftig begonnen Nederlandse 
fabrikanten - met Prévinaire voorop - ook andere markten zoals in Brits
Indië van turksrode goederen te voorzien. Meldde de direktie van de NHM 
in het verslag over 1852 nog, dat de pogingen om in Brits-Indië turksrode ga
rens te verkopen ondanks de kwaliteit mislukten, over 1854 werd al gemeld 
dat het belang van de verkoop aan Brits-Indië toenam.12 

Ook hier speelde de diversiteit van de turksrode produkten een rol. Uit de 
onderhandelingen tussen de NHM en Prévinaire bleek dat speciaal voor de 
markten in Brits-Indië de NHM liever meer rode garens dan doeken wilde 
hebben. Prévinaire deed daarop het voorstel om van 1 december 1858 tot 1 
juni 1859 100 balen rood garen voor Java te leveren tegen een prijs vanf214 
per baal, en verder maandelijks 170 balen voor de andere markten tegen een 
prijs vanf182 per baal.13 De hoge prijs voor de garens voor Java was volgens 
Prévinaire uitsluitend gebaseerd op de 'hausse' in garens in Manchester. Ove
rigens bleek, dat de garens vanJanssens en Kaulen ongeveer vijftien gulden 
per baal goedkoper waren dan die van Prévinaire.14 Terwijl de markt voor de 
garens zich voorspoedig ontwikkelde, kon Prévinaire wat betreft de produk
tie van turksroodbedrukte doeken de concurrentie van vooral de Zwitsers 
niet aan. De produktie hiervan werd dan ook tijdelijk gestaakt. 

De produkten van Prévinaire waren nog steeds duurder dan die van de Ne-
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derlandse concurrenten. Deze prijsverschillen werden veroorzaakt door ver
schillen in kwaliteit, kleurnuance en het aanzien van de fabrikant. Daarnaast 
verschilden ook de markten, waarop de goederen werden verkocht. Het ging 
hierbij niet alleen om de prijzen; elke markt stelde vereiste een eigen nuance 
van het turksrood. Dit betekende dat de fabrikant zijn produkt moest aanpas
sen aan de afzonderlijke markten. We hebben al gezien, dat de Engelsen bij
voorbeeld lichtere nuances leverden. Prévinaire probeerde dit ook, maar 
kwam hier snel van terug: 

"Met leedwezen ontwaarden wij uit uw Nr.9 de aanmerking die uwe factorij over 
de nuance van ons rood garen gemaakt heeft. Wij hebben de standmonsters van 
de bewuste partijen eens nagezien & bevonden dat de kleur werkelijk wat helder 
was. Wij geven U echter de verzekering dat hetgeen nu voor Java in bewerking is, 
van de verlangde donkere nuance zal zijn."15 

De lichtere nuances waren op Java niet gewenst. De aanpas,singen waren ech
ter niet direkt succesvol, aangezien enkele maanden later werd gemeld: 

"De indruk welke het onderhoud van onzen meesterknecht met den heer Marquart 
op ons gemaakt heeft stemt, wat de kleur betreft volkomen met ons gevoelen over
een, dat wij te veel naar het bruine zijn overgegaan."16 

Toen men er weer in was geslaagd om de gewenste donkere nuance te produ
ceren, hield men hier ook aan vast. Dit was, zoals we hebben gezien, de reden 
om in de jaren zeventig aan de garancine de voorkeur te geven boven de syn
thetische alizarine. 

Ook op andere manieren werd geprobeerd de kwaliteit van het produkt te 
verhogen: 

"Sedert eenigen tijd hebben wij verschillende proeven genomen om ons rood garen 
een meer glanzig aanzien te geven & daardoor het Glasgower fabriekaar nabij te 
komen."17 

Deze proefzendingen werden aan de handelsagenten in India ter beoordeling 
voorgelegd. De Schotten hadden zich inmiddels een grote faam weten te ver
werven op het gebied van het turksroodverven. 

Hoewel de markt voor turksrode goederen in eerste instantie tamelijk homo
geen leek - het ging immers allemaal om rode doeken of garens - viel deze 
markt evenwel in verschillende segmenten uiteen. Met name de ontwikkelin
gen op het gebied van de roodbedrukte doeken weken nogal af van die wat 
betreft de garens en de effen doeken. Konden de Nederlandse fabrikanten met 
hun garens en effen doeken goed concurreren met de buitenlandse prodokten 
en slaagden zij er ook in om markten buiten Indië te veroveren, op het gebied 
van de bedrukte doeken lukte dit niet. Maar ook binnen elk segment waren 
er verschillen in kwaliteit en nuance, hetgeen een direkte vergelijking van de 
produkten van concurrenten bemoeilijkte zo niet onmogelijk maakte. 

Daarnaast weken de turksrode produkten af van de overige textielprodok
ten door hun veel hogere prijzen, die vooral werden veroorzaakt door het om
slachtige en langdurige produktieproces. Daar stond tegenover dat de echt-
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heid van de kleur en de kwaliteit van de doeken en garens ongeëvenaard was. 
De turksrode produkten onderscheidden zich in dit opzicht van de andere, 
goedkopere rode kleuren, die op de markt waren. De ontwikkelingen in de 
jaren zeventig, die leidden tot het ontstaan van het zogenaamde nieuw-turks
rood en nog eenvoudigere procédés, hadden tot gevolg, dat de kloof tussen 
de echte turksrode kleUren en de veel minder echte 'gewone' rode kleuren 
werd opgevuld met allerlei rode produkten, die qua kwaliteit een tussenposi
tie innamen. Gecombineerd met de lagere prijzen waren deze produkten een 
geduchte concurrent voor de echte turksrode doeken en garens. 

3 De ontwikkeling van het roodverven bij De Heyder & Co 

Was een fabrikant er in geslaagd om een goed turksrood produkt te maken, 
dan was hij niet erg geneigd om grote wijzigingen in het produktieproces aan 
te brengen. Dit betekende echter niet dat er helemaal geen veranderingen op
traden. In deze paragraaf proberen we na te gaan, welke wijzigingen zich 
voordeden en welke motieven hierbij een rol speelden. Met name wordt inge
gaan op de vraag in hoeverre de mogelijkheid tot kostenredukties hierbij een 
belangrijke overweging vormden. Uitgangspunt is de ontwikkeling van de 
roodververij van De Heyder. 

In 1839 was men bij De Heyder begonnen met de produktie op grote schaal 
van turksrode doeken en garens. Waarschijnlijk werkte men volgens het re
cept, dat Van Ael in zijn receptenverzameling had genoteerd.18 Vanwege de 
slechte situatie werd de roodververij in 1844 gesloten. Toen het bedrijfin 1846 
in de handen van de nieuwe eigenaren overging, begonnen deze opnieuw met 
de produktie van turksrode goederen. De grote veranderingen, die vanafhet 
midden van de jaren zeventig optraden, leidden uiteindelijk tot de sluiting van 
de turksroodververij in 1884. Eerst komt aan de orde welke veranderingen 
optraden. Daarna wordt uitvoerig stilgestaan bij de economische achtergron
den van deze veranderingen. In een aparte paragraaf wordt aandacht besteed 
aan het onderzoek van Felix Driessen naar het turksroodverven; dit onder
zoek hield niet op bij de sluiting van de roodververij. 

3.1 Het produktieproces bij De Heyder 
In de vorige eeuw was het heel gebruikelijk, dat in familiebedrijven direkteu
rendoor hun zonen of andere familieleden werden opgevolgd. Om deze j onge 
mensen op hun leidinggevende taak voor te bereiden, was het noodzakelijk, 
dat zij kennis maakten met alle onderdelen van het bedrijf. Zij liepen daarom 
een tijd lang mee in de verschillende afdelingen van het bedrijf. Hun ervarin
gen legden zij vast in een soort stageverslag of 'fabrikatieboek'. Het verslag 
van Pieter Fentener Van Vlissingen van zijn stage in de katoendrukkerij in 
Helmond is al in hoofdstuk drie ter sprake gekomen. Ook bij De Heyder zijn 
een tweetal van dergelijke boeken bewaard gebleven. 
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Willem August Driessen, de jongste broer van direkteur Louis Driessen, 
verbleef in 1859 en 1860 geruime tijd in het bedrijf. Zijn verslag bevat een uit
voerige beschrijving van de roodververij van De Heyder. August hield zich 
echter voornamelijk met administratieve en commerciële zaken bezig; na zijn 
opleiding werd hij vennoot in de firma Van Leeuwen, een handelshuis, dat de 
zaken van De Heyder in Indië behartigde. De oudste zoon van Louis, Felix 
Driessen, was voorbestemd om colorist te worden. Zijn fabrikatieboek uit 
1872 bevat van alle afdelingen een uitvoerige beschrijving. Daarnaast bevond 
zich in de collectie van de familie Driessen nog een afzonderlijke beschrijving 
van de roodververij uit 1868.19 

Deze beschrijvingen zijn vergeleken met het recept van Van Ael, dat om
streeks 1840 bij De Heyder werd gebruikt. De belangrijkste verschillen tussen 
het recept van Van Ael en de drie beschrijvingen van het produktieproces zijn 
te vinden in tabel 5.2. De belangrijkste veranderingen, die tussen omstreeks 
1840 en 1859 optraden, waren het toevoegen van de mest tijdens het oliebad 
en van het bloed bij het verven; bovendien werd de nabehandeling gesplitst 
in drie kortere bewerkingen. Door deze veranderingen kwam het procédé uit 
1859 geheel overeen met de klassieke wijze van turksrood verven. Het klassie
ke procédé had dus ook werkelijk ingang gevonden in de praktijk. 

Hiermee was de ontwikkeling van het roodverven echter niet afgelopen, 
integendeel, de grootste veranderingen traden tussen 1859 en 1868 op. Het 
meest opvallende verschil was dat de afzonderlijke behandeling met looizuur
houdende stoffen werd weggelaten. Voor het eindresultaat had dit geen ge
volgen, omdat dit werd gecompenseerd door bij het beitsen sumak toe te voe
gen; de galnoten verdwenen helemaal. De voornaamste winst, die men hier
mee boekte, was dat men een bewerking kon overslaan. Belangrijker in dit op
zicht was de reduktie van het aantal oliebaden. In 1840 varieerde dit nog van 
zes tot tien keer al naar gelang het seizoen, in 1859 bedroeg het aantal olieba
den acht, maar in de jaren zestig werd dit teruggebracht tot drie, waarbij de 
katoen wel één keer extra werd ontvet. Tijdwinst werd ook geboekt bij de 
voorbehandeling. Het aantal bewerkingen werd uitgebreid, maar dit kon 
sneller worden afgehandeld. Ook de nabehandeling duurde in de loop van de 
jaren zestig steeds korter. 

Tussen 1868 en 1872 veranderde het produktieproces nauwelijks. In 1868 
kookte men de stoffen tijdens de voorbehandeling de tweede keer vijf uur in 
een loog, enkele jaren later deed men dit een uur langer. De tijd die de doeken 
of garens in het ontvettingsbad lagen was in 1872 nauwkeuriger aangegeven. 
Het belangrijkste verschil was, dat de nabehandeling in 1872 korter duurde. 
Kookte men de stoffen in 1868 nog tweemaal zes uur tijdens het aviveren, in 
1872 was de duur hiervan afgenomen tot 5 uur de eerste keer en 3 à 4 uur de 
tweede keer. Hoewel deze verschillen dus marginaal waren, duidde dit erop 
dat men voortdurend bezig bleef met pogingen om het produktieproces te be
korten en daarmee het proces efficiënter te laten verlopen. De grootste veran
deringen traden echter in de jaren zestig op. Hierbij zocht men vooral moge-
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lijkheden om de duur van bepaalde bewerkingen korter te maken, het aantal 
bewerkingen te verminderen en waar mogelijk behandelingen samen te voe
gen. De belangrijkste voorwaarde hierbij was dat de kwaliteit niet werd aan
getast. 

Tabel 5.2 Verschillen in het turksroodverven bij De Heyder & Co tussen Van Ael 
(1840), 1859 en 186811872.1 

Van Ael 1859 1868/1872 

1. voorbehandeling met drie dagen weken in ze- 2x soda bad en zout-
potas melen en koken in soda zuurpassage 

2. 6-10 x oliën en 8 x oliën en 2 x ontvet- 3 x oliën en 3 x ontvet-
ontvetten ten; te bevat mest ten; 1e bevat mest. 

3. Aparte looizuurbehan- aparte looizuurbehan- (geen looizuurbad) 
deling met galnoten en deling met galnoten en 
aluin. Door krijtbad sumak 
metmest 

4. Na het beitsen krijten Krijt in aluinbad en krijt en sumak in aluin-
krijten bad, dan krijten 

5. verven met krap verven met krap en verven met garancine 
bloed en bloed 

6. nabehandelen door 12 3 x 7 uur koken o.a. in 2 x 6 uur (1872: 5 en 3 à 
uur koken met o.a.zeep oleïne en chloreren, 4 uur) koken o.a. met 

met zoutzuur oleïne en chloreren 

I. Zie voor de volledige beschrijvingen A6. 

Waarom men de mogelijkheden tot verbetering van het produktieproces voor
al in deze richting zocht, wordt duidelijk als we nauwkeuriger naar de totale 
duur van het produktieproces kijken. Tweevan de drie beschrijvingen bevatten 
gegevensover de duurvanhet proces. Inde beschrijvinguit 1868 begonmen op 
3 september 1868 met de produktie van een partij doeken, de zoutzuurpassage 
vond op 4 september plaats. De tweede oliepassage geschiedde op 12 septem
ber, de derde op 17 september, de eerste potaspassage op 18 september, de twee
de op 23 september. De lange duur tussen de verschillende bewerkingen werd 
door het tussentijds drogen veroorzaakt. De derde en laatste potaspassage vond 
op 25 september plaats. Dit is de laatste datum, die werd vermeld. Alleen de hele 
oliebehandeling duurde al zo'n drie weken! 

De beschrijving van Felix Driessen was in dit opzicht vollediger. De behan
deling begon op 25 oktober 1872. De oliepassages begonnen op 30 oktober en 
duurden tot 23 november, dus ruim drie weken. De andere bewerkingen duur
den ieder ongeveer een dag. Op 1 december vond de laatste bewerking plaats, 
zodat pas op 2 of3 december de partij klaar was. De totale duur bedroeg zes we
ken. Tellen we hier de zondagen als rustdagen van af, dan komen we op een duur 
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van ongeveer 35 dagen ofbijna zes werkweken. Een besparing in de tijdsduur 
betekende in elk geval een vergroting van de capaciteit van de roodververij. 

De beschrijvingen van het produktieproces waren momentopnamen. Hier
in werd het hele procédé geschetst, dat bij het verven van een bepaalde partij 
werd toegepast. Hieruit wordt niet duidelijk of alle partijen op dezelfde manier 
werden geverfd. Het kon bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om voor een iets af
wijkende nuance het produktieproces enigszins aan te passen. Ook is het niet 
mogelijk om de veranderingen nauwkeurig te dateren. Op een indirekte ma
nier is hierover meer informatie gevonden. Men maakte bij De Heyder regel
matig calculaties van de kosten, die aan de produktie van een bepaalde partij 
waren verbonden. Deze calculaties vormden de basis van de berekening van de 
prijzen. Bij elk van deze calculaties werd de hoeveelheden en kosten van de ge
bruikte grondstoffen vermeld. Tabel1 van Appendix 7 geeft een overzicht van 
de grondstoffen, die tussen omstreeks 1840 en 1879 bij De Heyder bij het rood
verven van doeken werden gebruikt. 

In de tijd van Van Ael gebruikte men elf verschillende grondstoffen. Dit aan
talliep in het begin van de jaren vijftig op tot een maximum van zeventien. In 
1868 daalde het tot veertien en eindjaren zeventig vond er een verdere reduktie 
plaats. Met behulp van de verschillende beschrijvingen van het produktiepro
ces is het gebruik van de meeste grondstoffen goed te plaatsen. 

Opvallend is dat zemelen vanaf 1856 niet meer zouden zijn gebruikt bij de 
voorbehandeling, terwijl ze in de beschrijving uit 1859 nog voorkwamen. 
Door de veranderingen in deze bewerking verdween het gebruik van zemelen 
in elk geval spoedig daarna definitief. Soda en potas hadden een vergelijkbare 
uitwerking. Vanaf1856 werd alleen nog gecristalliseerde soda gebruikt, hoe
wel de naam 'potaschwater' in zwang bleef. Schapenmest, olie, sumak, aluin en 
tinzout waren de enige grondstoffen, die in de hele periode werden gebruikt. 

Uit deze tabel is ook een nauwkeuriger beeld te verkrijgen van het verdwij
nen van de behandeling met looizuurhoudende stoffen als afzonderlijke be
werking. In de beginperiode werden zowel galnoten als sumak gebruikt. In het 
begin van de jaren zestig werden de galnoten vervangen door divi-divi, plan
tenbladeren die eveneens looizuren bevatten, maar tussen 1864 en 1868 ver
dween dit weer en daarmee de gehele afzonderlijke looizuurbehandeling. Men 
beperkte zich tot de toevoeging van sumak bij het beitsen en het verven. 

Hetidee om de bewerking metlooizuurhoudende stoffen te combineren met 
het beitsen ontleende men aan het werk van Persoz. Deze had in 1846 zijn 'Traité 
de l'impression des Tissus' gepubliceerd; dit boek was een van de eerste zaken, 
die Louis Driessen zich aanschafte, toen hij de leiding van De Heyder op zich 
nam. Persoz behandelde ook het turksroodverven.20 Hij was de eerste, die de af
zonderlijke looizuurbehandeling wegliet; in plaats hiervan voegde hij galnoten 
aan het aluinbad toe. Hoewel dit dus al in de jaren veertig bij De Heyder bekend 
was, voerde men deze verandering pas in de jaren zestig door. Ook andere wij
zigingen ontleende men waarschijnlijk aan dit recept, maar ook deze verande
ringen nam menniet letter lijk over. Zo schreefFersoz ook drie avivages van acht 
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uur voor. In 1859 voerde men bij De Heyder inderdaad drie avivages uit, maar 
deze duurden slechts zeven uur. 

Het gebruik van garancine in plaats van meekrap had in de jaren vijftig alge
meen toepassing gevonden. In dezelfde periode verrezen in Nederland ver
schillende garancinefabrieken. De vervanging van de krap door de garancine in 
de roodververijvanDeHeydermoettussen 1859en 1861 hebben plaatsgevon
den, wat tamelijk laat was, aangezien garancine allang in de drukkerij werd ge
bruikt. De eveneens late vervanging van de garancine door de synthetische ali
zarine is in hoofdstuk drie behandeld. 

De overige 11 ingrediënten werden allemaal bij de nabehandeling gebruikt. 
De belangrijkste verandering, die hierin optrad, was de vervanging van de zeep 
door de oleïne; de chloorpassage werd tegelijkertijd ingevoerd, terwijl het ge
bruik van zoutzuur enigszins fluctueerde. 

Deze gegevens leveren in combinatie met de beschrijvingen van het produktie
proces het beeld op van een procédé, dat voortdurend aan kleinere en grotere 
veranderingen onderhevig was. In het begin van de jaren vijftig ontwikkelde 
het procédé zich in de richting van het klassieke procédé, waarbij vooral een 
verschuiving in het gebruik van de grondstoffen viel waar te nemen; de grootste 
veranderingen traden op in de nabehandeling. Vanaf omstreeks 1860 deden 
zich wat grotere wijzingen voor, die tot doel hadden het aantal bewerkingen en 
daarmee de duur van het proces terug te brengen zonder het wezenlijke karakter 
van het procédé aan te tasten. In de volgende subparagraafbekijken we in hoe
verre economische factoren hierbij een rol hebben gespeeld. 

3.2 De ontwikkeling van de kosten in de roodververij van De Heyder 
De zeer lange duur van het produktieproces en het grote aantal ingrediënten, 
dat werd gebruikt, waren verantwoordelijk voor de hoge prijzen, die voor de 
turksrode produkten op de markt moesten worden betaald. Het ligt dus voor de 
hand, dat het verlagen van de produktiekosten een van de belangrijkste redenen 
was om veranderingen in het produktieproces aan te brengen. In dezeparagraaf 
proberen we te achterhalen in hoeverre de geschetste wijzigingen door econo
mische factoren kunnen worden verklaard. 

Om na te kunnen gaan welke voordelen het vervangen van grondstoffen 
opleverde en welkeinvloed het flucturen van de prijzen had op de totale kosten, 
is het noodzakelijk om eerst het aandeel van de verschillende grondstoffen in de 
totale produktiekosten te bepalen. Dit staat weergegeven in tabel2 van Appen
dix 7. 

Het meest in het oog springt het grote aandeel van de krap in de totale kosten, 
namelijk tussen de 40 en de 50%. De vervanging van de krap door de garancine 
leidde zelfs nog tot een stijging van dit percentage. De kosten van het gehele 
produktieproces warenhierdoor sterk afhankelijk van de schommelingen in de 
prijs van deze kleurstof. Dit verklaart waarom men vaak twee soorten krap of 
garancine gebruikte, bijvoorbeeld krap uit Zeeland en krap uit Avignon en 
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twee soorten Garancine; bij belangrijke prijswijzigingen kon men al te grote 
prijsschommelingen in de prijs van turksrode doeken voorkomen door bij
voorbeeld de verhouding tussen de twee gebruikte soorten te wijzigen. Ging de 
prijs van de krap uit Avignon, die duurder was dan die uit Zeeland, omhoog dan 
werd er minder van de Franse krap gebruikt en meer Hollandse. 

Kijken we naar de prijzen van de grondstoffen, dan worden deze vermoedens 
bevestigd. Op basis van de calculaties van de prijzen van turksrode doeken is een 
overzicht gemaaktvan de ontwikkeling van de prijzen van de grondstoffen. Dit 
staat in Appendix 7, tabel3. Uit deze tabel wordt duidelijk, dat soda veel goed
koper was dan potas, wateen belangrijke besparing zou kunnen opleveren. Het 
ging hierbij bovendien om cristallijne soda, die waarschijnlijk zuiverder was 
dan de potas en de soda, die in 1848 werd gebruikt. De hoge prijs van de galno
ten in vergelijking met divi divi en sumak maakte het weglaten van deze 
grondstof eveneens aantrekkelijk. Hoewel de prijzen van een aantal grondstof
fen, zoals de mest, de aluin, bloed enkrijtconstant bleven, waren er ookeen aan
tal grondstoffen, waarvan de prijzen sterk fluctueerden. Het betrofhier vooral 
om de prijzen van olie, krap, garancine en tinzout. Dit werd veroorzaakt door 
het feit dat het hierbij met uitzondering van het tinzout om landbouwproduk
ten ging. De olie werd gemaakt uit olijven, krap en garancine uit de wortels van 
de meekrapplant. Een goede oogst zorgde voor lage prijzen en omgekeerd. 

Van de andere grondstoffen leverden alleen de olie, de potas en de galnoten 
een substantiële bijdrage; het vervangen van de potas door de veel goedkopere 
soda en het weglaten van de galnoten waren daarom voor de produktiekosten 
interessant. De andere grondstoffen leverden slechts een marginale bijdrage 
aan de totale produktiekosten. Het tinzout bijvoorbeeld, dat zeer duur was, 
werd in dermate kleine hoeveelheden gebruikt, dat dit in de prijs van het pro
dukt niet te merken was. 

Het aandeel van de generalia bedroeg gemiddeld iets minder dan dertig pro
cent. Pas in de jaren zeventig liep het aandeel hiervan op. Bij de calculaties vielen 
alle andere kosten dan van de verfwaren onder de generalia. In de eerste jaren 
werd het aandeel van de lonen nog apart vermeld, maar later nam men hier één 
bedrag voor. Hoe men aan dit bedrag kwam, kunnen we uit het fabrikatieboek 
van Felix Driessen achterhalen. Felix gaf als onderdeel van zijn administratieve 
opleiding tot bedrijfsleider een overzicht van de wijze waarop men deze bere
kende. Behalve de lonen, de kosten van de steenkool vielen onder de generalia 
ook de algemene overheadkosten, zoals gas, belasting, gietwerk en andere re
paraties aan machines en gebouwen, paklinnen, diverse vrachten, verzekerin
gen en afschrijvingen. 

Felix gaf een uitvoerige uitleg, hoe de berekening van de kosten van de gene
ralia tot stand kwamen. In totaal waren er in 1872 320 partijen geverfd in de 
roodververij, terwijl er voor f 8400 aan lonen was uitbetaald. Dit is dus per par
tij f26.50. Aan kolen was verbruikt voor f38.908,30 maar dit was voor de 
drukkerij en de ververij samen. De verhouding van de omzet van drukkerij en 
ververij was 4 : 1, zodatf9.560 voor rekening van de ververij k!omt, watf30 per 
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partij opleverde. De kosten van de steenkolen waren echter drastisch gestegen; 
uit de verhouding van de oude steenkoolprijs met de nieuwe volgde dat de 
kosten van de steenkool per partijf34 bedroeg. Felix maakte hierbij de volgen
de opmerking: 

"Reeds dadelijk rijst bij ons de vraag op, of het geoorloofd is de kooienverbruiking 
in verhouding van den omzet te nemen; daar toch de Roodververij 3 verfbakken 
heeft, veel droogkamers enz; wij kunnen dit echter zeer goed verdedigen, door te 
zeggen, dat de Roodververij geen enkele zware machine heeft, zooals: kalander, 
groote waschmachine enz. en dus hieraan des te minder stoom verbruikt. Ook kun
nen wij het tegenspreken door te zeggen, dat de Roodververij uitgeoefend wordt in 
eene betrekkelijke kleine ruimte, en dus minder in de algemene onkosten (belasting) 
deel behoeft te nemen. Eene juist zuivere calculatie temaken moet men als zeer moei
lijk en bijna als een droombeeld beschou wen.21 

Dit betekende dat men in de praktijk een schatting maakte en het totale bedrag 
afrondde. De algemene onkosten bedroegen in 1872 f29.868 waarvan dus een 
kwart ofj7.323 voor rekeningvan de ververij kwam; dit wasf23 per partij en 
JO, 18 per stuk (gemiddeld 124 stukken per partij). "Aangezien wij echter vroe
ger j0,25 gerekend hebben zoo zullen wij het daarop houden". Dit brengt het 
gemiddelde per partij op f31. Totaalleverden lonen, kolen en algemene on
kosten per partijf94,50 op. "Wij rekenden echterf100. om vooral niet te kort 
te komen".22 Dit betekende dat veranderingen in de kosten van de generalia pas 
bij drastische wijzigingen in de totale kosten tot uitdrukking kwamen. 

In hoeverre kwamen de hierboven beschreven veranderingen in het produk
tieproces en in de gebruikte grondstoffen nu totuiting in de totale kosten van de 
geproduceerde stukken? Een antwoord op deze vraag is te vinden in tabel 5.3 
waarin de ontwikkeling van de verfkosten per partij staat. Om een vergelijking 
mogelijk te maken is alleen gekeken naar het verven van doeken met dezelfde af
metingen. Hieruit blijkt dat de totale kosten per partij gestaag daalden; dit ver
klaart tevens dat het aandeel van de general ia, waarvoor een vast bedrag stond, 
zeker vanaf1870 toenam. De kosten per geverfd stuk en daarmee de prijs van de 
turksrode doeken daalden evenredig; in het begin van de jaren vijftig kostte het 
verven van een stuk ongeveer vier gulden, terwijl dit twintigjaar later tot min
der dan de helft was gezakt. Uit deze tabel blijkt ook, dat de prijs, die Prévinaire 
in 1864 gaf voor het verven van turksrood, nagenoeg dezelfde was als die van 
DeHeyder. 

Uit deze gegevens zou men de conclusie kunnen trekken, dat De Heyder er in 
was geslaagd om voortdurend kostenreduktiesin het produktieproces door te 
voeren. De laatste kolommen van de tabellaten echter zien, dat er tegelijkertijd 
iets anders geschiedde. Het gewicht per stuk bedroeg in de jaren vijftig ruim 
twee kilo, maar vanaf 1866 ging men ertoe over om steeds lichtere stukken te 
verven. Deze ontwikkelingen hebben we al eerder bij Prévinaire waargeno
men. Kijken we nu naar de verfkosten per kg, dan is er tot 1876 slechts sprake 
van een geringe kostenreduktie. In vijftienjaar tijd daalde de verfprijs per kg 
van de zware stukken met zo'n twintig cent. Voor de lichtere stukken was dit 
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nog onduidelijker. De reduktie van de verfkosten per partij moet dus vooral 
worden geweten aan de overgang op lichtere stukken. Deze lichtere stukken 
hadden minder grondstoffen en met name minder krap en garancine nodig; 
gezien het grote aandeel van de kleurstof op de totale kosten, had dit een grote 
invloed op de verfprijzen. 

Tabel 5.3 De ontwikkeling van de verfkosten in de roodververij van De Heyder in guldens 
per stuk 5/4 in de periode 1848-1873; g = garancine, a= alizarine.• 

jaar coca Ie kosten kosten per stuk gew ichc per stuk kosten per kg 

1848 416 4.33 
1850 379 3.95 
1852 379 3.95 
1853 379 3.61 
1853 386 3.68 
1854 407 3.88 2.2 1.76 
1856 407 3.87 2.16 1.79 
1857 4.04 
1858 3.77 
1860 3.55 1.63 
1861 334 3.30 1.53 
1865 3.55 2.2 1.63 
18662 2.44 1.73 1.41 
1870 310 2.35 1.25 1.90 
1870 324 2.45 1.33 1.85 
1870 286 2.16 1.22 1.77 
1870 303 2.29 1.32 1.74 
1870 325 3.25 2.1 1.55 
1873 263 1.99 1.07 1.87 
1876(g) 218 1.98 1.77 1.23 
1876(a) 186 1.86 1.78 1.04 
1877(g) 203 1.84 1.61 1.14 
1877(a) 155 1.41 1.62 0.87 
1878 157 1.43 1.93 0.74 

1. GAL LKM inv. 58-62, Diverse calculaties. 
2. Vanaf deze tijd werden veelallichtere stukken geverfd. Deze hadden de vermelding 'shirting 

quality'. 

De economische voordelen van de veranderingen in het produktieproces wa
ren niet zo groot als ze - oppervlakkig gezien - leken. Een andere mogelijk
heid was nog dat de produktiecapaciteit toenam. Om hier achter te komen is uit 
grootboeken,journaals en andere bronnen een overzicht van de ontwikkeling 
van de produktiekosten, omzet en winst van de roodververij van De Heyder sa
mengesteld. Dit is terug te vinden in Appendix 7, tabelS. 

Kijkenweallereerstnaardeomzet, danzien we datdezevan 1846tot 1861 een 



INNOVATIES TIJRKSROODVERVEN 113 

sterke groei doormaakte. De omzet steeg vanf22.519 in 184 7 totf307.395 in 
1861. Hetjaar daarop viel de verkoop ver terug, maar ditwerd veroorzaakt door 
de brand, die het bedrijfin 1861 trof. In de jaren zestig wisselde de resultaten 
nogal: in 1864 en 1865 was er sprake van eenlichte terugval, terwijl de volgende 
drie jaren zeer succesvol waren. Daarna liep de omzet enigszins terug. Het aan
tal verkochte stukken groeide echter verder. Dit komt dus geheel overeen met 
het feit, dat de stukken lichter en goedkoper werden. Om een zelfde omzet te 
realiseren moesten er ook meer stukken worden verkocht. Na 1876 daalde zo
wel de omzet als het aantal verkochte stukken. Deze tendens zette zich voort tot 
de sluiting van de roodververij. 

De totale produktiekosten stegen eveneens tot 1861 en vertoonden dezelfde 
ontwikkeling als de omzetcijfers. De kosten bereikten een maximum in 1870, 
daalden daarna echter scherp. In de eerste helft van de jaren zeventig herstelde de 
produktie zich, maarna 1875 daaldedeze gestaag. Kijken we echternaarde ont
wikkeling van de produktiekosten in de ververij, dus zonder de kosten van de 
doeken en van de drukkerij, danzien wedatde ontwikkelingen tot 1861 parallel 
liepen, maar daarna begonnen afte wijken. De katoenprijzen stegen in de jaren 
zestig sterk als gevolgvan de Amerikaanse burgeroorlog. De prijs van het ruwe 
doek steeg in deze periode dan ook aanzienlijk tot een maximum van J 6. 70 in 
1864. De totale verkoopsprijs bleef echter ongeveer gelijk. Dit kon alleen als de 
kosten van het verven daalden. Dit gebeurde inderdaad. Gemiddeld genomen 
daalden de produktiekosten per stuk van ongeveer f 4,- in 1861 tot minder 
dan f3, - na 1865. Dit werd, zoals we hebben gezien, bereikt door lichter doek 
te nemen. Dit betekende echter dat men, om dezelfde omzet te bereiken, meer 
moest gaan produceren. Dit kon men doen door de capaciteit van de roodver
verij uit te breiden. Dit was nu precies het resultaat van de veranderingen, die 
men in het proces doorvoerde. Het reduceren van het aantal bewerkingen ver
grootte de capaciteit van de ververij, zonder dat deze uitgebreid diende te wor
den. Bovendien werden deze veranderingen vermoedelijk mede mogelijk ge
maakt door het gebruik van lichtere doeken; hierop was bijvoorbeeld de olie 
gemakkelijker te fixeren. 

Hoewel de prijzen van de turksrode doeken in absolute zin daalden, was het 
rendement van de verbeteringen relatief gezien slechts marginaal. De verf
kosten werden vooral door de kosten van de verfwaren bepaald. Tabel 7 (A 7) il
lustreert dit. Deze tabel geeft een overzicht van de bijdrage van de verschillende 
kostenposten aan de produktiekosten. Daaruit valt op te maken, dat gedurende 
een lange periode de verfwaren meer dan 70% van de kosten uitmaakten. Al
leen in de eerste jaren en vanaf1872 was dit minder; een substantiële daling zette 
zich pas na 1875 in. Het aandeel van de overige kosten bleeflange tijd constant; 
het aandeel van de lonen daalde in de eerste jaren geleidelijk en bleef daarna rond 
de 10% hangen. Dit betekende, dat een vermindering van de loonkosten of een 
stijging van de arbeidsproduktiviteit slechts geringe voordelen opleverde in 
vergelijking met besparingen op de kosten van de verfwaren. 

Hieruit kunnen we concluderen, dat de veranderingen, die in het turksrood-
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verven bij De Heyder in de jaren zestig plaatsvonden, werden doorgevoerd on
der druk van de slechter geworden economische omstandigheden. De prijzen 
voor katoen stegen terwijl de prijzen vandeprodukten op de afzetmarktin Indië 
stabiel bleven. De oplossing werd gevonden in een overschakeling op lichtere 
doeken, waardoor de verfprijs per doek daalde. De voordelen van de andere 
wijzigingen lagen vooral in een uitbreiding van de produktiecapaciteit. De 
produktievan turksrode goederen was behalve in de beginjaren en in 1878 altijd 
winstgevend. Het eerste verliesjaar kan volledig aan aanloopproblemen wor
den toegeschreven. De winst bedroeg vanaf 1849 tot en met 1860 meer dan 
10% van de omzet met een maximum van 18% in 1859. In de jaren zestig va
riëerdeditcijfervaneenminimum vanS% in 1865 tot 19% in 1868. Menslaag
de er dus in om in deze moeilijke periode de roodververij winstgevend tehou
den. In de jaren zeventig nam het winstpercentage evenals de winst per stuk af 
tot enkele procenten met als dieptepunt het verliesjaar 1878. 

Uit alle tabellen en overzichten valt op te maken, dat er in de tweede helft van de 
jaren zeventig grote veranderingen in de roodververij optraden. Het aantal 
grondstoffen daalde, de verfprijs per kilo daalde sterk, de produktie, omzet en 
winst liepen terug. De grote veranderingen in het turksroodverven begonnen 
met de introduktie van de synthetische alizarine. Een vergelijking tussen de 
kosten van een partij doeken, die met synthetische alizarine was geverfd, met 
een partij met garancine geverfde doeken had als resultaat, dat de eerste partij 
aanzienlijk goedkoper was. Dit kostenvoordeel werd echter in belangrijke ma
te veroorzaakt door het weglaten van een aantal ingrediënten bij het verven met 
de synthetische kleurstof. Mest, sumak, bloed, zoutzuur en chloor werden niet 
gebruikt, terwijl van de soda, tinzout, alcali en aluin geringere hoeveelheden 
aan de baden werd toegevoegd. Hiermee verloor het turksroodverven, op de 
behandeling met olie na, een groot gedeelte van de karakteristieke eigenschap
pen, waardoor het zich van het gewone roodverven onderscheidde. Dit ver
klaart wel, waarom het aandeel van de verfwaren in de verfkosten vanaf 1876 
sterk begon te dalen. 

De kleurnuance van het met alizarine geverfde rood onderscheidde zich maar 
weinig vanhet turksrood; het was evenwel de vraag ofhet alizarinerood in echt
heid kon concurreren met het echte turksrood. Het bleek al spoedig dat dit niet 
het geval was. Bij een calculatie van het verven van een partij turksrode garens 
uit 1879 bleek, dat men geheel op de oude wijze van verven was teruggekeerd, 
dus met toevoeging van mest, bloed, alcali en sumak. Deze calculatie was op
merkelijk, aangezien men bij De Heyder in de jaren vijftig was gestopt met de 
garenververij. Een voor de hand liggende veronderstelling is; dat deze calcula
tie en verfproef werd uitgevoerd voor Karel van Wensen, die in zijn fabriek o.a. 
turksrode garens vervaardigde. 

Bij De Heyder zelf maakte de roodververij in deze periode een moeilijke tijd 
door; de produktie en de omzet liepen drastisch terug, met als dieptepunt het 
verliesgevendejaar 1878. En evenals in de jaren zestig ging men onder invloed 
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van deze crisis op zoek naar mogelijkheden om het verfproces efficiënter en 
goedkoper te laten verlopen. Behalve de introduktie van de turksroodolie, die 
leidde tot een vereenvoudiging en bekorting van de olie behandeling, probeer
de men verschillende nieuwe procédés uit. 

Op 3 juli 1878 maakte men bij De Heyder enkele calculaties van alizarine
rood. Bij de eerste calculatie stond vermeld dat dit gebeurde "volgens Recept 
van Rosenthal approximatief". Dit recept hield in dat de doeken vooraf één 
oliepassage ondergingen; tevens werd er olie bij het verfbad gevoegd. De 
kosten per kg bedroegen j 1.14 voor ruw goed. Een andere berekening voor het 
verven van alizarinerood liet zien dat deze doeken driemaal een oliepassage on
dergingen. De kosten bedroegen hier j0.90 per kg ruw doek . De uitkomst van 
deze proeven was dat men op aanraden van de leverancier minder alizarine ge
bruikte. Over de behandeling met olie concludeerde men: 

"Vanafheden wordt Alizarine rood Uni 1 maal gestoomd en geprep(areer)d."23 

De prijs daalde daarmee totf1.90 per stuk ofj0.65 per kg. Het gevolg van 
deze ontwikkelingen was dat de grote kloof die tussen het oude turksrood 
en het gewone rood gaapte, langzamerhand werd opgevuld door allerlei tus
senvormen, zoals alizarinerood metéén oliepassage, idem met drie oliepassa
ges, het nieuw-turksrood, dat men verkreeg door turksroodolie te gebruiken 
enz. 

Hoewel de turksroodververij in het begin van de jaren tachtig een kortston
dige opleving doormaakte, besloot men in 1884 de turksroodververij op te 
heffen. Felix, die in dat jaar voor de tweede keer een reis naar Oost-Indië 
maakte, schreef in zijn verslag: 

"Tusschen Adr.rood & Aliz. rood wordt hier slechts zelden verschil gemaakt & des
noods zoude de kleur wat donkerder gehouden kunnen worden, om meer op Adr. 
rood te gaan lijken. De Adr.verwerij kan derhalve geheel vervallen."24 

Een paar dagen later volgde nog een andere rechtvaardiging: 
"Adr.rood & Aliz. rood wordt volgens beweeren van een koper niet gedragen, maar 
gebruikt om de huizen & kamers mee te behangen, zoodat 't dus nooit of bijna 
nooit wordt gewasschen; vandaar dat groote echtheid geen vereischte is"25 

Dit laatste is evenwel niet juist, zodat het hierbij waarschijnlijk om een recht
vaardiging achteraf ging; de beslissing was reeds eerder genomen. 

3.3 Het onderzoek van Felix Driessen 
Toen Felix Driessen in 1880 als colorist bij De Heyder ging werken, nam hij 
zijn chemisch onderzoek weer op. Daarnaast begon hij met het zogenaamde 
stalenonderzoek. In dit onderzoek testte hij staaltjes van de concurrentie on
der andere op kwaliteit en hij vergeleek deze met de produkten van De Hey
der. In de beginjaren was een van de belangrijkste onderwerpen het testen en 
vergelijken van de kwaliteit en echtheid van de turksrood en alizarinerood. 
Ook na de sluiting van de roodververij ging Felix Driessen door met het on
derzoek van turksrode staaltjes op echtheid en kwaliteit. In deze paragraaf 
volgen we het werk van Driessen op dit gebied. 
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Uit het onderzoek uit het begin van de jaren tachtig bleek dat de ontwikke
ling van het alizarinerood niet had stilgestaan. Zuivere alizarine leverde een 
rood met een enigszins blauwachtige nuance Het turksrood daarentegen had 
een enigszins gele tint in het rood. Door bij de bereiding een iets afwijkende 
werkwijze te kiezen kon men voornamelijk trihydroxyanthrachinonen ver
krijgen in plaat's van de zuivere alizarine (1,2 dihydroxyanthrachinon); deze 
variant gaf een gelere nuance en werd daarom 'Gelbstich' gedoopt. Een eerste 
verwijzing naar de toepassing van de 'Gelbstich' komen we in oktober 1881 
tegen. Twee maanden later werd deze nuance getest voor de export naar Japan. 
De echtheid liet echter in vergelijking met een Engels sdal te wensen over. 

De wijze waarop de echtheid van de kleur werd getest was telkens dezelfde. 
De staaltjes werden enige tijd in een zoutzuurbad met een sterkte van 2 ° Bau
mé gedompeld. Hoe minder de kleur werd aangetast door het zoutzuur, des 
te echter was de kleur. Een test van een rood staaltje van dJ Engelse fabrikant 
Steiner, die een afwijkend procédé gebruikte, had het volgende resultaat: 

"Alle 3 behandeld met kookend HC12° B, waaruit blijkt dat Steiner's alizarinerood 
iets echter is dan het onze, maar lang niet zoo echt als ons Adr(ianopel)rood & dit 
misschien weer niet zoo echt als het Schotse Adr. rood."26 

In september 1883 werd een staaltje van Breuer getest: 
"Ons Adr(ianopel) rood wint het, maar toch komt het Breuersche rood in echtheid 
het reeds aardig nabij."27 

Een andere Nederlandse concurrent was de Kralingse Katoenmaatschappij, 
die ook alizarinerood verfde. In 1885 testte Driessen ook een staaltje rood van 
Kesting (KKM): 

"Kesting verft dus veel minder echt dan Steiner c.s.; waarschijnlijk doordat hij niet 
zwaar genoeg stoomt, of wel niet voldoende prepareert."28 

In deze voorbeelden komen de verschillende schakeringen in echtheid duide
lijk naar voren. Ook was duidelijk geworden, dat de echtheid vooral door de 
oliebehandeling werd bepaald. De standaard voor echtheid werd gesteld door 
de Schotten, die de oude manier van verven bleven toepassen. Maar het ver
schil met alizarinerood, dat met olie was behandeld, werd steeds kleiner; hier
mee verviel langzamerhand de bestaansgrond van de turksroodververij als 
een afzonderlijke specialiteit van het bedrijf. 

Toen in het najaar van 1882 een nieuw procédé te koop werd aangeboden, 
was men niet erg enthousiast: 

"Nieuw procédé Adr.Rood. 
De heer N. Christ. Fischer bood ons een nieuw procdé aan voor 100.000 Mark, 
waarvan hierbij monsters. De echtheid laat dus niets te wenschen over. De prijs is 
echter veel te duur, & daarbij komt dat het procédé zelf ook niet goedkoper is dan 
het onze. Fischer schreef, dat het een procédé zonder luchtbleek was."29 

De Heyder kocht het procédé niet; men ging er toe over om de roodververij 
als een afzonderlijke afdeling van het bedrijf op te heffen. Men verfde alleen 
nog maar alizarinerood, eventueel na preparatie met olie. 

Dit betekende niet dat hiermee aan de ontwikkeling van het roodverven bij 
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Afbeelding 9. Portret van Felix Driessen (1855-1936), colorist en direkteur van de Leid
sche Katoenmaatschappij. 
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De Heyder een einde kwam. Al in 1885 kwam er een nieuwe kleurstof op de 
markt, die het grote voordeel bezat dat men hiermee direkt kon verven zonder 
andere stoffen, zoals beitsmiddelen te gebruiken. Deze eerste zogenaamde 
substantieve kleurstof was het Congorood. Een test van Congorood in de zo
mer van 1885leverde echter een vernietigende conclusie wat betreft de echt
heid op: · 

"In de volle bleek, verdwijnt dit rood geheel & aL In de sodaloog blijft het vrij wel 
staan, maar vloeit erg uit .... Aan de lucht oflicht blootgesteld wordt het vuil don
kerbruin; zoodat het niet raadzaam is, deze kleur in 't groot te entameren ... Zelfs 
de stukken, die in de kalander lagen, waren na eenige dagen aan de buitenkant reeds 
vuil bruinachtig geworden."30 

De conclusie was duidelijk: het Congorood kwam niet in de buurt van aliza
rinerood of turksrood. 

Hoewel men in Leiden zelf niet meer turksrood verfde, bleefFelix Driessen 
experimenten verrichten naar de eigenschappen van het turksrood. In 1886 
nam hij reeks proeven op dit gebied. De aanleiding was een onderzoek van 
Kanga's voor Oost-Afrika: 

"Deze zijn waarschijnlijk van Schotsehen oorsprong & zeer echt Adr(ianopel) 
rood; bijg(aand) staal heeft flink gekookt in HCl2° B. Misschien zoude men met 
geolied Alizarine rood 't zelfde resultaat verkrijgen, maar met engeoliede geens
zins."31 

Twee weken later volgende een uitgebreide vergelijking tussen turksrood en 
alizarinerood: 

"In Schotland schijnt men nog steeds voor absorbant Adr(ianopel) rood te verven 
... Staall is een van Singapore afkomstig staal Adr(ianopel) rood. Staal2 is Prévi
naire rood, Staal3 is ons gewoon rood (alizarine), staal4 is rood methode Breuer. 
De daarnaast staande staaltjes zijn behandeld met HCl2°B ko0kend; men ziet dat 
1 zeer echt, 2 zeer onecht is."32 

De belangstelling van Driessen ging echter verder dan alleen het vergelijken: 
"Bij het ontrafelen der stalen merkt men op, dat 1 zeer oppervlakkig geverfd is, 't 
geen trouwens ons reeds bekend was; het werkelijk echte Adr(ianopel) rood ligt 
alleen op de oppervlakte; vandaar het minder gebruik aan Alizarine, & de meerdere 
glans & lustre. Slechts op de Schotsche wijze (door middel van eene heete oliepas
sage) is mooi Adr(ianopel) rood te verkrijgen & staat dit nauw in verband met de 
andere enluminé kleuren."33 

Dit ging duidelijk verder dan het testen van de staaltjes; Felix probeerde een 
kwalitatief inzicht te krijgen in de verschijnselen, die zich bij het turksrood
verven voordeden. Af en toe, als zijn drukke werkzaamheden als direkteur het 
toelieten, verrichtte hij nieuwe proeven op dit gebied. 

In augustus 1891 testte hij een staaltje, dat was geverfd met een nieuw 
beitsmiddel, namelijk aluminiumsulfiet van de 'Fabrique des produits chi
miques de Tham' uit Mulhouse: 

"'t kleine staaltje is behandeld met HCl in vergelijking met ons gewoon rood & 
zien wij hierin niets bijzonders echts."J4 

Bij het volgende experiment deed Felix een interessante ontdekking: 
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"Een feit dat wij nog niet kenden is ons dezer dagen gebleken, namelijk dat het 
stoomen ook echter maaktjegens aluminumsulfiet oplossing ...... Deze eigenschap 
was eigenlijk wel te voorzien & voert ons wederom een stap nader tot de theorie 
van het Adr. rood & tot de verftheorie in 't bizonder."35 

Om dit nader te onderzoeken volgden in het volgende jaar een tweetal groter 
opgezette proeven naar de echtheid van alizarinerood. Hij vermeldde ze zelf 
als "Eenige Interessante Echtheidsproeven" en "Interessante Echtheidsproe
ven, diverse Alizarine Rooden". 

Het eerste experiment had betrekking op de invloed van het prepareren en 
van het stomen op de echtheid. Daartoe vergeleek Driessen geprepareerde 
met niet geprepareerde stof en bovendien de invloed van de druk bij het sto
men door in de ketel te stomen en daarbuiten. De zo verkregen staaltjes wer
den vervolgens gekookt in alurniniumsulfiet, op 65°C behandeld met HCl 
en op dezelfde temperatuur met chloorkalk. Het resultaat was een interessant 
verschil in echtheid: 

"Hoewel tussen 0 (niet geprep.) en 1 (niet geprep., wel gestoomd buiten de ketel) 
niet veel verschil schijnt, zoo begint toch 0 eerder te ontkleuren dan 1,ja wij merk
ten zelfs op, dat wanneer men eenvoudig een staal met kookend aq(ua) behandelt 
dit reeds echter wordt, dan het niet aldus op hoogen temperatuur behandelde; van
daar waarschijnlijk de echtheid van het vroegere Adr. rood dat in de krapbakken 
reeds bijna tot kookens toe verhit werd."36 

In de tweede reeks proeven had Driessen een aantal staaltjes bij twee verschil
lende temperaturen eveneens aan stoom, zoutzuur, aluminiumsulfiet en 
chloor blootgesteld. De staaltjes waren op verschillende manieren behandeld 
o.a. volgens de procédés van Köchlin en Schlieper-Baum (SB). Bovendien 
waren alle staaltjes zowel met gewone alizarine als met alizarine, die ook iso
purpurine bevatte, geverfd. De conclusie luidde: 

"Hieruit meenen wij te kunnen destilleren, dat de olie het rood echter tegen zuur 
maakt!!. Rood Köchlin is zonder dampen reeds zeer echt tegen het sulphite, echter 
is het verschil niet zoo groot als bij de HCl, behalve de SB-methode, die ten achter 
blijft. Na 't dampen halen de anderen (behalve SB) zeer goed in, 't geen me doet 
besluiten, dat hier de olie niet zoo het goed tegen de werking van Al(uminium)sul
ph(iet) beschermt. Bij chloor is het veeleer een questie van Alizarine of Isopurpu
rine, die de echtheid beheerscht en heeft de manier waarop het rood gemaakt is, 
al zeer weinig invloed."37 

In 1901 diende Felix Driessen bij de Société Industrielle de Mulhouse een rap
port in met de resultaten van zijn onderzoek naar het turksrood. Deze 'Etude 
sur Ie Rouge Turc (Ancien procédé)' werd op de vergadering van 28 mei 1902 
besproken en becommentariëerd door F.H. De Niederhaeusern. Het rapport 
viel in drie delen uiteen. In het eerste beschrijft Driessen de bereiding en de 
eigenschappen van het organische beitsmiddel, waarmee hij de olie bedoelde. 
Alle proeven werden uitgevoerd met katoenen doek, dat in Indië was gepre
pareerd. Uit het verslag blijkt, dat Felix al in 1892 een idee in een gesloten en
veloppe bij de Société had gedeponeerd. Dit idee hield in dat de katoen door 
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de olie werd omgezet in oxycellulose. Felix was hierop gekomen door de stu
die vanG. Witz in 1882 en 1883 naar de eigenschappen van oxycellulose; de 
eigenschappen van dit oxycellulose vertoonden grote overeenkomst met die 
van met olie geprepareerde katoen. Felix moest echter erkennen dat dit idee 
onjuist was; verder onderzoek had de verschillen tussen de beide substanties 
aangetoond en hij gaf ook een struktuurformule van de stof, die zich op de 
vezels vormde.38 Het onderzoek betrof vooral de oplosbaarheid van het orga
nische beitsmiddel in verschillende oplosmiddelen en de reaktie met een aan
tal basische en zure kleurstoffen. Het belangrijkste resultaat was: 

"Il est clone établi que les alcalis ne sont pas néeessaires pour obtenir un rouge ture, 
et !'on peut parfaitement bi en préparer Ie mordant gras organique sans eet intermé
diaire".39 

Het tweede deel ging over het beitsen met aluin. Het was allang bekend, dat 
bij de Indische procédés om turksrood te verven geen aluin werd gebruikt. 
Dit feit had allang verbazing gewekt. Felix toonde echter aan dat de djirak
plant, die aan het verfbad werd toegevoegd, grote hoeveelheid aluminium be
vatte. Ook deze vondst had Driessen in een gesloten enveloppe laten weg
leggen.40 

Het derde deel handelde over de "Theorie de la fabrication du rouge turc, an
cien procédé". Felix herhaalde nog eens dat de gemodificeerde olie niet met een 
alcali was verbonden, maar dat deze olie zo intiem aan de vezels was gehecht, 
dat de meeste oplosmiddelen niet in staat waren deze ervan los te maken: 

"On peut vraiment di re que Ie co ton ainsi préparé estanimalisé. en ce sens que la fibre 
se comporte eomme la fibre animale: la laine."41 

Vervolgens behandelde hij het verschil tussen niet geprepareerde katoen, waar 
de aluminiumverbinding in de vezels doordrong en de geprepareerde, waar de 
aluminiumverbinding "est attiré par Ie mordant gras, et on p~urra dire, avec Mr 
O.N. Witt, que l'alumine se dissoul dans Ze mordant organique, qu'il se forme entre 
ces deux éléments une starre Lösung d'hydrate d'alumine dans l'huile oxydée."42 
De vezel zelfbevatte dus geen aluminium. Hiermee kon Fel i x de verschillen in 
de resultaten van de verschillende procédés verklaren. Met name de uitsteken
de resultaten van het Steinerprocédé konden worden begrepen. 

Felix Driessen kreeg een eremedaille van de Societé Industrielle voor zijn 
werk en zijn rapport werd in het bulletin gepubliceerd. Hiermee verkreeg hij 
internationale bekendheid. Voor het bedrijf was dit onderzoek nauwelijks van 
belang, het werd voornamelijk vanuit een persoonlijke belangstelling uitge
voerd. Het werk van Felix Driessen is een weerspiegeling van het lot van het 
turksrood. De vereenvoudiging van het procédé en de opkomst van nieuwe, 
goedkopere en gemakkelijkere toepasbare kleurstoffen, leidden tot het ver
dwijnen van het turksrood. Alleen in academische kringen bestond nog be
langstelling voor het turksrood.43 De structuurformule van de verflak en de 
bijdrage en de rol van de verschillende grondstoffen in het totstandkomen 
hiervan werd pas ver in de twintigste eeuw ontsluierd. 
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4 De introduktie van de turksroodolie in Nederland 

Van alle bewerkingen, die bij het turksroodverven werden uitgevoerd, was de 
behandeling met olie die, welke aan het turksroodverven het speciale karakter 
verleende. Enerzijds werd de echtheid van de kleur vooral bepaald door de be
handeling met olie; het groeiende inzicht in de rol van de olie bij de totstandko
ming van het turksrood kwam in het onderzoek van Felix Driessen duidelijk 
naar voren. Anderzijds werd de lange duur van het proces veroorzaakt door de 
vele herhalingen van de behandeling met olie. Dit was noodzakelijk, omdat de 
ranzige olijfolie oftournante olie, die men gebruikte, niet oplosbaar was in wa
ter. Zij vormde een emulsie, die moeilijk op de vezels was te bevestigen. Het lag 
voor de hand dat de meeste pogingen om het verfproces te vereenvoudigen in 
deze richting lagen. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw had de Duitse che
micus Run ge geprobeerd om een gemakkelijker toepasbare olie te verkrijgen. 
Hij had daartoe zwavelzuur op olijfolie laten inwerken, maar de experimenten 
mislukten. In 1872 slaagden Köchlin in Mulhouse en Crumin Glasgow er vrij
wel gelijktijdig in om een in water oplosbare olie te produceren. Zij vervingen 
de olijfolie door ricinusolie. Het resultaat, gesulfateerde ricinusolie, werd -
naar zijn belangrijkste toepassing - turksroodolie genoemd. 

Door de stof na de oliebehandeling te stomen, was het mogelijk om de olie 
in één bewerking op te brengen; dit hield in dat het produktieproces aanzien
lijk werd bekort. Aanvankelijk duurde het hele proces zes tot acht weken, maar 
door de toepassing van het nieuwe procédé werd dit gereduceerd tot één week. 
Om het te onderscheiden van de oude, meer omslachtige wijze van verven, 
noemde men dit procédé het nieuw-turksrood. Evenals bij de andere verande
ringen werd ook bij de introduktie van de turksroodolie het proces geleidelijk 
aangepast; zo duurde het een tijd voordat men ook werkelijk maar een keer 
oliede. Bovendien ontstond er een discussie over de vraag, of deze nieuwe ma
nier van verven wel dezelfde kwaliteit zou opleveren als de oude manier. Om 
deze reden hielden een aantal ververs en ververijen nog lange tijd vast aan de 
traditionele manier van werken. De introduktie van de nieuwe olie betekende 
een belangrijke innovatie in het turksrood verven, maar dit had tevens tot ge
volg dat het unieke karakter van het turksroodverven werd ondergraven. 

De introduktie van de turksroodolie in Nederland is het thema van deze pa
ragraaf. Ook in ons land zien we verschillen in het tempo waarin deze vernieu
wing werd doorgevoerd. Terwijl de katoendrukkerijen al spoedig op de nieu
we wijze van verven overschakelden, bleven de meeste turksroodververijen 
veellanger op de traditionele wijze produceren. Daarom wordt bij de beschrij 
ving van het introduktieproces een onderscheid gemaakt tussen de introduktie 
van de turksroodolie in de drukkerijen en in de ververijen. 

4.1 De introduktie van de turksroodolie in de katoendrukkerijen 
Prévinaire was de belangrijkste turksroodverver in Nederland; hij gold bij uit
stek als de expert op het gebied van het turksroodverven. De NHM deed dan 
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Afbeelding 10. De ververij van de Haarlemsche Katoenmaatschappij aan het begin van 
deze eeuw. 

ook regelmatig een beroep op Prévinaire om bepaalde produkten te onderzoe
ken of om bepaalde claims van andere fabrikanten te toetser).. In een brief van 
10 juni 1876 was sprake van een nieuw procédé, dat aan de NHM was aangebo
den; het zou een besparing van 50% op de verfkosten opleveren. Gezien de ge
ringe omvang van het staaltje, dat door de NHM was opgestuurd, kon de 
Haarlemse fabrikant geen definitieve uitspraken doen over de gevolgde werk
wijze. De NHM stuurde een groter stuk doek, zodat de experimenten konden 
worden herhaald. De uitkomst van deze nieuwe proeven was, dat dit staal was 
geverfd met een nieuwe kleurstof, Grenadine, die een goede imitatie oplever
de.44 Prévinaire achtte het echter niet nodig om met de uitvinder te onderhan
delen. 

Prévinaire werkte ook zelf aan nieuwe procédés. Op 1 januari 1877 berichtte 
het bedrijf aan de NHM: 

"Wij zijn zoo vrij U per post een monster toe te zenden, hetwelk op een meer econo
mische wijze dan gewoonlijk is geverfd en waarvan wij partijen naar de Javasche 
markt gezonden hebben"45 

Een jaar later maakte men melding van het voornemen om ook turksrode ga
rens van een mindere kwaliteit naar de aziatischemarkten te sturen. Ofhet hier 
om nieuw-turksrode of alizarinerode goederen ging, valt niet te achterhalen. 
Dat men echter uitstekend op de hoogte was van deze innovaties, bleek uit een 
briefvan 11 juni 1879: 
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"Hetgeen de Heeren Heiligers & Co gehoord hebben van eene goedkoopere wijze 
van verven is juist en wij zijn geheel op de hoogte van deze manier van bewerking. 
Onze eerste proeve daarvan, gefaktureerd 16 Oktober 1877, vonden uw correspon
denten te nabij de oude nuance, waarop wij den llden & 17den Mei 1878 twee zen
dingen faktureerden, die lichter van kleur waren maar die niet goedgekeurd werden 
te Calcutta. Daarna hebben wij nog twee maal van het op de nieuwe wijze geverfde 
garen verzonden. Sedert dien tijd hebben wij groote vorderingen gemaakt in deze 
wijze van verven-'45' 

De introduktie van dit nieuwe proces verliep dus niet geheel vlekkeloos. In 
eerste instantie trachtte men hiermee een nieuwe nuance en daarmee een nieuw 
produkt te creëren. Dit sloeg echter niet aan. Hoewel hieruit geen definitieve 
conclusie over de invoering van de turksroodolie bij Prévinaire kan worden 
getrokken, wijst alles erop, dat dit in deze jaren plaats vond. 

Inmiddels was Van Vlissingen & Co ook overgegaan op de turksroodolie. 
Dit was vooral het werk van Pieter Fentenervan Vlissingen (3). Hoewel men 
zelf geen turksroodververij bezat, was Pieter wel geïnteresseerd in het turks
rood verven. Dit bleek uit een van de proeven, die hij bij Seedley uitvoerde. Hij 
probeerde daar het turksrood van De Heyder te irniteren.46 De behandeling 
bestond uit het prepareren, beitsen en verven met alizarine van Gessert; daarna 
volgde nog een uitgebreide nabehandeling. Het resultaat van de imitatie moest 
uit het staaltje worden afgelezen. 

Weer terug in Nederland deed hij ook in Nederland proeven met het rood
verven.47 In een niet gedateerd experiment vergeleek Pi eter Fenten er van Vlis
singen vier soorten beitsrniddelen. Hij voerde deze proef twee maal uit, een 
keer met niet geprepareerde katoen en een keer met katoen, die eerst met turks
roodolie was behandeld. Ook bij andere experimenten gebruikte Van Vlissin
gen turksroodolie.48 In dezelfde tijd voerde hij ook een experiment met de be
reiding van turksroodolie uit. Hij vergeleek hierin turksroodolie, die door Van 
Vlissingen zelf was geproduceerd met de gewone turksroodolie. Bij deze proe
ven van Van Vlissingen stond geen commentaar vermeld over de resultaten, 
maar wel wordt hieruit duidelijk dat de fabriek in Helmond al spoedig bij het 
drukken de nieuwe olie gebruikte. 

Een nadere datering is te vinden in de proevenboeken van Hayder. Deze ver
meldde op 7 jan. 1878 het gebruik van turksroodolie.49 Ook bij de uitvoerige 
proeven in mei en juni 1878 met de synthetische alizarine werd gebruik ge
maakt van de turksroodolie. Bij een van de experimenten stond vermeld, dat de 
turksroodolie van de Engelse fabrikant Summer afkomstig was.50 Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat in 1878 de introduktie van turksroodolie bij Van 
Vlissingen & Co was voltooid; bovendien was men ook al spoedig in staat om 
deze olie zelf uit ricinusolie te produceren. 

De introduktie van de turksroodolie bij de Heyder & Co is uit het werk van 
Felix Driessen te achterhalen; Driessen was in die periode de colorist, die ver
antwoordelijk was voor het doorvoeren van vernieuwingen. Aangezien hij 
tussen 1875 en 1880 voornamelijk in het buitenland verbleef, ontbrak deze pe-
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riodein zijn laboratoriumjournaals. Bij zijn terugkeer startte, zoals reeds ver
meld, een reeks onderzoekingen naar de kwaliteit van stalen. Op 15 september 
1880 onderzocht hij een staaltje Adrianopelrood van Prévinaire & Co. Hij ver
geleek het met een staaltje van De Heyder, dat driemaal was gepasseerd door 
"nieuwe olie". De conclusie luidde dat: 

"het onze noch (nog gv) echter is, en misschien 2 passages voldoende zouden zijn".51 

Hieruit blijkt dat De Heyder in 1880 turksroodolie gebruikte. 
Op 1 jan 1881 vergeleek Driessen twee staaltjes van Karel van Wensen met 

een staaltje van Prévinaire. Een van de twee was op de oude manier vervaar
digd, terwijl het tweede volgens het nieuwe procédé was gemaakt. De uit
komst van deze proef was: 

"dat het oude gewone Adr(ianopel)rood het wint boven de nieuwe methodes en dat 
het garen van Prévinaire op zulk een nieuwe manier gemaakt is".52 

De belangrijkste conclusie was, dat de kwaliteit van het op de nieuwe wijze ge
verfde turksrood inderdaad nog minder was dan van het oude produkt; het was 
daarom ook niet verwonderlijk dat bedrijven het oude proquktieproces bleven 
toepassen. Van Wensen, die voor technische problemen vaker een beroep deed 
op De Heyder, experimenteerde met de nieuwe olie; deze test werd mogelij
kerwijs op verzoek van Van Wensen uitgevoerd. Bovendien wordt bevestigd, 
dat Prévinaire al op de nieuwe methode was omgeschakeld. 

In de laboratoriu~ournaals van Driessen is de eerste verwijzing naar turks
roodolie in januari 1881 te vinden, toen Driessen twee soorten olie - Sum
mer's Turkey Red oil en Baulain's-Honey softening - vergeleek; de olie werd 
in dit geval gebruikt om de stof na het verven te bezwaren.53 In de zomer van 
dat jaar vergeleek Driessen een oliebijts van François Janssens met olie van het 
merkjaval: 

"Resultaat.Javal beter danjanssen & goedkoper. Kleine staaltjes zijn met HCl2° B 
afgetrokken, zoodat in soliditeit geen verschil is"54 

Het werk van François J anssens komt in de volgende paragraaf aan de orde. 
Een volgende test van de verschillende soorten olie vond in het najaar plaats, 

toen twee soorten alizarine-olie van de Gebroeders Toenges uit Elberfeld met 
Javai-olie werden vergeleken; beide soorten moesten het evenals de olie van 
Janssens afleggen in kwaliteit.55 

In het voorjaar van 1883 onderzocht Felix verschillende soorten ricinusolie, 
de grondstof van de turksroodolie. Hij vergeleek de olie van een 5-tal produ
centen: van Rubens (no.1 ), van Van Steeden & Co uit Rotterdam (no. 2), van 
Kruysmulder uit Amsterdam (no.3), van Van Wee (no.4) en twee soorten van 
Dyserinck uit Haarlem, waarvan men er een al gebruikte (no. 5 en 6, no. 6 in ge
bruik). Driessen merkte hierover op: 

"1 ,2 & 3 waren zeer licht van kleur. 4 waseenigszins donkerder. 5 kwam overeen met 
6; maar miste de aangename reuk, die 6 kenmerkte. Klein proefje met Zwavelzuur 
etc. behandeld gaf 4 direct een zeer onaangename reuk, veel gelijkend op wagen
smeer ofboekdrukkersinkt; zoodat (we) deze niet zullen nemen. Voorts kwamen zij 
wat het gevormde water betreft aldus te staan. 2 't meest dan 1.3.5.4.6. Een proef in 
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't groot gemaakt met 5. gaf een zeer goede olie, zodat wij zullen besluiten van Dyse
rinck te Haarlem te koopen."S6 

Onderaan de bladzijde merkte Driessen in een kleiner handschrift op: 
"Eigenaardig is ook nog dat 1.2 & 3 in cristallen het glauberzout cristalliseerden, ter
wijl4.5 & 6 naalden uitscheidden."S7 

Hieruit valt een drietal conclusies te trekken. Allereerst dat De Heyder in 1883 
ertoe was overgegaan om zelf zijn turksroodolie uit ricinusolie te produceren. 
Op de tweede plaats valt het grote aantal Nederlandse producenten van rici
nusolie op en op de derde plaats blijkt uit de opmerking van Driessen aan het 
einde wederom dat hij niet alleen in directe toepassingen was geïnteresseerd, 
maar opmerkelijke waarnemingen noteerde. 

De introduktie van turksroodolie in de katoendrukkerijen had dus al voor 
1880 plaatsgevonden. Bovendien gingen de katoendrukkerijen binnen enkele 
jaren ertoe over om zelf deze olie uit ricinusolie te produceren. Wel bleek uit het 
onderzoek van Felix Driessen dat de kwaliteit van het op de nieuwe wijze ge
produceerde turksrood nog enigszins achter bleefbij het klassieke turksrood. 

4.2 Gebroedersjanssens 
Terwijl het gebruik van de turksroodolie in de katoendrukkerijen binnen en
kele jaren een normale zaak was geworden, duurde het in enkele turksroodver
verijen veel langer. Zowel bij Kaulen als bij Carp werd het nieuw-turksrood
procédé geleidelijk ingevoerd. Bij de roodververij van de Gebroeders Janssens 
in Herten werd daarentegen eerder met het nieuwe procédé gewerkt. De situa
tie in Herten verschilde van die in de Helmondse bedrijven. 

Omstreeks 1860 vonden er ingrijpende wijzigingen plaats in de leiding van 
de turksroodververij van de Gebr.Janssens in Herten. De leiding van het be
drijfkwam in handen van Franciscus Petrus HubertusJanssens (1831-1882), 
een jongere broer van de beide vorige direkteuren. Deze François J anssens was 
een veelzijdige en ondernemende fabrikant. We hebben al gezien dat Felix 
Driessen een produkt vanJanssens testte. Het ging hierbij om een olie, die in 
de roodververij werd gebruikt als beitsmiddel; naar alle waarschijnlijkheid be
trofhet een produkt, dat nauw verwant was aan de turksroodolie. Janssens was 
dus uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in het turksrood verven. 
De achtergrond van FrançoisJanssens speelde hierbij een belangrijke rol. Hij 
was namelijk evenals zijn vader apotheker. Toen hij de leiding van de roodver
verij op zich nam, beperkten zijn activiteiten zich niet tot het turksrood verven. 
Hij hield zich vooral bezig met het verbeteren van het functioneren van stoom
machines en stoomketels. Op de Algemene Tentoonstelling van Nederlandse 
Nijverheid en Kunsten in 1866 in Amsterdam exposeerde hij met olie en vet 
voor het smeren van stoommachines.58 Later concentreerde hij zich op het pro
bleem van de ketelsteen, dat zich vaak voordeed in stoomketels. Hij slaagde er 
in om een middel hiertegen te vinden en hij vroeg hierop in verschillende lan
den octrooi aan, dat hem zowel in België als in Duitsland en Frankrijk werd 
verleend. In Nederland was dit niet meer mogelijk, aangezien in 1869 de oe-
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trooiwet was afgeschaft. Janssens demonstreerde dit middel ook op verschil
lende plaatsen. Op de Nijverheidstentoonstelling in Arnhem in 1879 was de 
toepassing van dit reagens te zien in een stoomketel van de firma Stork.59 In 
een advertentie in de catalogus noemde Janssens zichzelf een "Technisch 
Scheikundige". Het middel werd een succes en vond in Nederland een ruime 
toepassing. In 1888 kreeg het nog een eervolle vermelding op een tentoonstel
ling in Brussel. 

Door de komst in 1874 van een nieuwe verfmees ter, Frederik Willem Theu
erzeit uit Odenkirchen (bij Gladbach), had François meer tijd gekregen om 
zich aan andere zaken te wijden. Met de roodververij ging het in die jaren uit
stekend. In 1875 werd nieuw personeel aangetrokken in de 'alizarine turks
roodververij', waarmee men wilde aangeven dat men al op de synthetische ali
zarine was overgeschakeld. Daarna ging het echter snel bergafwaarts met het 
bedrijf. Terwijl in 1876 en 1877 nog 22 mannen en enkele jongens in de fabriek 
werkten, liep dit aantal terug tot 8 mannen en twee jongens in 1879.60 Toch 
bleefJanssens zich bezighouden met experimenten, zoals de produktie van de 
oliebeits liet zien. 

Het einde van de roodververij kwam in 1882, tegelijk met het einde van 
François J anssens, die op 16 januari van datjaar overleed. De werkzaamheden 
in de fabriek waren al enige tijd eerder stop gezet. De fabriek werd verkocht. 
Uit de inboedelbeschrijving van de fabriek en het bijbehorende woonhuis bij 
de verkoop van de fabriek weten we, dat François in de fabriek de beschikking 
had over een klein laboratorium. Het inventaris van het laboratorium bestond 
uit: 23 thermometers, zeventien flessen nafta, een petroleumtoestel, twee 
vochtmengers, een paredeinen mortier, een fonteintje, drie balansen met 
schaaltjes, een petroleumlamp en verder enkele kasten en rekken met glazen 
potten en flessen, waarin zich allerlei monsters van kleurstoffen en reagentia 
bevonden. Daarnaast was een aanzienlijke hoeveelheid literatuur aanwezig in 
het laboratorium, zoals de Färber-Zeitung, de Deutsche Industrie-Zeitung, de 
Chemiker-Zeitung, de Nederlandsche Industrieel, en verder nog brochures en 
een aanzienlijke hoeveelheid correspondentie.61 

In zijn woonhuis had Janssens in een kleinopkamertje nog een aparte biblio
theek, waarin een honderdtal boeken waren te vinden; de meeste hiervan had
den betrekking op de scheikunde, de farmacie en de chemische technologie. 
Hieronder waren boeken van auteurs als Mulder, Fresenius, de Girardin en 
Bolley. Er was één (anonieme) brochure over de turksroodververij aanwezig.62 

Uit dit alles wordt duidelijk, datJanssens goed thuis was in de chemie. Een 
belangrijk deel van zijn opleiding tot apotheker bestond uit praktisch onder
wijs in de chemie. OmdatJanssens de beschikking had over een laboratorium, 
bezat hij ook de mogelijkheden om zelf experimenten te verrichten. 

4.3 Kaulen & Co 
Terwijl Carp na de ontbinding van de vennootschap met Kaulen een nieuwe 
technicus moest zoeken, ging Kaulen op zoek naar een nieuwe kapitaalver-
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schaffer. De familie Raymakers, textielfabrikanten in Helmond, verstrekte 
Kaulen het benodigde kapitaal om de zaak te kunnen voortzetten. Kaulen nam 
zijn oudste zoon Johan Albert in het bedrijf op. Na het overlijden van Kaulen 
sr. in 1878 (16-5-1878) maakte het bedrijf een moeilijke tijd door.63 Uiteinde
lijk werd de vennootschap tussen de weduwe Kaulen en de familie Raymakers 
in 1884 ontbonden. De familie Raymakers werd volledig eigenaar van het be
drijf Johannes Anthonij Raymakers zette het bedrijf onder de naam Kaulen & 
Co voort. 

Bij Kaulen was al enige ervaring opgedaan met de turksroodolie. Op 21 
maart 1877 bestelde Kaulen bij Przebram & Co uit Wenen 10 kg turksroodolie, 
maar de experimenten hiermee leverden blijkbaar geen bevredigende resulta
ten op. Op de balans, die op 30 juni 1884 bij het vertrek van de familie Kaulen 
uit het bedrijf werd opgemaakt, stonden als 'verfstoffen' o.a. vermeld: tournan
te olie, palmolie, garancine, alizarine, aluin, alkali, chloormagnesium en 
chloorkalk, chroomzure kali, soda, potas en zwavelzuur. Dit zijn de bekende 
ingrediënten bij het turksroodverven; de chloormagnesium werd waarschijn
lijk gebruikt om de garens zwaarder te maken. Uit een bewaard gebleven me
moriaal blijkt dat in elk geval ook nog divi-divi, sumak en tinzout werden ge
bruikt. Uit het ontbreken van de turksroodolie en de aanwezigheid van de ver
trouwde grondstoffen kan worden geconludeerd dat men bij Kaulen nog op de 
oude manier turksrood verfde. Overigens verfde men niet alleen turksrood, 
maar ook enkele andere kleuren, waaronder oranje. De waarde van het bedrijf 
bij de boedelscheiding bedroeg circa ]25.000 en die van de machinerieën 
j2. 750; hierop werdenjaarlijks respektievelijk 3% en 10% afgeschreven. Ver
der was er nog voor j3. 700 aan gereedschappen aanwezig.64 

Door het verdwijnen van Georg en Johan Kaulen zat de firma Kaulen & Co 
zonder verver. Men trok niet onmiddellijk een nieuwe verver aan, maar deed 
tweemaal een beroep op een zekere Emil Flick uit Unter-Barmen, die in 1884 
en 1886 enkele maanden in het bedrijf aanwezig was. In 1884 bedroeg het ho
norarium van Flick voor zijn verblijfin Helmond 500 Mark; bovendien kreeg 
hij een onkostenvergoeding van ruim 100 Mark. In 1886 kreeg hij eveneens 
een honorarium van 500 M, een onkostenvergoeding van bijna 250 Men een 
reiskostenvergoeding van 100 M.65 

In 1889 trok men de eveneens uit Barmen afkomstige Carl Stracke aan als 
baas van de ververij. Stracke sloot een contract af met Kaulen, waarbij hij zich 
verplichtte om zich volledig aan zijn werk te wijden; verder diende hij alles in 
het werk te stellen om zo mooi mogelijke en tegelijkertijd zo goedkoop moge
lijke kleuren te produceren. Als beloning kreeg Stracke eenjaarsalaris van drie
duizend Reichsmark, een vergoeding voor de verhuizing en een beloning van 
tweeëneenhalve mark voor elke partij, die meer werd geproduceerd dan nor
maal. Op dat moment verfde Kaulen vier partijen van 640 Ibs elk per week.66 

Het contract werd op 20 december 1889 getekend. Het contract werd ver
schillende malen verlengd, de laatste maal tot 1 januari 1909, zodat Stracke zo'n 
20 jaar aan het bedrijf verbonden is geweest. Op het einde van die periode sloot 



128 GEERT VERBONG 

Kaulen een contract met Gustav von Schemm, die de leiding kreeg over de 
'Couleurfàrberei, Bleicherei und Mercerisier-Anstalt'. Het contract was vrij
wel identiek aan dat met Stracke, alleen de regeling van de toeslag was voor van 
Schemm iets gunstiger want gegarandeerd. 

Inmiddels gebruikte men bij Kaulen & Co ook de turksroodolie. Het is niet 
bekend, ofhet gebruik hiervan door Flick of door Stracke was geïntroduceerd. 
Toen het bedrijf rond de eeuwwisseling zelf de produktie van de turksroodolie 
ter hand wilde nemen, schoot de kennis van Stracke tekort. Men moest een be
roep doen op een buitenstaander om de hiervoor benodigde kennis te leveren. 
In augustus 1899 sloot Kaulen & Co in Venlo een contract met Ernst Toenges 
uit Elberfeld. Deze verplichtte zich om zijn methoden om roodolie en tour
nante olie te produceren bij Kaulen in te voeren; de voorwaarde hierbij was dat 
de olie, die volgens de methode Toenges werd geproduceerd, van dezelfde 
kwaliteit moest zijn als de tot dan toe gebruikte olie. De belangrijkste bepalin
gen van het contract waren: 
1 Toenges garandeerde, dat de produktie en het prepareren zeer eenvoudig 

zouden zijn, zodat als de voorschriften zouden worden gevolgd, alle risico's 
waren uitgesloten. Bovendien zou hij zijn methodes bij Kaulen demon
streren. 

2 Kaulen diende 300 mark voor het recept te betalen en verder drie jaar lang 
per 100 liter olie 5 mark te betalen met een maximum van 3000 mark voor 
de hele periode. 

Volgens Toenges zou Kaulen op de 20.000 liter roodolie en de 4.500 liter tour
nant olie, die menjaarlijks verbruikte, een besparing van vier tot vijfduizend 
mark kunnen bereiken. Indien Toenges zijn garanties niet zou kunnen waar
maken, dan zou Kaulen van alle verplichtingen zijn ontslagen.67 

Uit dit contract bleek, dat Kaulen naast de nieuwe roo'dolie ook nog de 
oude tournante olie gebruikte. Hieruit kan worden afgeleid dat het bedrijf zo
wel produkten verkocht, die volgens de nieuwe methode waren bereid, als 
produkten, die nog op de oude manier waren geproduceerd. Uit de verhou
ding tussen de hoeveelheden, die van de beide soortenjaarlijks werden ver
bruikt, blijkt echter wel, dat de overgrote meerderheid nieuw-turksrood 
werd geverfd. 

Het meest opmerkelijke was, dat Stracke niet in staat was om de produktie 
van roodolie, die in het contract uitdrukkelijk zeer eenvoudig werd genoemd, 
zelf op gang te brengen. Fel i x Driessen en François Janssens daarentegen had
den een twintigtaljaren tevoren geen enkele moeite gehad om in hun eigen 
bedrijf zelf turksroodolie uit ricinusolie te maken. 

Dat Kaulen nog lange tijd het oude procédé gebruikte, betekende niet dat het 
bedrijf economisch gezien slecht draaide. Integendeel, de zaken gingen zo 
voorspoedig dat in 1899, speciaal voor de Franse koloniale markten, een filiaal 
in Frelinghien in Noord-Frankrijk werd opgericht; dit werd net voor de eerste 
wereldoorlog weer verkocht. Ook uit andere gegevens bleek dat het goed 
ging. In 1895 sloot Ka uien een contract af met Mackertich & Maleolm in Man-
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chester. Zij kregen het monopolie voor de rode garens van K.aulen voor de 
markten van Singapore, Boelding en Macassar. Zij verplichtten zich om 
maandelijks 40 balen geverfde garens hiervoor af te nemen. K.aulen mocht 
daarbij geen garens leveren aan firma's die op dezelfde markten actief waren. 
Het contract voldeed uitstekend en na de looptijd van 5 jaar werd het in 1900 
weer verlengd. Mackertich & Maleolm verhoogden de verplichte maande
lijkse afname tot 100 balen. Uit een brief uit november 1902 valt op te maken, 
dat dit een formeel getal was. Kaulen produceerde op dat moment 1000 balen 
per maand en Mackertich & Maleolm namen veel meer af dan de verplichte 
100 balen. Na de eerste wereldoorlog nam het belang van de turksroodverve
rij snel af68 

4.4 Carp & Co 
Toen de vennootschap tussen K.aulen en Carp in 1859 werd ontbonden, zat 
Carp zonder verver. Toen Carp eenjaar later zijn eigen turksroodververij start
te, werd de uit Herten afkomstige Hösterij de eerste verfmees ter. Hösterij was 
de eerste uit een hele rij ververs, die allen uit de omgeving van Elberfeld af
komstig waren. Hij werd in 1865 opgevolgd door zijn jongere broer Carl 
Hösterij, die tienjaar in het bedrijfbleef; in augustus 1875 vertrok hij .69 Zijn 
opvolger was een maand eerder gearriveerd. Dit was Peter Gustav Heuerhoff, 
die vier jaar bij Carp bleef7° Familiebanden speelden een belangrijke rol bij het 
aantrekken van een nieuwe verver. Zo werd Peter opgevolgd door zijn broer 
Heinrich Hermann Heuerhoff, die in 1877 vanuit Moskou eveneens naar Hel
mond was gekomen? 1 Toen Peter in 1879 vertrok nam hij de leiding over. In 
datzelfde jaar kwam ook Friedrich Wilhelm Malsch bij Carp werken.72 Terwijl 
de vorige verfmeesters na verloop van tijd weer verder trokken, vestigde 
Malsch zich definitief in Helmond. In de jaren negentig werd hij opgevolgd 
door zijn oudste zoon Friedrich Wilhelm Malsch als technisch leider van het 
bedrijf73 

Carp zelfhad in het begin van de jaren tachtig vanwege zijn leeftijd de lei
ding van het bedrijf overgegeven aan zijn zoon Carl Frederik Carp. Deze 
overleed echter al in 1886; de weduwe van Carl zette tot 1905 de zaak voort?4 

In datjaar kwam de kleinzoon van de oprichter, eveneensJacob Arnoud Carp 
geheten, in het bedrijf Deze J.A. Carp was een gepromoveerd wiskundige. 

Een eerste indruk van de veranderingen, die in deze periode in de ververij van 
Carp plaatsvonden, kunnen we krijgen uit de wijzigingen in het gebruik van 
kleurstoffen. Op jaarbalansen stond ook een overzicht van de kleurstoffen, die 
op dat moment in het bedrijf aanwezig waren?5 Hieruit wordt duidelijk, dat 
Carp behalve rood ook andere kleuren verfde. Alleen de alizarine echter werd 
over de hele periode gebruikt. Het gebruik van plantaardige kleurstoffen zoals 
quercitron, cachou, campêchehout en geelhout hield na 1899 op?6 In 1887 
werd Congorood getest, waarschijnlijk als een substituut voor de alizarine. 
Zoals uit de proeven van Felix Driessen bleek, voldeed deze substantieve 
kleurstof echter niet. Tussen 1889 en 1899 werden er een aantal synthetische 
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kleurstoffen in het bedrijf gebruikt, die op chrysamine na binnen enkele jaren 
weer verdwenen. De indigo was overigens van Java afkomstig en dus geen syn
thetische indigo. 

De tweede tabel van Appendix 8 geeft een (vrijwel) volledig overzicht van de 
andere chemicaliën, die bij Carp werden gebruikt. Ruwweg de eerste vijftien 
zijn bekende ingrediënten bij het turksroodverven. Hieruit is de introduktie 
van de turksroodolie bij Carp te achterhalen. In 1885 kwam voor de eerste keer 
(turks)roodolie op de lijst voor; hetjaar daarop was deze weer verdwenen. In 
1887 werd er een kleinevoorraad van drie kg op de balans vermeld. In de jaren 
daarna stonden telkens aanzienlijke hoeveelheden vermeld, naast de oude 
tournante olie. Carp produceerde dus vanaf 1888 op aanzienlijke schaal ga
rens, die volgens het nieuw-turksroodprocédé waren geverfd. Evenals bij 
Kaulen werd echter ook nog op de oude manier gewerkt. Pas in 1901 verdween 
de tournante olie definitief van de lijst. Vanaf1907 kwam ook de grondstof van 
de roodolie, de ricinusolie voor. Vanaf die tijd ging Carp er toe over om zelf 
roodolie te gaan vervaardigen. Hierbij gebruikte men het volgende recept: 

"Roodoliebereiding 350 kg Ricinusolie gesulfureerd met 58 1/J kg H2SO• (66° Bé) bij 
35° C. Zoo nodig onder koeling 2 x 24 uur laten staan, dan 21 L. NH.OH (20%) 
erbij, na 12 uur uitmeten in 7 tonnen, waarin per ton 130L water van 40° C komt, 
en ten slotte 12 uur later in iedere ton 12L NH.OH toegevoegd."77 

Omstreeks 1910 was niet alleen het oude procédé volledig verdwenen, maar 
produceerde Carp zelf de belangrijkste grondstof voor het nieuwe procédé. 

Ook uit de andere grondstoffen valt op te maken, dat het verfproces rond 
de eeuwwisseling geheel was gemoderniseerd. In 1884 en 1885 werd geen 
mest gebruikt; waarschijnlijk werd in plaats hiervoor albumine gebruikt. In 
1886 was de mest weer terug om na 1896 pas definitief te verdwijnen. Verder 
verdween het tinzout ook tijdelijk om vervangen te worden door tinzure na
tron. De sumak en de divi-divi ruimden ook het veld, respektievelijk in 1901 
en 1893. 

Over het verbruik van verfstoffen per geverfde partij zijn vanaf 1899 gege
vens beschikbaar. Uit tabel3 van Appendix 8 wordt duidelijk dat alizarine en 
roodolie wat betreft het aandeel in de verfprijs nog steeds het grootste aandeel 
voor hun rekening namen. Voor de alizarine lag het percentage gemiddeld 
tussen de 40 en 45% (op 1900 en 1901 na); het aandeel van de roodolie steeg 
in vergelijking met de cijfers van De Heyder tot tussen de 25 en 30%. Aange
zien Carp vanaf 1907 zijn eigen roodolie produceerde, werd als grondstof ri
cinusolie genoemd in plaats van roodolie. De kosten per geverfde partij ble
ken echter niet te dalen, integendeel, met de sterke groei van de produktie 
vanaf 1905 vond een sterke stijging van de kosten plaats. Pas in 1909 trad er 
een aanzienlijke daling op. 

Een beschrijving van het procédé, dat bij Carp werd toegepast, geeft een in
druk van de veranderingen, die hadden plaatsgevonden?8 Vergelijken we dit 
procédé met de klassieke wijze van turksroodverven, dan zien we dat de toe
passing van de turksroodolie inderdaad een grote vereenvoudiging van de be-
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handeling met olie had veroorzaakt. De garens werden nog slechts twee keer 
door het oliebad werden gehaald zonder tussentijds drogen; hierna werden de 
garens nog enkele malen geloogd en tussentijds gedroogd. De belangrijkste 
verschillen met het oude proces waren het verdwijnen van de looizuurbehan
deling en het combineren van het beitsen en het verven. Het ver tb ad per 120 lbs 
garen bestond uit: 

0.350 kg krijt 
1.- kg kaliummetabisulfiet (50%) 
of3.- L Pyrosulfiet (25%) 
2.800 kg aluin 
? kg alizarine 
0.300 kg krijt voor nabehandeling. 

De toevoeging van het kaliuinmetabisulfiet ofhet pyrosulfiet geschiedde om 
de combinatie van verven en beitsen mogelijk te maken. Een ander verschil was 
het gebruik van centrifuges, waarvan in eerdere recepten nog geen sprake is. 

De nabehandeling was afhankelijk van de markt, waarvoor de garens waren 
bestemd. Rood voor Makasar, Singapore en Bangkok werd niet geaviveerd, 
evenals het rood, dat werd bezwaard. De produkten voor de andere markten 
werden 2 à 3 maal geaviveerd, waarbij: 

le avivage in water 
2e avivage met 1 kg soda en 
3e avivage met 112 kg soda, 10 kg zeep en 0,3 kg SnCh. 

Blijkbaar was men toch niet geheel tevreden en wilde men het produktieproces 
verder rationaliseren. Daarom deed men een beroep op de kleurstoffenfabriek 
Bayer uit Elberfeld. Deze fabriek bezat een oktrooi op een nieuw procédé. In 
de zomer van 1910 vonden onderhandelingen plaats over de toepassing door 
Carp vanhet door Bayer ontwikkelde procédé. In de onderhandelingen speel
de de vertegenwoordiger van Bayer, Herman Roozendaal uit Arnhem, een be
langrijke rol. In een brief van 16 juli 1910 aanBayer schreefhij over zijn onder
handelingen met Carp. Bayer verlangde een licentiebetaling van 3 pfennig per 
kilo geverfde garens. Carp vond deze prijs, gezien de hevige concurrentie veel 
te hoog. Het procédé van Bayer zou dan nog andere voordelen moeten hebben 
om een zo hoge belasting te rechtvaardigen. Speciaal over de nabehandeling 
had Carp nog enkele vragen: 

"Heer C(arp) möchte au eh noch gerne wissen, wie es mit der Avivage bei der neuen 
Methode steht. Das bekannte Altroth musz 3 mal aviviert werden. Ich habe ihn 
geantwortet, dass bei der neuen Methode einmal genügt. Auf meine bemerkung 
dass das Roth nach unserem Verfahren nich abreibt antwortete er mir, dass dies bei 
seiner Methode eben so wenig derFall ist."79 

Een week later schreefRozend aal aan Carp, dat 'de samensteller van het procé
dé ter vereenvoudiging van het verwen van Altroth met verlof is'. Hij nodigde 
Carp namens Bayer uit om een bezoek te brengen aan de fabriek in Elberfeld 
'teneinde U geheel met het procédé vertrouwd te maken'. Carp antwoordde de 
volgende dag, dat hij graag een bezoek aan de fabriek wilde brengen, maar dat 
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hij eerst de toegezegde schriftelijke informatie wilde afwachten. Door zijn va
cantie moest het bezoek aan de fabriek ook voorlopig worden uitgesteld.80 

In elk gevalleidden de onderhandelingen tot resultaat. Op 26 april 1911 
werd tussen Bayer en Carp een contract afgesloten. Carp mocht het alizarine
roodprocédé van Bayer (DRP 229457) gebruiken tegen een betaling van 1 
pfennig per kilo geverfd garen; dit betekende dat Carp erin was geslaagd om 
de oorspronkelijke prijs aanzienlijk te verlagen. De duur van het contract was 
10 jaar; de afrekening vond halfjaarlijks plaats. Bovendien diende Carp de 
overeenkomst geheim te houden. Bij het contract was een afschrift van de oc
trooiaanvraag van Bayer toegevoegd; tevens werden een achttal voorbeelden 
gegeven, hoe dit procédé in de praktijk kon worden gebruikt. 

Het verven en het beitsen werden in één behandeling gecombineerd. Een 
probleem hierbij was, dat de kleurstof zich niet buiten de vezels met de alu
minium mocht verbinden; hierdoor zou niet alleen meer kleurstof worden 
vereist, maar bovendien het verfbad sterk worden verontreinigd. Volgens het 
octrooi dienden daarom behalve een sulfietverbinding, zoals in octrooien van 
andere bedrijven werd aanbevolen en ook door Carp al werd gedaan, ook nog 
andere zouten aan het verfbad te worden toegevoegd. Dit zou bewerkstelligen 
dat het verfbad volledig helder bleef, omdat er zich geen verflak in het verfbad 
vormde. Een ander voordeel, dat het octrooi claimde, was dat slechts één na
behandeling nodig was. 

De vraag is waarom Carp ertoe overging om dit procédé bij Bayer te kopen. 
Carp trachtte na 1905 het proces te vereenvoudigen. Dit wordt geïllustreerd 
door de daling van de verfkosten vanaf1909. Ook de bereiding van de roodolie 
uit ricinusolie werd in die tijd geïntroduceerd. De beschrijving van het pro
duktieproces dateerde dus vermoedelijk uit de tijd, dat men met Bayer onder
handelde. Een voor de hand liggende hypothese is dat Carp problemen had 
met de kwaliteit van de produkten. De meest voor de hand liggende oorzaak 
hiervoor was de combinatie van het beitsen en verven in een behandeling. Het 
octrooi van Bayer was precies een aanvulling op dit punt. Daarnaast leverde 
een reduktie van het aviveren zeker ook voordelen op. 

Hoewel er dus enkele belangrijke wijzingen waren aangebracht, was dit 
procédé nog duidelijk te herkennen als een turksrood procédé. De karakteris
tieke elementen zoals het oliebad en de nabehandeling waren bewaard geble
ven. Ook het gebruik van het octrooi van Bayer veranderde het procédé niet 
noemenswaardig. Als gevolg van de veranderingen was de benodigde tijds
duur sterk gereduceerd, maar de totale duur van het verfproces bedroeg echter 
nog zeker een week. Hierdoor werd het steeds moeilijker om met andere kleur
stoffen te concurreren. Toen tijdens de eerste wereldoorlog de uitvoer werd 
belemmerd, schakelde Carp over op de produktie van naaigarens. Het belang 
van de turksroodververij nam snel af; op het einde van de jaren twintig werd 
deze definitief opgedoekt. 
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De introduktie van de turksroodolie in de turksroodververijen van Kaulen en 
Carp vond aanzienlijk later plaats dan in de katoendrukkerijen. In de drukke
rijen werd het nieuwe procédé snel toegepast; het turksrood verloor in dezelfde 
periode in die bedrijven ook zijn speciale positie. In de roodververijen daaren
tegen werd het verfproces zeer geleidelijk veranderd; lange tijd werd het oude 
procédé naast het nieuwe toegepast. We hebben gezien dat het op de oude wijze 
vervaardigde produkt wat echtheid betreft niet werd geëvenaard door het 
nieuw-turksrood, zodat er voor de ververijen ook een duidelijke reden be
stond om de oude wijze van verven te blijven gebruiken. 

In de loop van de jaren tachtig en negentig werden er nieuwe toepassingen 
van de turksroodolie ontwikkeld, die tot gevolg hadden dat het kwaliteitsver
schil steeds kleiner werd. Ook kwamen er nieuwe kleurstoffen op de markt, 
waarvan de echtheid goed was en die veel eenvoudiger en goedkoper waren 
toe te passen. De druk op de ververijen om het produktieproces te rationalise
ren nam toe. Omstreeks de eeuwwisseling waren Kaulen en Carp definitief 
op het nieuwe procédé overgeschakeld. De produktie bij Carp groeide met na
me na 1905 zeer sterk. Het bedrijfhad vanafhet begin van de jaren negentig 
een slechte periode doorgemaakt. Mogelijk hing dit samen met het ontbreken 
van een direkteur. Toen Carp jr. in 1905 de leiding van het bedrijf overnam gin
gen de zaken snel beter. De andere roodververijen in Helmond, Kaulen en 
Swinkels, hadden al direkt geprofiteerd van de opgaande conjunctuur, die van
af 1890 inzette.81 De late introduktie van de turksroodolie kan daarom niet 
worden verklaard door een slechte economische situatie in deze bedrijven. 

Ook in een ander belangrijk opzicht verschilden de ververijen van de druk
kerijen. Terwijl de katoendrukkerijen in staat waren om zelfstandig de belang
rijke wijzigingen door te voeren, moesten de ververijen een beroep doen op 
hulp van buitenaf. De ververijen waren veel kleiner dan de drukkerijen, die en
kele honderden arbeiders hadden. De verfmeester, die de eerst aangewezen 
persoon was om veranderingen door te voeren, was dan ook vooral bij de dage
lijkse gang van zaken in de produktie betrokken. Hij had geen of weinig tijd 
om experimenten te doen. Hij had ook alleen een praktijkopleiding genoten; 
het ontbrak hen daarom aan de benodigde chemische kennis. 

De coloristen in de katoendrukkerijen bemoeiden zich in het algemeen veel 
minder direkt met de produktie. Zij hadden daarom meer tijd en mogelijkhe
den om proeven te nemen. Bovendien hadden zij de beschikking over een eigen 
laboratorium. Ook waren zij beter onderlegd in de chemie. Voor mensen als 
Felix Driessen en Pieter Fentener van Vlissingen was het maken van turks
roodolie uit ricinusolie een relatief eenvoudige zaak. Een bedrijf als Kaulen, 
waar Stracke de technicus was, bleek hiertoe niet in staat. Het invoeren van 
deze belangrijke innovatie was zodoende afhankelijk van de omvang van het 
bedrijf en de mogelijkheden - wat betreft tijd, ruimte en kennis - om te expe
rimenteren van de verantwoordelijke technicus. 



VI 

DE INTRODUKTIE VAN DE KATOENDRUKMACHINE 

1 De aanvang van de mechanisering 

Door het gebruik van machines voor het spinnen en weven van katoen en 
door de toepassing van stoom als krachtbron vond er vanaf de tweede helft 
van de achttiende eeuw in Engeland een geleidelijke mechanisatie van de tex
tielnijverheid plaats. Deze veranderingen in de textielnijverheid hadden een 
sterke stijging van de produktiviteit tot gevolg en na verloop van tijd concur
reerden de machinaal vervaardigde Engelse produkten op verschillende 
markten in Europa en daarbuiten met de handgesponnen en -geweven stof
fen. De mechanisering van de textielindustrie was een van de belangrijkste 
pijlers van de industriële revolutie in Engeland. De vervanging van de handar
beid door machines verliep overigens ook in Engeland langzamer, dan men 
doorgaans aanneemt; pas na 1850 was ambachtelijke nijverheid in de textiel 
nagenoeg geheel verdwenen. 

In dezelfde periode traden er ook belangrijke veranderingen op in de tex
tielveredeling. Met name voor het mechaniseren van het bedrukken van ka
toen werden in de loop van de achttiende eeuw de eerste aanzetten gegeven. 
Er werden verschillende drukmachines ontwikkeld, maar het duurde tot in 
de jaren tachtig van die eeuw voordat er in Engeland een bruikbare machine 
werd ontworpen. Daarna begon de diffusie van deze nieuwe technologie van
uit Engeland over de verschillende katoendrukkerijen op het continent. 

Dit diffusieproces verliep zeer geleidelijk en lange tijd was de ambachtelijke 
techniek, het drukken met houten blokken door ervaren katoendrukkers, uit
stekend in staat om zich te handhaven ten opzichte van de nieuwe techniek. 
De diffusie van de katoendrukmachines werd in belangrijke mate bepaald 
door de technische ontwikkeling, die deze machines doormaakten. De eerste 
drukmachines waren nog niet ver genoeg ontwikkeld om de in potentie gro
tere mogelijkheden volledig te kunnen benutten. Daarom vonden er voort
durend aanpassingen en verbeteringen plaats. Daarnaast werd de diffusie van 
de nieuwe techniek geremd omdat verschillende complementaire technieken 
in ontwikkeling waren achtergebleven. Vaardigheden in het construeren en 
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bedienen van de machines dienden te worden aangeleerd. Naast de factorkos
ten en de stand van de techniek speelden ook de omvang, struktuur en organi
satie van de afzetmarkten een belangrijke rol in het diffusieproces. 

In dit hoofdstuk behandelen we de introduktie van de drukmachines in de 
Nederlandse katoendrukkerijen. Aangezien er in Nederland in deze periode 
nauwelijks sprake was van een zelfstandige technische ontwikkeling, was men 
voor het aantrekken van ervaren vakkrachten en de aanschaf van machines op 
het buitenland aangewezen. Om dit diffusieproces beter te kunnen plaatsen 
geven we eerst een kort overzicht van de belangrijkste technische ontwikke
lingen; daarna wordt de situatie in Nederland vergeleken met enkele andere 
landen.1 

2 De mechanisering van het katoendrukken in Europa 

2.1 De ontwikkeling van de drukmachines 
In de achttiende eeuw bedrukte men katoen met de hand met houten blokken, 
waarop een motief was uitgestoken (reliëfdruk). Het blok werd eerst op een 
chassis gedrukt, waarop de drukpap door een hulpje, de strijker, goed werd 
verdeeld. Dit chassisdreefineen bak met drijfkleur, die meestal uit afgewerkte 
drukpap of kleurstof bestond. Vervolgens werd het doek met het blok be
drukt. Om fijnere dessins te kunnen drukken bracht men koperen of messing 
stiftjes en bandjes in de drukplaat aan. Om ervoor te zorgen dat de verschil
lende drukblokken goed op elkaar aansloten, was vereist, dat de handdrukker 
nauwkeurig te werk ging; hetzelfde gold voor het inpassen van verschillende 
kleuren in een bepaald dessin . In de tweede helft van de eeuw ging men ook 
met koperen platen drukken op een wijze, die rechtstreeks aan het bedrukken 
van papier was ontleend.2 Deze drukpers of 'planche platte' verspreidde zich 
vanuit Groot-Brittannië al spoedig over de belangrijkste textielcentra in 
Europa. Met deze pers was het mogelijk om nog fijnere dessins te drukken, 
terwijl ook de afmetingen van een dessin, dat in een keer kon worden gedrukt, 
behoorlijk toenam. 

Al heel vroeg ondernam men ook pogingen om het drukproces continu te 
laten verlopen. De oudste beschrijving van een machine, waarmee dit moge
lijk was, stamt uit 1701 en is afkomstig van Andreas Glorez. Deze machine 
werkte met twee houten rollen; in een ervan was het te drukken motief gegra
veerd (in reliëf), de andere werd hierop gedrukt. De stofliep tussen de beide 
walsen door. De verf werd door een arbeider met de hand op de gegraveerde 
rol aangebracht.3 Hiermee was het basisidee van wat later bekend werd als de 
rouleaudrukmachine ontwikkeld. 

Het probleem van het mechanisch opbrengen van de kleurstof op de rol was 
op het einde van de achttiende eeuw opgelost. Een beschrijving van Roland 
de la Platière uit 1780 liet een machine zien, die met vier walsen werkte. De 
onderste wals draaide door een bak, waarin zich de kleurstof bevond. Deze 
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werd via de tweede wals op de gegraveerde rol overgebracht. De rollen waren 
van hout, maar het dessin (in reliëf) was door het gebruik van repen messing 
veel fijner dan dat bij de machine van Glorez. Het doek liep tussen de gegra
veerde rol en de bovenste rol door; met deze laatste werd de druk geregeld. 
De machine was verder voorzien van mechanismen om voor een regelmatige 
aanvoer van het doek te zorgen.4 

Een volgende stap was de vervanging van houten door koperen rollen. In 
eerste instantie boog men de koperen platen, die bij de 'planche platte' werden 
gebruikt, tot een cilinder. De dessins waren bij deze platen en rollen in het ko
per gegraveerd (diepdruk) in tegenstelling tot de handdrukplaten, waar het 
dessin in reliëf was uitgestoken. Bij de toepassing van deze rollen deed zich 
een nieuw probleem voor. Voor een vlekkeloze afdruk was het noodzakelijk, 
dat de kleurstof zich alleen in de weggegraveerde delen bevond en niet op de 
rol. In 1783 slaagde de Engelsman Thomas Bell erin om dit probleem op te 
lossen. Hij bedacht hiervoor een mes, de zogenaamde rakel, die de overtollige 
kleurstof wegnam voordat het doek met de rol in aanraking kwam. Hiermee 
waren op het einde van de achttiende eeuw de belangrijkste bestanddelen 
voor een gemechaniseerde en continue wijze van katoendrukken bekend: het 
gebruik van gegraveerde koperen rollen, de automatische kleurstofopname 
en het verwijderen van de overtollige kleurstof Toch zou het nog geruime tijd 
duren, voordat het drukken met de hand was vervangen door machinale druk. 
Voordat dit mogelijk was, moesten nog talrijke verbeteringen in de roldruk
machine en de complementaire technieken worden aangebracht. 

De belangrijkste beperking bij de verspreiding van de rouleau lag in eerste 
instantie in de accessoires, die voor het drukken met de rouleau nodig waren. 
Hierbij ging het vooral om de koperen cilinders. Voor elke kleur in een motief 
was een rol nodig; elke rol moest apart worden gegraveerd. In het begin ge
beurde dit met de hand, wat behalve veel tijd ook veel geld kostte. Het duurde 
tot in de jaren '20 van de vorige eeuw voordat er apparaten, zoals de molet
teermachine, waren ontwikkeld die het graveerproces versnelden. Deze wa
ren vooral geschikt voor het graveren van kleine motieven, die telkens in een 
patroon werden herhaald. Bovendien vereiste de aanschaf van een groot aantal 
koperen rollen en het graveren ervan grote investeringen. Het gevolg was dat 
door de aanzienlijke kosten van de rollen ook grote aantallen van een bepaald 
dessin geproduceerd dienden te worden. Daarnaast werd de grootte van een 
motief, dat met de rol kon worden gedrukt, beperkt door de omtrek van de 
rol. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd dit probleem gedeelte
lijk opgelost door machines met steeds dikkere en bredere rollen te ontwerpen 
voor deze grote motieven. Voor bepaalde produkten werden machines ont
wikkeld, waarmee men de stof aan twee kanten met hetzelfde dessin kon be
drukken. 

Een belangrijk probleem bij het gebruik van machines met meerdere rollen 
was het op elkaar afstellen van de verschillende rollen, het zogenaamde rap
porteren. Hiermee had men lange tijd grote problemen, zodat de eerste meer-
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Ajbeelding 11. Tweekleurige perrotine van de Duitse machinefabrikant Hummel. Deze 
was op het einde van de negentiende eeuw een van de weinigen, die nog perrotines 
bouwde o.a . voor de LKM. 

Afbeelding 12. Eenkleurige Engelse rouleau, omstreeks 1845. 
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kleurige machines pas in de jaren twintig een ruimere toepassing vond. Ma
chines met drie of vier rollen deden tussen 1830 en 1850 hun intrede, terwijl 
in de periode daarna machines in gebruik kwamen met zelfs 20 rollen. 

Naast deze mechanische wijzigingen diende ook de receptuur, de bereiding 
van de drukpap, aan de nieuwe wijze van drukken te worden aangepast. In 
het begin gebruikten de machines meer kleurstof dan bij het drukken met de 
hand, terwijl ook een andere dikte van de drukpap was vereist. Een belangrijk 
probleem was het beperkte kleurenpalet, dat men tot zijn beschikking had. 
Om een gewenste kleur te realiseren was vaak een ingewikkeld procédé no
dig. Het vereenvoudigen van het proces om deze kleur mechanisch te kunnen 
drukken leidde vaak tot problemen met de kwaliteit van de kleur. Vanaf het 
midden van de 19e eeuw raakte het zogenaamde stomen van de stof in zwang. 
De stof werd hierbij na het drukken aan stoom blootgesteld; hierdoor werd 
de echtheid van de kleur bevorderd. 

Stoom werd ook gebruikt om de rouleau aan te drijven. De eerste drukma
chines werden nog met de hand bediend, maar men slaagde er al spoedig in 
om de aandrijving door stoommachines te laten overnemen. In een latere fase 
had men voor elke grote rouleau een afzonderlijke stoommachine. 

De verspreiding van de rouleau werd sterk beïnvloed door de uitvinding 
van een nieuwe drukmachine, de perrotine. Deze was in het begin van de jaren 
dertig van de vorige eeuw door de uit Rouen afkomstige Perrot uitgevonden; 
aan hem ontleende zij haar naam. De perrotine werkte, evenals de handdruk, 
met uitgestoken platen en dus discontinu. Deze platen werden afwisselend te
gen een verfkussen en op het doek gedrukt. Bij de eerste beweging werd het 
doek getransporteerd. Hoewel het lijkt alsof de perrotine ten opzichte van de 
continu werkende rouleau een stap terug is, was de situatie in werkelijkheid 
toch veel gecompliceerder. Van begin af aan kon men met de perrotine meer
dere kleuren drukken, eerst drie, vanaf 1844 vier en later zelfs zes. Een groot 
voordeel van de perrotine was de veellagere aanschafprijs in vergelijking met 
de rouleau, die behalve de investering in de machine ook een kapitaal vereiste 
voor de aanschaf van de benodigde koperen rollen; zeker voor kleine oplagen 
was de perrotine daarom veel geschikter dan de rouleau.5 

Een ander voordeel van de perrotine was dat deze meer kleurstof op het 
doek bracht, terwijl de rouleau door de grote druk de kleurstof meer door
drukte. Hierdoor was de perrotine bijzonder geschikt voor het drukken van 
reserves.6 Een groot nadeel van de perrotine daarentegen was dat de drukvorm 
in de richting van de lengte van het doek slechts maximaal zo'n 25 centimeter 
bedroeg, hetgeen het drukken van grote patronen onmogelijk maakte. Bo
vendien was het met de rouleau mogelijk om veel fijnere dessins te drukken. 

Het ligt echter voor de hand dat door het continue drukken de produktivi
teit van de rouleau veel groter was dan die van de handdruk en van de perroti
ne. Uit tabel 6.1 blijkt de ontwikkeling van de produktiviteit van de verschil
lende manieren van drukken in de negentiende eeuw. De produktiviteit van 
de rouleau was maar liefst negentig maal zo groot dan die van de handdruk. 
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Tabel 6.1 De vergelijking van de produktiviteit in aantal per uur gedrukte meters (jaar
gemiddelde) per machine en per arbeidskracht van handdruk, rou/eau en 
perrotine.1 

Produktiewijze 

Handdruk 1 druktafel met 2 arbeiders 
Per handdrukker 

Rouleau met zes arbeiders 
Per muleaudrukker 

Perrotine met drie arbeiders 
Per arbeidskracht 

I. Bolliger, Beitrag, 56 en 5 7, tabel 5. 

eind 18e eeuw 

2,5 
1,25 

1830-1840 

270 
45 

85-90 
28-30 

In de beginfase van de mechanisering bleef van deze verhouding slechts wei
nig over. Op de eerste plaats vereiste de bediening van de machine 6 arbeiders 
tegen het drukken met de hand twee (de drukker en zijn strijker). Bovendien 
was men in die tijd niet in staat om ook maar een derde van die capaciteit te 
benutten. Dit werd veroorzaakt door het verwisselen van de rollen, de contro
le op het drukproces, het bijstellen van de rollen, het bijvullen van de kleur
stofbakken, problemen met de rakels enz.' Daardoor bleef de produktiviteit 
van de perrotine in de beginfase nauwelijks achter bij die van de rouleau; deze 
was twee tot drie maal zo groot als de handdruk.8 

2.2 De verspreiding van de drukmachines over Europa 
Men kan in de verspreiding van het drukken met de rouleau over Europa ver
schillende fasen onderscheiden. De uitvinding van de rouleau-drukmachine 
in zijn moderne vorm en de eerste toepassingen vonden in Engeland plaats. 
Om allerlei redenen werd een toepassing op grote schaal echter lange tijd ver
hinderd. In deze periode probeerde Engeland bovendien zijn voorsprong op 
technisch gebied te behouden door de export van geavanceerde machines naar 
het continent te verbieden. Toch slaagde men er op het vasteland in zelf machi
nes te ontwikkelen en te bouwen. Een van de eersten, die op het continent 
bruikbare rouleaudrukmachines bouwde, was de Fransman Lefevre, die vanaf 
omstreeks 1807 eenkleurige rouleaudrukmachines verkocht. De routeau
drukmachine verspreidde zich geleidelijk over de Europese textielcentra. 

Ook in de Zuidelijke Nederlanden deed deze machine al spoedig zijn intre
de. De bedrijven in en rond Gent en Brussel waren over het algemeen goed 
op de hoogte van de technische ontwikkeling. Al in 1807 werd de eerste rou
leau in Gent ingevoerd en spoedig volgden meer bedrijven. De introduktie 
van deze nieuwe machine verliep evenwel niet zonder moeilijkheden. De be
langrijkste problemen deden zich voor bij het onderling afstellen van de druk-
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rollen bij het drukken van verschillende kleuren van een dessin, het gebrek 
aan goede machines en aan geschoolde arbeidskrachten. Ook het graveren 
van de rollen was te tijdrovend en te duur? Rond 1830 was men er o.a. met 
steun van de NHM in geslaagd om de belangrijkste problemen op te lossen. 
Door de afscheiding van België verloren deze bedrijven echter hun afzet
markten. Een aantal fabrikanten verplaatste daarom hun bedrijf naar het 
Noorden. 

In de periode tot 1840 kon de handdruk zich goed handhaven in de concur
rentiestrijd met de machine. De situatie werd gecompliceerder door de intro
duktie van de perrotine in de jaren dertig.10 Ook werd het uitvoerverbod van 
machines uit Engeland steeds vaker ontdoken, zodat de drukkerijen op het 
continent in het bezit konden komen van geavanceerde Engelse machines. Ta
bel 6.2 geeft het aantal bedrijven en machines in enkele Europese landen om
streeks 1840. Hieruit blijkt dat Engeland verreweg het grootste aantal katoen
drukkerijen bezat. Ook was het aantal drukmachines per bedrijf veel groter 
dan op het continent; de Engelse bedrijven liepen voorop in de mechanisering 
van de katoendrukkerij. Op het vasteland van Europa gaven vooral de Elzas 
en Zwitserland de toon aan. Nederland telde slechts enkele grotere katoen
drukkerijen, die echter wel evenzeer waren gemechaniseerd als bijvoorbeeld 
die in Zwitserland en België. 

Tabel 6.2 Aantal bedrijven, rou/eaudrukmachines en perrotines omstreeks 1840 in een 
aantal Europese landen.1 

land aantal bedrijven 

Engeland 280 
Els as 27 
Zwitserland 36 
België 11 
Nederland 4 

aantal rouleau 

800 
30 
24 
11 
6 

aantal perrotines 

3 
9 

±4 

1. Bolliger, Beitrag en Von Kurrer, Zeugdruckerei, 60. Alleen bedrijven met meer dan 20 hand
druktafels zijn meegeteld; Nederland kende nog een aantal kleine tot zeer kleine handdrukke
rijtjes, die alleen voor de lokale markt produceerden. 

Vanaf ongeveer 1840 begon de export van Engelse artikelen naar de overzeese 
gebieden sterk te stijgen. Engeland bewandelde een andere weg op het pad 
van de mechanisatie dan het Europese continent. In Groot-Brittannië be
perkte men de handdruk tot het coloristisch noodzakelijke en probeerde men 
het aantal kleuren, dat men met de machine kon drukken zoveel mogelijk te 
verhogen. Daarnaast probeerde men ook de overige onderdelen van het be
drijf zo veel mogelijk continu te laten werken. Bovendien vond een steeds ver
der doorgevoerde arbeidsverdeling plaats, waarbij de afzonderlijke bedrijven 
zich tot slechts enkele artikelen beperkten, maar deze dan ook in zeer grote 
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hoeveelheden produceerden. Dit ging wel ten koste van de kwaliteit van de 
produkten, die in landen als India gretig aftrek vonden, maar bijvoorbeeld in 
Indië waar men meer waarde hechtte aan kwaliteit, werden geweigerd.11 

Op het continent legde men zich, gedwongen door de Engelse concurren
tie, toe op het maken van kleinere hoeveelheden kwaliteitsprodukten. Hier
voor was de perrotine bij uitstek geschikt. Deze maakte op het continent dan 
ook furore vanaf 1840, in tegenstelling tot in Groot-Brittannië, waar de per
rotinegeen rol van betekenis speelde. Zo waren in 1856 in de 21 katoendruk
kerijen in de Elzas 65 perrotines in gebruik.12 In deze periode was de karakte
ristieke vorm van de katoendrukkerij op het continent die van de mengvorm: 
naast een omvangrijke handdrukkerij waren ook een aantal rouleaux en per
rotines opgesteld. Vaak was voor de produktie van een bepaald artikel een 
combinatie van machine- met handwerk vereist. Tegen deze achtergrond 
vond de introduktie van de rouleau en de perrotine in Nederland plaats. 

3 De introduktie van drukmachines in Nederland in de periode 1830-1860 

De (Noord-)Nederlandse katoenindustrie leidde vóór 1830 een kwijnend be
staan. Voor zover bekend was er in deze periode slechts één rouleaudrukma
chine in het Noorden te vinden, namelijk bij de oude katoendrukkerij in Kra
lingen. De bedrijven in het Zuiden daarentegen waren al spoedig overgegaan 
tot de aanschafvan rouleaux.13 Toen na de afscheiding van België Wilson en 
Prévinaire in Haarlem nieuwe fabrieken oprichtten, werden deze ook van 
moderne machines voorzien. De fabriek van De Heyder werd in zijn geheel 
van Lier naar Leiden verplaatst. Hiermee deed de moderne katoendrukkerij 
zijn intrede in Nederland. 

Deze geforceerde wijze, waarop door de NHM een nieuwe bedrijfstak uit 
de grond werd gestampt, was van grote invloed op het invoeren van nieuwe 
machines in de drukkerijen. Terwijl in 1830 er nog geen katoendrukkerijen 
van betekenis in Nederland te vinden waren, was in 1840 de mechanisatie
graad van de grotere Nederlandse katoendrukkerijen vergelijkbaar met de 
Belgische en Zwitserse bedrijven. De NHM garandeerde de bedrijven in de 
jaren dertig een vaste afname. Na de crisis van 1840 veranderde dit echter. De 
afname van bedrukte katoentjes liep drastisch terug.14 Bovendien werd gelei
delijk het consignatiesysteem ingevoerd. Een andere belangrijke factor, die de 
ontwikkeling van de katoendrukkerijen beïnvloedde, was de invoering van 
het Koninklijk Decreet van 1839.15 Hoewel de omstandigheden voor het in
voeren van nieuwe technieken in de jaren dertig zeer gunstig waren, moesten 
de moderne, grootschalige bedrijven wegen zoeken om hun bedrijf onder de 
moeilijkere omstandigheden in de jaren veertig en vijftig te kunnen voortzet
ten. In deze paragraafkomt aan de orde hoe de belangrijkste drukkerijen hun 
fabriek mechaniseerden en vervolgens hoe zij reageerden op de veranderde 
omstandigheden. 



INTRODUKTIE KATOENDRUKMCHINE 143 

3.1 De katoendrukkerij in Kralingen 
Op de tentoonstelling van Volksvlijt in Amsterdam in 1809 exposeerde Van 
Bergen & Co uit Gouda enkele stukken bedrukt katoen, "zijnde eene navol
ging van het Engelsche miniatuur- of zetwerk".16 Hierbij richtten de eigenaars 
een verzoek aan de overheid "om penningen, tot oprigting van zekere machi
ne, om dit soort van werk daarmede te kunnen vervaardigen".17 De beoorde
lingscommissie was van mening dat deze katoenen doeken, "volgens de en
gelsche wijze met een koperen rol gedrukt en zeer fraay van kleur", een ver
melding verdiende.18 Voor zover bekend is dit de eerste vermelding van een 
rouleaudrukmachine in Nederland. Uit de beschrijving wordt duidelijk dat 
met behulp van een rol werd gedrukt. Niet bekend is, waar deze machine van
daan kwam, in elk geval niet uit Engeland. Waarschijnlijk was deze machine 
van het type Lefevre. 

De katoendrukkerij in Gouda ging in 1818 failliet. De graveur G. van Sille
voldt vond werk in de oude katoendrukkerij Non Plus Ultra in Kralingen. 
Deze drukkerij profiteerde ook van de politiek van de NHM om na de af
scheiding van België in Nederland een moderne katoenindustrie in het leven 
te roepen. De situatie in de drukkerij was op dat moment verre van roos
kleurig: 

"Voor 1832 werd alleen met houten platen gedruk; men bezat wel een rouleau, 
doch die was buiten werking; hetwasschenen kloppen geschiedde zonder machi
ne. Ook na 1832 is er bij gebrek van een stoommachine met de rouleau slechts wei
nig gewerkt; 19 

De rouleau was waarschijnlijk met Van Sillevoldt van Gouda naar Kralingen 
gekomen; een andere mogelijkheid is dat men deze had laten nahouwen. In 
elk geval was Van Sillevoldt als graveur uitstekend op de hoogte van het ge
bruik van koperen rollen om te drukken. Deze machine werd echter niet ge
bruikt; het argument hiervoor was dat het bedrijf geen stoommachine bezat. 
Dit hoefde echter geen enkel bezwaar te zijn. De rouleuax van het type Lefévre 
konden overigens eenvoudig met de hand of door een rosmolen worden aan
gedreven. Een andere oorzaak voor het stilliggen van de rouleau was vermoe
delijk dat men slechts over enkele gegraveerde rollen beschikte. Voor de kleine 
produktie was de aanschaf en het graveren van de koperen rollen niet erg 
voordelig. 

Tussen 1832 en 1836 maakte de drukkerij onder een wisselende elirektie een 
kortstondige bloeiperiode door. Jaarlijks werden 15.000 stukken gedrukt en 
er werkten meer dan 100 personen. Tijdens deze jaren werd het bedrijf gemo
derniseerd: 

"werd er een zeer doeltreffend werktuig, Perotine genaamd, ingevoerd, waarop da
gelijks 36 stukken katoen met platen gedrukt kunnen worden; men begon toen 
ook meer koper op de houten platen te werken; iets dat vroeger hier ondoenlijk 
werd geacht; kort daarop werd insgelijks een doeltreffend groot wasch- en klop
werktuig daargesteld, hetwelk door een paard gedreven wordt. Sedert 1836 zijn 
geene verbeteringen ingevoerd."20 
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Dat kwam omdat het bedrijf in dat jaar failliet ging. Sillevoldt werd met de 
afwikkeling van de orders belast. In 1839 slaagde hij erin om van de NHM 
een voorschot te krijgen om het bedrijf, weliswaar op kleinere voet, voort te 
zetten. De introduktie van de perrotine was in tegenstelling tot de rouleau wèl 
succesvol. De aanschaf van de perrotine vrijwel direkt na de uitvinding ervan 
in 1834 is opmerkelijk te noemen. De zeer snelle verspreiding van deze machi
ne was mogelijk gemaakt door de opdrachten van de NHM. 

De produktiviteit van de perrotine (36 stukken is ongeveer 800 meter per 
dag) komt overeen met het door Bolliger genoemde aantal (85-90 meter per 
uur). De capaciteit van de perrotine overtrof die van de rouleau daarmee ruim
schoots, aangezien men met de perrotine drie kleuren tegelijk kon drukken. 
Deze produktiecapaciteit werd in elk geval slechts gedeeltelijk benut. Een an
der voordeel van de perrotine was dat deze op dezelfde wijze werkte als de 
handdruk, wat bijvoorbeeld voor de receptuur en de opleiding van de druk
kers belangrijk was. 

In de jaren veertig en vijftig leidde het bedrijf een onopvallend bestaan. Er 
werdenjaarlijks slechts zo'n 3000 stukken gedrukt, waarvan 1000 dekens, die 
voor de binnenlandse markt waren bestemd. De overige 2000 stukken gingen 
naar de NHM. Op de nijverheidstentoonstelling in Haarlem in 1861 liet van 
Sillevoldt alleen enkele doeken voor de Indische markt en enkele dekens 
zien.21 Hij zag niet al te veel mogelijkheden om het bedrijf uit te breiden: 

"Naar men verzekert, kan niettegenstaande den kle.inen inkoopsprijs en de lage 
werkloonen, de Hollandsche katoendrukkerij niet tegen deEngelscheen Fransche 
concurreren."22 

Hij voerde hiervoor onder andere de volgende redenen aan: 
"Omdat zij gedeeltelijk nog naar zeer verouderde methoden werkt. 
Omdat de bestellingen niet aanzienlijk genoeg zijn, om van ieder patroon genoeg
zame afdrukken te kunnen vervaardigen. 
Omdat men zich niet op de Scheikunde toeleggende, het zamenstellen en aanwen
den der kleuren niet met genoegzame zuinigheid kan geschieden."23 

Het eerste argument had vooral betrekking op het eigen bedrijf en de talrijke, 
kleinere drukkerijen, die in Nederland bestonden, maar zeker niet op de grote 
bedrijven. Kenmerkend voor het toepassen van verouderde methoden was het 
ontbreken van stoomketels en -stoommachines in de fabriek; stoom werd na
melijk niet alleen voor de aandrijving van machines, maar ook voor vele ande
re doelen gebruikt, zoals het stomen van de gedrukte stof en het verwarmen 
van droogruimtes. Het tweede argument werd door alle bedrijven gebruikt. 
Prévinaire en Wilson wezen bij herhaling hierop in hun correspondentie met 
de NHM. Het laatste argument duidt erop, dat men in Kralingen niet de be
schikking had over een goede colorist of meesterknecht, die van de laatste 
ontwikkelingen op de hoogte was. 
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Ajbeelding 13. Handelsmerk van de fabriek van Thomas Wilson. Linksonder staat een 
afbeelding van een primitieve rouleau. 

3.2 Thomas Wilson & Co 
Toen Wilsou een nieuwe weverij, blekerij en drukkerij in Haarlem vestigde, 
wilde hij zijn fabriek zo modern mogelijk inrichten. Voor dat doel was het 
noodzakelijk om Engelse machines aan te schaffen. Dit was echter door het 
uitvoerverbod, dat voor Engelse machines gold, slechts mogelijk als hij erin 
slaagde om de machines op de een of andere manier Engeland uit te smokke
len. In het voorjaar van 1833 was Wilsou in Engeland, waar hij de aankoop 
en het vervoer van de machines regelde. Ook lette hij op de nieuwste dessins 
en de mogelijkheden om deze te laten graveren: 

"I found that I could get engraving clone cheap in the Middle ofSummer when the 
days are long. This induced me to piek out the enclosed 20 patterns which I have 
engaged partly at a cheap ra te, at least 60 percent less than I could have got them 
at another time."24 

Dit was een belangrijke voorwaarde om succesvol met de rouleau te kunnen 
drukken. 

Ondanks aanzienlijke problemen kwam het transport van de machines in 
het najaar op gang. Alleen het transport van de drukmachine en de koperen 
rollen, die hij bijjames Houtsou had besteld, baarde hem zorgen. Eind 1833 
was ook dit probleem opgelost en binnen enkele maanden was het bedrijfin 
werking. De machines en de weefgetouwen werden aangedreven door een 
grote 40 pk stoommachine, die ook uit Engeland afkomstig was. Een tweede 
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stoomketel werd door Van Vlissingen & Van Heel geleverd. Het smokkelen 
van machines ging de volgende jaren gewoon door. Behalve de rouleaudruk
machine importeerde Wilson in 1835 nog een machine voor het drukken van 
mignonetten.25 Dit was waarschijnlijk ook een rouleau. Door een reeks te
genslagen in 1836 en 1837 werd Wilson genoodzaakt om opnieuw naar En
geland te gaan om vernielde machines te vervangen. In hoeverre hier ook 
drukmachines onder vielen, is niet bekend. 

Behalve het aanschaffen van drukmachines en koperen rollen, die met ge
schikte dessins waren gegraveerd, was ook het aantrekken van ervaren ar
beidskrachten een probleem. Deze waren in Haarlem niet aanwezig, zodat er
varen opzichters, roldrukkers, plaatsnijders en tekenaars uit België of Enge
land moesten worden gehaald .In 1834 werkten in het bedrijf306 mensen, van 
wie 200 wevers, 15 Engelsen in de appretuur en de blekerij, 6 handdrukkers 
met 11 hulpkrachten en een drukker met vijf helpers voor de rouleau.26 In 
1836 waren in de fabriek van Wilson 19 buitenlanders werkzaam op een totaal 
van 381 arbeidersPOok lagen de lonen in de Hollandse steden op een veel 
hoger niveau dan bijvoorbeeld in Twente ofBrabant; Haarlem spande hierbij 
de kroon.28 

In de jaren dertig wasWilsonde belangrijkste leverancier van bedrukte ka
toen aan de NHM, maar de concurrentie van De Heyder werd steeds groter. 
Wilson klaagde hierover bij de NHM. Hij stelde, dat hij beschikte over een 
produktiecapaciteit van 100.000 stukken van 24 yard per jaar (2000 kisten).29 

Ervan uitgaande dat Wilson twee rouleaux bezat (inclusief de machine voor 
het drukken van mignonetten) betekende dit dat per machine zo'n 1.100.000 
meter per jaar konden worden gedrukt. Gezien de schattingen van Bolliger, 
die op een gemiddelde van ongeveer 800.000 meter gemiddeld per machine 
per jaar uitkomt, lijken deze schattingen aan de hoge kant. Dit maximum 
werd dan ook nooit bereikt. De maximale produktie lag rond de 1000 kisten 
in de topjaren 1839 en 1840; de bestellingen van de NHM namen na 1842 
sterk af en varieerden van enkele tientallen tot hoogstens tweehonderd 
kisten.30 De fabriek van Wilson werkte in elk geval ver beneden haar capaci
teit. 

Wilson produceerde voornamelijk voor de Indische markt. Op de nijver
heidstentoonstelling in Delft in 1849 had Wilson vooral mignonetten, chitsen 
en batikdoeken ingezonden. Voor de binnenlandse markt maakte hij meubel
chitsen en gordijnen.31 In de jaren veertig en vijftig was de drukkerij van Wil
son ondergeschikt aan de blekerij; Wilson was van origine ook geen drukker. 
De blekerij was succesvoller dan de drukkerij, maar ook op dit gebied groeide 
de concurrentie.32 

Evenals de katoendrukkerij in Kralingen had de afhankelijkheid van de or
ders van de NHM tot gevolg, dat de drukkerij na de korte bloeiperiode in een 
weinig florissante toestand verkeerde. Het verschil tussen de beide drukkerij
en was dat de drukkerij van Wilson in veel sterkere mate was gemechaniseerd. 
Hierdoor had zijn fabriek een veel grotere produktiecapaciteit, maar deze 
werd slechts voor een klein deel benut. 
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3.3 Prévinaire & Co 
Hoewel Prévinaire vooral naar het Noorden werd gehaald, omdat hij een spe
cialist in het turksroodverven was, hield hij zich al vóór zijn vertrek naar 
Haarlem ook bezig met het bedrukken van vooral turksroodgeverfde doeken. 
Op deze doeken werden bepaalde patronen weggeëtst, zodat witte patronen 
op een rode achtergrond ontstonden. Door deze witte plaatsen met andere 
kleuren in te vullen kon men veelkleurige doeken op een rode fond produce
ren. Prévinaire leerde het geheim van deze werkwijze van de katoendrukker 
en chemicus De Hemptinne uit BrusseJ.33 In 1834, nog voor het vertrek van 
Prévinaire naar Haarlem, kocht hij een driekleurige perrotine. De voordelen 
van deze machine waren: 

''l:avantage de la pérotine est d'abord de produire une perfection ou les rapports 
des planches ne sont point aperçus, et en second lieu, de faire Ie travail de dix à 
quinze ouvriers imprimeurs."34 

De schatting van de produktiviteit van de perrotine komt overeen met die uit 
tabel 6.1.35 De perrotine was echter niet voor alle genres geschikt:' 

''l:impression à la pérotine est surtout avantageuse pour Ie genre faux teint, attendu 
que ces couleurs ne subissant pas Ie garançage, les différentes nuances peuvent s'im
primer à la fois. Pour la eauleur bon teint on ne peut réunir que Ie noir, Ie rouge 
et Ie lilas qui subissent l'opération du garançage."36 

Hieruit komt duidelijk de beperking naar voren, die aan de beschikbare kleur
stoffen kleefde. De kleurstoffen, die wat echtheid van de kleur betreft de beste 
resultaten opleverden, werden niet rechtstreeks gedrukt, maar geverfd in een 
meekrap bad. Met andere kleuren bedrukte doeken konden niet meer door een 
verfbad worden gehaald, aangezien dan de al gedrukte kleuren zouden wor
den aangetast. 

Prévinaire had in Haarlem ook de beschikking over een rouleau.37 Het te
kort aan geschoolde arbeiders trachtte Prévinaire op een andere wijze op te 
lossen. Hij vereenvoudigde de bediening van de machines, zodat hier ook de 
Hollandse vrouwen en meisjes aan zouden kunnen werken. Het is niet duide
lijk, wat dit precies inhield, maar men sprak over de oplossing van een belang
rijk probleem en een installatie op een "tot nog toe ongebruikelijke voet".38 

Prévinaire slaagde hier maar gedeeltelijk in, zodat hij toch een beroep moest 
doen op buitenlandse arbeiders. In 1836 werkten er nog slechts 14 op een to
taal van 242 arbeiders, maar in 1838 was dit aantal al gestegen tot 54. Een deel 
van deze arbeiders was mogelijk afkomstig uit zijn fabriek in Brussel, die hij 
na de smokkelaffaire had moeten sluiten. 

Prévinaire liet zich door deze tegenslagen niet uit het veld slaan. Hij bleef 
voortdurend werken aan de verbetering van machines. In 1844 verkreeg hij 
een octrooi op een drietal apparaten, die vooral bij het turksroodverven van 
garens werden gebruikt. Prévinaire toonde deze werktuigen, die hij Harlemi
tes doopte, op de tentoonstelling in Delft in 1849.39 

Over de samenstelling van het machinepark van Prévinaire in die tijd is 
meer bekend. De catalogus van de tentoonstelling in Utrecht in 184 7 gaf een 
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overzicht van het produktenassortiment van Prévinaire. Tevens werd aange
geven, op welke wijze de artikelen waren vervaardigd. Zo werden paarse, 
blauwe en gestreepte doeken met één rol gedrukt; fijne paarse doeken met 
twee rollen en eentje met 'perrotinne kleuren'; fantasie doeken was 'twee rol
druksel en twee rol invulsel'; meubelstoffen waren met vijf rollen gedrukt. 
Bovendien liet Prévinaire drie gegraveerde koperen rollen zien, die 'te zamen 
werken'; ook de rnaletteer walsjes, die bij het graveren waren gebruikt, wer
den tentoongesteld. Bij de overige doeken staat niets vermeld, zodat we kun
nen aannemen, dat deze met de hand waren gedrukt. Het ging hierbij om ko
renblauwe doeken, dekens, bedrukte turksrode doeken, meubelstoffen, 
spreien en verschillende doeken voor Indië, zoals sarongs, slendangs en ande
re batikdoeken.4o 

Twee jaar later op de tentoonstelling in Delft stelde Prévinaire ongeveer 
hetzelfde assortiment ten toon. Nieuw was de combinatie van rol- en hand
druk (veelkleurige katoenen en meubelstoffen) en vijf drukrollen, "uitmaken
de het patroon, waarvan eene lap op dezelve is liggende".41 Prévinaire had in 
die tijd dus al de beschikking over een vijfkleurige rouleau. 

De uitbreiding van het aantal drukrollen per machine was hiermee nog niet 
afgelopen. In het verslag van de gemeente Haarlem over 1851 werd gemeld, 
dat Prévinaire verschillende nieuwe machines had aangeschaft, zoals een 
hydro-extracter, een droogmachine en verder apparatuur voor de verwerking 
van meekrap voor het gebruik in de verwerij: 

"Deze nieuwe werktuigen, als ook de onder den naam van Harlimites bekende 
werktuigen, tot verwen van garens, eneene roldruk-machine, waarmede gelijktij
dig zes verschillende kleuren gedrukt worden, voldoen zeer goed aan de verwach
ting".42 

Het volgende jaar kocht Prévinaire nog een nieuwe hydro-extracter, en verder 
twee verftoestellen, die uit Engeland afkomstig waren. Uit Frankrijk liet hij 
een toestel komen om "door stoom de kleuren te bereiden en een vernuftig, 
goed werkend werktuig om metalen gestereotipeerde drukplaten te vervaar
digen."43 Ook maakte men melding van de Javanaise, een door Prévinaire zelf 
ontwikkelde machine om batiks te imiteren.44 In 1854 werd uit Engeland ook 
een locomobiel, een verplaatsbare stoommachine geïmporteerd; behalve voor 
de drukkerij en de ververij was deze machine ook bedoeld voor de landbouw 
in de Haarlemmeer.45 In dezelfde tijd had Prévinaire nog 5 andere stoomketels 
en een grote stoommachine van 30 pk in zijn bedrijf. 

Door deze uitbreidingen was de drukkerij van Prévinaire uitgegroeid tot 
de grootste en modernste van Nederland. In 1854 schreefPrévinaire aan de 
NHM: 

"Permettez nousen attendant de vous prier de vouloir prendre en consiération, que 
notre imprimerie est sans contredit la plus importante du pays; nous avons 4 ma
chines à imprimer au rouleau, 2 Perrotines & 3 machines pour faire les batiks;46 

De NHM was de belangrijkste afnemer van Prévinaire. Bij de leveranties van 
turksroodgeverfde doeken van het bedrijf aan de NHM werd niet vermeld, 
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welk gedeelte van de doeken ook was bedrukt. Onder de leveranciers van ge
drukte stoffen werd Prévinaire driemaal genoemd: in 1845leverde het bedrijf 
95 kisten, in 1848 100 kisten en in 1853 15 kisten.47 Na de modernisering van 
de drukkerij kwam de vermindering van de orders voor gedrukte stoffen in 
het begin van de jaren vijftig Prévinaire heel slecht uit. Na de bovenstaande 
opsomming van de machines, waarover Prévinaire beschikte, vervolgde hij 
zijn brief dan ook met een beroep op de NHM: 

"à l'exception de ces dernières (de machines om batiks te imiteren, gv) & d'une ma
chine au rouleau, toutes les autres sont inactives; vous appreciez facilement Mes
sieurs, que notre production est loin d'être en rapport avec nos moyens indus
triels."48 

Prévinaire beschikte dus op dat moment over een veel te grote capaciteit. Hij 
kon zijn bedrijf draaiende houden door de gunstige situatie op de markt voor 
turksrode artikelen en imitatiebatiks in Indië. Op het einde van de jaren vijftig 
vond een aanzienlijke verbetering plaats van de markt voor bedrukte doeken 
in Indië overigens.49 

Prévinaire bleef nauwe banden onderhouden met de NHM. Een groot ge
deelte van de produktie werd door de NHM verkocht; onder druk van de om
standigheden was men wel gedwongen om over te schakelen op het consigna
tiesysteem. In tegenstelling tot Van Sillevoldt en Wilson hield Prévinaire zich 
aktiefbezig met het ontwerpen en verbeteren van machines. Hij wenste zich 
niet bij voorbaat neer te leggen bij de suprematie van de Engelsen op dit ge
bied. 

3.4 De Heyder & Co 
Tot de inventaris van de fabriek van De Heyder in 1835 behoorden o.a. een 
drukmolen met toestel en toebehoren, 5 stalen rakels, 44 gegraveerde koperen 
rollen en verder 165 druk- en strijktafels met grote aantallen drukplaten, 
waarvan de meeste voor de binnenlandse markt.51 Met de drukmolen werd, 
gezien de accessoires, een rouleau bedoeld. 

Een andere bevestiging voor het drukken met een rouleau bij De Heyder 
is te vinden in het receptenboek van Van Ael. Hierin staan recepten vermeld 
voor het drukken van een reserve met de rouleau en het drukken van een beits
middel voor rood. Bij een recept om blauw te drukken werd een onderscheid 
gemaakt tussen het drukken met de hand en met de machine. Het verschil was 
dat men bij het drukken met de machine meer indigo diende te gebruiken, nl. 
6 ons tegen 4 ons bij de handdruk. De andere recepten waren speciaal voor 
het gebruik met de rouleau bedoeld.52 De rouleau werd aangedreven door een 
stoommachine, die vermoedelijk bij de inrichting van de fabriek in Leiden 
was geïnstalleerd.53 

In de eerste jaren maakte het bedrijf grote winsten op de leveranties aan de 
NHM, maar na 1840 liep dit snel terug. Ondanks de grote winsten werd er 
nauwelijks geïnvesteerd in verbeteringen of nieuwe machines. Bij de overna
me door Driessen en Van Wensen verweten deze de vorige eigenaar, baron 
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Van den Berghe, dat hij de gehele winst in effekten had belegd: 
"Van 1835 tot 1846 zijn er van de enorme Winsten, naagenoeg geene Sommen be
steed tot aankoop of verbetering van gereedschappen, de mislukte Role persmachi
ne en de Scheermachine afgerekend, zodat van 1835 tot 1846 de groote winsten 
de ambitie der eigenaaren, om vooruit te gaan, had uitgedoofd ... "53 

Met de 'role persmachine' bedoelde men waarschijnlijk een apparaat om ko
peren rollen te graveren. 

Bij de overname werkten er nog maar 32 personen in het bedrijf. Onder de 
energieke leiding van de nieuwe direkteur, Louis Driessen, kwam de produk
tie echter al weer spoedig op gang. Dit gold zowel voor de produktie met de 
rouleau als met de hand.54 In 1847 kocht men een kleine stoomketel. Boven
dien kocht men op een veiling gereedschappen van Ten Sande. Deze was vroe
ger samen met Van Ael bedrijfsleider geweest bij De Heyder, maar hij was om
streeks 1842 voor zichzelfbegonnen. Ook Ten Sande was afhankelijk van de 
NHM voor orders, maar hoewel hij enkele jaren aan de NHM leverde, was 
de hoeveelheid veel te klein om een drukkerij te laten draaien.55 

De zaken gingen zo voorspoedig dat in 1849 aanzienlijk werd geïnvesteerd 
in nieuwe machines. Zo kocht men o.a. een driekleurige perrotine van Tour
don & Co voor ruimf800, een vierkleurige perrotine, een indigomolen, een 
pers en een rakelslijpmachine tezamen voor f24 79, een eenkleurige perrotine 
voor f800 en drie stoomketels voorf3000,- .56 In 1851 schafte men nog een 
zeskleurige drukmachine aan voor J 480 en bovendien was er sprake van ver
anderingen in een rouleaudrukmachine voor ruim vierhonderd gulden. Uit 
de beschrijving valt niet te achterhalen of het hier ging om veranderingen aan 
de nieuwe of aan de oude rouleau. 

De produktie met de drie perrotines kwam al snel op gang; zij overtrof de 
produktie van de rouleau van begin af aan.57 In het begin van de jaren vijftig 
produceerde men de drie perrotines zo'n 18.000 stukken per jaar, wat per ma
chine een produktie van een iets minder dan vijftig meter per uur inhield. De 
produktie van de rouleaux lag een stuk lager. In dezelfde periode werden ge
middeld 5000 stukken met de rouleau gedrukt, wat een produktiviteit van 
tussen de 35 en de 40 meter inhield (onder de voorwaarde dat er één rouleau 
in gebruik was; bij twee machines was de produktiviteit slechts de helft). 

De produkten, die men maakte, waren onder andere chitsen, mignonetten, 
korenblauwe doeken, paarse doeken, patna's, dekens en spreien en verschil
lende soorten batikdoeken. Vooral de chitsen en de produkten voor de bin
nenlandse markt, zoals meubelstoffen en spreien, werden met de rouleau en 
de perrotine gedrukt. Ook de receptuur moest worden uitgebreid en aange
past.58 

Een ander verschil met de voorgaande periode was dat men niet meer uit
sluitend aan de NHM leverde, maar ook eigen afzetkanalen zocht. Binnen en
kele jaren vormden de leveranties aan de NHM nog maar een klein deel van 
de totale omzet. Deze groeide voortdurend en bereikte een voorlopig hoogte
punt in 1861, toen de omzet ruim 900.000 gulden bedroeg; de winsten waren 



INTRODUKTIE KATOENDRUKMCHINE 151 

ook zeer aanzienlijk.59 Een brand in 1861 verwoestte een groot deel van de 
drukkerij. De Heyder was evenals Prévinaire een typisch voorbeeld van een 
gemengd bedrijf: naast een omvangrijke handdrukkerij beschikte De Heyder 
over zowel rouleau(x) als perrotines. Een belangrijk gedeelte van de expansie, 
die het bedrijfin de jaren vijftig doormaakte, werd echter met behulp van de 
perrotines gerealiseerd. 

3.5 Van Vlissingen & Co 
Bij de start van de nieuwe fabriek in 1846 door de jeugdige Pieter Fentener 
van Vlissingen was er een perrotine in het bedrijf aanwezig.60 In het begin 
drukte men vooral eenvoudige dessins met weinig verschillende kleuren. Op 
de tentoonstelling in Delft in 1849 zond men o.a. paarse doeken, rouwdoeken, 
korenblauwe doeken, waarvan enkele met rood en groen, en fantasie doeken. 
Bij het paarse doek staat vermeld: 

"Gedrukt met de perrotine, hetgeen gewoonlijk bij anderen met de rol of rouleau ge
schiedt, en geverwd met zeeuwsche meekrap, waaraan men anders de eigenschap, 
om deze kleur voor te brengen, niet toeschrijft, waarom men ook buitenlands, ter 
verkrijging van deze schoone nuance, avignonsche krap bezigt".61 

Voor zover bekend heeft men in de jaren vijftig bij Van Vlissingen & Co alleen 
met de perrotine en met de hand gedrukt. Wel ging men tot de aanschaf van 
verschillende stoomketels en -machines over: in 1851 werd een stoomketel 
aangeschaft, hetjaar daarop gevolgd door een tweede en door een stoomma
chine van 6 pk. Ook het produktie-assortiment werd uitgebreid; vanaf 1852 
wierp men zich ook op het namaken van batiks.62 Op enkele kleine leveranties 
na onderhield Van Vlissingen geen contacten met de NHM. Men had eigen 
handelsagenten op Java. 

De produkten gingen overigens niet alleen naar Indië. In de periode van 
1856 tot 1860 werden ongeveer even veel stukken voor de binnenlandse 
markt als voor Indië gedrukt, namelijk ruim 20.000.63 In 1860 en vooral in 
1861 nam de produktie voor de Indische markt sterk toe; dit hing ongetwij
feld samen met sterke verbetering van die markt, zoals ook uit de leveranties 
via de NHM tot uiting kwam.64 Opmerkelijk is wel dat de stukken voor Indië 
gemiddeld ruim tien gulden waard waren, terwijl die voor de binnenlandse 
periode slechts ongeveer f7,50 bedroeg. 

Voor de periode 1852 tot 1861 kunnen de produktiekosten van Van Vlissin
gen worden vergeleken met die van De Heyder. De omvang van de produktie 
van beide bedrijven was van een vergelijkbare grootte.65 Ook maakten beide 
bedrijven dezelfde produkten. De vergelijking tussen de aantallen arbeiders 
is moeilijker. Voor de Heyder bestaan geen preciese gegevens; het schommel
de in het midden van de jaren vijftig rond de 300 en liep eind jaren vijftig op 
tot boven de vierhonderd, maar dit is inclusief de turksroodververij.66 Bij Van 
Vlissingen werkten in 1855 176 arbeiders en in 1861 237. Tabel6.3 geeft voor 
de beide bedrijven weer welk percentage de verschillende kostenfactoren van 
de totale produktiekosten uitmaakten. Het gaat hierbij alleen om de bij het 
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Tabel 6.3 Vergelijking van de samenstelling van de produktiekosten bij De Heyder (H) 
en Van Vlissingen & Co (V) van 1852-1861 in percentages.• 

Verfwaren Loon Brandstof Onkosten 
Jaar H V H V H V H V 

1852 52 52 27 32 6 2 15 14 
1853 53 51 28 31 5 3 14 15 
1854 49 26 8 15 
1855 53 55 23 32 10 5 14 8 
1856 53 56 22 32 9 4 16 8 
1857 54 57 26 30 7 3 13 10 
1858 54 59 25 31 6 6 15 10 
1859 49 58 28 30 6 4 17 8 
1860 55 55 28 32 4 4 13 9 
1861 56 54 29 33 3 4 13 9 

I. AlO en All, tabel 2. 

drukken gemaakte kosten; de kosten van de katoen vallen hier niet onder. Wat 
direkt opvalt is de grote mate van overeenstemming: de kosten van de verfwa
ren vormden het belangrijkste bestanddeel van de totale kosten, namelijk 
meer dan 50%. Het aandeel van de lonen bij De Heyder lag iets lager, terwijl 
de kosten voor de steenkool zeker in het begin iets hoger waren. Door de 
Zuid-Willemsvaart beschikte Van Vlissingen & Co over uitstekende aanvoer
routes voor steenkool uit Duitsland en België. Niet bekend is wat men precies 
tot de onkosten rekende. In 1852 en 1853 vielen bij Van Vlissingen ook de 
intrest op het kapitaal onder de onkosten. Bij De Heyder werd dit niet meege
rekend bij de kosten, maar ingehouden op de winst. De belangrijkste conclu
sie, die men hieruit kan trekken, is dat de verschillende geografische ligging 
weinig invloed had op de kostenstruktuur van de beide bedrijven. In tegen
stelling tot de andere drukkerijen, die in de jaren vijftig weinig succesvol ope
reerden slaagden De Heyder en Van Vlissingen & Co erin hun bedrijven in 
deze periode aanzienlijk uit te breiden. De financiering hiervan kon moeite
loos met de behaalde winsten worden gerealiseerd. 

4 Rou/eau qf perrotine? 

Bij de introduktie van de katoendrukmachines in Nederland heeft de NHM 
een doorslaggevende rol gespeeld. De grote fabrieken, die in Haarlem en Lei
den verrezen, hadden allen de beschikking over rouleaudrukmachines; deze 
werden bovendien aangedreven door stoommachines. Hiermee deed tussen 
1833 en 1835 de gemechaniseerde katoendrukkerij zijn intrede in Nederland. 
De fabrikanten en de geschoolde arbeiders waren uit het buitenland afkom-
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stig, terwijl ook de machines werden geïmporteerd. De belangrijkste motiva
tie voor de fabrikanten was de door de NHM gegarandeerde afzet van pro
dukten in Indië. Ook de drukkerij in Kralingen was afhankelijk van de NHM. 
Dit bedrijf werkte op een kleinere schaal en maakte geen gebruik van stoom
machines. In Kralingen probeerde men de produktie te mechaniseren met be
hulp van de perrotine. In de jaren dertig konden de fabrikanten dankzij de ge
garandeerde opdrachten van de NHM hun bedrijven aanzienlijk uitbreiden. 
Omstreeks 1840 konden de Nederlandse katoendrukkerijen wat betreft het 
aantal drukmachines dan ook wedijveren met bedrijven in België en Zwitser
land. De crisis van 1840 betekende echter een grote terugslag voor het mecha
niseringsproces. 

Elk bedrijf reageerde anders op de gewijzigde omstandigheden. Het meest 
passief was de handelwijze van de eigenaar van De Heyder. Deze was niet be
reid om in zijn bedrijf te investeren en liet zijn drukkerij binnen enkele jaren 
verlopen. In Kralingen ging het door andere oorzaken al in 1836 mis; Van Sil
levoldt stelde zich daarna ermee tevreden om het bedrijf op kleine voet voort 
te zetten. Het grootste gedeelte van de produktie bleef men aan de NHM leve
ren, de rest werd in het binnenland afgezet. Wilson had de beschikking over 
een grote produktiecapaciteit, die onbenut bleef. Hij klaagde voortdurend bij 
de NHM over de geringe omvang van de orders, die hij van hen kreeg. Zijn 
bedrijf dreef in deze periode echter vooral op de blekerij. 

Prévinaire daarentegen zette ook tijdens de moeilijkere jaren de mechanise
ring van het bedrijf voort. Hij hield zich in tegenstelling tot de andere fabri
kanten ook zelf aktiefbezig met het ontwerpen van nieuwe en het verbeteren 
van bestaande machines. Omdat hij zich gespecialiseerd had in het turksrood
verven en -drukken en later ook in het imiteren van batiks, was hij beter in 
staat om in de concurrentie met de Engelse en Zwitserse fabrikanten overeind 
te blijven. Bovendien profiteerde hij van de wisselende conjunctuur: in de ja
ren vijftig maakte de markt voor turksrode produkten een hausse door; toen 
dit op het einde van de jaren vijftig terugliep trok de markt voor bedrukte 
doeken aan. 

De meest succesvolle drukkerijen in deze periode waren De Heyder onder 
de nieuwe leiding en Van Vlissingen. Beide bedrijven begonnen in 1846 klein 
en maakten vijftienjaar lang een periode van ononderbroken groei door. Zij 
waren niet meer afhankelijk van de NHM, maar zorgden voor hun eigen af
zetkanalen. De basis van hun succes lag ook in de toepassing van de perrotine 
in plaats van de rouleau. Voor een kleinschalige produktie was de perrotine 
dan ook zeer geschikt. De kosten, die aan de koperen rollen en het graveren 
hiervan, waren verbonden, maakten grote oplagen van bepaalde dessins 
noodzakelijk. Bovendien was het moeilijk zo niet onmogelijk om op deze 
markt van massa-artikelen met de Engelse produkten te concurreren. De Ne
derlandse drukkerijen opereerden echter op verschillende, veelal kleine mark
ten, die ieder hun eigen produkten vereisten. Dit werd in de hand gewerkt 
door het feit dat de goederen voor Indië veelal in consignatie werden geleverd. 
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De onzekerheid over de verkoop van de geproduceerde doeken maakte een 
grote produktie van een bepaald dessin onaantrekkelijk. 

Dit betekende overigens niet, dat de rouleaux weer verdween; op een be
perkte schaal werden op de rouleaus vooral artikelen voor de binnenlandse 
markt geproduceerd, zoals meubelstoffen. De kennis en ervaring, die men 
met deze machines had opgedaan ging hiermee niet verloren. Maar toen de 
steun van de NHM grotendeels wegviel en de bedrijven op eigen kracht 
moesten zien te overleven, was de perrotine beter geschikt dan de rouleau 
voor de mechanisering van het katoendrukken. De situatie in Nederland 
kwam daarmee overeen met die in de omringende landen, waar de perrotine 
tussen 1840 en 1860 op grote schaal werd toegepast. 



VII 

DE MECHANISERING VAN HET KATOENDRUKKEN 
TUSSEN 1860 EN 1920 

1 De positie van de Nederlandse drukkerijen in Europa 

Omstreeks 1860 was op het Europese continent voor de katoendrukkerij een 
mengvorm van gemechaniseerde en ambachtelijke produktiewijzen karakte
ristiek. Naast verschillende typen drukmachines, zoals rouleaus en perrotines 
bezaten de meeste bedrijven nog een uitgebreide handdrukkerij. De situatie 
in Nederland kwam overeen met die in de omringende landen. Onder invloed 
van de politiek van de NHM waren in Nederland verschillende rouleaus inge
voerd. Het wegvallen van gegarandeerde orders en de onaantastbare positie 
van de Engelse bedrijven op de markt van massa-artikelen, hadden tot gevolg 
dat de Nederlandse drukkerijen zich gingen toeleggen op de kwalitatiefbete
re produkten. Voor deze kleinschaligere produktie was de perrotine ook in 
technisch opzicht beter geschikt. Tussen 1840 en 1860 vond de perrotine op 
grotere schaal toepassing dan de rouleau. De Heyder & Co en Van Vlissingen 
& Co, die in deze periode voornamelijk met de perrotine produceerden, be
haalden uitstekende resultaten. 

Na 1860 veranderde de situatie. De technische problemen, die de verdrin
ging van de handdruk en de perrotine door de rouleau in de weg hadden ge
staan, werden geleidelijk opgelost. Als gevolg hiervan verdwenen eerst de 
perrotine en later ook de handdruk uit de katoendrukkerijen. Omstreeks 
1900 werd nog slechts in enkele streken van Europa, zoals Voralberg in Oos
tenrijk, Rusland en het kanton Glarus in Zwitserland, met de hand gedrukt. 
In Nederland echter werd nog op grote schaal met de hand gedrukt. Ook de 
perrotine werd hier nog toegepast. 

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit een voorbeeld is van de achter
stand in industrieel opzicht, die Nederland in de vorige eeuw had ten opzichte 
van zijn verder ontwikkelde buurlanden. Het vasthouden aan de oude am
bachtelijke druktechniek lijkt erop te wijzen, dat de Nederlandse drukkerijen 
de technische ontwikkeling niet goed volgden, dat de ondernemers niet eco
nomisch rationeel te werk gingen. Kort samengevat: de situatie in de Neder
landse drukkerijen wekt een indruk van achterlijkheid. 
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De werkelijkheid was, zoals altijd, veel gecompliceerder. Daarom beschrij
ven we in paragraaf twee de belangrijkste technische ontwikkelingen, zoals 
die door een Nederlandse fabrikant werden waargenomen. Bij hetzelfde be
drijf, De Heyder, maakte men bovendien regelmatig een vergelijking tussen 
de kosten, die aan de verschillende wijzen van drukken waren verbonden. De
ze kostenvergelijkingen worden in paragraaf drie behandeld. 

De uitkomst laat zich raden: een gemechaniseerde produktie levert immers 
altijd goedkopere produkten dan handwerk. Dan blijft de vraag, waarom de 
handdrukkerij zich in Nederland wist te handhaven. Aan de hand van de ont
wikkeling van de katoendrukkerij van De Heyder en van de andere drukke
rijen wordt getracht hierop een antwoord te geven. Het mechaniseringspro
ces bij De Heyder behandelen we in paragraaf vier. De vergelijking met de an
dere Nederlandse bedrijven vindt plaats in de laatste paragraaf. 

2 De opmars van de rouleaudruk 

De opmars van de rouleaudruk, die in Engeland al vanaf 1840 was begonnen, 
zette op het Europese continent na 1860 in. De perrotine werd in de meeste 
textielcentra in snel tempo verdreven door de rouleau. In de drukkerijen in 
de Elzas, waar op het einde van de jaren vijftig nog 65 perotines in gebruik 
waren, was dit aantal omstreeks 1870 al gedaald tot slechts negen.1 Dit werd 
gedeeltelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van nieuwe rouleaudrukma
chines, die steeds meer kleuren tegelijk konden drukken, tot twintig kleuren 
toe. Mede door de mogelijkheden, die de nieuwe synthetische kleurstoffen 
boden, ging men ertoe over steeds meer kleuren te drukken in plaats van de 
combinatie van drukken en verven, die van oudsher gebruikelijk was. Het be
lang van een afzonderlijke roodververij ofblauwververij voor de katoendruk
kerij nam hierdoor voor de meeste bedrijven af. 

De rouleaudrukwerd ook voor nieuwe toepassingen geschikt gemaakt. Dit 
gold met name voor een van de belangrijkste toepassingen van de perrotine. 
De perrotine was bijzonder geschikt voor het drukken van reserves. Na het 
bedrukken met een reserve werden de doeken bijvoorbeeld in de blauwverve
rij indigoblauw geverfd. Na verwijdering van de reserve en het eventueel in
vullen van de witte uitsparingen met andere kleuren ontstonden veelkleurige 
patronen op een blauwe achtergrond. Omdat de rouleau diepdruk was, moest 
de druk van de wals op de trommel veel groter zijn dan bij de reliëfdruk, waar
van de perrotine en de handdruk voorbeelden waren . De kleuren werden bij 
de rouleau dan ook veel meer door het doek heen gedrukt. Voor het drukken 
van reserves was dit niet gewenst. In de jaren zestig en zeventig slaagde men 
er in om ook reserves met de rouleau te drukken.2 

De eerste toepassingen signaleerde men bij De Heyder in het begin van de 
jaren tachtig. In het stalenonderzoek hield men nauwlettend de ontwikkelin
gen bij de concurrenten in de gaten: 
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en 

"Stalen 1 & 2 toonen ons, dat men te Manchester of misschien Glasgow ook reserve 
druk op Rouleau begint toe te passen."3 

"Eerste door ons bespeurde Machinale Malabar Shawls."• 

Ook van deze laatste veronderstelde men dat ze uit Engeland afkomstig wa
ren. Later bleken ze echter van de Haarlemsche Katoenmaatschappij afkom
stig te zijn. 

Voor bepaalde toepassingen, zoals bij het vervaardigen van batiks, was het 
noodzakelijk om het doek aan twee zijden te bedrukken. Hiervoor werd een 
speciale machine ontwikkeld, die de stof eerst aan de ene kant bedrukte en 
vervolgens aan de andere kant met hetzelfde patroon in spiegelbeeld. Deze 
duplexmachine stelde onder andere hoge eisen aan het graveren der walsen. 
Een speciale toepassing hiervan was het tweezijdig bedrukken van reserves. 
Hierop komen We in het volgende hoofdstuk terug. 

Een ander probleem voor de muleaudruk en in nog sterkere mate voor de 
perrotinedruk, was dat de afmetingen van de doeken en van de patronen, die 
men met de rouleau kon drukken, beperKt waren. In de lengterichting werd 
de afmeting van het patroon bepaald door de omvang van de wals, in de breed
terichting door de lengte van de rol. Op vele markten - met name buiten 
Europa - waren echter afwijkende afmetingen van de doeken of de patronen 
een vereiste. Deze werden dan ook lange tijd met de hand gedrukt. Gedeelte
lijk werden deze problemen opgelost door machines met langere of dikkere 
rollen te ontwikkelen. Ook in dit opzicht gaven de Engelse fabrikanten de 
toon aan. Voor de Indische markt begon men met het drukken van kindersa
rongs, die kleiner waren dan de sarongs voor volwasssenen, maar geleidelijk 
werden de mogelijkheden om ook grotere doeken met de machine te drukken 
uitgebreid. 

Een machine, die speciaal voor dit doel werd ontwikkeld, was de spring
rouleau. Het principe van deze machine was, dat één wals de dwarsrand druk
te en een tweede het middenstuk.5 Op het moment dat de rand gedrukt was, 
ging deze rol naar achteren en begon de tweede rol het middenstuk te druk
ken; vandaar de naam springrouleau. Bij doorlopende zijkanten was een derde 
rol vereist, die wel continu bleef drukken. Op het einde van 1891, aanvang 
1892 werden bij de LKM de eerste met een dergelijke machine gedrukte 
staaltjes gevonden. Het eerste betrof een staaltje Slendangs voor de Indische 
markt en het tweede een collectie Kanga's voor Oost-Afrika; bij de laatste 
werd al met vier rollen gedrukt.6 Een typisch voorbeeld hiervan, was de vol
gende analyse: 

"Sarongs. Blijkt te zijn Rouleaux druk, beide, zowel Rood als Wit (Rollen 41 inches) 
hoofd & interieur apart, dus springrollen."7 

Het was voor de fabrikant overigens vaak moeilijk om te achterhalen met 
welk type machine een doek was gedrukt: 

"Bijgaande stalen groote Rol Sarongs, die met de rol gedrukt waren & naar ons 
voorkwam met Groote rollen dus niet met de jumping machine"8 
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Hoewel de handdruk en de perrotine steeds meer door de rouleau werden ver
drongen, betekende dit niet dat de ontwikkeling van deze produktiemetho
den stilstond. Een belangrijke verbetering aan de perrotine was de invoering 
van de mechanische zelfstrijker. Hierbij werd, terwijl het drukblok op het 
doek werd gedrukt, een mechanisme in werking gesteld, dat de drukpap op 
het chassis gelijkmatig verdeelde. Hierdoor werd de strijker overbodig. Een 
perrotinedrukker kon op deze wijze meerdere machines bedienen. 

De breedte van het drukblok in de perrotine was slechts gering, maximaal 
25 cm. Om toch grotere dessins te kunnen drukken ontwikkelde men in ana
logie met de springwuieau de springperrotine. Deze machine kende slechts 
een beperkte verspreiding. De LKM was een van de weinige bedrijven, die 
springperroti nes gebruikte. Een beschrijving van deze machine, maakt duide
lijk hoe de machine werkte en voor welke toepassingen ze werd gebruikt: 

"Men kan de perrotine ook doen springen, dat wil zeggen, men drukt een kain bij
voorbeeld dan moet op het einde van de kain dus om de 140 I(nches) franje gedrukt 
worden, dan kan men de machine door raatjes die plaats waar de Kam moet komen 
open laten en de Kam later drukken, men kan dan ook deze machine om en om 
laten drukken, dan verkrijgt men 2 dessins verschillend."9 

Ook bij de handdruk deden zich nieuwe ontwikkelingen voor. Evenals bij de 
perrotine deed de mechanische strijker zijn intrede. Een andere vernieuwing 
was, dat men met de vormen van het drukblok experimenteerde. Zo werd men 
bij de LKM in 1889 geconfronteerd met een staaltje, dat met de hand was ver
vaardigd. Het opvallende aan dit staaltje was, dat de drukplaten niet zoals ge
woonlijk rechthoekig waren, maar aan een kant een golfpatroon vertoonde.10 

In een ander geval had men bij het drukken van de randen "l{an spiegeldoeken 
een ongebruikelijke plaatvorm gebruikt.11 Voor fijne motieven gebruikte men 
bij de handdruk van oudsher meestal koperen of messing stiftjes of bandjes. 
Des te opmerkelijker was het dat men bij de LKM concludeerde dat: 

"men voor Vloeizwart f0ne lijnen hoe langer hoe meer van hout gaat vervaardi
gen."t2 

De bezwaren, die aan de handdruk kleefden, worden geïllustreerd aan een 
analyse van imitaties van oude gordijnen uit Genua door de fabriek in Kralin
gen. De uitkomst was, dat men hiervoor maar liefst 60 drukvormen had ge
bruikt: vier voor het interieur en een voor de rand, wat bij het drukken van 
12 kleuren (inclusief invullen) 60 drukvormen noodzakelijk maakte.13 

Als gevolg van deze ontwikkelingen nam in de loop van de negentiende 
eeuw zowel bij de hand-, perrotine- als rouleaudruk de produktiviteit toe. Ta
bel 7.1 geeft hiervan een overzicht. De produktiviteit van de perrotinedrukker 
was zelfs groter dan die van de rouleaudrukker, hoewel de produktiviteit van 
de rouleau zelf veel hoger was. Men trachtte overigens ook bij de rouleaudruk 
het aantal arbeiders per machine te reduceren. 

Behalve de produktiviteit waren ook de kwaliteit en de prijs van de produk
ten van belang. Handdruk leverde over het algemeen een goede kwaliteit op. 
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Tabel 7.1 De vergelijking van de produktiviteit in aantal per uur gedrukte meters (jaar
gemiddelde) per machine en per arbeidskracht van handdruk, rou/eau en per
rotine.1 

Produktiewijze eind 18e eeuw 1830-1840 eind 19e eeuw 

Handdruk 1 druktafel met 2 arb. 2,5 6-7 
Per handdrukker 1,25 3-3,5 

Rouleau met zes arbeiders 270 350 
Per rouleaudrukker 45 58 

Perrotine met drie arbeiders 85-90 
Per arbeidskracht 28-30 662 

1. Bolliger, Beitrag, 56 en 57. 
2. Door de invoering van de mechanische zelfstrijker was één hulpkracht voor drie machines 

voldoende. 

De prijs lag echter een stuk hoger dan bij machinewerk: 
"Bijgaand dessin is met 2 platen gemaakt, een schets en een vulder. Dit geeft na
tuurlijk zeer mooi werk, maar is ook 1112 Cent per Sarong drukloon duurder"14 

en "Bij onderzoek kwam 't ons voor dat het Handdruk is en geen perrotine, dus zeer 
duur."15 

De met de rouleau gedrukte artikelen waren meestal goedkoper, maar lieten 
wat de kwaliteit betreft nogal eens te wensen over: 

"treurige eenkantige imitatie van onze prints."16 

en "dus bizonder goedkoop Rolartikel, waartegen met de Hand niet te concurreeren 
valt. Gelukkig is de doordruk zeer slecht, zoodat het artikel wel niet in de smaak 
der Natives zal vallen."17 

Was het machinale produkt echter ook kwalitatief van voldoende niveau, dan 
kwam men steeds tot dezelfde conclusie: 

"Hiertegen is natuurlijk met Handdruk & Verfprints niet te concurreeren."18 

Hoewel steeds meer artikelen met de rouleau werden gedrukt, bleef voor de 
handdruk nog wel een plaats weggelegd voor het invullen van met de machine 
bedrukte patronen. De Engelsen deden dit overigens vrijwel niet, maar de 
Zwitsers en Nederlanders daarentegen wel: 

"Haarlem drukt dus met 3 Rollen op de machine en later invullen." 19 

Een analyse van een Zwitserse machinale vervaardigde sarong: 
"Het hoofd was blijkbaar Rol & het interieur wellicht ook; doch de zijrand langs 
het Interieur was hand."20 

Daarnaast begon men ook in Azië in toenemende mate met blokken te druk
ken. In de kuststreek rond Madras, waar van oudsher met kleine stempels 
werd gedrukt, ging men er toe over om steeds grotere stempels te gebruiken. 
Dit leverde niet alleen op de Indiase markt maar ook op andere markten, zoals 
in Rangoon een steeds grotere concurrentie voor de Europese bedrijven op.21 
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Ook in Nederlands-Indië begonnen de inheemse producenten van batiks 
steeds meer met drukstempels vervaardigde doeken te maken om zodoende 
de Europese concurrentie het hoofd te kunnen bieden. 

Een heel nieuwe ontwikkeling deed zich vanaf de jaren negentig voor. Met 
handdruk was het onmogelijk om volkomen regelmatig bedrukte doeken te 
vervaardigen. Hoewel men ernaar streefde om hiervoor een oplossing te vin
den en men hierin ook soms slaagde22, was aan verschuivingen bij het rapport 
of aan het enigszins· buiten de lijnen vallen van bepaalde ingevulde kleuren, 
dat men met handwerk had te maken. Men ging nu proberen om machinaal 
het onregelmatige karakter van de handdruk te imiteren. Bij een analyse van 
een met geel bedrukt turksrood staaltje in 1894 bleek: 

"Vroeger meenden wij, dat het geel per Rouleaux was ingevuld; bij nadere be
schouwing bleek echter een vreemd verschijnsel. Het rapport van 't rood is 14 112 
of29 inches en nu verspringt de geele om de 29 inches steeds plotselingomeenige 
mi\lim(eter), zodat het ons voorkomt, datereene inrichting is, waardoor de werk
man precies bij den aanvang van 't Rapport, ad libitum zijne rol of wat het ook zij 
kan doen verspringen"23 

Later kwam dit ook bij andere artikelen zoals sarongs voor: 
"Bleken Machine spring Sarongs te zijn. In de Rand waren aanzetten te zien, mis
schien expres op de pentagraaf aldus gemaakt ter Imitatie Handdruk."24 

Deze imitatie-handdruk trof men in de vooroorlogse jaren vaker aan.25 Blijk
baar bestonden er afzetmarkten, waar men aan de onregelmatige, met de hand 
gedrukte artikelen de voorkeur gaf aan de regelmatige machinale goederen. 

3 De kostenvergelijkingen 

In december 1861 brak brand uit in de katoendrukkerij van De Heyder. Het 
bedrijf werd daarna opnieuw opgebouwd. In de eerstejaren na de brand werd 
alleen met de rouleau en met de hand gedrukt. Pas vanaf 1865 kwam de pro
duktie rp.et de perrotines weer op gang. In deze periode begon men ook met 
het maken van vergelijkingen tussen de kosten, die aan de verschillende pro
duktiemethoden waren verbonden. 

De eerste vergelijking dateerde nog van vóór de brand. Het ging hierbij om 
het drukken van veelkleurige chitsen met de perrotine en met de hand. De 
perrotinedruk was het voordeligste: het drukken van een stuk met geel kostte 
]3,45 met de perrotine enf 4,46 met de hand. Doeken met groen leverden een 
vergelijkbaar resultaat op. Een groot deel van het verschil werd veroorzaakt 
door het drukloon. Het handdrukloon bedroegf0,44, terwijl voor het druk
ken met de perrotine slechtsfO,OS werd gerekend.26 Het invullen van de kleu
ren groen en geel geschiedde overigens bij beide met de hand, zodat dit geen 
verschil maakte. De rest van het verschil kwam doordat de handgedrukte doe
ken met garancine werden geverfd, wat alleen aan garancine alf0,76 kostte 
en de andere ingrediënten ook nogf0,12, terwijl met de perrotine het rood, 
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rose en zwart werden gedrukt, wat een besparing van meer dan vijftig cent 
opleverde. De perrotinekleuren waren hierdoor echter wel minder van kwali
teit; ook de kleuren zullen niet geheel identiek zijn geweest. 

De calculatie van de druklonen bij de handdruk kwam als volgt tot stand. 
Voor elk artikel was nauwkeurig vastgesteld hoeveel het drukloon per doek 
bedroeg. Zo kostte bijvoorbeeld het drukken van de reserve voor de fantasie
kains 2 112 cent per doek. Uit elk stuk werden tien doeken gehaald, zodat aan 
de drukker per stukf0,25 moest worden betaald. Voor de lonen van de strij
kers telde men één derde extra, zodat het drukloon op f0,25 + f0,08 = f0,33 
uitkwamPOok voor het drukken met de perrotine of met de rouleau rekende 
men een vast bedrag per stuk. In het bovenstaande geval was dit vijf cent per 
stuk. Dit was het loon dat aan de perrotine- of rouleaudrukkers werd uitbe
taald; de arbeiders aan de machines werden echter niet per stuk uitbetaald. 
Afschrijving van machines en onderhoud vielen onder de generalia.28 In deze 
periode nam men hiervoor j1,00 per stuk. 

De eerste vergelijking tussen handdruk en rouleau in oktober 1866 betrof 
het bedrukken van turksrood geverfde doeken met verschillende kleuren. 
Voor de druk en gravures rekende menf1,00 per stuk voor het handdrukken 
enf0,20 voor de rouleau, waarvan de helft als drukloon aan de rouleau werd 
uitbetaald. Bij beide methoden werden dezelfde kleuren gebruikt; de rouleau 
verbruikte echter aanzienlijk minder drukpap dan de handdruk. De uitkomst 
van de calculatie was dat de bewerking met de hand f2,60 per stuk kostte te
genf1,28 met de rouleau.29 

In januari 1867 vond een zelfde vergelijking plaats. Ditmaal ging het om 
'Zwarte, Rode, Bruine en Gele doeken'. Voor het drukken met de hand werd 
ook hier veel meer berekend ([0,60 tegenf0,20), maar bij het rouleaudruk
artikel werd nadat de eerste twee kleuren waren opgedrukt, nog met de hand 
een absorbant opgedrukt. Een absorbant bevatte een beitsmiddel, bijvoor
beeld aluin.30 Na deze behandeling werden beide produkten met garancine 
geverfd. Voor het zwart en het rood werden in dit geval bij de handdruk ande
re recepten gebruikt dan bij de rouleaudruk; hierbij waren die voor de rouleau 
goedkoper. In het verfbad werd daarentegen bij de rouleaudruk weer meer 
garancine gebruikt. Het nettoresultaat was dat de bewerking met de rouleau 
per stukf3,07 kostte, terwijl de bewerking met de handf3,30 bedroeg.31 Het 
verschil was dus veel minder dan bij de vorige vergelijking. Bij beide calcula
ties waren staaltjes ingeplakt; deze calculaties werden dan ook na het drukken 
uitgevoerd. 

Enkele maanden werd perrotine- en rouleaudruk vergeleken. Het ging 
hierbij om het drukken van het artikellemenias; dit waren blauwe doeken met 
kleine witte figuurtjes. Om dit te bereiken drukte men eerst een zogenaamde 
mastiekreserve op het doek, waarna de doeken in een indigokuip werden ge
verfd.32 Het drukloon bedroeg bij beide machinesfO,lO. Het enige verschil 
in de calculaties was te vinden in de gebruikte mastiek. De mastiek, die men 
voor de perrotine gebruikte, was goedkoper, maar er werd ook een grotere 
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hoeveelheid van gebruikt, zodat het eindresultaat was, dat het drukken met 
de perrotine vier cent duurder per stuk was dan met de rouleau.33 Het drukken 
van reserves met de rouleau paste binnen de ontwikkelingen, die zich elders 
voordeden. Men maakte overigens geen opmerking over de kwaliteit van de 
met de rouleau gedrukte doeken, zodat het moeilijk is om te beoordelen wat 
de uitkomst van deze vergelijking was. 

Behalve mastiekreserves maakte men bij het imiteren van batiks ook ge
bruik van reserves, die voornamelijk uit was of hars bestonden. In dezelfde 
periode ondernam men pogingen om ook dit drukproces te mechaniseren; de 
kostencalculaties en -vergelijkingen, die men hierbij uitvoerde, komen in het 
volgende hoofdstuk aan de orde. 

Een heel andere vergelijking was die tussen de kosten, die voor de generaha 
in Engeland en bij De Heyder werden berekend. Waar deze gegevens vandaan 
kwamen vermeldde men niet. In Engeland bedroeg de post generaha bij een 
produktie van 1000 stukken per dag f0,43, terwijl bij De Heyder hiervoor 
J0,75 werd gerekend bij een viermaal zo kleine produktie. Bij de meeste stuk
ken werd voor de zekerheid voor de general ia overigens f 1,00 berekend.34 

Dat de uitkomst niet altijd voorspelbaar was, bewees een vergelijking tus
sen het drukken van doeken in de kleuren zwart, groen en wit met de rouleau 
en de perrotine. Het resultaat van de berekening was dat het drukken met de 
de perrotinef0,15 per stuk goedkoper uitkwam. Dit verschil was volledig te 
danken aan de absorbant, die bij de rouleau of duurder was of in grotere hoe
veelheden werd gebruikt; voor het drukken zelf werd hetzelfde bedrag gere
kend.35 

In dezelfde tijd bekeek men ook ofhet voordelig was om fantasie-kains met 
de perrotine te drukken. Zoals te verwachten was ook hierbij het drukloon 
voor het drukken met de hand aanzienlijk hoger dan wat voor het drukken 
met de perrotine werd berekend; bovendien werd in dit geval bij de perrotioe
druk minder rood en absorbant gebruikt. De totale bewerking kostte voor de 
perrotinef3,61 per stuk van 10 kaïns tegenf4,12 voor het drukken met de 
hand. Per kain bedroeg het verschil dus zo'n vijf cent. De patronen waren 
overigens niet geheel gelijk.36 

Een andere vergelijking betrofhet drukken van 'Satin Stripes' met de rou
leau en met de perrotine. Dit waren evenals de lemeniassen indigoblauwe 
doeken met witte figuren, die echter veel groter en gevarieerder waren dan 
bij de lemeniassen. Het verschil in kosten was weer minimaal en kon helemaal 
worden toegeschreven aan het feit, dat bij de perrotine meer absorbant werd 
gebruikt. De bijgevoegde stalen laten zien, dat het hierbij om verschillende 
motieven in hetzelfde genre ging. Het ging hierbij (en bij de andere vergelij
kingen) dus niet om één dessin, dat op twee verschillende manieren werd uit
gevoerd, maar om vergelijkbare patronen en produkten.37 

Vanafhet voorjaar van 1871 begon men met een nieuwe reeks vergelijkin
gen. In maart 1871 vond een tweetal vergelijkingen tussen perrotine- en 
handdruk plaats. Het voordeel van de perrotine was deze keer dat men daar-
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mee twee kleuren in één keer opdrukte en tegelijkertijd zuiniger met de kleu
ren omsprong, waardoor vooral een besparing in drukloon en iets minder in 
drukmiddel werd bereikt. De uitkomst luidde: met de perrotine f1 ,97 en 
f1,86 per stuk tegenf2,29 enf2,18 met de hand.38 Nog in dezelfde maand 
werd de proefherhaald voor het drukken van slendangs; het resultaat was het
zelfde, hoewel bij de perrotine de stukken aan elkaar genaaid dienden te wor
den en vervolgens weer losgemaakt. De uitkomst wasf2,80 bij de perrotine 
enf3,10 voor de handdruk. Van elk stuk konden 10 slendangs worden ge
maakt, zodat het verschil per slendang slechts 3 cent bedroeg.39 

Bij een ander soort slendangs viel de vergelijking tussen rouleau- en hand
druk verrassenderwijs in het voordeel van de handdruk uit: f3 ,40 voor het 
met de rouleau gedrukte stuk tegenf3,28 met de hand. Dit werd veroorzaakt 
door een aantal extra bewerkingen, die bij het drukken met de rouleau nodig 
waren. Ook was onduidelijk ofhet om precies hetzelfde artikel ging.40 De vol
gende vergelijking was in dit opzicht duidelijker. Het ging hierbij om het 
drukken van bruine wasbatik slendangs, waarbij de bruine kleur in het ééne 
geval met de hand werd gedrukt en in het andere met de rol. Bij beide staaltjes 
stond vermeld, hoe men te werk was gegaan. Bij de calculatie voor de hand
druk stond: 

"Bewerking: Ruw goed, alcalipassage, aan beide kanten schetsen, daarna vullen, 
blaauw verven, kraken en met de hand bedrukken met bruin."41 

De bewerking bij de rouleaudruk week enigszins af: 
"Ruw goed, aan beide kanten schetsen, zo grof mogelijk blaauw verven, invullen 
met was, tegelijk de plaatsen met was bedekken, die blaauw moeten blijven, kraken 
en 2x met de rouleau matteren m(et) bruin"P 

Uit de beschrijving wordt duidelijk, dat het om twee deels verschillende be
werkingen ging. Bij de tweede bewerking werd veel meer was gebruikt, die 
overigens in beide gevallen met de hand werd opgedrukt. Het drukken van 
het bruin met de rouleau was goedkoper (de standaardprijsf0,10 tegenf0,36 
met de hand). Ook de,bruine drukkleur was iets goedkoper, maar daar stond 
tegenover, dat de machine aanzienlijk meer drukpap gebruikte. De uitkomst 
van de totale calculatie was, dat het met de rol gedrukte doek J 5,20 kostte per 
stuk tegen de handgedrukte J 4, 76.43 

Bij een vergelijking van tjendies (imitatie van afbind- of ikattechnieken) 
waren ook de patronen precies hetzelfde. Het ging hierbij om combinaties van 
de verschillende druktechnieken. In het eerste geval werd de reserve en één 
kleur met de hand gedrukt en een andere kleur op de rouleau. In het tweede 
geval werden reserve en beitsmiddel tegelijkertijd op de perrotine gedrukt en 
de volgende kleur eveneens op de rouleau. Het drukken met de perrotine ver
eiste een duurdere reserve, waarvan bovendien nog veel meer werd gebruikt, 
zodat het duurdere handdrukloon volledig werd gecompenseerd. De uit
komst was dat de calculaties vrijwel op hetzelfde bedrag uitkwamen: f3,29 
per stuk voor de perrotine enf3,26 voor de handdruk.44 

De reeks vergelijkingen kwam in oktober 1873 voorlopig tot een einde. Het 
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ging hierbij om het drukken van bruine batikdoeken. Ook in dit geval was 
het patroon en een groot deel van de bewerking identiek: eerst werd een reser
ve opgedrukt (met de hand of met de machine), daarna werd in indigo geverfd 
en vervolgens werd de bruine kleur met de hand gedrukt. Het drukloon voor 
de rouleau bedroeg f0,15 en met de hand f0,42, terwijl ook de machine
reserve iets goedkoper en efficiënter was, zodat de totale kosten van de met 
de machine gedrukte doekenf0,30 per stuk goedkoper waren.45 

De belangrijkste verandering in de katoendrukkerij in het midden van de 
jaren zeventig was de introduktie van de synthetische alizarine. Bij De Heyder 
maakte men dan ook verschillende calculaties, waarin de kosten van het ge
bruik van synthetische alizarine werden vergeleken met die van garancine. Bij 
een aantal calculaties vergeleek men tevens rouleau- en handdruk.46 Het ging 
hierbij om het drukken van patna's, paarse doeken en netjesdoeken. Voor alle 
drie de soorten was de machinedruk veel goedkoper; dit was vrijwel geheel 
toe te schrijven aan de hogere loonkosten bij de handdruk. Het gebruik van 
de synthetische alizarine leverde echter alleen bij het drukken van patna's een 
aanzienlijk voordeel op. 

Een uitzondering op de regel, dat de loonkosten bij de handdruk altijd ho
ger waren dan bij de machinale druk, was het drukken van gele motieven op 
turksrode doeken. De druk van de absorbant met de hand kostte slechts 14 
cent, terwijl voor de rouleaudruk (incl. gravure) 15 cent werd gerekend. De 
machine werkte echter veel efficiënter; er werd slechts een derde van de hoe
veelheid absorbant gebruikt. De handdruk kwam uit op f1, 10 per stuk en de 
rouleau op f0,80, Maar dit vertrouwde men niet helemaal, gezien het com
mentaar: 

"Gewicht absorbant komt ons te gering voor; vroeger was de prijs voor 't drukken 
altijd f1.; hangt trouwens af van de patronen, gemiddeld :kunnen we op ft. 
rekenen."47 

Twee andere vergelijkingen tussen handdruk en rouleau maken duidelijk, hoe 
groot de verschillen konden zijn. Bij het drukken van roodbruine batik kaïns 
kwam uit de calculatie het bekende beeld naar voren, dat het drukken van de 
reserve met de machine goedkoper was: het totale verschil wasf3,85 per stuk 
voor de handdruk enf3,58 voor de rouleau. Bij beide staaltjes werden overi
gens daarna op de rouleau anilinezwart gedrukt, waarna met de hand het 
bruin werd ingevuld.48 Bij het drukken van chocoladekleurige batikdoeken 
werden twee kleuren tegelijkertijd gedrukt op de rouleau, wat een grote be
sparing ten opzichte van het handdrukken opleverde: f 1,89 tegen resp. 
f3,40.49 Het drukken van Indische nachtbroeken op de rouleau leverde daar
entegen maar weer een relatief gering voordeel op.50 

Na 1880 nam het aantal kostenvergelijkingen tussen de verschillende pro
duktiemethoden sterk a( In 1888 maakte men op aanvraag van een Engelse 
agent een calculatie voor zogenaamde Nankingdoeken. Als men deze op de 
rouleau drukte, dan kwam men op een kostprijs voor het drukken vanf1,07 
per stuk uit. Gezien de geringe omvang van de (eventuele) order besloot men 
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om ook een calculatie voor handdruk te maken; in dat geval kwam men iets 
hoger uit, namelijk op f 1 ,20. In beide gevallen was de prijs van de doeken veel 
te hoog om te kunnen concurreren.51 

De laatste vergelijking vond voorlopig in 1900 plaats. Het ging om het 
drukken van blauwwitte shawls. De blauwe kleur werd niet meer geverfd, 
maar in een keer opgedrukt. Als kleurstof gebruikte men hiervoor alizarine
blauw. De opmerkelijke uitkomst van de calculatie was, dat de handdruk één 
cent per stuk goedkoper was. Dit kwam omdat men bij de handdruk veel min
der kleurstof verbruikte. Dit compenseerde niet alleen de hogere loonkosten, 
maar ook de hogere kosten die bij de handdruk voor de general ia in rekening 
werden gebracht.52 

Uit het overzicht van de artikelen, waarvoor een kostenvergelijking werd 
gemaakt, blijkt dat het om het overgrote deel om artikelen voor de Indische 
of andere buiten-Europese markten ging. Een uitzondering hierop waren de 

Tabel 7.2 Overzicht van de kostenvergelijkingen tussen de kosten van de bewerking bij 
handdruk, perrotinedruk en rou/eaudruk bij De Heyder 1859-1900; kosten 
in guldens per stuk van 24 yards. 

Artikel Jaar Handdruk Perrotine Rou! eau 

Veelkleurige chitsen 1859 4,46 3,45 
Turksrood bedrukt 1866 2,60 1,28 
Veelkleurige doeken 1867 3,30 3,07 
Lemenias 1867 3,31 3,27 
Bruine batikdoeken 1868 5,52 4,75 
Veelkleurige doeken 1869 1,28 1,43 
Fantasie-kains 1869 4,12 3,61 
Sateens 1870 1,80 1, 73 
Tjendies 1871 2,29 1,97 
Fantasie prints 1871 2,18 1,86 
Slendangs 1871 3,10 2,80 
Slendangs 1871 3,28 3,40 
Was batik slendangs 1872 4,76 5,20 
Tjendies 1873 3,26 3,29 
Bruine batikdoeken 1873 3,32 3,02 
Patna's (alizarine) 1877 3,25 2,19 
Paarse doeken (alizarine) 1877 2,77 1,87 
Netjesdoeken (alizarine) 1877 3,01 2,49 
Geel op turksrood 1880 1,10 0,80 
Imitatie chocolade batik 1880 3,40 1,89 
Roodbruine batikdoeken 1880 4,16 3,58 
Indische nachtbroeken ± 1880 4,35 4,03 
Nanking-doeken 1888 1,20 1,07 
Blauwwitte shawls 1900 2,27 2,28 
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Afbeelding 14. Calculatie gemaakt bij De Heyder. De rechterkolom geeft een vergelij
king tussen de kosten van twee bruine drukkleuren. De nieuwe methode was geïntro
duceerd door de colorist Lejeune, die daarvoor bij Van Vlissingen & Co werkte (zie 
ook hoofdstuk 8). 

netjesdoeken, die in het binnenland werden afgezet. Eenvoudige motieven, 
zoals chitsen, mignonetten, meubelstoffen en dessins voor de Europese markt 
komen hierin niet voor. Deze werden zeker na 1860 allemaal machinaal ge
drukt. 

Het zwaartepunt van de vergelijkingen lag in de jaren rond 1870; na 1880 
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kwam een rechtstreekse vergelijking vrijwel niet meer voor. De perrotine 
werd zowel met de handdruk als met de rouleau vergeleken. Over het alge
meen was perrotinedruk goedkoper dan handdruk en vergelijkbaar met rou
leaudruk. Uit andere calculaties valt op te maken dat met de perrotine vooral 
reserves werden gedrukt. Na 1870 kwam de perrotine vrijwel niet meer voor 
in de vergelijkingen. 

De meeste vergelijkingen hadden betrekking op handdruk en rouleaudruk. 
Op één uitzondering na, namelijk het drukken van geel op turksrood, was het 
drukloon van de rouleau veel lager dan het loon, dat aan de handdrukkers 
moest worden uitgekeerd. In dat ene geval betrof het een enkelvoudige be
werking. De voordelen van de machine kwamen pas bij meerkleurendruk 
goed tot zijn recht, omdat het drukloon gelijk bleef, terwijl bij de handdruk 
elke kleur afzonderlijk gedrukt en dus ook moest worden betaald. De kosten
voordelen ten gevolge van het drukloon werd echter in verschillende gevallen 
enigszins gecompenseerd doordat de machine een duurdere of iets meer 
drukpap gebruikte. In dit geval waren de kostenverschillen veel geringer, ja, 
in een enkel geval was rouleaudruk hierdoor duurder dan handdruk. 

De algemene tendens was echter, dat rouleaudruk goedkoper tot veel goed
koper was dan handdruk. Op grond van deze vergelijkingen, mag men dan 
ook verwachten, dat de handdruk geleidelijk werd vervangen door rouleau
druk. De vraag is nu of dit vervangingsproces ook werkelijk plaatsvond. Om 
hierop een antwoord te kunnen geven bekijken we de ontwikkeling van de 
drukkerij tussen 1860 en 1920. 

4 De ontwikkeling van de katoendrukkerij van De Heyder 

De schade bij de brand in 1861 was aanzienlijk. Van de drie perrotines bleef 
niet veel over. Bij een taxatie van de restwaarde van de machines werd de waar
de van de eenkleurige perrotine, die voor ]900 op de balans stond, slechts op 
j50 geschat. Van de vierkleurige perrotine met een waarde vanf2000 was 
nog maar ]375 over, van de driekleurige perrotine bleefvan een waarde van 
]880 f 40 over. Ook van de rouleau van ]543 bleef slechts een fractie over: 
]80. De zesenzestig handddruktafels werden volledig afgeschreven.53 

Al vóór de brand had men bij de Engelse machinefabrikant Mather & Platt 
een vierkleurige roldrukmachine gekocht. Bij deze machine werd een hori
zontale stoommachine geleverd, die alleen voor de aandrijving van deze druk
machine diende. De totale kosten, inclusief accesoires, bedroegen] 6529. Het 
lot van deze machine tijdens de brand is niet bekend.54 Bij een volgende taxatie 
werd deze vierkleurige rouleau niet meer vermeld. 

Hoewel de verzekering een aanzienlijk bedrag uitbetaalde, leden de beide 
vennoten toch een fors verlies. Door de grote winsten van de jaren vijftig was 
men echter zelf in staat dit op te vangen en de wederopbouw zelf te financie
ren. Bovendien waren de vooruitzichten uitstekend, waardoor men besloot 
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om het bedrijf op een grotere schaal voort te zetten. In het jaar van de brand 
was men al met de bouw van een eigen weverij begonnen. Deze weverij ver
vaardigde vooral doeken, die voor het drukken geschikt waren. Een belang
rijk deel van de produktie ging dan ook naar de eigen drukkerij. Op deze leve
ringen berekende men een winstpercentage van 4% . 

De produktie kwam in 1862 weer aarzelend op gang. De omzet van de 
drukkerij, die voor de brand in de buurt van een miljoen gulden kwam, steeg 
vanaf 1863 weer snel.55 In dat jaar werd ook een grote winst op de rekening 
van de drukkerij geboekt, namelijk ruimf160.000. Deze winst werd echter 
vooral gebruikt om het kapitaal van het bedrijf te verhogen van 4 tot 6 ton. 
Hierdoor boekte de drukkerij in 1864 een verlies van 50.000 gulden. In dat
zelfdejaar werd ook voor meer danf30.000 in machines geïnvesteerd. In de 
volgende vier jaren werden nog eens voor meer dan 40.000 gulden machines 
aangeschaft. In 1866 en 1867 boekte men zeer goede resultaten. De omzet 
steeg tot bijna anderhalf miljoen; de winst die men hierop behaalde was zo'n 
10% van de omzet. In deze jaren steeg vooral de produktie met de rouleau
drukmachines. 

Vanaf 1868 daalde de omzet echter snel; tot 1871 maakte het bedrijf een 
diepe crisis door; in 1869 en 1870 werdeer zware verliezen geleden. In de 
volgende vier jaren ging het weer beter, maar deze opleving was van korte 
duur. In deze periode vond ook de boedelscheiding tussen Driessen en Van 
Wensen plaats. De familie Driessen wilde Van Wensen uitkopen. Hiervoor 
was het noodzakelijk om de waarde van het bedrijf te taxeren. In 1874 be
schikte De Heyder over 3 rouleaux, waarvan een tweekleurige ([5000,- ), 
een tweekleurige, die aan twee kanten drukte ([9000,-) en een zeskleurige 
([7000, - ). Bovendien beschikte men nog over een eenkleurige perrotine 
([500,-) en een vierkleJJrige ([1500). De handdrukzalen bevatten in totaal 
87 grote en 38 kleine druktafels (waarde resp.f2958 en 336).56 Deze machines 
waren dus in de jaren zestig aangeschaft. Dit verklaart tevens waarom men 
juist in 1866 begon met het maken van de verschillende kostenvergelijkingen. 
De meeste vergelijkingen vonden bovendien in de moeilijkejaren rond 1870 
plaats. Het ligt voor de hand, dat men trachtte door kostenredukties het re
sultaat te verbeteren. 

Na enkele voorspoedige jaren in het midden van de jaren zeventig werd in 
1879 een nieuw dieptepunt bereikt. In datjaar overleed ook Heinrich Dries
sen, een zeer vermogend man. De verdeling van zijn bezittingen onder de kin
deren maakte het onder andere mogelijk, dat het kapitaal van De Heyder werd 
uitgebreid tot 1.100.000 gulden. Ook een belangrijk deel van de winsten uit 
deze jaren werden in het bedrijf geïnvesteerd. Tot 1885 gingen de zaken weer 
voorspoedig. Opmerkelijk was dat men vanaf1880 niet meer in machines in
vesteerde en ook geen bedragen meer hiervoor afschreef. Vanaf 1864 had men 
jaarlijks 2 112% van de waarde van de machines afgeschreven, zonder dat dit 
overigens in een vermindering van de waarde van de machines op de balans 
in rekening werd gebracht. In 1876 verhoogde men dit percentage zelfs tot 
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5%. Na de grote investeringen van de jaren zestig vonden alleen van 1877 tot 
1879 nog investeringen van enige omvang plaats. 

Omstreeks 1883 bezocht de Gentse textielfabrikant Voortman De Heyder; 
hij gaf een beschrijving van de Leidse fabriek. Bij De Heyder waren in die tijd 
188 handdrukkers en invullers in dienst, verdeeld over 4 zalen.57 Voortman 
maakte melding van 2 mechanische strijkers, die door een drijfriem werden 
aangedreven. Hoewel de kosten van de strijker ([0,25 per dag) werden 
bespaard, waren de voordelen niet erg groot, aangezien de mechanische strij
ker meer drukpap verbruikte en bovendien niet zo goed was voor de meer fij
ne dessins. De Gentse fabrikant besteedde speciale aandacht aan de rouleau
drukmachine, die de stof aan beide zijden bedrukte. De reserves echter, die aan 
twee kanten dienden te worden opgebracht, werden met de perrotine ge
drukt; hiervoor had men twee perrotines.58 

In 1886 overleed Willem August Driessen, mede-eigenaar van De Heyder. 
Voor de regeling van de erfenis werd opnieuw een taxatie gemaakt van de 
waarde van de machines. De zeskleurige rouleau van Mather & Plath met. 
drukrollen van 40 inches werd inclusief horizontale dubbele stoommachine 
geschat op f 6.000, de tweekleurige duplexmachine voor een lengte van 128 
cm en eveneens inclusief horizontale dubbele stoommachine op J 4.300, de 
rouleau voor twee kleuren met rollen voor 50 inches inclusief,f 5000, - . Op
merkelijk is, dat de tweezijdig drukkende rouleau in vergelijking met de ande
re machines zoveel minder waard was geworden. Een verklaring hiervoor kan 
zijn, dat de andere machines waren vervangen of dat men er veranderingen 
in had aangebracht om er bijvoorbeeld bredere of grotere stukken mee te kun
nen drukken. Daarnaast had men een driekleurige Mather & Plath aange
schaft, waarop zowel stukken met een breedte van 40 als 32 inches konden 
worden gedrukt. Ook beschikte men over drie perrotines, twee voor 4 kleu
ren, die tweezijdig drukten; dezen waren respektievelijk f2400 en f2500 
waard waren, en een éénkleurige, die men op J 1200 taxeerde. Hieruit kan men 
opmaken, dat men het perrotinebestand had vernieuwd en uitgebreid.59 

Het overlijden van Willem August was de aanleiding om het bedrijfin een 
naamloze vennootschap om te zetten. Volgens de statuten van de NV werd 
jaarlijks 5% van de waarde van de machines afgeschreven; in tegenstelling tot 
in de voorgaande periode werd dit wel in een vermindering van de waarde van 
de machines tot uitdrukking gebracht. De aanvangsjaren van de nieuwe NV 
waren moeilijk. In het tweede jaar leed de LKM verlies, maar vanafhet daarop 
volgende jaar ging het beter. De produktie groeide tot zo'n 200.000 stukken 
per jaar. Vooral de. produktie van de handdrukkerij steeg. In het midden van 
de jaren tachtig was deze tot minder dan 30.000 stukken per jaar gedaald. In 
1896 produceerde men driemaal zoveel. Dit kwam ook tot uiting in het aantal 
handdrukkers. Bij de aanvang van de NV had men ongeveer 50 handdrukkers 
in dienst; tienjaar later was dit aantal meer dan verdubbeld. Voor het aantal 
strijkers gold hetzelfde. 

Ook de ontwikkeling van de muleaudrukkerij verliep voorspoedig. In het 
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begin van de jaren negentig had men behoefte aan een machine met extra bre
de rollen. Men slaagde erin om een van de bestaande machines zodanig te ver
anderen, dat hiermee ook extra brede doeken konden worden gedrukt.60 Aan
gezien de vier roldrukmachines in die periode volop werk hadden, ging men 
enkele jaren later over tot de aanschaf van een nieuwe machine.61 Aan deze 
rouleaus werkten ongeveer twintig mensen. Dit stak scherp aftegen het aantal 
arbeiders, dat de drie perrotines bediende. Lange tijd werden de perrotines 
door slechts één arbeider bediend, eventueel bijgestaan door een hulpje. Pas 
toen de produktie ruim boven de 10.000 stukken per jaar steeg, kreeg de per
rotinedrukker assistentie. Het gevolg was, dat hoewel de produktiviteit van 
de perrotines een factor tien lager lag dan van de rouleaus, de produktiviteit 
per arbeider van een vergelijkbare grootte was. 

Deze voorspoedige periode kwam abrupt tot een einde, toen in 1897 de 
drukkerij voor de tweede maal afbrandde. Na de brand werd een vijftigtal 
handdrukkers naar Haarlem gestuurd om restanten van orders voor Zanzibar 
te drukken. De LKM leverde hiervoor de katoen en de gravures. Na het afwer
ken van deze opdracht nam de HKM deze drukkers tijdelijk in dienst.62 Deze 
vorm van wederzijdse hulpverlening was overigens heel'gebruikelijk in de 
vorige eeuw.63 

Ook nu werd de fabriek weer groter en ruimer opgebouwd. De produktie 
was in 1899 weer op het normale peil. Tot het uitbreken van de eerste wereld
oorlog produceerde men meer dan 200.000 stukken jaarlijks. De omzet steeg 
geleidelijk tot boven de anderhalf miljoen gulden per jaar. De ontwikkeling 
van de winst bleefhier echter bij achter. In de periode voor de eerste wereld
oorlog keerde men slechts viermaal een dividend van 5% of meer uit. De an
dere jaren werd of niets uitgekeerd, of zeer weinig, waarbij 1901 en 1907 tot 
1911 zeer slechte jaren waren.65 In deze tijd trok men het bestaansrecht van 
het bedrijf herhaaldelijk in twijfel. 

De produktie van de handdrukkerij bleef in de jaren voor de eerste wereld
oorlog op peil. De positie van de handdrukkers werd echter bedreigd, toen 
er in augustus 1902 een staking uitbrak onder de drukkers van Kangadoeken 
(voor Oost-Afrika) voor betere arbeidsvoorwaarden. Na zes weken gingen de 
stakers weer aan het werk zonder iets bereikt te hebben. Het gevolg was dat 
de directie maatregelen nam: 

"Ten gevolge dier staking heeft de directie met goed gevolg Cangas op de perrotine 
laten drukken, die ook de binnenranden zoude kunnen drukken, die thans nog met 
papier genaaid worden; de prijs dezer machine is RM 8800,- Echter zal deze zaak 
nog grondig onderzocht worden alvorens tot aankoop over te gaan. Ook is een an
der Canga-dessin op Rouleau gegraveerd."66 

Het ging hierbij om een springperrotine. Bij een gewone perrotine moesten 
bepaalde gedeelten, zoals in dit geval de binnenranden bij het drukken worden 
afgedekt en later met de hand ingevuld. Met de springperrotine kon het gehe
le dessin in één keer op de perrotine worden gedrukt. Men besloot daadwer
kelijk over te gaan tot de aanschaf van een dergelijke perrotine, waarbij de di
rectie opmerkte: 
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"dat de constructie van een dergelijke machien nog geheel zoo was als voor 50 ja
ren."67 

Enkele maanden kon men al het resultaat tonen: 
"De directie brengt ter tafel op de Perrotine gedrukte shawls, waardoor menig 
handdrukker overbodig zal worden en zal men er toe moeten overgaan een i gen van 
hen te bedanken, tegeen wel hard is, doch waaraan niets kan veranderd worden"68 

Hoewel de situatie er voor de handdrukkers somber uitzag, waren er ook 
lichtpuntjes: 

"Overigens is er niet veel werk voor de handdrukkers; hoewel van Baker juist dezer 
dageneene groote order is ontvangen (i: 1000,-) voor handdruk genres, die goed 
betaald worden. i.t.t. het zeer slechte Africa-werk."69 

Op dezelfde vergadering, waar men de resultaten van de proeven liet zien, 
deelde men mee, dat men in Bangkok een nieuwe markt voor het handdruk
artikel had gevonden?0 Enkele jaren later had de handdrukkerij weer volop 
werk: 

"zoodat de drukkers niet meer in hun verdiensten zijn gelimiteerd."71 

Blijkbaar had men niet gekozen voor het ontslaan van handdrukkers, maar 
hield men de drukkers, die tenslotte geschoolde vakkrachten waren, in dienst; 
verminderingen in de afzet werden opgevangen door het aantal stukken, dat 
elke drukker mocht drukken, te beperken. Vanaf 1900 daalde inderdaad de 
produktie van de handdrukkerij, hoewel de produktie zich nog steeds op een 
hoog niveau handhaafde. Omdat het aantal drukkers en strijkers boven de 
tweehonderd bleef, daalde de produktiviteit van de handdrukkers enigszins.72 

Na 1906 steeg de produktiviteit weer. 
Het gebruik van perrotines was in die jaren een zeldzaamheid geworden. 

Dit bleek ook, toen men bij de LKM enkele jaren later overwoog om een 
springperrotine aan te schaffen: 

"Zeer tot haar leedwezen is de eenige firma die deze machines maakt, opgedoekt 
(Hummel te Berlijn) en heeft geen opvolger, zoodat men reparaties zelf zal moeten 
bewerkstelligen en geen nieuwe zal kunnen aanschaffen. Waar het bedrijf speciaal 
voor Rangoon van deze machines afhangt, is dit een onaangenaam iets. Geen enke
le andere machinefabriek in Duitschland heeft de modellen van deze fabriek willen 
overnemen, daar men er geen toekomst in zag."73 

Toen men echter in 1911 een tweede springperrotine wilde kopen "ter rempla
ceering van eene oude niet springende machine"74, bleek dit mogelijk te zijn 
bij de firma Haupold uit Chemnitz. Ook deze machine werd speciaal voor het 
Rangoonwerk gebruikt. Dat deze perrotines een goed produkt opleverden, 
blijkt uit imitaties door andere fabrikanten: 

en 

"Machinale Haarlem Canga's in imitatie van onze springperrotinedessins ge
maakt."75 

"'tEerste is een Imitatie onzer Cangadrukken, waarbij de ongelijkheden der Perro
tine geheel zijn geïmiteerd."76 

De belangrijkste reden voor het gebruik van perrotines bij De Heyder was dat 
van bepaalde dessins alleen kleine aantallen kon worden gedrukt. Dit hing 
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nauw samen met het feit dat veel van dit werk voor de export werd geprodu
ceerd en in consignatie werd uitgezonden. Tot 1904 werd ongeveer de helft 
van de totale omzet in consignatiegoederen geboekt. Daarna zakte dit percen
tage en vanaf 1912 bedroeg het aandeel nog maar ruim 10%. Men wilde ook 
liever helemaal afstappen van het consigneren van goederen: 

"Directeuren deelen mede, dat door het niet consigneeren het werk der Perrotine 
zeer schaarsch wordt, doch meent men het nog eenigen tijd te moeten aanzien, daar 
terugkeer tot het consignatiesysteem geen goeden indruk zou maken."77 

De relatie tussen het gebruik van de perrotineen het consignatiesysteem komt 
hierin duidelijk naar voren. Na een kortstondig herstel in het begin van de 
oorlog daalde de produktie van de perrotines gestaag. 

Vooral na 1906 maakte het bedrijf een moeilijke periode door. De direktie 
probeerde op verschillende manieren uit het dal te komen .. Zo begon de LKM 
ook in opdracht van andere fabrikanten te drukken; tot dan toe had men altijd 
zelf de doeken gekocht, bewerkt en weer verkocht. Op deze manier kon men 
de machines aan de gang houden: 

"Afzet Zanzibar stokt, gelukkig heeft zij (de dir. gv) voor de breede rouleaux een 
remplaceerd artikel gevonden in het drukken der Molton dekens der firma Van 
Heek & Co te Enschedé."78 

De omzet, die men met het drukken van deze dekens behaalde, steeg tot 1914 
aanzienlijk tot bijna 10% van de totale omzet. Omdat het hierbij slechts om 
de veredeling ging in tegenstelling tot de andere produkten, waarbij ook de 
waarde van de doeken werd meegerekend, was deze loondruk in feite nog be
langrijker. 

Het was daarom niet verwonderlijk, dat men bij de LKM probeerde spe-
ciaal hiervoor een machine te ontwerpen: 

"De dir. F.Dr. heeft naar aanleiding van eenige gegevens doot den heer L.Driesen 
in Engeland verzameld een nieuwe drukmachine uitgevonden speciaal voor de
kens en heeft daarover de firma Mather & Plath geraadpleegd, die het idee zal uit
werken. Wanneer de zaak levensvatbaar is zoude men daardoor een enorm groote 
besparing worden verkregen bij het drukken der dekens, hetgeen nu juist zoo no
dig is omdat de quantiteit dekens steeds toeneemt en men daardoor de machines 
niet voor ander werk kan gebruiken."79 

Er werd een machine geconstrueerd en de eerste proeven hiermee verliepen 
succesvol. Het enige probleem was dat de dekens op een andere wijze geruwd 
moesten worden. Felix Driessen ging naar Van Heek & Co om over dit pro
bleem te praten.80 Men kwam tot overeenstemming en enkele maanden later 
volgde een proef in het groot, die eveneens succesvol verliep: 

"De tijden zijn er echter niet naar hieraan verder door te werken, hoofdzaak is, dat 
het principe goed is gebleken."81 

Weer enkele maanden later meldde men dat: 
"de machines, waarop de dekens aan twee kanten tegelijk zijn gedrukt wordt nu 
in orde gemaakt voor een proef om wasdruk aan twee kanten te maken?'82 

Er werden overigens ook dekens met de hand gedrukt, maar hieraan kwam 
tijdens de oorlog een einde. Van Heek & Co schreef de LKM: 
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"de ontvangen handdrukdekens geven geen voldoening, zoodat hierop geen ver
dere orders te verwachten zijn."83 

Men schakelde over op de perrotine, zodat ook deze weer een nieuwe toepas
sing kreeg.84 Daarom ging men in 1916 over tot de aanschafvan een derde 
springperrotine.85 

Een andere mogelijkheid om uit de problemen te komen was om nieuwe 
- meer winstgevende - produkten te gaan vervaardigen en andere, weinig 
winstgevende artikelen te laten vallen; de commissarissen van de LKM dron
gen bij de direktie aan om hier werk van te maken. In eerste instantie voelde 
de direktie hier niet voor, maar onder druk van de omstandigheden ging zij 
overstag: 

"Men heeft nu wederom een nieuw idee en zal trachten dat geöctrooieerd te krij
gen, waaraan dan veel verdiend zoude kunnen worden."86 

Helaas was het resultaat: 
" .. dat het patent of liever octrooi op de jongensblouse niet is verleend, doch zal 
men nu het artikel zonder octrooi gaan exploiteeren."87 

De directie weet de oorzaak van de problemen aan de slechte kwaliteit van de 
produkten van de LKM. Men vergeleek de eigen artikelen met die van de con
currenten, vooral met Van Vlissingen & Co. In 1909 kwam men tot de conclu
sie dat men niet zo goed werkte als in Helmond.88 De situatie was echter niet 
voor alle produkten zo slecht: 

"Als een lichtpunt merkt de directie op, dat de Shawls, die men voor de firma Han
sing drukt, geprefereerd worden boven die van Helmond, omdat zij uitgevoerd 
worden in enkel zwart, eene kleur, waarin Helmond niet die force heeft, die men 
hier erin heeft weten te verkrijgen door een goed recept en door goede ventilatie 
der bovendrukzaal."B9 

Maar al enkele maanden later was Felix Driessen tot de overtuiging gekomen, 
"dat wij niet zulk goed werk afleveren als onze Helmondsche concurrenten, zoodat 
men alles in het werk zal moeten stellen om het fabrikaat te verbeteren. Overal in 
den lande wordt het fabrikaat van Helmond geprefereerd en slechts wanneer men 
concessies in den prijs maakt kan men ons goed verkoopen."90 

Omdat dit vooral voor de produkten voor de binnenlandse markt gold, stelde 
de direktie voor: 

"dat het zaak zal zijneene nieuwe drukmachine aan te schaffen en tevens eene ge
heele reorganisatie in de kleurkamer te brengen, die op eene andere plaats ver van 
stoffige plafonds meer tot haar recht zoude komen, zoals trouwens ook de firma 
Van Vlissingen er eene heeft."91 

Maar alle verbeteringen hadden nog niet het gewenste resultaat, gezien het 
feit dat een belangrijke afnemer, de Waal, ook in Helmond bestellingen deed.92 

Een laatste mogelijkheid was het verhogen van de produktiviteit. De ge
middelde produktie van een rouleaudrukmachine lag tussen de 180 en de 200 
stukken per dag, wat een produktie van 400 tot 440 meter per uur betekende.93 

De maximale snelheid van de rouleau bedroeg aan het begin van de eeuw 10 
meter per minuut, dus 600 meter per uur.94 De rest van de tijd werd verloren 
door het wisselen der walsen95, het in rapport brengen, het oplossen van pro-
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biemen e.d. Hoewel de totale produktiviteit van de machines niet noemens
waardig steeg, gold dit wel voor de produktie per arbeider, die in jaren tachtig 
en negentig tussen de zeventig en tachtig meter per uur schommelde, maar 
later opliep tot een gemiddelde rond de 120 meter per uur na 1910.96 Deze stij
ging was vooral te danken aan een vermindering van het aantal rouleaudruk
kers bij een gelijkblijvend of zelfs toenemend aantal drukmachines. 

Een normaal haalbare produktie voor een perrotine was zo'n 60 stukken per 
dag, wat ongeveer 130 meter per uur was.97 Dit werd echter op geen stukken 
na gehaald: 

"Zoo bijv. loopt de Rouleaux voor de dekens tussen 12 en 1 uur door, waardoor 
veel tijd, kleur enz. wordt bespaard, ook de perrotines lopen nu door en blijkt bij 
berekening, dat die machines absoluut te geringen productie van nog rhinder dan 
50% opleveren, zoodat het zaak is ook daar het stukwerk in ,te voeren."9 8 

Ook in de handdrukkerij voerde men veranderingen door. Het aantaljeugdi
ge strijkers daalde als gevolg van de invoering van de nieuwe Arbeidswet in 
1912. De directie trachtte dit op te vangen door een kind twee bakken in plaats 
van één te laten bedienen. Hiervoor betaalde men dan f2,25 per week, terwijl 
dit tevorenf1,50 per bak bedroeg.99 Met de hulp van een Belgische timmer
man slaagde men erin om een efficientere wijze de handdrukplaten te maken 
"zoodat die ons thans ongeveer een vierde kosten van vroeger en bleek daaruit 
ten duidelijkste de groote lijntrekkerij van onze eigen timmerlieden."100 

De eerste oorlogsjaren werden gekenmerkt door een grote onzekerheid. 
Men had moeite om aan voldoende grondstoffen te komen. Ook de export 
werd steeds meer belemmerd. Noodgedwongen legde men zich vooral toe op 
de produktie voor het binnenland. Ook werden doeken, die voor de export 
waren geproduceerd in Nederland tegen zeer winstgevende, prijzen verkocht. 
De omzet bereikte ondanks een gedaalde produktie in 1917 en 1918 rekord
hoogten. Door deze ontwikkelingen werd vooral de produktie in de hand
drukkerij en met de perrotines getroffen, omdat hiermee artikelen voor de ex
port werden geproduceerd. 

De kostenvergelijkingen tussen de verschillende produktiemethoden we
zen in de richting van een geleidelijke vervanging van de handdruk door de 
rouleau. De perrotine kwam na 1870 vrijwel niet meer voor de in de vergelij
kingen. De geschiedenis van de drukkerij heeft laten zien, dat de LKM perro
tines bleef gebruiken; de ontwikkeling van de perrotine stond ook niet stil. 
Ook bleefhet bedrijfbeschikken over een omvangrijke handdrukkerij. Uit 
een overzicht van de produktie valt dan ook maar één conclusie te trekken: 
er was van een vervanging van de perrotine en de handdruk door de rouleau 
geen sprake! Tot 1920 wisten de hand- en perrotinedruk zien te handhaven.101 

Tot de brand in 1861 was de perrotinedruk belangrijker dan de rouleau
druk. Deze situatie veranderde na de wederopbouw; de rouleau overvleugel
de de perrotine. Het duurde tot 1865 voordat men weer met perrotines begon 
te drukken. Tot 1900 fluctueerde het aantal per jaar gedrukte stukken tussen 
de 3.000 en de 30.000. Vanaf de eeuwwisseling tot aan de eerste wereldoorlog 
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lag de produktie rond de 40.000 stukken. Daarna zakte de produktie met de 
perrotine geleidelijk terug; deze trend zette zich na de eerste wereldoorlog 
versterkt door. 

De produktie met de rouleaudrukmachines kwam direkt na de nieuwe start 
weer op gang. Tot 1867 groeide de produktie tot zo'n 85.000 stuks per jaar. 
In de periode tot 1900 schommelde het aantal geproduceerde stukken rond 
de 60.000, met als uitschieter naar beneden een produktie van slechts 25.000 
stukken in 1869. Na 1900 steeg de produktie tot rond de 90.000 stukken. Top
jaren waren 1905 en 1906, 1912 en 1913 en op het einde van de eerste wereld
oorlog. 

Het aantal met de hand gedrukte stukken was voortdurend vergelijkbaar 
met de produktie van de rouleaudrukmachines. In de eerste jaren na de brand 
en in de jaren zeventig overtrof de produktie van de handdruk regelmatig die 
van de rouleaus. In de jaren tachtig volgde een sterke terugval, die echter weer 
werd gevolgd door een bloeiperiode in de jaren negentig. De absolute uit
schieter was een produktie van meer dan 100.000 stukken in 1900. Pas vanaf 
het einde van de eerste wereldoorlog zette een sterke daling in.102 

Uit deze ontwikkelingen blijkt dat men de handdruk en de perrotinedruk 
voor bepaalde toepassingen bleef gebruiken, omdat de hiermee vervaardigde 
artikelen hun eigen afzetmarkten hadden. Na de aanschafvan nieuwe druk
machines in de jaren zestig vond er een afbakening plaats tussen de verschil
lende druktechnieken. In dit licht moeten vooral de kostenvergelijking wor
den gezien. Op de Europese markt was van concurrentie niet lang sprake; 
binnen korte tijd werd de produktie voor deze markt geheel met de rouleau 
vervaardigd. 

Op de buiten-europese markten lag de situatie anders. Van deze markten 
was de Indische markt lange tijd veruit de belangrijkste. Op deze markten 
werden vooral allerlei soorten batikdoeken afgezet. Door hun afwijkende pa
tronen en afmetingen waren deze lange tijd het domein van de handdrukkerij. 
Hoewel ook hier de muleaudruk oprukte, wist de handdruk zich te handha
ven. Er ontstonden afzonderlijke handdrukgenres, waar men het handdruk
effekt juist waardeerde. De handdruk kon zich dus mede handhaven, omdat 
zij een ander produkt maakte dan de machinaal vervaardigde produkten. 

Bij de perrotine lag de situatie enigszins anders. De markten waren hetzelf
de als bij de handdruk. Zo was in een latere periode vooral de markt in Ran
goon en in enkele streken van Afrika voor de perrotinedruk van belang. Deze 
produkten konden zeker na 1880 ook met de rouleau worden vervaardigd. De 
hoeveelheden die men van een bepaald dessin op die markten kon afzetten, 
waren echter veel kleiner dan bijvoorbeeld op de Europese markt; bovendien 
was het aantal verschillende patronen veel groter. Ook de organisatie van de 
afzet werkte een kleinschalige produktie in de hand. Het consignatiesysteem 
betekende in essentie een onzekerheid voor de fabrikant over de resultaten van 
de produktie: men verkocht de goederen niet direkt aan een afnemer, maar 
men moest wachten tot de goederen door een handelaar waren verkocht. Deze 
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combinatie van beperkte oplages van grote aantallen verschillende patronen 
en het consignatiesysteem zorgden ervoor dat men de bij de LKM ervoor 
koos om perrotines te blijven gebruiken. In hoeverre de handdruk en de per
rotine ook in de andere Nederlandse drukkerijen nog werden toegepast, be
handelen we in de volgende paragraaf. 

5 De Heyder en de andere Nederlandse katoendrukkerijen 

In de jaren vijftig waren De Heyder en Van Vlissingen & Co vooral door de 
toepassing van perrotines zeer succesvol. In de jaren zestig verschoofbij De 
Heyder het zwaartepunt van de perrotine naar de rouleaudruk. Bij Van Vlis
singen & Co. geschiedde hetzelfde. Men besloot om naast de twee perrotines 
een rouleau aan te schaffen. In 1861 werd bij Mather & Plattin Engeland de 
eerste rouleaudrukmachine besteld.103 In 1864 werd een machine, hoogst
waarschijnlijk een rouleau, gekocht speciaal voor het drukken van zakdoeken 
(foulards) en op het eind van de jaren zestig werd het machinepark verder uit
gebreid; met de nieuwe machines werden vooral meubelstoffen gedrukt.104 

De handdrukkerij bleef echter belangrijk. In 1864 werkten in het bedrijf24 7 
mannen, van wie 102jonger dan 19 jaar waren en 16 vrouwen, van wie 10 
jonger dan 19. Het overgrote deel van de jongens was strijker (84), evenals 4 
meisjes. Hetjongste kind was zevenjaar oud. Van de mannen waren 61 arbei
ders handdrukker, 30 in passer, 4 roldrukker, 2 perrotinedrukker en 26 verver. 
De vrouwen vervulden functies als vouwster en opmaakster.105 

De jaren zestig waren voor het bedrijf zeer succesvol. Van 1873 tot 1879 
verkeerde het bedrijfin de problemen en werd er verlies geleden. De fabrikan
tenJan Matthijsen en Pieter Fentenervan Vlissingen (3) be~ekenden, dat het 
voordeliger was om de produktie uit te breiden, waardoor het aandeel van de 
onkosten per produkt zou kunnen dalen, dan op de onkosten te bezuinigen. 
De voorwaarde hiervoor was wel, dat men meer zou moeten kunnen verko
pen. Hierin slaagde men en vanaf 1880 was het bedrijf weer winstgevend. De 
gunstige ontwikkeling werd abrupt afgebroken door de grote brand in sep
tember 1883. De schade aan machines en gebouwen bedroeg zo'n vier ton; 
een van de machines, die verloren was gegaan, was een gloednieuwe zeven
kleurige rouleau.106 

Een deel van het personeel, voornamelijk handdrukkers, ging tijdelijk in 
Kralingen werken.107 De eerste jaren na de wederopbouw bleef de omvang 
van de handdrukkerij zeer beperkt. Er waren slechts een twintigtal hand
drukkers in het bedrijf werkzaam, die vooral de verschillende soorten batik
doeken drukten. Later groeide dit aantal weer. Dit kwam ook tot uiting in 
de omzet.108 In 1883 was bijna de helft van de omzet van rond de een miljoen 
gulden voor Oost-Azië bestemd; na de brand zakte dit percentage tot rond 
de dertig procent. Vooral de afzet in het binnenland werd steeds belangrij
ker; deze steeg van ruim veertig procent in de jaren tachtig tot de helft in 
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Afbeelding 15. De handdrukkerij van Van Vlissingen & Co omstreeks 1900. De jongens 
waren de strijkers, hulpjes van de handdrukkers, die zorgden voor een goede verdeling 
van de drukpap in de bakken rechts. 

Afbeelding 16. De wuieaudrukkerij van Van Vlissingen & Co omstreeks 1900. 
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de jaren negentig. Het restant werd op de Europese markt afgezet. 
Over het geheel genomen opereerde Van Vlissingen & Co op dezelfde 

markten als De Heyder. In Leiden zag men dan ook het Helmondse bedrijf 
als de belangrijkste concurrent. Men volgde de ontwikkelingen in Helmond 
en bij de andere concurrenten op de voet. Zo constateerde men dat Van Vlis
singen steeds meer artikelen met de rouleau ging drukken. Hieronder vielen 
bijvoorbeeld batikprints: 

"met rol gedrukt, waarschijnlijk v. Vl(issingen), die zich dus ook op dit gebied 
schijnt te gaan bewegen."l09 

Verder drukte Van Vlissingen ook doeken voor India met de rouleau: 
"Deze 2 rollen zijn door de Graaf geleverd en volgens hem de eenigen, die hij aan 
Helmond heeft geleverd, afmeting 52/72."110 

De Helmondse fabriek breidde zijn produktiepakket steeds verder uit. Vanaf 
ongeveer 1908 begon men naar West-Afrika te exporteren11 \ terwijl men bij 
deLKMover de binnenlandse markt opmerkte: 

"Van Vlissingen schijnt alle genres te willen maken, die hier in 't land geïmporteerd 
worden."112 

Dit leidde ook tot een uitbreiding van de fabriek: 
"De firma van Vlissingen heeft alweder eene nieuwe drukmachine voor het druk
ken van meerkleurige foulards besteld, zoodat die firma ons dus met groote spron
gen overvleugelt, ook al door enermen bijbouw van een nieuwe moderne verve
rij!'11J 

Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van de omzet. Bij de LKM stagneerde de 
omzet rond de 1,4 miljoen gulden. In dezelfde periode groeide de totale omzet 
van Van Vlissingen & Co tot meer dan drie miljoen gulden. Dit verschil weet 
men in Leiden vooral aan de betere kwaliteit van de Helmondse produkten. 

Een andere concurrent van de LKM was de katoendrukkerij, die in de jaren 
zestig in Kralingen was opgericht. Deze fabriek had de beschikking over zo
wel een driekleurige perrotine als over een rouleau.114 Een tarieflijst met de 
druklonen voor de verschillende handdrukartikelen laat zien, dat men in die 
periode dezelfde produkten maakte als De Heyder. Voor elk artikel stond 
hierin aangegeven, hoeveel het drukloon bedroeg. Hierbij werd rekening ge
houden met de breedte van het doek, met de lengte en met de kleur of reserve, 
die werd gedrukt. Bovendien maakte men een onderscheid tussen het druk
ken van het doek en het invullen van al met andere kleuren bedrukte doeken. 
Er bestonden maar liefst 89 verschillende tarieven voor het drukken en 62 
voor het invullen! 

Van Sillevoldt en zijn nieuwe vennoot Kesting kochten de restanten van het 
afgebrande bedrijfin 1871 op. Deze vennootschap werd later omgezet in NV 
de Kralingsche Katoenmaatschappij. De KKM had een vergelijkbaar produk
tiepakket als Van Vlissingen en de LKM. De handdrukkerij bleefbestaan, wat 
bleek uit de opname van de handdrukkers van Van Vlissingen in het bedrijf 
in 1883. Terwijl men bij de LKM Van Vlissingen als de belangrijkste concur
rent zag, met wie men graag prijsafspraken wilde maken, had men van de 
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KKM een veellagere indruk. Toen bijvoorbeeld de firma Tschudy uit Glarus 
aan de LKM rollen te koop aanbood, vond men die in Leiden veel te duur. Bo
vendien ontbraken bepaalde nieuwe dessins. De rollen kwamen uiteindelijk 
in Kralingen terecht.11S 

Ook over de jaarlijkse collecties van de KKM was men niet al te goed te 
spreken, hoewel men zich telkens verbaasde over de grote omvang.116 Op een 
reis naar Roemenië met de bedoeling om een nieuwe markt te vinden kwam 
de direkteur van de LKM, Felix Driessen, de Kralingse concurrent tegen: 

"Het is wel opmerkenswaardig dat toevallig de heer KestingJr. ook tegelijkertijd 
daar was; een bewijs dus, dat het hen ook niet zeer voorspoedig gaat, daar de ere
cliettoestanden in dat land niet zeer goed zijn."117 

Roemenië werd overigens voor de LKM een belangrijke afzetmarkt. Over de 
ontwikkeling van de KKM is weinig bekend. Uit het bovenstaande valt op 
te maken, dat het met het bedrijfin deze periode niet al te voorspoedig ging. 

Voor een deel werd dit veroorzaakt door de opkomst van nieuwe concur
renten, vooral in Twente. Een van de eerste bedrijven, die zich daar ook met 
het drukken bezig ging houden was de firma Gerh. Jannink & Co. Deze be
gon in het midden van de jaren negentig met het drukken van drills, een 
patroon met strepen, dat vooral in zwart en blauw werd uitgevoerd. Bij de 
eerste produkten, concludeerde men bij de LKM nog datJannink weliswaar 
goedkoper was, maar ook minder in kwaliteit.118 Een volgende vergelijking 
van prijzen leverde als resultaat op, dat Jannink leverde voor f11,75 (zwart) 
en f12,75 blauw, Van Vlissingen resp. f11,88 en f12,88 en de LKM resp. 
f 12,25 enf 13,25. In het geheim leverde de LKM echter voor dezelfde prijzen 
alsJannink.119 Deze handelwijze werd echter al spoedig ook door de anderen 
overgenomen. Jannink verlaagde voortdurend de prijzen, wat bij de LKM 
de opmerking ontlokte: 

" 't is dus een schunnig prijsje & kan daarvoor geen drukkerij werken."120 

Voor het bedrukken van deze artikelen werden ook nieuwe machines aange
schaft. Zo zag Felix Driessen op een veiling in Düsseldorf, datJannink twee 
oude rouleaudrukmachines kocht, "zoodat de concurrentie van den Achter
hoek er niet minder op zal worden."12 1 

Op een voorstel van een van de commisarissen van de LKM om met Van 
Vlissingen te gaan samenwerken, legde direkteur Driessen uit, dat dit toch 
niets zou worden, omdat de artikelen niet uniform waren en er bovendien nog 
meer concurrenten waren: Kralingen, Jannink, Gebr. van Heek, Menko, 
Roessingh, Hedeman enz.122 De concurrentie werd vooral op de Europese 
markt uitgevochten; het ging hierbij om eenvoudige patronen, die met de 
rouleau werden gedrukt. De firma's Roessingh uit Enschedé en Ankersmit uit 
Deventer produceerden ook voor de niet-Europese markten. Ankersmit be
zat een kleine handdrukkerij, die echter rond de eeuwwisseling werd opge
heven. Tien jaar later bouwde men een geheel nieuwe drukkerij, waar men 
muleaudruk met handdruk combineerde. Roessingh bezat verschillende per
rotines; Roessingh was hiermee waarschijnlijk de enige fabrikant naast de 
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LKM, die deze machines nog tot in de jaren twintig van deze eeuw gebruikte. 
Onder de concurrenten van de LKM nam Prévinaire een speciale plaats in. 

Prévinaire bezat in de jaren vijftig het grootste machinepark van de Neder
landse katoendrukkerijen; het merendeel hiervan stond echter stil. Het bedrijf 
wist zich dan ook vooral te handhaven door haar roodververij. Daarnaast spe-
cialiseerde Prévinaire zich in het imiteren van batiks. 

1 

Prévinaire leverde lange tijd vrijwel uitsluitend aan de NHM. Later kwa
men er nog enkele andere afnemers bij. Toen Voortman op zijn Hollandse reis 
ook de Haarlemsche Katoenmaatschappij, de voortzetting van Prévinaire, be
zocht, vermeldde hij dat Prévinaire slechts met vier handelaren zaken deed; 
de produktie was telkens voor een heeljaar vastgelegd. Een van de afnemers 
bood zelfs aan om de gehele produktie voor vijfjaar op te kopen, maar Prévi
naire zei, dat hij zich niet verder wilde vastleggen.123 De HKM produceerde 
uitsluitend voor de buiten-europese markten; in dit opzicht verschilde het 
bedrijf van alle andere Nederlandse drukkerijen. 

In de jaren tachtig maakte het bedrijf overigens een zware crisis door. In 
1860 waren er in het hele bedrijf, inclusief de weverij, ruim 800 arbeiders 
werkzaam. Dit aantal zakte in de volgende jaren tot rond de 550, maar na 
1875 ging het snel bergafwaarts. De weverij werd in 1887 verkocht en iets 
later werd de roodververij gesloten. In 1894 waren er nog maar 157 arbeiders 
over.t24 

Desondanks bleef de HKM wat betreft de mechanisering van de produktie 
in Nederland vooroplopen. De HKM volgde de ontwikkelingen van de En
gelse fabrikanten op de voet. Regelmatig doken in de stalenboekjes van de 
LKM produkten van de HKM op, die met de rouleau waren gedrukt. Over 
een rolsarong, waarbij de eerste kleur en de reserve met de machine was ge
drukt, de andere kleuren met de hand ingevuld, merkte men op: 

"Deze witte grond moet enorm veel reserve kosten, is het artikel niet zeer practisch 
gemaakt, zoals trouwens met de meeste Prév(inaire) artikelen het geval is."125 

De opmerkingen over de HKM waren wel vaker niet gunstig.126 Commentaar 
van een andere aard betrof de verlaging van de prijzen. Bij machinaal gedrukte 
Kanga's uit Haarlem merkte men op: 

"Treurig, dat die lui door weinige druk de prijzen zoo naar de laagte gooien."127 

In de jaren negentig groeide de HKM weer aanzienlijk. In 1900 was het aantal 
arbeiders bijna verdubbeld tot 305. De versterkte mechanisatie van de pro
duktie leidde er bovendien toe, dat de produktie nog sterker steeg. In 1914 be
droeg de produktie zo'n 6 miljoen yards, dat zijn zo'n 250.000 stukken van 24 
yard.128 Om dit mogelijk te maken ging de HKM er in 1910 toe over om als 
eerste Nederlandse katoendrukkerij een springrouleau aan te schaffen. De di
rekteur van de LKM Felix Driessen zei hierover: 

"dat de concurrenten in Haarlem eene nieuwe drukmachine hebben gekocht in 
Manchester voor het drukken van shawls met machinale opspringende rollen. 
Men betwijfelt echter of daarmede wel een groot voordeel is te behalen, omdat de 
te drukken quantiteiten zeer groot moeten zijn om zulk een uitgaaf aan machine
rieën en rollen te wettigen."IZ9 



MECHANISERING KATOENDRUKKEN 181 

Van Vlissingen volgde rond 1914 het voorbeeld van de HKM door een eigen 
springrouleau aan te schaffen.B0 De LKM had zelf gekozen voor springperro
tines. 

Het uitbreken van de eerste wereldoorlog bracht de HKM in de problemen. 
Van Vlissingen en de LKM concentreerden zich op de binnenlandse markt. 
Het Haarlemse bedrijf, dat volledig op de export was gericht, had deze moge
lijkheid niet. Door de oorlog werd de export echter steeds meer belemmerd. 
Uiteindelijk werd in october 1917 het bedrijf stopgezet, nadat de regering 
beslag had gelegd op de grondstoffen. De regering weigerde om in het wacht
geld van het personeel bij te dragen; de directie besloot daarna om het bedrijf 
te liquideren. Een deel van de machines zou bij de wapenfabriek De Hembrug 
terecht zijn gekomen.B 1 In werkelijkheid woedde er een verbeten strijd onder 
de Nederlandse drukkerijen om de erfenis van de HKM. 

Op 6 juli 1918 bezocht de direkteur van de LKM, Felix Driessen, de Haar
lemsche Katoenmaatschap pij. In een persoonlijke aantekening schreefhij, dat 
de HKM de beschikking had over twee zeskleurige jumpers' (springrouleau) 
en één vierkleurige. Verder vermeldde hij: 

"De jonge v(an) d(e) Poll is president Commissaris!' & is 5 jaar in de fabriek ge
weest, doch heeft hoegenaamd geen liefhebberij voor het vak. De heer Sabel 
schijnt de man te zijn van het initiatief & aan hem is de opkomst der springgenres 
te danken & de heer v.d. Poll meende dat de koopers der machines goed zouden 
doen, hem er bij te nemen als bij uitstek deskundige."132 

De reden hiervoor was, dat de dessins voor de sarongs, die men hiermee druk
te, zo gecompliceerd waren, dat men aan de gravure van een dessin soms één 
heel jaar werkte! 133 

Enkele dagen later overlegde de direktie van de LKM met Blink van de 
weverij Stork uit Hengelo. Stork had veel zaken gedaan met de HKM; zij 
verkochtenjaarlijks voor 3 à 4 ton weefgoederen aan Haarlem. Stork voelde 
er wel voor om met de LKM in zee te gaan en zij was zelfs bereid om voor 
één ton de aankoop van de machines mee te financieren. De vraag was aan wie 
de HKM haar machines zou willen verkopen. Driessen en Blink vermoedden 
dat de HKM al met Kralingen in gesprek was; er waren dus al kapers op de 
kust.134 

Een week na het eerste bezoek ging men nogmaals in Haarlem op bezoek. 
Van der Poll wilde nu een zeskleurige springmachine verkopen voor 36 mille, 
inclusief accessoires, maar zonder de rollen. Voor 88 rollen, die met dessins 
voor Rangoon waren gegraveerd, vroeg menf 10.000,-; deze rollen beston
den uit Mannesman buizen, die met koper waren bekleed. Twaalf gegraveerde 
koperen rollen zouden nog eens jS.OOO,- moeten opbrengen.135 

Op de eerst volgende vergadering met de commissarissen stelde de direktie 
van de LKM voor om hierop in te gaan. Men had al een plaats voor de nieuwe 
machine op het oog. Had men eerder bedenkingen over de afzetmogelijkhe
den, nu zag men verschillende toepassingsmogelijkheden: 
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"Haarlem heeft met deze machines veel succes gehad en den Rangoon markt be
heerscht. Aan wien de andere machines zullen worden verkocht is de directie niet 
bekend, wellicht naar Twenthe ofKralingen, doch het zoude jammer zijn een der
gelijke gelegenheid te laten ontglippen, waar het toch ook mogelijk is deze machi
ne te laten werken voor] a va (indien wij onze Kolonien na den oorlog zullen behou
den) of wel voor het Binnenland, waar bijv. het patentartikel rokken er goed op 
gedrukt zouden kunnen worden of ook indien de machine zonder springtoestel 
loopt voor meubels, die thans door Helmond gemaakt worden, want onze machi
nes kunnen niet meer dan drie kleuren drukken, ... " 136 

De commissarissen keurden de aankoop van de machine goed. 
Het gevecht om de boedel van de HKM was hiermee nog niet afgelopen. 

Het overgrote gedeelte van de inventaris werd op een openbare veiling ver
kocht. De LKM was vooral nog geïnteresseerd in de wasdrukmachines, die 
de HKM gebruikte. Men besloot om tijdens de kijkdagen nog wat meer te 
weten te komen over dit onderdeel van de HKM. Voor de openbare verkoop 
zelf besloot men een hierin gespecialiseerde firma in de hand te nemen.t37 

De verkoop van de HKM vond in november plaats en duurde een hele 
week. In totaal brachten de machines f387.599 op: 

"een laag cijfer voor zulk een mooie zaak en is het maar goed dat onze drukkerij 
niet zoo hoog in de boeken staat, want men ziet dat een stilstaande fabriek een ruïne 
is!' 138 

De LKM kocht de machines, die men wilde hebben; dit waren vooral machi
nes voor het imiteren van batiks. Volgens Felix Driessen was er veel belang
stelling, omdat ook de concurrenten niet stilzaten: 

"Een soortgelijke machine, als wij voor 36 mille kochten ging voor ongeveer de 
helft, doch hebben wij er geen spijt van deze machine van te voren gekocht te 
hebben, daar wij nu reeds vrijwel klaar zijn met de plaatsing, terwijl anderen nog 
moeten beginnen. Ook hebben wij er de rollen voor en anderen niet. Deze bewuste 
machine werd gekocht door de Deventer Katoenmaatschappij, terwijl een kleinere 
van vierkleuren (ook springmachine) door van Vlissingen aan den haak werd ge
slagen."139 

Maar ook voor het handdrukmateriaal van de HKM was belangstelling: 
"OokJannink kocht eenig materiaal en had ook het oog geslagen op de handdruk
platen. Wij meenden echter goed te doen die uit zijn handen te rukken, hetgeen ons 
ook lukte, daar wij iets hooger afmijnden."140 

Deze laatste aktie werd nog apart toegelicht: 
"Wij vonden niet goed, dat men in Twenthe zich ook gaat toeleggen op handdruk, 
die tot nu toe vrijwel met Helmond en Kralingen onze specialiteit was."141 

Voor de LKM zelf waren deze blokken niet interessant. Het koper werd ver
wijderd en verkocht, het vilt was nog bruikbaar en de rest diende, op een en
kele bruikbare plaat na, als brandhout. De handdruk was dus een specialiteit 
van enkele bedrijven. De liquidatie van de HKM betekende dat er op dit ge
bied weer een concurrent minder was. 
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6 De mechanisering van het katoendrukken in Nederland 

Tot omstreeks 1860 speelde de perrotine een belangrijke rol in de mechanise
ring van het katoendrukken. Hoewel de rouleaudrukmachine al eerder in Ne
derland was geïntroduceerd, vond deze machine, zeker na het wegvallen van 
de gegarandeerde bestellingen van de NHM, een tijdlang slechts een beperkte 
toepassing. Vanaf 1860 nam de rouleaudrukmachine de rol van de perrotine 
over. De artikelen voor de Europese markt werden al spoedig vrijwel volledig 
met de rouleau gedrukt. De Nederlandse drukkerijen, die in het begin vooral 
voor de Indische markt produceerden, slaagden erin om een aandeel van de 
binnenlandse en Europese markt te veroveren. 

De concurrentie tussen de perrotine en handdruk enerzijds en de muleau
druk anderzijds speelde zich af bij de produktie van goederen voor de niet
europese markten. Op dit gebied wisten perrotine en handdruk zich in Ne
derland te handhaven. Uit de kostenvergelijkingen, die men bij De Heyder 
maakte, bleek dat dit niet of slechts gedeeltelijk werd veroorzaakt door 
kostenvoordelen. De produkten van de perrotinedruk en van de handdruk 
hadden hun eigen afzetmarkten. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt, dat de handdruk steeds meer in 
combinatie met muleaudruk werd toegepast. Het grondmotief werd bijvoor
beeld met de rouleau gedrukt, terwijl daarna andere kleuren met de hand wer
den ingevuld. Uit de kostenvergelijlángen is niet te achterhalen, of er ook 
doeken met de hand werden gedrukt speciaal voor het onregelmatige karakter 
van de handdruk. Een andere complicerende factor bij de vergelijkingen was 
dat de dessins, die werden vergeleken weliswaar altijd in hetzelfde genre la
gen, maar meestal niet identiek waren. Dit kwam omdat men meestal al ge
produceerde artikelen vergeleek. Slechts in enkele gevallen werden bij wijze 
van proef wel dezelfde patronen gedrukt. 

Bovendien bleken er verschillen in strategie ten aanzien van de mechanise
ring te bestaan tussen de verschillende Nederlandse drukkerijen; de situatie 
bij De Heyder was niet in alle opzichten karakteristiek. Prévinaire richtte zich 
volledig op de buiten-europese markt. Bij de expansie, die het bedrijf in de 
jaren negentig doormaakte, koos men bovendien voor een versterkte mecha
nisering van de produktie. Hetzelfde gold voor Van Vlissingen & Co. Bij De 
Heyder/LKM was men voorzichtiger. Dit bedrijf werkte voor vele verschil
lende markten; een belangrijk deel van de buitenlandse afzet werd bovendien 
in consignatie geleverd. In dit bedrijfbleef men perrotines gebruiken. Hoewel 
de belangrijkste ontwikkeling op een ander gebied lagen, stond de ontwikke
ling van de perrotine niet geheel stil. De LKM beschikte over een aantal 
springperrotines, ook al voordat de HKM overging tot de aanschaf van een 
springrouleau. De direktie van de LKM vond dit nogal riskant; deze stelling
name werd zeker mede bepaald door de weinig florissante toestand waarin het 
Leidse bedrijf na de tweede brand verkeerde. Bij het failliesement van de 
HKM ging men alsnog tot de aanschaf van een springmuleau over. Naast de 
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LKM gebruikte waarschijnlijk alleen Roessingh in die tijd nog perrotines. 
Hoewel deze machine zich lange tijd had kunnen handhaven, speelde zij nog 
maar een marginale rol. Tijdens de grote crisis verdween deze machine uit Ne
derland. 

In internationaal opzicht konden de Nederlandse drukkerijen rond de 
eeuwwisseling de concurrentie met de buitenlandse drukkerijen goed aan. 
Op de Europese markt werkte men volledig met rouleaudruk. Voor een aantal 
drukkerijen werd deze markt steeds belangrijker; daarentegen werd de con
currentie, ook in eigen land, steeds groter. Vanaf omstreeks 1900 begonnen 
de eerste Twentse bedrijven op deze markt te opereren. 

Op de Aziatische markten was de situatie nog gunstiger. De Zwitserse be
drijven, die vooral voor de Aziatische markten produceerden, kwamen in de 
problemen: 

en 

"daneben war nach wie vor die scharfe Konkurrenz der günstig gelegenen und sehr 
leistungfáhigen holländischen Fabriken auszuhalten und rissen die Engländer die 
Erstellung der Kinder-Sarongs und andere nicht abgepassten Tücher grösstenteils 
an sich, indem sie die Markt mit billiges Rouleau-Ware überschwemmten" 

" .. dass die Niederländischen Fabriken in Rouleau- und Handdruck aufbedeutend 
grösseren Fusse arbeiten als es bei den vier glarnerische Battikdruckereien der Fall 
ist".52 

Hierin komt wederom naar voren, dat de muleaudruk steeds nieuwe toepas
singen bleef vinden, ook op gebieden waar deze machine eerder niet kon wor
den toegepast, zoals bij afwijkende formaten. Vooral de Engelsen waren de 
drijvende kracht hierachter. 

In Nederland koos men voor een combinatie van roule;J,u- en handdruk. 
Alle grote katoendrukkerijen in Nederland in het begin van deze eeuw beza
ten een omvangrijke handdrukkerij. Het met de hand gedrukte produkt was 
erin geslaagd om een eigen afzetmarkt te creëren. De toepassing van de hand
druk was dus het gevolg van de specialisatie van de Nederlandse drukkerijen 
in deze genres. In de volgende twee hoofdstukken besteden we meer aandacht 
aan de produkten, waar de handdruk een rol bij bleef spelen. 



VIII 

DE PRODUKTIE VAN IMITATIEBATIKS 

1 Batiks en imitatiebatiks 

Tussen 1811 en 1817 bezetten de Engelsen het dicht bevolkte eiland Java, dat 
een onderdeel van het Nederlandse koloniale rijk vormde. Tijdens deze perio
de ontdekten de EngelsenJava als een potentiële afzetmarkt voor hun textiel
produkten. Vooral voor goedkope imitaties van de batikdoeken, die door alle 
lagen van de bevolking werden gedragen, zagen zij goede perspektieven. Na
dat de Nederlanders Indië weer terug hadden gekregen, begonnen ook Ne
derlandse en later Zwitserse fabrikanten zich voor de produktie van batiks te 
interesseren. De echtJavaansebatiks werden geheel met de hand vervaardigd; 
de vaak uitgebreide en verfijnde dessins werden als het ware met was op het 
doek geschilderd. De Europese fabrikanten imiteerden deze doeken door met 
grote houten blokken hele patronen in één keer op te brengen. Hierdoor kon 
men weliswaar in prijs goed concurreren, maar de kwaliteit van de imitatieba
tiks bleef ver achter bij de op Java vervaardigde doeken. 

Dit verschil in kwaliteit werd natuurlijk ook in Indië opgemerkt. De Euro
pese fabrikanten hadden dan ook regelmatig problemen om hun produkten 
tegen lonende prijzen te verkopen. Daarom waren zij voortdurend bezig met 
pogingen om de kwaliteit van hun imitaties te verbeteren om zodoende het 
origineel beter te benaderen. Voor de Nederlandse katoendrukkerijen was de
ze markt van imitatiebatiks van begin af aan zeer belangrijk. Een aantal bedrij
ven specialiseerde zich hierin. Waren in de jaren vijftig de Zwitsers nog toon
aangevend, rond 1870 hadden de Nederlandse fabrikanten hun Zwitserse 
concurrenten op dit gebied ingehaald. H. Muller Szn beweerde hierover: 

"Nergens worden die batiks beter, neen, dat is niet genoeg gezegd, nergens worden 
ze zoo goed, zoo bedrieglijk juist geïmiteerd, dan door onze katoendrukkers; hun 
fabriekaat is werkelijk voortreffelijk en vindt sedert lang op de vrije markten in In
dië, op Singapore en Penang en te Macassar een even goed onthaal als op onze tot 
nog voor korten tijd beschermde markten".' 

Behalve de verbetering van de kwaliteit ondernam men ook pogingen om het 
produktieproces te mechaniseren. Door het specifieke karakter van de batiks 
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was dit niet eenvoudig. De Engelsen legden zich - evenals zij bij de produktie 
van alle andere drukgoederen deden - toe op de rouleaudruk; de kwaliteit 
hiervan liet echter veel te wensen over. De Zwitsers en de Nederlanders 
trachtten in eerste instantie perrotines of andere drukmachines, zoals de plan
che platte, in te schakelen bij de produktie van batiks. 

Zowel bij het verbeteren van de imitaties als bij de mechanisering van het 
produktieproces speelde de Haarlemse fabrikant Prévinaire een vooraan
staande rol. Vanaf de jaren veertig legde Prévinaire zich toe op het imiteren 
van batiks; hij ontwikkelde voor dit doel speciale procédés en machines. De 
kwaliteit van de door Prévinaire geproduceerde batiks overtrof die van de an
dere imitaties in die mate, dat deze batiks een speciale positie onder de imita
tiebatiks gingen innemen. Om ze te onderscheiden van de andere produkten 
noemde men ze was batiks. Door het succes van Prévinaire begonnen ook de 
andere fabrikanten met het vervaardigen van wasbatiks.2 

In dit hoofdstuk beschrijven we het ontstaan van het wasbatikartikel als ge
volg van de pogingen om de Javaanse batiks steeds beter te imiteren. Om een 
beeld te krijgen van de moeilijkheden, die zich hierbij voordeden, schetsen we 
eerst in het kort, hoe de Javaanse batiks werden gemaakt, aan welke eisen ze 
moesten voldoen en hoe ze in het dagelijks leven werden gebruikt. Daarna be
steden we uitgebreid aandacht aan het werk van Prévinaire en het ontstaan van 
het wasbatikartikeL Ook de concurrenten van Prévinaire stonden niet stil. 
Hoe het imiteren van batiks zich bij De Heyder ontwikkelde, komt in een af
zonderlijke paragraaf aan de orde. De ontwikkelingen bij Prévinaire en De 
Heyder werpen een duidelijk licht op de problemen, die zich bij het mechani
seren van de produktie van dit artikel voordeden. Behalve De Heyder en Pré
vinaire waren er nog verschillende andere drukkerijen, die imitatiebatiks pro
duceerden. Uit de beschrijving hiervan wordt duidelijk, lioe belangrijk de 
produktie van imitatiebatiks was voor de Nederlandse katoendrukkerijen. De 
belangrijkste buitenlandse concurrenten van de Nederlanders waren - zoals 
gezegd - de Zwitsers. Aan het imiteren van batiks en het ontstaan van het 
wasbatikartikel in Zwitserland wordt een afzonderlijke paragraaf besteed. 

Als reaktie op de import van goedkope imitatiebatiks ging men in Indië er
toe over om met behulp van stempels zelf goedkope batiks te maken. De afzet 
van Nederlandse batiks liep hierdoor sterk terug. Deze ontwikkeling, die in 
de jaren vijftig al was begonnen, werd vooral vanafhet midden de jaren zeven
tig steeds belangrijker. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de po
sitie van de imitatiebatiks in Indië in deze periode. 

2 De eigenschappen van de Javaanse batik 

Heel algemeen verstaat men onder batikken het tekenen of schilderen van pa
tronen met was op katoenen (of zijden) doeken, waarna deze doeken in een 
of meerdere kleuren koudoflauwwarm worden geverfd. De met was bedekte 
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delen worden daarbij niet geverfd. Hoewel de techniek van het batikken af
komstig is uit Voor-Indië, is deze techniek op Java tot haar hoogste ontwikke
ling gekomen. De prachtige kleuren en patronen, die vaak een specifieke bete
kenis binnen de Javaansecultuur hebben, worden gecombineerd met een hoge 
kwaliteit zowel van de uitvoering als van de kleuren; door deze eigenschappen 
hebben de Javaanse batiks over de hele wereld de belangstelling gewekt.3 

Voordat men kon overgaan tot het beschilderen van een doek met was, 
diende men het doek eerst te prepareren. De fabrikant had het doek vaak van 
een appret voorzien om het bijvoorbeeld een glanzend uiterlijk te geven. Dit 
werd verwijderd door het doek goed te wassen. Doeken die rood werden ge
verfd, ondergingen een oliebehandeling analoog aan die bij het turksroodver
ven. Vervolgens werden de doeken op de juiste lengte afgescheurd en de ran
den omgezoomd. Daarna bracht men weer een slap appret aan met het doel 
te verhinderen dat de was in de vezels zou doordringen; zat er namelijk was 
in de vezels dan zou dit het opnemen van kleurstof tijdens het verven belem
meren. Nadat het doek door het te kloppen soepel was gemaakt, was het ge
reed om te worden gebatikt. 

De gewenste patronen werden met behulp van een tjanting op het doek ge
tekend. Een tjanting bestond uit een koperen reservoirtje met een tuitje waar 
de was uitliep. Om de was vloeibaar te maken werd deze op een vuur ver
warmd. Bovendien voegde men vaak een weinig hars afDammargom toe om 
de kleefkracht van de wasreserve te vergroten. Omdat de was als gevolg van 
het appret niet in de vezels doordrong, moest de was aan beide zijden van het 
doek worden opgebracht. Later ging men in Indië ook met koperen stempels 
- de zogenaamde tjaps - drukken. Door de hoge temperatuur van de was 
moesten deze stempels van metaal zijn; deze waren overigens veel kleiner dan 
de in Europa bij het handdrukken gebruikte blokken. 

Nadat de reserve was aangebracht, werd het doek geverfd. Hierbij traden 
vaak scheurtjes in de was op, zodat er ook op de met was bedekte plaatsen wat 
kleurstof op het doek kwam. Hierdoor ontstond een grillig patroon van 
adertjes op de uitgespaarde plaatsen. Dit zogenaamde craquelé was karakte
ristiek voor de batiks. Op veel plaatsen op Java waren deze scheurtjes overi
gens niet gewenst of werden ze juist als fouten beschouwd, die men zoveel 
mogelijk diende te vermijden. Op andere plaatsen probeerde menjuist dit ef
fekt te realiseren. Ook verschilde dit per kleur: bij het blauwverven probeerde 
men meestal het optreden van scheurtjes te voorkomen, terwijl bij het bruin
verven het craquelé vaak met opzet werd aangebracht. Men kon dit beïnvloe
den door de plasticiteit van de was te veranderen. Door het doek.te wassen 
in koud water werd de was hard en bros, waardoor de waslaag gemakkelijker 
scheurde. Hetzelfde bereikte men door het doek met handen of voeten te 
kreukelen. Na het verven kon men de was helemaal of gedeeltelijk verwijde
ren. Bovendien konden nieuwe plaatsen met was worden bedekt, waarna een 
nieuw verfbad volgde. Hierdoor kon men met enkele verfbaden meerdere 
kleuren verven. 
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In de meeste gevallen begon men met de doeken blauw te verven in een in
digobad. Het moeilijkste hierbij was de bereiding van de koude verfkuip. De
ze kuipen bevatten meestal maar weinig kleurstof, zodat het doek voor een 
donkere nuance meerdere malen door de kuip moest worden gehaald. De 
bruine kleur, die men vaak bij de batiks uit de Vorstenlanden ziet, werd bereikt 
door de doeken in te wrijven met een lauwwarm mengsel van boomschors 
(soga) met bijvoorbeeld geelhout, cochenille enz. Het wrijven was een moei
zaam en langdurig karwei; tussentijds werden de doeken gedroogd. Omdat 
het verven op een lauwwarme temperatuur plaatsvond, kon de bruine saga
kleur aan de randen van de reserve onder de was doordringen, waardoor de 
contouren vervaagden en een soort vloei-effekt plaatsvond. Na het verven 
werden de doeken nog door een mengsel van kalkwater, suiker, aluin, limoen
sap e.d. gehaald. 

Moeilijker was het roodverven, dat hierdoor ook minder werd toegepast. 
Men verfde in een lange, ondiepe kuip met mangkoedoe (wortelbast van de 
morinda umbellata) en djirak (bladeren en bast van de Sassah-boom). Dit 
mengsel werd bij gewone temperatuur op het doek gewreven, wat vele malen 
werd herhaald; soms werd tussentijds gedroogd. Het hele proces kon 25 da
gen duren. De kleur leek wat betreft nuance en echtheid veel op het turksrood 
en stond bekend onder de naam 'Indisch rood'. Lange tijd vroeg men zich af, 
hoe men in Indië deze echte kleur kon maken zonder aluin te gebruiken. Felix 
Driessen toonde aan dat de dj i rak aluminium bevatte.4 Belangrijk was ook dat 
deze kleur koud werd opgebracht. Bij het verven met meekrap zoals dat in 
Europa gebruikelijk was, werd het verfbad aan de kook gebracht. Omdat 
hierdoor de wasreserve zou oplossen, moest men voor de batikdoeken met 
rood als grondkleur daarom een andere oplossing kiezen.4 • 

Na het verven werd de was verwijderd door het doek in kokend water te 
dompelen. De gesmolten was kon van het oppervlak word:en geschept en na 
te zijn gezuiverd weer opnieuw worden gebruikt. Gebatikte doeken hadden 
een heel typische geur, die door de Ja vanen zeer op prijs werd gesteld en waar
aan men vaak namaak kon herkennen. 

De belangrijkste gebatikte kledingstukken waren: de sarong, een dichtge
naaide kokerdoek of rok; de kain (pandjang), een open gedragen doek; de 
slendang, een borstdoek of draagdoek, en de hoofddoek. De betere soorten 
batiks werden per stuk verkocht, de mindere en de machinaal vervaardigde 
batiks per corge of co die van 20 doeken. De sarong had een gemiddelde afme
ting van 1 bij 2 meter; er bestonden ook kindersarongs met als kleinste maat 
ongeveer 60 bij 120 cm. De kaïn was iets groter, ongeveer 1 bij 2 112 meter, ter
wijl de slendang dezelfde lengte had, maar slechts de helft van de breedte (1f2 
bij 2 112 ). De borstdoek was een vierkante doek van ongeveer 1 bij 1 meter. 

Wat de dessins betreft was de sarong het meest gecompliceerd. Een sarong 
had meestal een kappalla of band met een ander dessin dan de rest van het 
doek. Deze was gewoonlijk voorzien van 2 maall4 pieken en bezat een afzon
derlijke rand. Deze kapalla besloeg een derde of een kwart van de gehele doek. 
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Alles bij elkaar had een sarong niet minder dan negen verschillende dessinon
derdelen. De kain had meestal een groot middenveld met één dessin met dun
ne witte randen aan vier zijden. De slendang, die als borstdoek werd gebruikt, 
had vaak in het midden een effen veld in de vorm van een rechthoek of een 
ruit, de zogenaamde spiegel. De hoofddoek had over het algemeen een mid
denveld van één kleur, dat was omgeven door naald- of krisvormige figuren. 

Wilden de Europese imitatiebatiks kunnen concurreren met de echte batiks 
dan moesten zij aan een groot aantal eisen voldoen. De doeken moesten van 
een goede kwaliteit zijn, evenals de kleuren en de dessins, die men er op aan
bracht. Men mocht geen verschil kunnen zien tussen de twee zijden van het 
doek; daarnaast waren er de speciale eigenaardigheden, zoals het optreden van 
het onregelmatige patroon van adert:jes en het vloeien van sommige kleuren, 
die hoge eisen stelden aan de gebruikte drukmethodes. Ook bezaten de geba
tikte doeken een karakteristieke geur. Een ander probleem werd gevormd 
door de afwijkende afmetingen van de doeken en de patronen. Tweezijdige 
druk, onregelmatigheden en afwijkende afmetingen veroorzaakten boven
dien extra problemen bij het mechaniseren van de produktie van batiks. 

3 Prévinaire en het imiteren van batiks 

Het principe om met was patronen uit te sparen werd niet alleen op Java toe
gepast. Het werd ook op grote schaal gebruikt in Voor-Indië en vooral aan 
de kust van Coromandel (rond Madras), waar deze techniek waarschijnlijk 
ook is ontstaan. In de zeventiende eeuw nam Europa de Indiase druktechniek 
over. Men leerde in die tijd om met een mengsel van was en hars reserves op 
doeken aan te brengen, die vervolgens in de blauwververij met indigo werden 
geverfd. Naar gelang het jaargetijde werd talk of vet aan de reserve toege
voegd. Aangezien deze reserve bij het drukken vloeibaar moest zijn, werd ze 
boven een vuur verwarmd en op temperatuur gehouden. Geleidelijk ging 
men ertoe over om koude reserves te drukken, die bestonden uit een mengsel 
van gom, kopersulfaat, pijpaarde en vet.6 Deze wijze van drukken met een 
koude reserve, die later mastiek werd genoemd, was eenvoudiger dan het 
werken met een warme reserve, waarbij met name de temperatuur en daarmee 
de vloeibaarheid van de reserve veel moeilijker was te controleren. 

Toen men in Nederland in navolging van de Engelsen begon met het imi
teren van batiks, gebruikte men hiervoor de mastiekreserve. Om deze tak 
van nijverheid te stimuleren zond de koloniale overheid al in 1819 een grote 
partij echte batiks naar Nederland; de fabrikanten konden deze batiks als 
voorbeeld gebruiken. Ook de NHM stimuleerde later de Nederlandse fabri
kanten op alle mogelijke manieren. Alle grotere katoendrukkerijen, die na 
de afscheiding van België ontstonden, hebben artikelen voor de Indische 
markt gemaakt. Dit waren overigens niet alleen imitatiebatiks, maar ook 
chitsen, mignonetten, lemeniassen etc. 
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Een bedrijf, dat zich in het bijzonder toelegde op het imiteren van batiks, 
was de fabriek van Prévinaire. De fabrikant J.BT. Prévinaire was gespeciali
seerd in het turksroodverven en -drukken, maar na de 'gouden jaren', die tot 
1840 duurden, begon zijn bedrijf zich ook toe te leggen op het imiteren van 
batiks. Waarschijnlijk was dit vooral het werk van zijn zoon M.P. T Prévinaire. 
In 1844 vroeg Prévinaire jr. een octrooi aan: 

"op de uitvinding van verbeteringen in het drukken van batik, zijde of Katoenen 
stoffen, in allen dele gelijk aan die, welke tot nog toe alleen in de Oost-Indiën ver
vaardigd werden."7 

Hij begon zijn octrooiaanvraag met een opmerking over het imiteren van ba
tiks in Europa: 

"De bijzonderheid in fraaiheid der patronen, het grote vertier en de hoge prijs der 
in Oost Indië vervaardigde en aldaar algemeen gedragen wordende Batiks, hebben 
sedert geruime tijd de aandacht van Europese fabrikanten tot zich getrokken. Men 
heeft, zowel in ons land, als in Engeland, Zwitserland en België fabrieken opge
richt, bijna uitsluitend om deze goederen na te maken."8 

Prévinaire beschreef ook de werkwijze van de Europese fabrikanten: 
"In deze inrichtingen heeft men steeds de algemeen bekende behandeling gevolgd, 
namelijk, om door het drukken van ene met koperzouten voorbereide reserve, op 
zijde of katoenen stof, het verven in ene blauwkuip en het opbrengen van ene 
kleurstof, voortgebracht, door een afkooksel van katsoe of enige andere verfstof, 
de wonderlijke zich in de Indische Batiks bevindende en in alle richtingen lopende 
streepjes na te bootsen."9 

Men gebruikte dus de mastiekreserve om het grillige aderpatroon te imiteren. 
Erg succesvol waren deze imitaties niet en Prévinaire gaf ook aan waarom: 

"Bij de eerste blik op deze nagemaakte Batiks is het voor een fabrikant niet moge
lijk de gelijkvormigheid te erkennen van de door de drukker regelmatig gestelde 
platen; ook zijn dezelve op de Indische markt zeer weinig gezocht en vinden slechts 
aftrek tot zeer lage en gedrukte prijzen, zoals andere der Europ.ese industriële pro
dukten".10 

Hierin komt al een van de grootste problemen bij de mechanisering van de 
produktie van imitatiebatiks naar voren. De ader~es werden op het patroon 
aangebracht, waardoor hetzelfde geaderde patroon zich telkens herhaalde. 
Juist het onregelmatige karakter van de adertjes én van de druk werden echter 
geäppreciëerd. Overigens was de handdruk hierbij nog in het voordeel tegen
over de machinale druk, omdat de handdruk onbedoeld maar onvermijdelijk 
een enigszins onregelmatig produkt afleverde, terwijl de machine veel regel
matiger werkte. 

Prévinaire beweerde nu dit probleem te hebben opgelost en erin te zijn 
geslaagd om de "Indische eigenaardigheid der Batiks te evenaren".11 Als he..:. 
wijs hiervoor voegde hij een aantal volgens zijn procédé gemaakte doeken bij 
de octrooiaanvrage. De werkwijze van Prévinaire werd in het octrooi uitge
breid beschreven. Hij drukte eerst aan beide kanten de omtrekken van het pa
troon met de gebruikelijk mastiekreserve. Daarna werd deze patronen gevuld 
door ze met een hars-wasmengsel te bedrukken. Gebruikelijk was om een 
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weinig hars aan de was toe te voegen, maar Prévinaire draaide dit om: hij 
voegde een weinig was toe aan de hars, die het hoofdbestanddeel van de reser
ve vormde. Hierdoor werd de kleefkracht van de reserve vergroot. Dit hars
was mengsel werd verhit op een eenvoudig stoomkastje en daarna opgedrukt. 
Bij het afkoelen van de hars brak deze op verschillende plaatsen. Was dit niet 
voldoende, dan kon men de doeken nog extra verfrommelen om op deze ma
nier de gewenste, onregelmatige adertjes te verkrijgen. Na het blauwverven 
werd het doek door een zwak zwavelzuurbad gehaald. Hierin loste wel de 
mastiekreserve op, omdat deze koperzouten bevatte, maar niet de harsreserve. 
Bij een volgende verving - bijvoorbeeld met cachou - nam de rand van het 
patroon dus een bruine kleur aan, omdat de reserve daar was verwijderd. Het 
blauwgeverfde deel werd donkerder. Op deze manier slaagde Prévinaire er in 
om behalve het onregelmatige aderpatroon ook het vloei-effekt te imiteren. 
Wilde men het wit ofblauw bewaren dan vulde men deze plaatsen voor het 
bruinverven met was in. Dit hoefde slechts aan een zijde te gebeuren, aange
zien het appret inmiddels door het verven en het tussentijds spoelen van de 
doeken was verwijderd; hierdoor kon de warme was genoeg door het doek 
heendringen. 

Prévinaire verkreeg op 25 maart 1844 op dit procédé een octrooi voor een 
duur van 10 jaar. De belangrijkste vernieuwingen ten opzichte van de gebrui
kelijke manier van werken waren: de mastiekreserve voor de rand om het 
vloei-effekt te imiteren, het gebruik van hars vermengd met een beetje was, 
en het toestel om dit mengsel drukklaar te maken. Het idee voor zo'n stoom
kast om de hars te verwarmen was niet nieuw. Zo werd al in een Engels boek 
uit 1829 over het bedrukken van zijde een 'Soft Wax Pan' beschreven, die ge
heel identiek was aan het door Prévinaire beschreven toestel.12 De 'soft wax' 
bestond overigens uit een mengsel van hars en talk. Ook andere 'wasmengsels' 
bevatten veel vet en hars.13 De schrijver, die zich 'an experienced colour-maker 
and dyer' noemde, gaf recepten uit de praktijk; hij deed geen enkele claim op 
de nieuwheid van de door hem gevolgde werkwijze, zodat we hieruit op kun
nen maken, dat deze wijze van werken met de 'wax pan' en met harsmengsels 
in elk geval in de zijdeververij algemeen bekend was. De wijze waarop Prévi
naire het vloei-effekt imiteerde was wel origineel, maar ook omslachtig, aan
gezien deze apart moest worden gedrukt. 

Dat de vindingen van Prévinaire niet in alle opzichten geheel nieuw waren, 
was overigens geen belemmering om een octrooi te verkrijgen, aangezien de 
Octrooiwet van 1817 ook aan "de eerste invoering, of het in werking brengen 
hier te lande, van zoodanige buitenlands gedane of in werking zijnde uitvin
dingen of verbeteringen" een octrooi toekende.14 

Hoe de resultaten waren, die men met dit procédé behaalde, is niet bekend. 
In feite betekende het octrooi van Prévinaire niet het eindpunt van een ont
wikkeling maar een begin. Dit erkende Prévinaire ook in zijn aanvraag in 
1854 om de geldigheidsduur van het octrooi met vijfjaar te verlengen. De uit
vinding was wel gebruikt, maar Prévinaire voegde hier aan toe: 
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"echter zoo wel de moeijelijkheden aan elke nieuwe bewerkingswijze verbonden, 
alsmede de betrekkelijk kleine productie welke door het drukken met handvormen 
verkregen werd, Rekwestrant, niet in de mogelijkheid gesteld hebben om dadelijk 
aan de vervaardiging der bovengenoemde goederen, de zoq zeer gewenschee uit
breiding ce kunnen geven."ts 

De verlenging werd goedgekeurd, hoewel de adviseur, die de aanvraag moest 
beoordelen, vanwege het late tijdstip waarop deze werd ~ngediend, zich niet 
in staat achtte om het resultaat van het octrooi te beoordelen.16 

Prévinaire Jr. kwam in hetzelfde jaar nog met een oplossing voor het pro
bleem van de te kleine produktie. Hij vroeg in 1854 een octrooi aan op een 
machine, waarmee men de warme reserve kon drukken. Deze machine gafhij 
de toepasselijke naam 'La Javanaise'.17 

De werking van de Javanaise leek op die van de perrotine of de 'planche plat
te'. Tijdens het eerste gedeelte van de bewerking schoof de strijktafel onder het 
drukblok, dat daalde en de drukpap of reserve opnam; daarna ging de strijkta
fel terug en werd door een strijker weer in orde gebracht, terwijl het drukblok 
weer omhoog ging. Tijdens het tweede gedeelte schoof eeA drukker een raam, 
waarop het doek was gespannen, onder het drukblok, dat weer daalde en 
drukte. Bij doeken, die tweezijdig bedrukt moesten worden, werd het raam 
omgedraaid en de hele bewerking herhaald. 

Prévinaire zette in de inleiding op de octrooiaanvrage de voordelen van de 
Javanaise op een rijtje: 

"1. Men kan derzelve naar verkiezing gebruiken om alle gewone kleuren zoomede 
vetachtig ofharstachtige zelfstandigheden te drukken, hetzij koud of warm tot op 
JOQOC. 
2. Men kan met dezelfde plaat op de beide zijden van het doek drukken, hetgeen 
voor vele ter uitzending bestemde voorwerpen vereischt is. 
3. Alle kledingstukken. met randen, zooals Doeken, Saro11gs, Kain Pandjangs, 
Slingdangs, enz. kunnen met dit werktuig vervaardigd worden. 
4. De zuinige samenstelling van gegraveerde platen en de tot heden weinig of niet 
bekende groote afmetingen van dezelve."18 

Evenals bij het eerdere octrooi ging het bij de J avanaise niet zozeer om een ge
heel nieuwe machine, maar om een aanpassing van een bekend principe voor 
het imiteren van batiks. De belangrijkste aanpassingen waren het aanbrengen 
van het doek op een raam, dat bij tweezijdige druk kon worden omgedraaid, 
de verwarming van het chassis én van het drukblok voor het drukken van een 
warme reserve en een grotere afmeting van het drukblok dan gebruikelijk bij 
de perrotine. 

Ook bij het in het laatste punt genoemde voordeel ging het slechts om een 
kleine verandering. Het patroon werd in een houten blok ingebrand: "Daar
toe bezigd men een toestel van Engelsche vinding, waarvan de graveerstiften 
door gaz gloeijend gemaakt worden." Dit houtblok diende vervolgens als 
vorm voor het gieten van het drukblok "uit eene algemeen bekende zeer 
smeltbare metaal verbinding".19 De vernieuwing van Prévinaire bestond uit 
het aanbrengen van twee gleuven in de gietvorm, waardoor twee uitstekende 
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Afbeelding 17. Zijaanzicht van de Javanaise, die door Prévinaire werd geconstrueerd om 
batiks te imiteren. 

randen op het drukblok ontstonden. Deze dienden ter bevestiging aan de 
drukmachine.20 Het procédé om met deJavanaise batiks te maken verschilde 
nauwelijks van de tienjaar eerder ontwikkelde bewerking, waarbij met ver
warmde handdrukplaten werd gedrukt. 

In deze periode deed het Haarlemse bedrijf nog steeds vrijwel uitsluitend za
ken met de NHM. De NHM voorzag Prévinaire van voorbeelden. Zo ont
ving men, toen men met de constructie van deJavanaise bezig was, een partij 
batiks, zowel echte als imitaties. Prévinaire gaf in een antwoord aan de NHM 
hiervan de volgende beoordeling: 

"Nous avons inspecté avec beaucoup d'intrêt la collection d'échantillon que la So
cieté du Commerce a recu de Java. Nous sommes persuadés de faire d'une manière 
plus satisfisante tous les articles Batiks d'imitation qui setrouvent parmi cette col
lection. Quant au x mouchoirs originaires de Java en chocolat & bruns, nous devons 
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reconnaître qu'ils sont parfaits & que l'imitation en est plus difficile que de tous aux 
que nous avons vujusqu' a présent; c'est une raison pour nous de vous exprimer, 
Messieurs, notre vif desir d'en tenter la fabrication."21 

Hoewel men erkende dat het zeer moeilijk was om de batiks van goede kwali
teit te imiteren, was men ervan overtuigd dat de Haarlemse imitaties de pro
dukten van de andere fabrikanten ruimschoots overtroffen. Dit vertrouwen 
in de superieure kwaliteit van de eigen imitaties bracht men in de correspon
dentie met de NHM regelmatig naar voren. Men zag daarom voldoende 
perspektieven voor de Javanaise: 

"Dans l'intime conviction de l'avenir qu'offre notre imitation des articles Batiks 
nous n'avons pas hésité à construire 5 differentes machines à imprimer, de notre in
vention, nous sommes clone en état de satisfaire à toutes les commandes que vous 
voudriez avoir la bonté de nous confier."22 

De zaken ontwikkelden zich echter niet zo voorspoedig als Prévinaire had 
verwacht. Toen hij in juli 1854 een beroep deed op de NHM om meer bestel
lingen te doen waren er slechts drie Javanaises in gebruik. De reaktie van de 
NHM was voor Prévinaire ronduit teleurstellend. In plaats van meer batiks 
te bestellen verminderde de NHM de orders aanzienlijk. Prévinaire zag daar
om voorlopig af van de levering van batiks, mede omdat volgens hem de prij
zen, die de NHM bood, de produktiekosten niet zouden dekken. Toch bleef 
Prévinaire wijzen op de unieke kwaliteit van zijn produkt. In profetische be
woordingen probeerde hij de NHM hiervan te overtuigen: 

"mais aussi notre marchandise est route autre que celle qui s'exportaitjusqu'à pre
sent, elle ne peut lui être comparé sous aucune rapport, aussi sommes nous persua
dés qu'elle est destiné ajouir une role important tant sur Ie marché des lndes que 
sur cel ui de Singapore. C'est dans eet te prévision que nous vous avons fixé nosprix 
plus bas & nous regretterions vivement si la Société de Commerce abandonnait eet 
article, quijusqu'à présent nous a couté beaucoup d'étude & des frais considérables 
pour la confection des planches & machines & pour les essais multipliés que nous 
avons du faire depuis les dix dernières années."23 

Daar kwam nog bij dat hij vreesde dat: 
"l'attention des fabricants étrangers sera sans aucun doute bientöt éveillée, de nos 
jours les procédés se repandent rapidement; d'ici à peu d'annees ils seront connus. 
Vous comprendez clone que nous avons hàte de tirer parti des longe & conteux es
sa is, qui durent depuis plus de 10 ans."24 

De NHM liet zich echter, gezien de ervaringen in het verleden, niet meer 
verleiden tot het doen van grote bestellingen. Wel was men bereid om de 
goederen van Prévinaire in consignatie te verkopen. Noodgedwongen ging 
Prévinaire hiermee akkoord.2S 

Ondanks deze tegenslagen bleef Prévinaire doorgaan met het zoeken naar 
verbeteringen in zijn imitatie batiks. Een probleem, dat nog niet was opgelost, 
was de typische geur van de Javaanse batiks. Dit werd al in 1849 door een par
ticuliere handelsagent treffend onder woorden gebracht: 

"Deze (doeken) zijn in Samarang gebatikt alwaar men even als in Solo deze kunst 
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het best schijnt te verstaan. De in Europa gebatikte komen al zeer goed bij .. . , maar 
men kan toch te goed zien, dat het Machine werk is. Daarenboven hebben de Echt 
gebatikte een geur aan zich, die alhoewel voor de Europeaan onaangenaam, den 
Inlander zeer goed bevalt, en hem al is de Sarong ook 20 maal gewasschen, de echte 
van de nagemaakte doet onderscheiden. Indien die geur aan te brengen was, en het 
werk onregelmatig konden gemaakt worden, zouden ze oneindig meer waarde 
hebben."26 

Prévinaire was al jaren op zoek naar middelen om die geur aan te brengen, 
maar erg succesvol was hij niet geweest, zoals hij zelf toegaf: 

"I! y a plus de dix ans que nous avons diviné & appliqué Ie procédé Indien à la fabri
cation des Batiks, mais malgré toutes nos recherches i! nous a été impossible de 
trouver Ie moyen de leur donner !'odeur particulière qui caractérise les originaux, 
c'est en cela que les renseignements de Mr. Baudoin sont particulièrement pre
cieux."27 

Deze Baudoin was agent op Java voor de NHM. Op haar verzoek had hij een 
onderzoek gedaan naar het batikken op Java. De intensieve relatie met de 
NHM kwam Prévinaire nu goed van pas. Hij kreeg vaak als eerste of zelfs als 
enige de beschikking over stalen, monsters en andere nuttige informatie. Zo 
kreeg hij ook het rapport van Baudoin. Prévinaire was ervan overtuigd, dat 
hij de aanwijzingen van Baudoin snel in de praktijk kon brengen, zonder dat 
de prijzen hierdoor zouden moeten worden verhoogd. Enkele dagen later 
vroeg men aan de NHM om een staal van een echte batik met een gepronon
ceerde geur nog een keer terug te zenden: 

"a fin de pouvoir nous rendre compte de I' odeur que nous avons appliqué à nos Ba
tiks, mais qui nous parait un peu trop forte." 28 

Een van de aanleidingen voor Baudoin om het onderzoek naar het batikken 
te starten was overigens een doek van Prévinaire, die met Akar Koenjit - een 
gele kleurstof - was geverfd. Baudoin gafhiervan de volgende beoordeling: 

"Den hoofddoek heeft over het geheel erg goed voldaan, doch het linnen was wat 
grof en het patroon ook meer geschikt voor Maleyers dan wel voor Javanen, terwijl 
ook de eigenaardigen reuk die daaraan wordt waargenomen, wel eenige overeen
komst heeft met die, welke aan alle Batik Goederen wordt gevonden, doch echter 
bij eenig onderzoek nog veel van de reuk, echte Batik Goederen eigen, verschilt."29 

Voor dit soort doeken zou men slechts lage prijzen kunnen realiseren. Was 
men echter in staat om de juiste geur aan te brengen, dat zou de waarde van 
de doeken aanzienlijk omhoog gaan. Dit was ook het uitgangspunt van het 
onderzoek van Baudoin: 

"Het is mij bekend, dat de Hol!. fabrikanten van gedrukte katoenen zich veel voor
deel beloven van de juiste kennis der wijze waarop de J avasche Batiks den eigenaar
digen geur wordt medegedeeld die hen van het Europesche fabrikaat onder
scheidt."30 

De vraag, die hij moest beantwoorden, was of hiervoor een extra bewerking 
noodzakelijk was, of dat de geur werd veroorzaakt door het gebruik van be
paalde kleurstoffen bij het batikken. 

Het was echter niet zo gemakkelijk om hierop een antwoord te krijgen, 
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enerzijds vanwege "de onverschilligheid en onwetendheid van Inlanders" en 
anderzijds door "de achterhoudendheid van de chineesche fabrikanten".31 
Baudoin beschreef uitvoerig het hele batik procédé. Hij kwam tot de conclu
sie, dat de geur van het doek vooral werd veroorzaakt tijdens het verwijderen 
van de wasreserve. Dit vond plaats in een ketel met warm water. Door de 
warmte smolt de was; deze bleef op het water drijven. De was, die op het water 
dreef, werd afgeschept en opnieuw gebruikt. Omdat het doek telkens in deze 
ketel werd gedompeld, drong een deel van deze was in het doek door. Baudoin 
merkte op dat als men alle was verwijderde, het doek niet die typisch geur 
kreeg. Ook was het mogelijk gebatikte doeken op deze wijze van de geur te 
beroven.32 Om zekerheid te krijgen voerde Baudoin het hele procédé onder 
eigen toezicht uit in de fabriek van een chinese fabrikant, 

"die niet in het algemeen gevoelen zijner confraters deelde, namelijk dat ik al die 
berichten slechts in zoude winnen met het doel om voor de Factorij der Neder!. 
Handelmij. eene Batikfabriek op te richten en hunner Industrie den bodem in te 
slaan."33 

Hij kwam tot dezelfde conclusie: 

"Dat de grooteen eerste oorzaak van den geur te zoeken is in het mengsel van was 
en gom waarmede het doek geheel wordt doortrokken, terwijl de verder bijko
mende bewerkingen slechts weinig of geen invloed daarop uitoefenen."34 

Baudoin slaagde er zelfs in om 'Inlanders' en Chinezen te misleiden door een 
Zwitserse Sarong op deze wijze van een geur te voorzien. 

Terzijde merkte Baudoin ook op, dat de binnenlandse nijverheid niet stil 
stond. De produktie van zogenaamde Katjang batikartikelen nam een zeer 
grote vlucht. Hierbij gebruikte men geen was, maar gemalen katjang, waar
van men een stijve pap maakte. Deze katjangdoeken waren zo goedkoop, dat 
"die alle Europesche concurrentie wel onmogelijk zullen maken in dit gen
re."35 Ook uit een andere hoek dreigde concurrentie voor de imitatiebatiks: 

"Men heeft mij gezegd, dat thans reeds in de omstreken van Samarang een groot 
deel der Batiks wordt vervaardigd met een werktuig volgens de beschrijving ge
heel overeenkomende met het Europesche drukblok, terwijl men in plaats van was 
à f 135 per pic(ol) een mengsel zoude bezigen van harstgom en een weinig was dat 
op niet meer dan f30, per pico! komt te staan."36 

Opmerkelijk is dat de harsreserve, die Prévinaire al geruime tijd toepaste, zo
veel goedkoper was dan de wasreserve. 

Een ander probleem bij het imiteren van batiks was het roodverven. Het 
verven met meekrap vereiste, dat het verfbad aan de kook werd gebracht; doe
ken, die met een was- of harsreserve waren bedrukt, konden daarom niet di
rekt met meekrap of garancine worden geverfd. Prévinaire was daarom ook 
zeer geïnteresseerd in de monsters van de verschillende stoffen, die-Baudoin 
aan zijn rapport had toegevoegd. Een van de stoffen was de mangkoedoewor
tel, die in Indië bij het roodverven werd gebruikt. De mangkoedoe kon koud 
op het doek worden aangebracht. Al eerder had een agent van de NHM deze 
stof opgestuurd onder de naam BenkoeroeP Een eerste onderzoek had tot de 
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conclusie geleid, dat deze wortels slechts ongeveer een derde van de hoeveel
heid kleurstofbevatte van die welke in de Zeeuwse krap werd aangetroffen; 
het advies luidde dan ook om deze niet in te gaan voeren.38 

Later kwam men hierop terug. Dit was mede te danken aan het onderzoek, 
dat de apotheker K.W. van Gorkom in 1857 in Buitenzorg verrichtte. Hij 
bekleedde daar de positie van 'landbouw-chernist'. Behalve een uitgebreid 
chemisch-technisch onderzoek werden ook verfproeven met de mangkoedoe 
ondernomen. Het kleurend vermogen in verhouding tot de meekrap was 
vastgesteld op 1 : 2. Hoewel de Javanen uitstekende resultaten bereikten met 
de mangkoedoe, mislukten deze verfproeven van Van Gorkom volledig. Vol
gens een rapport van Fromberg, die evenals Van Gorkom een leerling van 
G.J. Mulder was, hadden proeven bij Prévinaire meer succes gehad.39 

Enkelejaren later - waarschijnlijk eind 1863 ofbegin 1864 - kreeg Prévi
naire van de NHM een nieuwe zending mangkoedoewortels toegezonden 
met het verzoek de wortels te onderzoeken op hun bruikbaarheid voor de in
dustrie. Een deel van de wortels werd naar het laboratorium van G.J. Mulder 
in Utrecht gezonden om de chemische samenstelling en eigenschappen van 
deze stof te onderzoeken. De resultaten hiervan zijn niet bekend. Daarentegen 
is van het onderzoek van Prévinaire een uitvoerig verslag bewaard gebleven.40 

Het eerste probleem dat Prévinaire moest oplossen was het malen van de 
wortels. Aangezien deze veel harder waren dan de meekrapwortels wilden de 
garancinefabrikanten en meestoofeigenaren hun maalmachines niet ter be
schikking stellen. De vrees voor een toekomstige concurrentie zal hierbij wel 
hebben meegespeeld. Slechts met de grootste moeite slaagde Prévinaire erin 
om een van zijn vrienden, die een garancinefabriek had, tot medewerking te 
bewegen en toen verstreek er nog een halfjaar, voordat hij werkelijk tot het 
doen van experimenten kon overgaan. Op grond van eerdere proeven nam hij 
nu tweemaal zoveel mangkoedoe als meekrap en zesmaal zoveel als garancine. 
Van de zeven verschillende monsters bleek er één van superieure kwaliteit te 
zijn, drie van goede kwaliteit, terwijl drie andere van zeer slechte kwaliteit wa
ren. Waardoor dit werd veroorzaakt, was Prévinaire niet duidelijk; hij gaf eni
ge mogelijke verklaringen. Alleen met de goede soorten deed hij verfproeven. 
De beste kwaliteit gaf een even goede nuance als goede Zeelandse krap, hoe
wel de nuance iets naar het oranje overhelde; voor de Indische markt leek dit 
alleen maar een voordeel: 

"La nuance du rouge dans ces échantillons est fort remarquable, elle est identique 
à celle qui ce trouve sur les batiks rouge faits aux lndes, nuance qui !'on imite très 
imparfaitement en Europe; sous ce rapport l'introduction du mangkadoe rendrait 
deja un grand service aux industriels qui s'occupent de cette specialité."41 

Ook de echtheid was zeer goed. De toepassing van de mangkoedoe zou dus 
een bijdrage kunnen leveren aan de verdere perfektienering van de imitatie
batiks. 

De hier beschreven experimenten voerde Prévinaire in zijn laboratorium 
uit. Hij herhaalde de proeven op grotere schaal in zijn fabriek, waarbij de 
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resultaten hetzelfde waren. De conclusie in het rapport aan de NHM luidde, 
dat voor het turksroodverven en vooral voor de rode kleur van batiks de 
mangkoedoe zeer bruikbaar zou zijn. Tot een grootscheepse aanvoer of aan
plant in Nederland kwam het niet. Hiervoor waren ontwikkelingen op de 
markt voor imitatiebatiks en de introduktie van de synthetische alizarine in 
de jaren zeventig verantwoordelijk. 

Prévinaire was twintigjaar lang bezig geweest met het verbeteren van zijn 
batiks. Het commercieel succes liet echter lange tijd op zich wachten. Pas rond 
1860 nam de omzet in bedrukte katoenen op Java weer sterk toe. Onder deze 
omstandigheden kon Prévinaire eindelijk profiteren van zijn inspanningen. 

4 Het ontstaan van het wasbatikartikel 

Vanaf de vestiging van het bedrijfin Haarlem had Prévinaire uitsluitend zaken 
gedaan met de NHM. De NHM was dan ook ontstemd, toen zij te horen 
kreeg dat Prévinaire voor de handel in batiks een relatie met een particulier 
handelshuis was aangegaan. Deze bood daarop zijn verontschuldigingen aan: 

"Nous regrettons vivement, Messieurs, de ne pas vous avoir consulté avant de nous 
engager pour notre production de Batiks."42 

Vervolgens deed Prévinaire alle mogelijke moeite om de NHM milder te 
stemmen. Zo betoogde hij, dat hij meer dan wie ook had geprofiteerd van de 
gunsten, die de NHM aan de vaderlandse nijverheid had verleend; bovendien 
waren er andere fabrikanten, die bepaalde produkten beter produceerden dan 
Prévinaire, zodat het bedrijfhad besloten om in dit geval geen beroep te doen 
op de NHM en tot deze stap was overgegaan. De ware reden was echter dat 
de NHM veel te weinig bestellingen op dit gebied deed: 

"quant aux Batiks Soga nous ne vous avions livré de eet artiele pendant les quatre 
dernières que les 10 caisses mouchoirs."4 J 

Dit betekende niet dat Prévinaire de NHM geen nieuwe produkten meer aan
bood: 

"Nous avons l'avantage de vous remettre ei joint un Slendang fabrication particu
lière qui obteindra, nous l'espérons, votre approbation & Quoique l'exécution pré
sente beaucoup de difficultés nous aimons à croire que nous parvindrens a obtenir 
une imitation plus parfaite lorsque nous serons une fois bien en train."44 

Dit artikel werd nog wel gunstig bij de NHM ontvangen, maar bij een ander 
nieuw produkt was dit veel minder. Prévinaire was duidelijk teleurgesteld: 

"Nous regrettons beaucoup que vous n'approuviez pas notre imitation du Tana
bang, eet artiele nous a donné beaucoup de peines & nous nous flattions d'avoir 
atteint, autant que faire se pouvait, la ressemblance avec Ie produit de Java."45 

Enkele jaren later hield Prévinaire helemaal op met de leveranties van batiks 
aan de NHM: 

"La maison avec nous sommes en relations pour les Batiks a décidée de continu er 
ses exportations & malgré l'augmentation considérable que nosprix ont eprouvés, 
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Afbeelding 18. Staal van Prévinaire wasbatik uit 1863. Deze imitatie van een Pecalongar 
batik werd door Van Leeuwen aan De Heyder opgestuurd als voorbeeld, waartoe Pré
vinaire in staat was en waarmee deze op dat moment zeer goede zaken deed. 
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elle vient de neus acheter 100 caisses de Batiks, livrable en 3 mois, avec la condition 
expresse de lui livrer exclusivement eet article. Neus neus voyons en conséquence 
à notregrand regret, dans l'impossibilité de vous faire des offres en Batik & sommes 
peinés de devoir vous retourner votre échantillon de Sarong, qui a été fabriqué par 
nous."46 

Eindelijk hadden de pogingen van Prévinaire om batiks te imiteren ook tot 
commercieel succes geleid. 

Dit viel ook de andere handelaren op Java op. Van Leeuwen & Co, die zaken 
deed met De Heyder, maakte de Leidse fabriek opmerkzaam op de produkten 
van Prévinaire. Op 9 mei 1861 schreef de agent van Van Leeuwen in Soerabaya 
een brief naar De Heyder. Hij reageerde hierin op een batikartikel van De 
Heyder: 

"Rood met bruin en geel Batik is voor deze plaats een mooi artikel doch schijnt 
reeds een proef door de Heeren Prévinaire & Co in hetzelfde genre met wasbatiks 
te zijn genomen; voor zoo ver wij te weten hebben komen zijn de was kain pand
jangs totf 42. - verkocht; onze koopers vermeenen dat voor was batiks in het alge
meen niet veel hoogere prijzen dan voor die van gewone bewerking zullen worden 
betaald en stellen hoogstens een verschil van f2. - per codde daarvoor in het voor
deel;"47 

Van Leeuwen wist nog niet hoe hij de situatie moest beoordelen: 
"aan den eenen kant moeten wij min of meer op onze koopers afgaan, aan de ande
ren kant is ons oordeel dat wanneer de verbruikers zeiven het verschil tusschen 
wasbatiks en die van gewone bewerking hebben leren kennen, zij de eersten tot be
duidende hoogere prijzen zullen nemen."48 

Dit was een van de eerste keren dat er sprake was van wasbatiks. 
Vanaf1862 stuurde Van Leeuwen & Co ook regelmatig staaltjes van wasba

tiks vanuit Batavia naar Leiden. Over twee batikdoeken van Prévinaire 
schreef de agent: 

"Wij moeten bekennen dat deze Slendangs zeer fraai zijn bewerkt en de echte Peca
longar Batik werkelijk zeer nabij komt. De appret wordt zeer fraay gevonden, 
vooral omdat aan de reuk niet die onaangename & weinig zachte geur is, welke de 
meeste Holl(andse) was Batiks bezitten."49 

Enkele jaren later - toen De Heyder nog problemen met de produktie van 
dit artikel had - schreef Van Leeuwen over de produkten van Prévinaire: 

"Daarop zijn door Arnold (Prévin.) in die drie jaar schatten op verdient."50 

Hieruit valt op te maken, dat de wasbatiks omstreeks 1863 populair werden 
in Batavia. 

Hoewel Prévinaire al in de jaren vijftig regelmatig wasbatiks leverde, duur
de het tot het begin van de jaren zestig, voordat er een ruime markt voor deze 
artikelen werd gevonden. De kwaliteit van de wasbatiks was beter dan die van 
de gewone irnitatiebatiks, de prijs lag daarentegen ook hoger. Tijdens de 
hausse in de jaren zestig was dit geen probleem. De situatie veranderde echter 
drastisch in 1867 en 1868. In 1867 bereikte de omzet in imitatiebatiks en in 
andere bedrukte katoenen doeken een rekordomzet, maar daarna vielen de 
verkopen sterk terug. De particuliere handelshuizen zagen geen brood meer 
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in de verkoop van imitatiebatiks. Prévinaire deed daarom noodgedwongen 
opnieuw een beroep op de NHM om batiks te mogen leveren. De precaire 
situatie bleek uit een opmerking van Prévinaire aan de NHM: 

"Nous n'avons vendu qu'à vous, Messieurs, des Batiks durant l'anneé écoulée; nous 
apprenons de toute part que la fabrication de eet artiele est à peu pris arrêté en Euro
pe & nous sommes peut-être les seuls qui avons régulièrement continué, d'une ma
nière modéré, i! est vrai, à les produire & à en améliorer la qualité autant que possi
bie à des prix en rapport & avantageux avec la valeur réussable àjava."51 

Het succes van de wasbatiks was dus slechts kortstondig. 
De pogingen van Prévinaire om het imiteren van batiks te vervolmaken, 

hadden dus tot gevolg gehad dat men verschillende soorten imitatiebatiks 
ging onderscheiden. De beste imitaties waren de was batiks, die als een afzon
derlijk produkt werden onderscheiden. De kosten van de wasbatiks lagen 
echter ook een stuk hoger dan van de gewone imitatiebatiks. Dit werd veroor
zaakt door het feit dat het produktieproces veel omslachtiger was. Om het 
produktieproces te kunnen mechaniseren had Prévinaire de Javanaise ont
wikkeld. Het is echter maar de vraag, of de Javanaise op grote schaal werd toe
gepast. 

Er zijn aanwijzigen dat dat de grote uitbreiding van de produktie van batiks 
vooral met handdruk werden gerealiseerd. In 1861 schreefPrévinaire aan de 
NHM: 

"Nous regrettons beaucoup, Messieurs, que les au tres articles dont vous nous de
mandez Ie prix, reelament une impression à la main que notre personnel restraint 
ne nous donne pas Ie moyen d'entreprendre; nous aurons deja beaucoup de peine 
à vous livrer en articles Sarongs & enTjendies Enluminés plus de 5 à 6 caisses pour 
la 10 avril prochain. Nous nous accupons depuis quelque tems à augmenter notre 
imprimerie à la main mais nous n'y parvenons que très lentement."52 

Ook tijdens de crisis aan het einde van de jaren zestig, toen de gehele ververij 
en de machinale drukkerij enkele maanden werd stilgezet, meldde hij: 

"nous n'avons maintenu sur un petit pied d'activité que l'impression des Batiks, 
parcequ'elle occupe beaucoup de bras."53 

Of de handdruk nu in combinatie met machinedruk - zoals bij de Javanaise 
- werd toegepast of geheel zelfstandig, voor de produktie van imitatiebatiks 
bleef de handdruk in elk geval belangrijk. 

5 De wasbatiks van De Heyder & Co 

De Heyder & Co hield zich vanaf de overplaatsing van Lier naar Leiden bezig 
met het imiteren van batiks. Bij de verkoop van De Heyder in 1846 waren 
er in het bedrijf 119 stel platen voor het drukken van dergelijke doeken aan
wezig.54 De nieuwe eigenaren bleven ook imitatiebatiks produceren. Men 
maakte deze op de gebruikelijke manier met behulp van een mastiekreserve. 
Terwijl Prévinaire voortdurend hoog opgaf van de kwaliteit van zijn batiks, 
was men bij De Heyder daarentegen veel bescheidener. Op een verzoek van 
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de NHM om betere batiks te leveren antwoordde men: 
"Zoals wij vroeger meermalen de eer hadden UwelEd(ele) mede te delen is heteene 
onmogelijkheid de echte batiks, juist te imiteren."55 

Wij beperken ons hier tot de pogingen die De Heyder ondernam om wasba
tiks te produceren. 

De eerste verwijzing naar een wasbatik is te vinden in een lijst uit 1847, 
waarin werd aangegeven hoeveel kleurstoffen de verschillende produkten 
vereisten. Een van de produkten was een "Roode was batik".56 Voor zover uit 
de calculaties is na te gaan, maakte men in de volgende jaren bij De Heyder 
geen gebruik van was bij het imiteren van de batiks. 

Pas in 1855 was er sprake van een 'Bruine Batik met was'.s7 Deze doek werd 
eerst met een mastiekreserve bedrukt en blauwgeverfd en daarna bedrukt met 
een reserve, die bestond uit een mengsel van hars en stearine.58 Dit experiment 
werd een jaar later herhaald; hierbij werd vermeld dat deze reserve warm dien
de te worden gedrukt.59 Het gebruik van hars in een reserve was overigens ook 
bij De Heyder niet nieuw. Voor bepaalde reserves voor chitsen gebruikte men 
een mengsel van vernis, hars en vet.60 

In 1859 deed men proeven om de mastiek door een harsreserve te vervan
gen. Deze reserve bestond uit een oplossing van hars, stearine en terpentijn, 
die koud werd gedrukt.61 Een andere variant werd beschreven door August 
Driessen. August was de jongste broer van Louis Driesssen. In 1859 en 1860 
liep hij stage bij De Heyder om zich met de verschillende onderdelen van de 
produktie vertrouwd te maken. Hij beschreef ook de produktie van twee 
soorten wasbatikdoeken. Bij de eerste werkte men met een reserve van hars, 
pijpaarde en terpentijn, die men na het drukken liet drogen, alvorens men er
toe over ging de andere kant te bedrukken en het doek blauw te verven. Wan
neer het doek droog was, werd het opnieuw met hars bed):ukt, gebroken en 
bruingeverfd. Hieruit blijkt dat het aanbrengen van het craquelé door de re
serve te breken - evenals bij de echte batiks - alleen bij het bruinverven werd 
toegepast. Bij de tweede soort werd alleen de tweede keer met een harsreserve 
bedrukt. Hierover merkte August op: 

"Dit monster, minder fraay zijnde dan No.135, zoo moet aan de eerste bewerking 
de voorkeur gegeven worden."62 

De produktie van batiks bij De Heyder geschiedde in deze jaren nog volledig 
met de hand. 

Na zijn stagejaar werd August Driessen vennoot bij Van Leeuwen & Co. 
Deze firma ging de verkoop van de produkten van De Heyder in Indië verzor
gen. In dezelfde briefuit 1861, waarin Van Leeuwen & Co. melding maakte 
van de proeven van Prévinaire met wasbatiks, adviseerde zij De Heyder: 

" .. en zouden wij haast durven aanraden, al kosten de Was batiks, ook iets meer, u 
daarop toe te leggen; intussschen kan zulks niet dan geleidelijk komen, en vermee
nen daarom gerustelijk de fabricering deze rood en bruin met geel batiks, op de 
gewoone wijze gefabriceerd, te kunnen aanraden."63 

Bij De Heyder nam men dit advies ter harte, maar door de brand, die de druk-
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kerij grotendeels verwoestte, moest men dit voornemen enige tijd uitstellen. 
De produktie van wasbatiks in de jaren vijftig was te verwaarlozen geweest; 

aangespoord echter door het succes van Prévinaire begon men zich intensie
ver met de wasbatiks bezig te houden. Al in 1862 volgden er verschillende ex
perimenten met wasbatiks. Alle proeven hadden betrekking op bruine batik
doeken; hierbij werd de warme reserve van hars en stearine gebruikt.64 Voor 
het drukken van een rode, bruine en gele sarong werkte men daarentegen men 
een mengsel van hars, terpentijn en krijt, dat koud werd gedrukt.65 De resulta
ten hiervan werden door Van Leeuwen positief beoordeeld: 

"Dit staal waarschijnlijk door UEd zeiven vervaardigd, is goed bewerkt, verdere 
proeven zullen UEd in staat gesteld hebben, dit genre nog meer te volmaken."66 

De was batiks, die later datjaar en in het volgende jaar werden uitgeprobeerd, 
werden allemaal met deze nieuwe reserve gedrukt. In 1865 schakelde men op 
een andere reserve over.67 Deze werd het meest gebruikt voor wasbatiks, die 
in de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig werden geproduceerd. 

Inmiddels bleefVan Leeuwen De Heyder voortdurend voorbeelden opstu
ren, die voor het genre wasbatik in aanmerking kwamen. Over enkele echte 
batiks schreef hij: 

"Ze zijn geheel in het genre der Prévinaire Battics die er stellig veel succes mede 
zoude halen. Indien UEd kunt reusseren, willen wij U gaarne de verzekering ge
ven, dat wij ons voor een 50 tal kisten weinig bang maken."68 

De Zwitserse concurrenten en ook Van Vlissingen kwamen in die tijd met 
eigen wasbatik~ op de markt; Van Leeuwen werd hierdoor ongeduldig. Bij 
enkele staaltjes van de concurrentie merkte hij op: 

"Wij gelooven dus, dat het tijd wordt het was Batik vak te entameren"69 

De proeven, die men bij De Heyder hiermee had genomen, waren tot dan toe 
niet succesvol geweest. Bij dezelfde brief stond een naschrift van een verte
genwordiger van De Heyder: 

"Omtrent de Was genres in deze staalzending vermeld, hebben wij zeer breedvoe
rig met Uwen Heer v. L(eeuwen) gesproken, wij zijn bezig de toestellen te vervaar
digen om ons met kracht op dit artikel toe te kunnen leggen, daarmede zal echter 
nog eenige tijd gemoeid zijn. Weest echter verzekerd dat wij geen tijd nutteloos 
laten voorbij gaan."70 

De toestellen waar men op doelde waren geen andere dan Leidse versie van 
de J avanaise. 

De vrees van Prévinaire, dat zijn procédés weldra algemeen bekend zouden 
worden, werd bevestigd. Bij De Heyder was men te weten gekomen, hoe Pré
vinaire te werk ging. Dit blijkt uit een bewaard gebleven receptenverzame
ling. Boven deze verzameling staat: "Aus P. Dr.'s Receptsammlung 1852-
1866". Met P. Dr. werd Pierre Driessen (1832-1895) bedoeld, evenals August 
een broer van Louis Driessen. Deze Pierre Driessen begon na de middelbare 
school zijn opleiding tot colorist in het familiebedrijf; waarschijnlijk was hij 
daar van 1849-1852 als volontair werkzaam. Daarna deed hij onder andere er
varing op in Rouen. Pierre werd enkele jaren later colorist in de drukkerij van 
zijn oudste broer in Bocholt. 
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Op de een of andere manier wasPierrede geheimen van Prévinaire te weten 
gekomen. De titel van het uittreksel uit zijn receptenboeken luidde: "Fabrica
tion van T Prévinaire & Cie, Haarlem"?1 Op de tweede bladzijde van dit ma
nuscript stond een vermelding van de batikimitaties: 

"Dit genre het welk echt batik imiteert, wordt op eene door Pr. uitgevondene ma
chine gedrukt met No.572 Réserve neutre. Ko 6,00 bruine harst, 1,20 Stearin, wordt 
warm gedrukt."72 

Enkele bladzijden verder stond een veel uitvoerigere beschrijving van het 
Haarlemse procédé: 

"Echt batik te imiteren 
De machine door Pr(évinaire) uitgevonden en gebreveteerd om het genre echt ba
tik te imiteren, moet bestaan in eene soort van Perrotine waarmede men geheele 
doeken tegelijk aan 2 kanten drukt, daarbij zijn de chassis en de platen met stoom 
verwarmd, door middel van dikke gutta percha pijpen die zich uitstrekken en de 
bewegingen der machine volgen. Het resultaat op deze wijze verkregen is inder
daad perfect."73 

Hieruit zou men op kunnen maken, dat Pierre Driessen deJavanaise niet zelf 
heeft gezien, hoewel hij wel op de hoogte was van de receptuur. Met de Java
naise werd de 'reserve neutre' gedrukt. Het invullen gebeurde met de hand; 
hierbij gebruikte men dezelfde reserve, die evenals de handplaten op het door 
Prévinaire in 1844 geoctrooieerde werktuig werd warm gehouden?4 In elk 
geval diende deze beschrijving als handleiding bij de constructie van de Leidse 
Javanaise omstreeks 1865. 

Een andere aanwijzing voor het bestaan van contacten tussen De Heyder 
en Prévinain; - legaal of illegaal - kan uit het receptenboek van Oswald 
Heubner worden gehaald, die korte tijd colorist was bij De Heyder. Op 22 
mei 1866 deed Heubner enkele proeven met wasbatiks, waarbij doeken met 
een katoenen ketting en een zijde inslag werden bedrukt. Deze doeken waren 
- gezien het bijschrift - uit Haarlem afkomstig?5 

De constructie van de Javanaise en de in gebruikname bij De Heyder duur-
den langer dan verwacht. Van Leeuwen was hierover zeer ontevreden: 

"Niet lang geleden zond ik een monster aan Muller & Co van 44/44 Was Batik doe
ken zonder & met spiegel. U sinds 3 zegge drie jaren aanbevolen, heden ontving 
ik de monsters van 5 pc perfekt geïmiteerde van Vlissingen. dat is geen aangenaam 
gevoel voor U noch mij. Daar zijn door Arnold (Prévin) in die drie jaar schatten 
op verdient; Ge hebt het niet gewild."76 

In de loop van 1867 kwam de produktie op de nieuwe machine eindelijk op 
gang. Bij een calculatie van bruine wasbatiks uitjuni 1867 stond geschreven: 

"30/7/'67 op de Mach(ine) Drukl(oon) 1 p. 5/4 Dkf0.95."7 7 

Het drukloon bedroeg meer dan bij de handgedrukte doeken. 
Bij een volgende vergelijking tussen handdruk en machinale druk bleek dat 

de kosten van het drukken met de Javanaise f 4,75 bedroegen tegen f5,52 voor 
de handdruk. Het verschil per doek was echter geringer omdat bij de hand
druk meer doeken uit een stuk werden gehaald. Een machinaal vervaardigde 
doek kostte 18lf3 cent tegen een handgedrukte doek 19lfJ?8 
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In 1867 en 1868 werden respektievelijk 1645 en 1273 stukkenmet deze ma
chine gedrukt. Door de ineenstorting van de markt in Indië kwam de produk
tie van wasbatiks bijna tot stilstand. In 1869 werden minder dan 100 stukken 
met de machine gedrukt en de volgende jaren werd de machine helemaal niet 
meer gebruikt?9 

Toch bleef men doorgaan met experimenten met was batiks. De proeven 
bleven zich concentreren op het testen van verschillende reserves. In april 
1869 nam men proeven met een nieuwe manier om bruine wasbatikdoeken 
te maken. Er werd een andere reserve gebruikt; belangrijker in dit geval was 
de andere samenstelling van de drukpap voor het bruin, wat een aanzienlijke 
vermindering van de kosten opleverde. De op deze nieuwe manier gemaakte 
doeken kostten f 4,54 per stuk, terwijl de oude manier een kostprijs van f 5,66 
opleverde.80 In dezelfde maand was er een nieuwe colorist bij De Heyder in 
dienst genomen. Het wasE. Lejeune, die van 1861 tot 1868 bij Van Vlissingen 
& Co had gewerkt; hij was daarna naar Duitsland vertrokken, maar een half 
jaar later dook hij in Leiden op. Deze ervaren colorist kreeg een zeer aanzien
lijk salaris, namelijkf500 per maand; deze man was vooral door zijn kennis 
van de produktiemethoden bij de Helmondse concurrent voor De Heyder 
zeer interessant. 

Een zelfde vergelijking werd een halfjaar later gedaan, maar toen lag de na
druk op een nieuwe wasreserve. Deze werd in één keer opgedrukt, terwijl bij 
de reserve, die men normaal gebruikte, eerst aan beide kanten het patroon 
werd geschetst en vervolgens nog een keer werd overgedrukt.81 Het resultaat 
was een besparing van drukloon, maar blijkbaar waren de voordelen te gering 
(ongeveer een cent per doek) of was het resultaat niet bevredigend, want men 
bleef bij de oude reserve. 

Een ander experiment vond in 1870 plaats; het ging hierbij wederom om 
bruine wasbatiks. De calculatie vermeldde "Stringer's bewerking". Het nieu
we van deze bewerking lag in de reserve; dit leverde een kleine besparing in 
drukloon op.82 Het is goed mogelijk, dat dit procédé door Stringer aan De 
Heyder te koop werd aangeboden; deze handelswijze was in die tijd heel ge
bruikelijk. Ook deze proef werd niet als geslaagd beschouwd. 

Proeven in november 1872 met al weer een andere reserve hadden daaren
tegen meer succes. In het najaar van 1872 liep de oudste zoon van de direk
teur, Felix Driessen, stage in het bedrijf. Evenals August beschreefhij de ver
schillende produktiemethoden, die in het bedrijf werden toegepast. Een van 
deze methoden betrof het maken van bruine wasbatiks met anilinezwart. 
Hierbij werd een reserve gebruikt, die bestond uit hars, die onder verwar
ming in terpentijnolie en harsolie werd opgelost en waaraan nog krijt en 
ultramarijnblauw werd toegevoegd. Eerst werd weer het patroon geschetst 
en daarna ingevuld. Dit geschiedde aan beide kanten, waarbij voor elke nieu
we bewerking het doek werd gedroogd. Het duurde veertien dagen voordat 
alles weer droog was. Bij het drukken van de was had de drukker een bakje 
met terpentijnolie naast zich staan om de reserve voldoende vloeibaar te 
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houden. De anilinezouten voor het zwart werden met de rouleau gedrukt.83 

Nieuw was hierbij ook de combinatie met de rouleaudruk. De reserve werd 
gewoon met de hand gedrukt. Felix vermeldde nergens het gebruik van de 
Javanaise. Toch begon men eind 1872 weer met proeven met deze machine. 
Een kostenvergelijking met handdruk had dit maal als resultaat, dat de machi
ne goedkoper werkte. Opmerkelijk was de terugkeer naar de oude reserve, die 
ook Prévinaire oorspronkelijk op zijn machine had gebruikt. Bovendien werd 
uitvoerig vermeld, hoe de calculatie van het drukloon tot stand kwam. Voor 
het drukken van een doek waren nodig: een drukker, een strijker en een draai
er (waarschijnlijk om de machine in beweging te brengen). Bovendien hielpen 
er nog een naaister en 5 jongens.84 Het arbeidsloon bedroeftotaalf0,56. Voor 
de kosten van de gravure werd nog eens 10 cent berekend. De kosten aan 
drukloon bij de handdruk bedroegenf1,12 per stuk van 28 doeken. De rest 
van het verschil tussen handdruk en machinedruk werd vooral door een ge
ringer verbruik van reserve en terpentijn veroorzaakt. De uitkomst was:f 4,58 
voor 26 doeken op de machine tegenf5,58 voor 28 handgedrukte doeken, 
dus per doek 17 112 cent tegen 20 cent . Het verschil was dus groter geworden.85 

In totaal waren er maar liefst negen arbeidskrachten betrokken bij de pro
duktie met de Javanaise! De snelheid van de machine kon bovendien niet al 
te hoog liggen, aangezien ze met de hand werd aangedreven. Bij een volgende 
proef was men erin geslaagd om de arbeidskosten verder te reduceren door 
minder jongens te laten assisteren en ook het naailoon te verlagen.86 

In het midden van de jaren zeventig kwam het weer tot een min of meer ge
regelde produktie met de Javanaise, hoewel de aantallen gedrukte stukken per 
jaar slechts enkele honderden bedroegen.87 Daarna werd de Javanaise nog 
maar sporadisch gebruikt voor enkele speciale artikelen. Bij een calculatie van 
bruine batik wasslendangs in 1881 stond de opmerking: 

"Enorm veel beschadigd & kapotte doeken. Het goed moet precies 30 inches zijn, 
"88 

Het werken met deze machine was dus ook niet bijzonder eenvoudig. Uit een 
andere kostenvergelijking bleek De Heyder bovendien veel duurder te zijn 
dan Prévinaire.89 

Men trachtte daarom de produktiekosten te verlagen door de reserve met 
de rouleau te gaan drukken. De eerste poging in deze richting vond al in juni 
1872 plaats, toen werd geprobeerd het schetsen met de rouleau te doen, waar
na de was verder met de hand werd ingevuld. Het voordeel dat men hiermee 
behaalde was echter te gering.9° 

Bij een volgende poging trachtte men de volledige reserve met de rouleau 
te drukken. Men gebruikte dezelfde reserve als bij de Javanaise (no.34). Hoe
wel dit een grote besparing opleverde, liet de kwaliteit veel te wensen over.9 1 

Een nieuwe poging enkele jaren later met het drukken van een harsreserve (in
middels 6 delen hars op een deel stearine) op de rouleau leverde een beter re
sultaat, maar tot een grootscheepse toepassing hiervan kwam het niet. 

De Belgische fabrikant Voortman schreef in 1883 over het drukken van de 
reserve: 
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"On imprime aussi à la main dans la reserve au gallipot cirejaune et essence de the
rebenthine."92 

Hij merkte hij verder op dat deze reserve vaak op een machine "à planche plat
te" werd gedrukt, waarbij men dan meestalJapansewas nam.93 

De introduktie van de Javanaise bij De Heyder was over het geheel genomen 
geen succes geworden. De constructie van de machine had te lang geduurd; 
hierdoor had het bedrijf niet van de hausse in de jaren zestig kunnen profite
ren. Ook de produktie met deze machine verliep moeizaam; zo bleef men 
voortdurend zoeken naar een geschikte reserve. Bovendien werd met deze 
machine slechts een speciaal produkt gedrukt, namelijk bruine wasbatiks. 
Maar ook met de handgedrukte wasbatiks behaalde men ondanks alle pogin
gen geen goede resultaten. 

6 De Nederlandse producenten van imitatiebatiks 

Prévinaire was rond 1850 uitgegroeid tot de belangrijkste producent van ba
tikartikelen naast De Heyder. Op de Nijverheidstentoonstelling in Delft in 
1849 exposeerden deze beide drukkerijen een uitgebreid assortiment van 
doeken voor de Indische markt. Prévinaire exposeerde onder andere een brui
ne batik doek, "de echt Indische batik volmaakt evenarende; waarvan de uit
vinding is geoctroijeerd".94 Maar er waren ook andere fabrikanten met doeken 
voor Indië op de tentoonstelling aanwezig. Wilson exposeerde enkele imita
ties van Oost-Indische doeken naast chicsen en mignonetten, terwijl ook Ze
hender Traus uit Oldenzaal een kain tentoonstelde. Van Sillevoldt was niet 
aanwezig, maar ook deze katoendrukkerij werkte nog op bescheiden schaal 
voor Indië.95 In deze paragraafbeschrijven we hoe de andere fabrikanten rea
geerden op de ontwikkelingen in de jaren vijftig en met name op het wasba
tikartikel van Prévinaire. 

De nieuwe katoendrukkerij van Van Vlissingen hield zich in de beginjaren 
nog niet bezig met het drukken van batikdoeken. Hiermee werd in 1852 be
gonnen. De dessins werden aangeleverd door een oom, Frederik Hendrik Van 
Vlissingen. Deze was geruime tijd planter in de Vorstenlanden geweest. Bij 
zijn terugkeer naar Amsterdam nam hij een uitgebreide collectie batiks mee. 
In ruil hiervoor eiste hij dat de imitaties hiervan alleen aan hem werden gele
verd. De samenwerking met van Vlissingen & Co werd de batikassociatie ge
noemd. De eerste leveranties waren over het algemeen succesvol; het ging 
vooral om bruine batikdoeken, die slechts eenzijdig waren bedrukt.96 Al 
spoedig ging het bedrijf over tot het aan twee kanten bedrukken van het doek, 
zoals blijkt uit een brief van 1 juli 1853, waarin men meldde dat men een me
thode ontdekt had: 

"Zoodanig, dat men de drukzijde niet kan herkennen, daar beide zijden even gelijk 
zijn."97 

Deze methode kon echter alleen worden gebruikt, als de doeken tussentijds 
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werden gedroogd. Een gebrek aan ruimte verhinderde een snelle toepassing.98 

Hoewel de leveranties aan de Batikassociatie succesvol waren, gold dit veel 
minder voor de produkten, die aan ándere handelaren werden geleverd. Om
dat men de dessins van Frederik Van Vlissingen niet aan anderen mocht leve
ren, moest men hiervoor teruggrijpen op "oude patroonen nog van Sutorius 
tijd"_99 Toen de batikassociatie aan onenigheden ten onder ging, waren deze 
belemmeringen uit de weg geruimd. Indië werd snel belangrijker als afzet
markt voor de produkten van Van Vlissingen & Co.100 

In de jaren, waarin Van Vlissingen met Sutorius was verbonden, fabriceerde 
het bedrijf dus wel batikdoeken. Na de ontbinding van de vennootschap ver
trok Sutorius naar Weesp, waar hij een kleine blauwververij en -drukkerij be
gon. Het succes van bedrijven als De Heyder en Van Vlissingen in het begin 
van de jaren vijftig op de Indische markt bracht Sutorius op het idee om zich 
(opnieuw) met het produceren van batiks te gaan bezighouden. Omdat hij een 
gebrek aan kapitaal had, kwam hij in mei 1854 met een plan voor de oprich
ting van een "Naamlooze Vennootschap, tot het vervaardigen van BATIKS en 
het drukken en verwen van andere goederen".101 Hij benaderde personen, die 
mogelijk geïnteresseerd waren, met een circulaire, die de volgende aanhef 
had: 

"Na vele en verschillende kostbare proeven genomen te hebben om voor de Javaan
sche markten lijnwaden te bewerken, welke aldaar voordelig met de producten zoo 
van binnen- als van buitenlandsche nijverheid konden wedijveren en den fabrikant 
of voortbrenger billijke winsten voor arbeid en kapitaal konden opleveren, heeft 
de ondergeteekende eindelijk een middel uitgevonden om de Batiks derwijze na 
te bootsen, dat zij van die, welke op Ja va zelf vervaardigd worden, schier niet te on
derscheiden zijn."102 

Een voorwaarde hiervoor was dus, dat: 

"men de machinaal bewerkte van de echte batiks, welke tot dusver aldaar uit de 
hand bewerkt en duur verkocht worden, onherkenbaar maakt."103 

Sutorius beweerde, dat de NHM en andere handelaren hadden verklaard dat 
hij hierin was geslaagd. Sutorius wilde SS aandelen van elk f 1000 uitbrengen; 
hij zelfbracht zijn bedrijfje in - activa met een waarde vanf 40.000 - en drie 
aandelen. De technische direktie zou worden opgedragen aan Sutorius en in 
geval van overlijden aan diens zoon. 

Sutorius voegde ook een berekening toe van de kosten bij een produktie 
vanSOstukken per week. De totale kosten zoudenf1.120 bedragen, waarvan 
f300 voor de doeken, f244 voor grondstoffen, f217 voor arbeidsloon en 
graveerkosten en de overige kosten voor rekening kwamen van expeditie, ver
koop, rente en generalia. Bij de grondstoffen werd als eerste vermeld 'Mijsti
que', wat erop wijst dat Sutorius waarschijnlijk met de gewone mastiekdruk 
werkte. De zuivere winst per week zou J263, - bedragen; de verdiensten 
voor de aandeelhouders zouden in het totaal bijna 7% bedragen.104 Sutorius 
slaagde er niet in om voldoende inschrijvingen te verzamelen; eenjaar later 
verkocht hij zijn ververij en drukkerij. 
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Succesvoller was een nieuwe katoendrukkerij, ververij en blekerij, die in 
oktober 1861 in Kralingen werd opgericht onder de naam Blom, De Lange 
& Braun. Deze nieuwe firma stelde zich ten doel: 

"Het artikel Batikgoederen hopen wij, beijgestaan door de veeljarige ondervin
ding in de voornaamste Binnen- en Buitenlandsche Fabrieken onzer mede-ven
noot den Heer Jac. Braun, in de meest mogelijke perfectie af te leveren."105 

Jacques Braun, die in 1815 in het Franse textielcentrum Mulhouse was gebo
ren, werkte in elk geval vanaf 1849 als colorist bij Van Vlissingen & Co. In 
1861 vertrok hij naar Kralingen om medefirmant te worden.106 Het bedrijf 
profiteerde van de goede afzetmogelijkheden in Indië in die jaren, maar toen 
het bedrijf in april 1870 gedeeltelijk afbrandde, was de situatie veel slechter 
geworden. Deze onzekere perspektieven waren mede de aanleiding, dat de 
aandeelhouders besloten om het bedrijf te verkopen aan Van Sillevoldt en 
Kesting. De voortzetting van de oude katoendrukkerij van Van Sillevoldt, la
ter de KKM, groeide uit tot een belangrijke producent van batiks.107 

Het overgrote deel van de batikdoeken, dat door de Nederlandse fabrikan
ten werd geproduceerd, werden op de gewone wijze met een mastiekreserve 
gedrukt; dit gold ook voor de batiks van De Heyder en waarschijnlijk even
eens voor die van Prévinaire. Het succes van het wasbatikartikel van Prévinai
re in het begin van de jaren zestig had echter tot gevolg, dat de andere drukke
rijen ook pogingen gingen ondernemen om dit produkt te vervaardigen. De 
produktie van dit artikel was echter niet eenvoudig, zoals de ontwikkelingen 
bij De Heyder lieten zien, zodat het enige tijd duurde alv~rens Prévinaire con
currentie kreeg. In oktober 1865 stuurde de firma Van Leeuwen & Co, die De 
Heyder al verschillende malen op de wasbatiks van Prévinaire had geatten
deerd, enkele Soga doeken, 

"die interessant zijn, deweijl het was batiks van Hollandsche bewerking, doch niet 
van Prévinaire & Co."I08 

Eind 1866 ontving van Leeuwen "perfekt geïmiteerde" wasbatik doeken van 
Van Vlissingen.109 Enkele maanden kreeg De Heyder van haar agent weer en
kele stalen van wasbatiks uit Helmond toegestuurd: 

"Wij zenden U dit monster alleen om U te doen zien wat van Vlissingen momenteel 
in Wasbatiks produceert. Hij past dit genre meer toe op andere patronen, waarin 
minder geel is die nog beter dan dit uitkomen. Ook Sarongs in dit genre worden 
door die fabrikant uitgezonden."110 

Behalve Van Vlissingen begaf ook Wilson zich op de markt voor was batiks. 
Hij had in 1864 zijn fabriek in Haarlem, die hij zevenjaar tevoren had uitbe
steed, weer van Bavink overgenomen. In de volgende jaren leverde Wilson 
verschillende soorten batiks aan de NHM. Deze kon bij Prévinaire geen ba
tikdoeken meer verkrijgen en stuurde daarom regelmatig voorbeelden naar 
Wilson. Over enkele van deze staaltjes schreef Wils on de NHM terug: 

"Wat de met Uwe GeEerde letteren van 22 Juny ll ontvangene Sarong betreft, 
zoo is dit werk voor mijne drukkerij minder geschikt, terwijl ik, om proeven te 
nemen met de artikelen vermeld in Ued. Schrijven van 17 Nov. l.I., op den 26 
derzelfde maand bij eene der voornaamste weverijen in Overijssel fijn katoen heb 
besteld ... "111 
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De levering van de bestelde doeken werd echter telkens vertraagd. Dit was 
weer een voorbeeld van de klacht van de Nederlandse katoendrukkers, name
lijk dat men de goede kwaliteit weefgoederen, die voor de produktie van ba
tiks waren vereist, slechts met moeite in Nederland kon kopen. De Heyder 
loste dit probleem op door een eigen weverij te beginnen, terwijl ook Prévi
naire voor een deel in zijn eigen behoefte voorzag. 

Het is niet bekend of bij deze proeven al sprake was van wasbatiks. In elk 
geval begon Wilson in die tijd met de produktie hiervan. In 1867 stelde hij 
enkele wasbatikdoeken ten toon op de Wereldtentoonstelling in Parijs.112 En
kele maanden later bood Wilson de NHM de eerste partij aan: 

"Tevens neem ik de Vrijheid hierbij te voegen de monsters van eene partij Wasbatiks 
Kains lang 92 bij 43 Inch, welke ik mij veroorloofUEd tot den prijs vanf32lfz per 
Corge aan te bieden, onder opmerking nogthans dat die prijs de laagste is, waar
voor ik deze goederen kan afstaan, terwijl het geheel uit 20 kisten bestaat, waarvan 
nu reeds 4 kisten gereed & de overigen in gelijke hoeveelheid maandelijks kunnen 
afgeleverd worden."113 

De produktie was dus slechts gering: 4 kisten van 25 corges, dus in totaalSOO 
doeken per maand. De NHM ging tot de bestelling van de 20 kisten over. Wil
sen maakte echter een voorbehoud bij de maandelijkse leveringen: 

"Om nu bepaald aan te nemen dat de afleveringen elke maand zullen geschieden 
is zeer moeylijk omdat de goede reussite van dit werk van veele omstandigheden 
afhangt, die niet te voorzien zijn & dikwerf het gereed komen vertragen."114 

Het produceren van wasbatiks bleef een moeizaam proces. 
De wasbatiks van Wilson werden ook door Van Leeuwen gesignaleerd; zij 

stelden De Heyder hiervan op de hoogte: 
"Evenals ons, zal U dit staal ten hoogste interesseren, de fabricatie is prachtig te 
noemen bij echt af, en afkomstig van Uwe buren & concurrenten de Heeren Tho
mas Wilson & Co Haarlem .... Het zijn zoo wel de fune nunaces als vooral de uit
stekende scherpe trekken van het blaauw waarop wij Uwe aandacht vestigen."115 

Maar ook Wilson kwam te laat op de markt met zijn wasbatiks: 
"Dewijl de markt van alle genres van Batiks overpropt is te noemen is het duidelijk 
dat slechts eene volkomen imitatie in aanmerking zoude komen."116 

Wilson kreeg nog een nieuwe order voor 10 kisten in de zomer van 1868. 
Maar daarna was het spoedig afgelopen. Mede door problemen met de ge
meente Haarlem verkocht Wilson in 1870 zijn drukkerij aan Prévinaire. 

7 De concurrentie uit Zwitserland 

Vanaf 1840 begonnen ook Zwitserse bedrijven op de Oost-Indische markten 
te opereren. Zwitserland bezat een omvangrijke textielindustrie, die vanwege 
de kleine thuismarkt gedwongen was zich op de export te richten. Aangezien 
men niet tegen de goedkope Engelse massaproduktie kon concurreren, was 
men gedwongen zich te specialiseren. Mede als gevolg hiervan ontstonden 
een groot aantal turksroodververijen en -drukkerijen , die lange tijd toonaan-
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gevend in Europa waren. Andere drukkerijen vonden afzetmarkten in Azië. 
Vooral in Nederlands-Indië en in de Britse koloniën in Zuid-Oost Azië waren 
de omstandigheden gunstig. De inlandse kleding, zoals de batiks, vereiste een 
tweezijdige druk ofbevatte zo grote patronen, dat deze in die tijd nog niet met 
de rouleau konden worden gedrukt.117 

De batikindustrie in Zwitserland was vooral in het kanton Glarus gecon
centreerd. In 1842 begon de firma Blumer &Jenny in Schwanden met het be
drukken van turksrode sarongs; eenjaar later begon men ook met het druk
ken van reserves voor het verven in de blauwkuip en het inpassen met 
Cachou-bruin. Binnen enkele jaren produceerde het bedrijf verschillende 
soorten sarongs en slendangs. De ontwikkeling van de batikproduktie verliep 
echter slechts langzaam. De oorzaken hiervan waren - volgens de Zwitserse 
fabrikanten - te wijten aan het feit dat het bij een tweezijdige druk noodzake
lijk was om het graveerproces aan te passen; verder was de afstand tot de afzet
gebieden erg groot en was in het algemeen het produktieproces gecompli
ceerd en daardoor duur.118 

Geleidelijk begonnen meerdere bedrijven met de produktie van batikdoe
ken, ondere andere Barth. Jenny & Cie in Ennenda omstreeks 1845, Egidius 
Trümpy enBlumer &Tschudy in Glarus in 1852, Luchsinger, Elmer & Oertli 
in Näfels en Rieter, Ziegier & Cie in Richterswil (buiten Glarus). Sommige 
fabrieken handelden rechtstreeks met handelaren in Indiê, andere leverden 
echter ook aan de NHM. De Zwitsers waren geduchte concurrenten voor de 
Nederlandse drukkerijen, omdat zij in tegenstelling tot de Engelsen kwalita
tief goede produkten leverden. Bovendien vond men in Zwitserland de han
delsbelemmeringen in Nederlands-Indië slechts gering. 

Regelmatig kregen de Nederlandse fabrikanten van de NHM en van de an
dere handelshuizen voorbeelden van Zwitserse batiks. Prévinaire gaf op een 
van deze staaltjes het volgende commentaar: 

''Nous aimons à reconnaitre que pour une impression à la main par les procédés 
connus, l'exécution & les nuances sont parfaits, mais cette imitationest cependant 
loin de présenter Ie plus léger caractére des Batiks Indiens. Nous sommes aussi per
suadés, Messieurs, que Ie prix de la marchandise Suisse est levé & que notre imita
tion de Batiksfins lui est supérieure sous tous les rapports."119 

Hier kwam een belangrijk verschil met de Nederlandse fabrikanten naar vo
ren. In tegenstelling tot de Nederlanders waren de Zwitsers er niet zozeer in 
geïnteresserd om het Javaanse produkt zo exakt mogelijk te copiëren; zij pro
beerden vaak door veranderingen in dessins en kleurstellingen een nieuw 
produkt te maken. Dat deze strategie succesvol was, blijkt uit het feit dat de 
Nederlandse fabrikanten er toe overgingen om de Zwitsers te imiteren. Zelfs 
Prévinaire deed dit, zoals blijkt uit een mededeling aan de NHM: 

"C'est avec plaisir que nous voyons que vous approuvez les mouchoirs imitation 
Batik Suisse."120 

Aan de andere kant begonnen de Zwitserse drukkerijen omstreeks 1860 met 
het imiteren van het wasbatikartikeL De uit Mulhouse afkomstige colorist 
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Schulz voerde bij Egidius Trümpy (opvolger van Trümpy & Cie) proeven uit 
met een reserve, die bestond uit colophonium (hars), was, talk, pijpaarde en 
terpentijn. Omdat deze reserve vloeibaar moest blijven, werd deze in een ver
warmde koperen chassis bewaard. Voor het adereffekt werden de stukken 
voor het indigobad gebroken.121 Ook andere bedrijven gingen tot de produk
tie van dit artikel over en omstreeks 1865 verschenen de eerste Zwitserse was
batiks op de markt. Van Leeuwen berichtte: 

" .. ook de Zwitsers maken reeds goede genres."122 

en ruim een jaar later: 
"U ziet thans hoe de Zwitsersche fabricanten beter profut trekken, al imiteerden 
zij het niet juist, of niet in Was Batik, en er een ander artikel van maken, dat dan 
weer nieuw is."t2J 

Hiermee werd de strategie van de Zwitsers nog eens bevestigd. Een ander ver
schijnsel, waar hier op werd gewezen, was dat het wasbatikartikel op zijn 
beurt weer werd geïmiteerd. Een ander voorbeeld hiervan, waarschijnlijk ook 
van Zwitsers fabrikaat, was een staaltje van een Slendang met geel en met spie
gel, dat door Van Leeuwen gunstig werd beoordeeld: 

"Nieuw ingevoerd en momenteel goed verkoopbaar tot loonende prijs, het is 
waarschijnlijkeene imitatie door C. Moorman & Co ingevoerd van het wasbatik, 
rood, bruin & geel van Arnold, proef aanbevolen."124 

De Zwitserse fabrikanten gaven echter na enkelejaren de produktie van was
batiks weer op. Als reden hiervoor voerden zij aan dat de produktie te om
slachtig was en de opbrengsten te laag.125 

Een ander kenmerk van de echte Javaanse batiks was het vloei-effekt bij het 
bruinverven. Op dit gebied hadden de Zwitsers meer succes. Bij Egidius 
Trümpy, waar men ook met de wasbatiks was begonnen, slaagden de hoofd
colorist Elmer en zijn assistent, de colorist F. Hösly, erin om voor rode en 
bruine doeken het vloei-effekt te realiseren. Dit bereikten ze door na het 
drukken van het beitsmiddel het doek te stomen of door een zwak zuurbad 
te halen en daarna snel te drogen. Hierdoor vloeide de beitskleur licht uit. El
roer vond ook nog een nieuwe toepassing door bij het drukken van aniline
zwart een weinig aluminiumzouten als beitsmiddel voor het rood toe te voe
gen. Na het ontwikkelen van de zwarte kleur en het roodverven, ontstonden 
zo zwarte figuren met een rode vloei. Hierdoor ontstond er een geheel nieuw 
produkt, omdat men tradtitioneel op Java alleen doeken met een bruine vloei
effekt kende. Het nieuwe artikel werd echter een groot succes. Al spoedig gin
gen de Zwitserse en ook de Nederlandse drukkerijen hiertoe over.126 

Het eerste procédé zou al in 1864 door een zekere 'chemiker' Heyder naar 
Holland zijn gebracht.127 Over deze kennistransfer is meer bekend. Toen Pie
ter Fentenervan Vlissingen (2) in 1868 overleed en de colorist Lejeune, die 
in 1861 Braun was opgevolgd, eveneens vertrok, kwam het bedrijf van Van 
Vlissingen in de problemen. Men trok daarom twee Zwitsers aan, Deutsch 
als technisch-direkteur en Friedrich Hayder als colorist. Hayder is waar
schijnlijk dezelfde persoon als Heyder. 
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Hayder was in 1846 in Wildberg geboren. In 1861 was hij in de drukkerij 
van Rieter, Ziegier & Cie in Richterswil in opleiding tot colorist. Uit zijn re
ceptenboek blijkt, dat men in Richterswil omstreeks 1862 ook batiks imiteer
de met een harsreserve. Hayder beschreef uitvoerig hoe dit 'Padick' artikel tot 
stand kwam. In essentie gebruikte hij eenzelfde installatie als bij Prévinaire. 
Op een grote métalen bak, die voor driekwart gevuld was met ijzervijlsel en 
de rest met water, werden zowel het chassis van verfbak als het drukblok ge
plaatst. De reserve werd in een kleine kist in een uitsparing in de rand ge
plaatst. Het geheel werd door stoom verwarmd.128 Als reserve gebruikte hij 
een mengsel van colofonium, terpentijnolie, wijngeest, talk en een onbekende 
substantie, genaamd spermaceti. Het prepareren hiervan was omslachtig: 
eerst maakte men drie verschillende mengsels, die vervolgens bij elkaar wer
den gevoegd. Om het geheel meer breekbaar te maken kon men aan één van 
de mengsels wittè was toevoegen. Ook gafHayder nog een andere samenstel
ling van de hars reserve. Het drukken en de verdere bewerking verschilde niet 
noemenswaardig van de eerder beschreven procédés.129 

Enkele bladzijden verder gafHayder een beschrijving van het 'Padick Ave
gement'.130 Hij vermeldde hierbij dat dit afkomstig was uit het kanton Glarus 
in hetjaar 1862. Al eerder had Hayder pogingen gedaan om naar Glarus te 
gaan. De direkteur ofbedrijfsleider C. Meyer schreef in september 1861 aan 
Hayder, dat hij met Elmer in Glarus hierover had gecorrespondeerd: 

"wird ihnen derselbe (Elmer) meine Ansicht bereits mitgetheilt ha ben, welche da
hin geht, dass es für Sie & für mi eh mehr Nütze bringens ist, wenn Sie noch einiger 
Zeitin .... . (?) bleiben, urn noch mehr Erfahrung & Festigkeit für ihre Aufgabe zu 
sammeln. Au eh habe ich Herrn Elmer ganz positiv versprochen, dass ich, wenn die 
Geschäften wieder etwas mehr Zug ha ben, Sie zu einem bescheidene Salair und er
zuglich in meine Geschäft berufen werde."131 

Van Elmer leerde Hayder hoe men in Glarus te werk ging. Het ligt voor de 
hand dat het hierbij om het vloei-effekt handelde. 

De vader van Deutsch was technisch-direkteur bij Rieter, Ziegier & Cie. 
Waarschijnlijk leerde Deutsch, die in 1846 was geboren, de eerste beginselen 
van de coloristiek in het bedrijf van zijn vader. In het receptenboek van 
Deutsch zijn staaltjes van wasbatiks uit zijn Zwitserse periode te vinden.132 Na 
een korte periode in Engeland te hebben gewerkt werd Deutsch naar Hel
mond gehaald. Volgens zijn receptenboek begon hij op 13 juni 1868 in Hel
mond. Ook uit zijn Helmondse tijd zijn enkele staaltjes van wasbatiks te vin
den. Hieruit blijkt dat men bij Van Vlissingen & Co als reserve een mengsel 
van hoofdzakelijk hars, en verder witte en gele was, harsolie, china-aarde en 
terpentijnolie_133 

Wat het vloei-artikel betreft zijn er in het receptenboek van Deutsch drie 
verschillende manieren aan te wijzen, hoe men dit effekt kon bereiken. Bij de 
eerste methode fixeerde men het beitsmiddel met krijtwater op vochtig doek. 
Deze methode was in Zwitserland beproefd maar als ontoereikend afgewe
zen.134 Een tweede methode leverde ook een slecht resultaat, maar de derde 
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Afbeelding 19. Staal van Zwitserse wasbatik omstreeks 1864 uit het receptenboek van 
Deutsch, die later technisch-direkteur bij Van Vlissingen werd. De tekst onder het 
staaltje beschrijft het produktieproces. 

kwam overeen met de door Elmer gevonden werkwijze, waarbij men naast het 
anilinezwart een beitskleur drukte. Deutsch (en waarschijnlijk Hayder) kende 
deze methode uit zijn Zwitserse tijd. Op deze manier leerde men in Helmond 
dit procédé kennen.Bs 

Het artikel met roodvloei werd ook door de andere Nederlandse drukkerij
en overgenomen. Het groeide zelfs uit tot een specialiteit van de Nederlandse 
katoendrukkerijen. Niet alleen in Indië maar ook op verschillende andere 
markten in Azië deed men hiermee goede zaken. Hiermee was er naast de was
batik een ander nieuw artikel ontstaan uit de pogingen om batiks te imiteren. 
Het verschil met de wasbatiks was, dat men bij de wasbatiks zo dicht mogelijk 
bij het originele Javaanse voorbeeld trachtte te blijven, terwijl de Zwitsers bij 
het vloei-artikel bewust hiervan afweek. Het leek erop alsof deze strategie op 
den duur meer vruchten afwierp. 



PRODUKTIE IMITATIEBATIKS 215 

-:::~::,~:;/ii~·i: ,~ ~ ... :~ 
C 41'.NdQ •• ..; . //-. • 

.t,; 
v· 

J"' ~- >--'~ ~~, .. A.-/"··~· -·c/ ~· -~ - ·~ . . . . . , . (;~/::~~ 
. d;~ /C:y,.::-.-~ 1:.,...._,.... ... ._--~ .- _;/(~ ... ?; 

, ,:· .\ :1-"''"!-fr.-+·.r· ,;/· 
' I ,t> h.i~ he. -~~~~4J'_/c-"-~----:; ~--2./""<!'' 

-"u ..,ç,;~'Ph ;._../J>#:. ~ -f ~u-A.,< ... 

-~ A?.._.p .. -~~ /.f:·?f~- :/5, . 
,AF<U .&f' ,tJ..;a ;,r:__, ,., ~ , ~4 r"" 
",~,. ../. ~k -.. /"'"'·--·-"-

Afbeelding 20. Stalen uit het receptenboek van Deutsch uit de tijd, dat hij in Helmond 
werkte (1868-1873). Het bovenste staaltje is een voorbeeld van het vloei-effekt door 
het beitsmiddel op vochtig doek te drukken Cbijter nat'). Het onderste is een Hel
mondse wasbatik. Links staat de samenstelling van de harsreserve vermeld. 

8 De positie van de wasbatiks rond 1880 

De imitatiebatiks kregen in Indië in toenemende mate concurrentie van de ge
stempelde Indische batiks. Baudoin had hier in de jaren vijftig al op gewezen, 
maar zeker na 1870 werd de situatie moeilijker. Een tijdgenoot schreef in 
1877, dat de imitatiebatiks steeds meer werden "gewaardeerd, gezocht en ge
kocht", maar in een noot merkte hij hierbij op: 

"Doch, let wel, steeds als namaak, als Hollandsche batik, eenebatik dus "sui gene
ris". Nimmer nog of waar ook hebben de Javanen onze namaak-batik voor Javaan
sche batik aangezien, niettegenstaande al wat in Nederland vroeger en later wel 
eens, en voornamelijk door de vervaardigers zelven, in vertrouwen verzekerd en 
denkelijk ook geloofd werd. Het was en bleef voor de Javanen namaak-batik, was 
er daarom toch niets minder om;"136 

De imitatiebatik was dus een zelfstandig produkt geworden, dat duidelijk 
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werd onderscheiden van de echte batiks. De auteur had ook opgemerkt: 
"en kwam o.a. toen ik in 1864-66 te Ambarawa was, eene soort van inlandsche ba
tik, in omloop, te Soerakarta het eerste gemaakt, niet echt gebatikt doch met gesne
den stempels van kesambihout gedrukt; en dat als namaak van Hollandsche batik, 
waarvan het bekend was, dat die gedrukt werd;"137 

Men ging zelfs zover bij het imiteren van de imitatiebatiks, dat daarin: 
"om dien namaak uit de tweede hand getrouw te doen zijn, kleine onregelmatig
heden van vorm voorkwamen, die de oorspronkelijke Europeesche namakers in de 
koperen figuren van hunne stempels hadden gemeend te moeten brengen, om aan 
het origineel trouw te blijven. Kleine onregelmatigheden, fouten, in de oorspron
kelijk geheel uit de hand gewerkte batik bijna onvermijdelijk, doch die in den 
Europeeschen namaak gerust achterwege hadden kunnen blijven, daar de Javanen, 
die dien namaak toch van den beginne af voor Hollandsch en nimmer voor Javaan
sche batik aanzagen, die getrouwe nabootsing niet waardeerden, die fouten aanza
gen voor hetgeen zij dan ook werkelijk moesten verbeelden, namelijk fouten, en 
die eigenlijk niet mooi vonden; en toch ook weder om in hunne nabootsing ge
trouw te blijven die ook in hunne houten stempels aanbrachten:'138 

In de jaren zeventig trok de markt voor imitatiebatiks weer enigszins aan, 
maar het niveau van de jaren zestig werd niet meer bereikt. Door de toene
mende inlandse produktie van imitatiebatiks werd de situatie voor de Euro
pese produkten steeds moeilijker. Dit blijkt ook uit de verhouding tussen Pré
vinaire en de NHM. Prévinaire was, zoals we hebben gezien, weer batiks gaan 
leveren aan de NHM, maar dit geschiedde slechts op bepeiikte schaal. In 1880 
achtte men de tijd rijp om de relatie weer verder uit te bouwen, maar door de 
omstandigheden was men gedwongen andere voorwaarden te accepteren dan 
in de jaren zestig: 

"Wij zijn sedert de afschaffing der differentieele rechten hoe langer hoe meer over
tuigd, dat wij bijna niet meer moeten rekenen op directen verkoop en hoofdzake
lijk de plaatsing onzer produktie in het consigneeren moeten zoeken." 139 

In feite betekende dit weer een terugkeer naar de situatie in de jaren vijftig. 
Men stelde de NHM voor om behalve turksrode doeken en garens in 1881 

400 kisten batiks naar Java te sturen met een geschatte waarde van 
f144.000.140 Na een gunstige reaktie van de zijde van de NHM stuurde men 
een uitgebreide verzameling monsters. Wat de batikdoeken betreft bestond 
deze uit 15 stalen was batiks, 5 stalen gewone imitatiebatiks, 5 stalen turksrode 
batiks en 2 stalen van batikprints. Van de wasbatiks stuurde men zowel voor
beelden van doeken, kaïns, sarongs en slendangs; van de gewone imitaties en 
van de batikprints alleen kaïns en sarongs. De verschillen tussen de soorten 
imitatiebatiks kwam ook tot uiting in de prijzen. De vraagprijs per twintig 
rode batiksarongs bedroegf14,30 voor de wasbatik,j12,- voor de applica
tie batik,f12,60 voor de turksrode batik enf10,70 voor de batik imprimés 
(rood en zwart, bovendien iets groter). Dat deze laatste veel goedkoper uit
kwamen, was niet verwonderlijk, aangezien deze prints geheel op de rouleau 
werden gedrukt. Hoewel de muleaudruk ook op dit gebied in opmars was, 
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was het aandeel van de muleaudruk in de produktie van batiks nog zeer 
klein.141 

De wasbatiks waren dus aanzienlijk duurder dan de overige soorten. Prévi-
naire besefte terdege dat hierdoor de wasbatiks moeilijker te verkopen waren: 

"De prijzen, welke op de nota staan, zijn onze kostende prijzen. Uwe factorij zal 
misschien de aanmerking maken dat eenige onzer battiks slechts met verlies te 
plaatsen zijn, v(oor)a(l) de was battiks kains en sarongs. Wij zijn echter van mee
ning dat dit hen niet moet afschrikken ook deze soorten, al is het in geringere mate, 
in onze consignaties te begrijpen omdat wij gelooven, dat men in al deze artikelen 
geassorteerd moet zijn, wil men een ruim debiet op Java hebben."'42 

De NHM ging hiermee akkoord, maar bij de eerste bestelling deed zich het 
probleem voor, dat Prévinaire niet op de gewenste afmetingen had gelet. Deze 
afmeting kon men in Haarlem niet produceren, "omrede onze drukmachine 
daarvoor niet groot genoeg is."143 

Een ander probleem was dat Prévinaire bepaalde door de NHM gevraagde 
dessins niet wilde leveren, omdat zij deze aan een andere handelshuis verkoch
ten. Dit handelshuis had Prévinaire bericht: 

"dat eene groote prijsverlaging in de bazaar had plaatsgevonden, doordien eenige 
onzer patroonen ook in andere handen gekomen waren, hetgeen ons heeft doen 
besluiten zulks in het vervolg zooveel mogelijk te voorkomen."144 

Uiteindelijk leverde Prévinaire aan de NHM 40 kisten wasbatiks voor Batavia 
en 20 voor Padang, terwijl aan Samarang alleen turksrode batiks werden gele
verd. In totaalleverde Prévinaire 265 kisten, waarvan het overgrote gedeelte 
uit gewone imitaties bestond. 

De wasbatiks vormden maar een klein gedeelte van de zendingen van imita
tiebatiks. Bij De Heyder & Co ging het om een nog kleiner percentage van 
de totale produktie. De hoge prijzen maakten het produkt moeilijk verkoop
baar. Dit werd veroorzaakt door het omslachtige en moeilijke karakter van het 
produktieproces van wasbatiks. Dit was noodzakelijk om het unieke karakter 
van de Javaanse batiks zo goed mogelijk te kunnen imiteren. De wasbatiks 
overtroffen in dit opzicht de andere imitaties ruimschoots. Met de echte batiks 
konden ze echter - ondanks alle inspanningen van Prévinaire - niet echt 
concurreren. 



IX 

VAN IMITATIE NAAR STANDAARD 

1 Een verandering van afzetmarkt 

Door de toenemende concurrentie in Indië werden de Nederlandse fabrikan
ten gedwongen om meer dan voorheen andere afzetmarkten te vinden. De 
eerste pogingen van Nederlandse fabrikanten om te exporteren naar markten 
buiten Indië dateerden al van de jaren vijftig. Prévinaire begon toen met de 
export van turksrode garens naar verschillende plaatsen in Brits-lndië.1 Later 
kwamen daar andere markten bij, zoals bijvoorbeeld Singapore en Rangoon. 
Hierdoor ging een deel van de Nederlandse export van geverfde en gedrukte 
goederen via Groot-Britannië naar de Britse kolonies. Het overgrote deel van 
de Nederlandse export van gedrukte en geverfde katoen ging echter nog lange 
tijd naar Indië. Dit veranderde pas definitief in de jaren negentig.2 

Omstreeks 1880 begonnen de Nederlandse fabrikanten met de verkoop 
van produkten op de kusten van West-Afrika.3 In deze streken werd al 
eeuwenlang in textiel gehandeld. Deze handel was reeds in een vroeg sta
dium in de handen van de Engelse en Nederlandse Indische Compagnieën 
overgegaan.4 Nederland had ook op de Goudkust tot 1872 enkele bezittin
gen gehad, maar deze werden in dat jaar aan de Engelsen overgedragen.5 De 
textiel, die daar werd verhandeld, was lange tijd afkomstig uit Brits-Indië, 
maar met name in de negentiende eeuw werd deze textiel geheel verdrongen 
door de goedkopere 'prints' uit Manchester. Door variaties in kleuren en pa
tronen aan te brengen werden deze prints aan de verschillende markten aan
gepast. Een deel van de katoendrukkerijen in Manchester specialiseerde zich 
in deze produkten. 

De export van Nederlandse drukgoederen naar West-Afrika ontwikkelde 
zich in de jaren tachtig voorspoedig, maar na 1890 zakte de handel volledig 
in. Deze terugval werd echter opgevangen door het openen van nieuwe mark
ten in Oost-Afrika, zoals Zanzibar. Hieraan werden vooral kanga's geleverd; 
dit waren doeken met grote dessins, waarin een spreekwoord voorkwam.6 Na 
enkele jaren trok ook de afzet op de Goudkust weer aan? 

In de export naar West-Afrika ging het wasbatikartikel een speciale positie 
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innemen. Hoewel dit produkt kwalitatief goed was, kon het in Indië de con
currentie met de echte Javaanse batiks niet aan, terwijl het voor een imitatie 
te duur was. In het begin van de jaren negentig introduceerde de HKM, de 
voorzetting van Prévinaire, echter haar wasbatikartikel op de West-Afrikaan
se markt. De wasbatiks dienden wel aan de behoeften en wensen van de Afri
kaanse bevolking te worden aangepast. Het produkt, dat uit dit aanpas
singsproces ontstond, werd een groot succes. Het werd bekend onder de 
naam wasdruk of lijmdruk en het groeide uit tot een belangrijk exportartikel 
van de Nederlandse katoendrukkerijen. 

In dit hoofdstuk beschrijven we de transformatie van de wasbatik in de was
oflijmdruk. Het aandeel van Prévinaire hierin en de reakties van de concur
renten vormen het onderwerp van de eerste paragraaf. Onder de concurrenten 
van de HKM bevonden zich verschillende Nederlandse drukkerijen. Een 
nieuwkomer was de firma Ankersmit, die in 1910 speciaal voor de produktie 
van wasdrukdoeken een katoendrukkerij oprichtte. De problemen, die men 
hierbij ondervond, vormen het thema van een afzonderlijke paragraaf. De 
LKM, de voortzetting van De Heyder, daarentegen kende een lange traditie 
op het gebied van het imiteren van batiks. De introduktie van het wasbatikar
tikel was geen onverdeeld succes geweest, maar het artikel was toch nooit he
lemaal uit het produktiepakket van de LKM verdwenen. Hoewel het werk van 
Prévinaire altijd nauwlettend was gevolgd, begon dit bedrijfpas rond 1910 
werkelijk geïnteresseerd te raken in de wasdruks voor West-Afrika. De po
gingen van de LKM om zich ook op deze markt te begeven, komen in de laat
ste paragraaf aan de orde. 

2 Koploper en volgers 

Het wasbatikartikel was het resultaat geweest van de vele pogingen van Prévi
naire om zijn imitaties van de Javaanse batiks te vervolmaken. Ondanks het 
slechts kortstondige succes van de wasbatiks ging Prévinaire door met zijn 
pogingen om het produkt en het produktieproces te verbeteren. De J avanaise 
was een van de resultaten van het werk van Prévinaire geweest. Het werken 
met deze machine was echter nogal omslachtig; omdat het raam, waarop het 
te bedrukken doek was gespannen, telkens door een arbeider met de hand 
moest worden omgekeerd, was de produktiviteit van de machine niet erg 
hoog. Het lag dan ook voor de hand om de harsreserve met de rouleau te gaan 
drukken. In diezelfde tijd gingen verschillende Engelse fabrikanten ertoe over 
om de mastiekreserve op de rouleau te drukken.8 Het drukken van een harsre
serve op een rouleau was echter gecompliceerder, omdat deze niet alleen 
tweezijdig moest worden gedrukt, maar ook vloeibaar moest blijven tijdens 
het drukken. Hiervoor was een speciale inrichting nodig. Pogingen bij De 
Heyder om de reserve met de rouleau te drukken mislukten in eerste instantie. 

Prévinaire was er daarentegen wèl in geslaagd om de problemen op te los-
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sen. Dit bleek toen in het begin van de jaren tachtig de Belgische fabrikant 
Voortman na zijn bezoek in Leiden ook de fabriek van Prévinaire bezocht. Hij 
schreef over het drukken van wasbatiks bij Prévinaire: 

"Il emploie une reserve qui ne coule pas et est fournie de colophane. Cimpression 
s'en fait au rouleau d'apres un procédé à luidontil fait un secret. Elle se fait proba
biement à chaud."9 

Deze afdeling van de HKM kreeg Voortman blijkbaar niet te zien. Bij de LKM 
kwam men in december 1893 het eerste staaltje tegen van een wasbatik van 
de HKM, dat op de rouleau was gedrukt; het staaltje was afkomstig uit Bata
via. In een bijbehorende kostencalculatie schatte men dat de HKM ongeveer 
20% winst maakte op dit artikel.10 De produktie van wasbatiks voor Indië was 
ondanks dit fraaie winstpercentage een aflopende zaak. 

In dezelfde tijd begon de HKM met de produktie van wasbatiks voor West
Afrika. Voor zover bekend vonden de eerste leveringen in het begin van de 
jaren negentig plaats. De export van de wasbatiks naar Afrika liep via de 
Schotse handelaar Ebenezer Brown Fleming. Deze was op een nog onbeken
de wijze in contact gekomen met de Haarlemse producent van wasbatiks.11 

Om de wasbatiks op de West-Afrikaanse markt te kunnen verkopen was het 
wel noodzakelijk om het produkt aan te passen aan de eisen van de Afrikaanse 
consument. Dit gold op de eerste plaats voor de dessins. De eerste dessins 
voor de West-Afrikaanse markt waren aan Javaanse batikmotieven ontleend, 
maar ook traditionele Afrikaanse voorwerpen en symbolen dienden als inspi
ratiebron. In 1895liet Brown Fleming in Manchester een collectie dessins re
gistreren; een groot aantal van deze dessins waren uit Haarlem afkomstig en 
werden al voor de registratie in Manchester door de HKM geproduceerd. Om 
het bezit van deze klassieke collectie zou later nog fel worden gevochten door 
de opvolgers van de HKM.12 

De batiks waren overigens niet onbekend in West-Afrika. De verschillende 
handelscompagnieën handelden al veellanger in batiks en batikachtige doe
ken. Veel van de Indiase doeken, die reeds eeuwenlang op de Kust werden ver
handeld, waren met een wasreserve gemaakt. India was ook de bakermat van 
de batiktechniek. Bovendien maakten Afrikaanse ambachtslieden ook ge
bruik van stijve reserves om figuren op een indigoblauwe ondergrond te pro
duceren.13 

In elk geval was het effekt van het optreden van het craquelé door scheurtjes 
in de reserve bekend. Dit verschijnsel, dat in Javaanse batiks vaak als een fout 
of in elk geval minder gewenst werd beschouwd, bleek door de Afrikaanse 
bevolkingjuist zeer te worden gewaardeerd. Bovendien had het gebruik van 
hars bij de produktie van imitatiebatiks tot gevolg gehad dat de breuken in 
de reserve wat grover waren dan bij de toepassing van was. Dit nadeel op de 
Indische markt werd een voordeel op de Afrikaanse markt. Wat betreft de 
kwaliteit van de doeken en van de kleuren werd geen verschil gemaakt. Ook 
de wasdruks in Afrika moesten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. De 
afmetingen weken wel af; een gebruikelijke maat was een doek van 12 yards 
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met een breedte, die tussen de 36 en 39 inches varieerde. 
Het produktieproces voor het Afrikaanse wasdrukartikel zag er in grote lij

nen als volgt uit. Eerst werden gebleekte doeken met verwarmde drukrollen 
tweezijdig met hars bedrukt; hiervoor was, zoals we hebben gezien, een spe
ciale rouleau vereist, een zogenaamde duplexdrukmachine. Daarna werden de 
doeken in indigo geverfd, de hars gedeeltelijk verwijderd en de doeken ge
droogd. Bij het verwijderen van de hars bleven op verschillende plaatsen klei
ne harsbolletjes achter; dit werd een van de meest karakteristieke kenmerken 
van het lijmdrukartikeL De andere kleuren werden meestal met de hand inge
vuld. Men drukte ook beitsmiddelen voor alizarinekleurstoffen, maar alleen 
als eerste kleur; de doeken werden daarna nog door een verfbad gehaald. 
Daarna kon de was volledig worden verwijderd en aan de doeken een appret 
worden gegeven.14 

Het wasdrukartikel was dus een combinatie van rouleaudruk en handdruk; 
de onregelmatigheden, die ontstonden door het met de hand invullen van de 
andere kleuren dan het blauw, werden een ander belangrijk kenmerk, waaraan 
men echte wasdruks kon herkennen. Dit produktieproces deed nog sterk 
denken aan de oorspronkelijke procédés om batiks te imiteren. Dit betrof ook 
de kleurstoffen, die werden gebruikt, namelijk indigo en alizarinekleurstof
fen. In dezelfde tijd was het aanbod van nieuwe kleurstoffen enorm gegroeid; 
deze kleurstoffen waren zowel kwalitatiefbeter dan de eerste anilinekleurstof
fen als eenvoudiger en economischer toe te passen dan de vanouds gebruikte 
kleurstoffen. Toch hielden de fabrikanten bij de produktie van het wasdruk
artikel vast aan de oude procédés. Dit ontlokte aan een colorist van de LKM 
de opmerking: 

"Haarlems rood is zeer donker, hetgeen trouwens niet te verwonderen is, als men 
weet dat daar nog steeds de vroegere sterke Mordants gebruikt worden, die vroe
ger voor de Krap & Garancine gebruikt werden."15 

Het resultaat was echter wel een kwaliteitsprodukt, dat goed aansloot bij de 
behoeften van de traditioneel ingestelde bevolking op de Afrikaanse West
kust. 

De introduktie van de wasbatiks op de Goudkust verliep overigens zeer ge
leidelijk. Een indruk hiervan kunnen we krijgen uit de stalenanalyses, die de 
coloristen van de LKM maakten. Het eerste voorbeeld van een Haarlemse 
wasdruk voor West-Afrika kwam men bij de LKM men pas in 1901 op het 
spoor. In augustus van dat jaar bezocht een vertegenwoordiger van de han
delsfirma Swanzy uit Manchester Leiden. Deze vertegenwoordiger had een 
staaltje van een wasdruk bij zich, waarvan Swanzy dacht dat het door de LKM 
was gemaakt. Dit was echter niet het geval en de direktie van de LKM hielp 
dit misverstand uit de wereld door de Engelsman de herkomst van het staaltje 
mede te delen: 

"(Hij) was zeer dankbaar toen wij hem Haarlem noemden. Zij moeten nu alles door 
het Glasgow huis koopen, dat met Haarlem geëngageerd is."t6 

De vertegenwoordiger van Haarlem was de al genoemde Brown Fleming, die 
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het alleenrecht had op de verkoop van Haarlemse was batiks. Swanzy slaagde 
er dan ook niet in om dit produkt rechtstreeks in Haarlem te kopen. 

Dit bezoek was de aanleiding voor de LKM om meer inlichtingen in te win
nen over het werk van de HKM op dit gebied. De verscheidenheid in de des
sins was groot. De vaste graveur van de LKM wist te vertellen, dat een collega 
van hem enkele jaren tevoren een vijftigtal gegraveerde rollen had geleverd, 
dus voor 25 dessins; alle rollen waren 36 inches breed. Ook maakte men een 
kostencalculatie met als uitgangspunt de verkoopsprijs. Voor de kosten van 
de bewerking kwam men uit op f 4.75 per stuk en hierover merkte men op: 

"Nu is 4.75 voor bewerking niet zeer veel, wanneer men de moeite en de installatie 
in rekening trekt. Onze Hand Was zoude dus in elk geval te duur zijn:'17 

De jaarlijks omzet in wasbatiks taxeerde Swanzy op 3000 à 4000 pond. Hier
van was men bij de LKM niet onder de indruk ("dit is niet bijster veel").18 Als 
deze schatting van de omzet van de HKM in wasbatiks juist was, dan was het 
Haarlemse bedrijf er rond de eeuwwisseling wel in geslaagd om een nieuwe 
markt te creëren voor het wasbatikartikel, maar was de omvang hiervan nog 
zeer bescheiden. In elk geval zag de LKM hierin nog geen aanleiding om in 
dit moeilijke produkt te investeren. 

De eerste concurrentie die de HKM te duchten kreeg was van Engelse zijde. 
De Engelse fabrikanten waren er al eerder in geslaagd om sarongs, kains en 
dergelijke doeken met afwijkende patronen en afmetingen geheel machinaal 
te vervaardigen.19 Dit beperkte zich niet tot de produkten voor de Indische 
markt. Zo kreeg de LKM in 1899 uit Rangoon enkele staal~es toegezonden 
van imitatiebatiks uit Manchester; het ging hierbij om prints met een breedte 
van 37 inches. Over een van deze staaltjes merkte men op: 

"Staaltje II is waarschijnlijk een soort Imitatie van een te Haarlem vervaardige echt 
Was, Artikel ... ".20 

Eenjaar later kreeg men het verzoek, of de LKM bepaalde batikprints kon le
veren. De analyse van een bijgevoegd voorbeeld luidde: 

"Klaarblijkelijk Roldruk & wel2 kanten, Blauw zoowel als Bruin. De aanvraag was 
voor 39 i/12 y dus waarschijnlijk voor de West Afrika markt. 't Was mooi Liria des
sin, wellicht Imitatie der echte Prévinaire Was Batik."21 

De afwijkende afmetingen van een breedte van 39 inches en een stuklengte 
van 12 yards in plaats van de gebruikelijke 24 (en dus niet het dessin!) waren 
de aanleiding om te concluderen, dat deze imitatie voor West-Afrika bestemd 
was. 

Daarna bleef het enkele jaren stil. Pas in 1908 doken bij de LKM nieuwe 
imitaties van het Haarlemse produkt op. Over een staaltje van de firma Swan
zy uit Londen merkte men op: 

" 't Is een zeer mooi Imitatie van het Haarlemsche artikel & waarschijnlijk zeer 
goedkoop."22 

Later in hetzelfde jaar doken er verschillende West-Afrika prints uit Man
chester op. De kwaliteit was nogal verschillend. Van sommige staaltjes gaven 
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Afbeelding 21. Voorbeeld van een wasdruk van de Haarlemsche Katoenmaatschappij 
voor West-Afrika, omstreeks 1900. Het dessin, sterren op een donker indigoblauwe 
fond, wijkt sterk af van de batiksdessins. De craquelé in de ster laat echter duidelijk 
de relatie met de batiks en het batikprocédé zien. 
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de kleuren sterk af, maar andere waren zeer goed van kwaliteit. Over de laatste 
categorie oordeelde men: 

"Deze prints moeten aan de Haarlemsche Was prints veel afbreuk doen."23 

De imitaties werden steeds beter. In 1910 dook een imitatie van een Haarlemse 
wasbatik op, waarbij het blauw met de rouleau was gedrukt, maar het bruin 
met de hand werd ingevuld en wel - volgens een colorist bij de LKM - op 
een zeer fraaie wijze.24 Het gebruik van handdruk verhoogde de echtheid van 
de imitatie. 

In dezelfde tijd werd men in Leiden ook op de hoogte gesteld van een andere 
methode om het wasdrukeffekt te imiteren. Bij een bezoek van K. Reinking, 
chemicus bij de BASF, kreeg men te horen dat een Engelse firma houten rollen 
gebruikte, die met leer waren bedekt. In combinatie met een nieuw etsmiddel 
voor indigo van de BASF zou dit een soort wasdrukeffekt geven.25 

Bij al deze staaltjes ging het om imitaties van het Haarlemse wasartikeL De 
eerste wasdruk van een andere fabriek werd in het voorjaar van 1911 in Leiden 
aangetroffen: 

"Bijgaande stalen zijn oogenschijnlijk niet van Haarlem, daar 't appret eenigzins 
anders is dan het vroeger door hen geleverde. Misschien reeds van Ankersmit?? clie 
het artikel ook willen gaan maken & een duplex machine hebben van Wood in 
Ramshotton voor grote rollen & zeer breed."26 

Ongeacht de herkomst werd duidelijk dat de belangstelling voor de produk
tie van echte wasbatiks toenam. Verschillende Engelse fabrikanten gingen 
omstreeks 1910 over tot de produktie van echte wasdruksP 

Behalve van de Engelsen ondervonden de Nederlandse drukkerijen al vanaf 
de jaren veertig van de vorige eeuw concurrentie van de Zwitsers. De Zwit
serse fabrikanten hadden de produktie van wasbatiks al in een eerder stadium 
opgegeven. De firma Hösly & Leuzinger uit Glarus begon in 1878 opnieuw 
met de produktie van was batiks. Het bedrijf gebruikte dit procédé voor enke
le speciale artikelen, maar al in 1881 stapte men op een eenvoudiger en goed
kopere methode over, waarmee een bijna net zo mooi batikeffekt werd be
reikt.28 Hoewel de Zwitserse batikdrukkerijen slechts met moeite konden 
concurreren met de goedkope Engelse prints en de kwalitatief goede Neder
landse batiks, groeide de export naar Nederlands-Indië in de jaren tachtig 
gestaag. Deze bereikte in 1891 een hoogtepunt en verminderde - evenals de 
Nederlandse export - daarna drastisch. De batikdrukkerijen konden zich 
echter handhaven door naar de andere markten in Zuid-Oost Azië te gaan ex
porteren.29 Van de Zwitserse bedrijven zijn in deze periode geen wasbatiks be
kend. Wel produceerde o.a. Leuzinger met handdruk zeer fraaie imitaties van 
de Prévinaire wasbatiks.JO 

In Nederland had de HKM drie belangrijke concurrenten: Van Vlissingen & 
Co, de LKM en de KKM. Van de KKM is het minste bekend. Het Kralingse 
bedrijfleverde in elk geval in deze periode batiks aan Indië. In 1889 kreeg de 
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LKM van een agent een staaltje van een sarong met wasappret toegezonden 
met de vraag of de LKM dit kon leveren. Het staaltje was afkomstig van de 
KKM, die van dit produkt in 1889 slechts één kist had verkocht. In Leiden 
vermoedde men dat dit kwam, doordat de prijs die men voor een nieuwe leve
ring vroeg, te hoog was geweest. Het gevolg was dat de KKM met de dure 
gravures bleef zitten. Dit was voor de LKM aanleiding om zeer voorzichtig 
te zijn in het accepteren van dit soort orders. Dit illustreert de moeilijke situa
tie op de Indische markt.31 

Het wasappret diende om de batiks de karakteristieke geur te geven. Omdat 
de imitatiebatiks niet concurreerden met de echte batiks, maar met andere 
imitaties, was het aanbrengen van deze geur min of meer overbodig gewor
den. Bovendien waren er bezwaren aan verbonden, zoals bleek bij de analyse 
van een ander staaltje van de KKM: 

"waarschijnlijk met reuk van Kralingen; van daar de gevlekte witte puntjes. 'T is 
vreemd dat men daar nog die reuk niet heeft afgeschaft; daar wij toch herhaaldelijk 
die vlekjes ontdekt hebben in goed, dat met reuk was gepapt."32 

Hiermee was een van de vernieuwingen, die men in het imiteren van batiks 
had ingevoerd, weer afgeschaft. 

Echte wasbatiks leverde de KKM slechts sporadisch. De KKM werd even
als de andere bedrijven geconfronteerd met afzetproblemen in Indië. Voor zo
ver uit het stalenonderzoek van de LKM is te achterhalen, deed de KKM geen 
zaken met Afrika, noch met de Westkust noch met Oost-Afrika. Het bedrijf 
concentreerde zich in deze periode op de produktie voor de Europese markt. 
De KKM presenteerde dan ook regelmatig uitgebreide nieuwe collecties. 

Ook voor Van Vlissingen & Co was de Europese markt in de jaren tachtig 
en negentig het belangrijkste. Na de brand in 1883 werkten er een aantaljaren 
slechts een twintigtal handdrukkers, die sarongs, kains en hbofddoeken druk
ten. Later groeide dit aantal weer. Rond 1900 begon een periode van sterke 
groei en expansie. In die tijd begafVan Vlissingen zich ook op de Afrikaanse 
markt. 

Het bedrijfbegon met de produktie van kanga's voor Oost-Afrika.34 Enkele 
jaren later werd ook aan de Westkust geleverd. Met succes gezien een opmer
king, die men bij de LKM hierover maakte: 

"Stalen v. Vlissingen West-Africa, die door Weitendorf gepousseerd worden & ons 
nu van alle kanten worden aangevraagd:'35 

Een analyse van het staaltje leverde als resultaat op, dat Van Vlissingen waar
schijnlijk alizarineblauw en een beitsmiddel met de rouleau had gedrukt; 
daarna was het doek gevloeid en geverfd.36 Het was dus geen wasdruk. 

De export naar Afrika werd steeds belangrijker voor het bedrijf_37 Om
streeks 1909 begon ook de verkoop van wasbatiks in West-Afrika. Waar
schijnlijk had men op dat moment al jaren van proefnemingen met het moei
lijke wasartikel achter de rug. Dit kan tenminste worden afgeleid uit de pogin
gen, die van Van Vlissingen ondernam, om te achterhalen hoe de HKM dit 
produkt maakte. 
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In 1899 verbleef een zekere Charles M. Jacques gedurenden zes weken bij 
Van Vlissingen. Jacques was op doorreis naar Höchst, waar hij naar alle waar
schijnlijkheid de kleurstoffenfabriek bezocht. Een jaar later keerde hij weer 
naar Helmond terug; hij bleef met enkele onderbrekingen tot 1910 bij Van 
Vlissingen & Co werkzaam. Daarna vertrok hij naar definitief naar Ensche
dé.JB 

Van Vlissingen was geïnteresseerd in Jacques, omdat hij de zoon was van 
de colorist van de HKM. Al in 1835 was ].].Jacques vanuit Brussel naar Haar
lem gekomen.39 Deze Jacques was in 1815 geboren in Prebais en was verver 
van beroep. Jacques vestigde zich definitief in Haarlem; hij werd later werd 
de specialist voor het wasdrukartikel.4° Charles, die in 1874 was geboren, 
werkte ook enige tijd als colorist bij de HKM. Hij was daarom uitstekend op 
de hoogte van het wasdruk procédé. Ondanks deze kennis en ervaring duurde 
het nog bijna tienjaar voordat Van Vlissingen erin slaagde de produktie van 
het wasdrukartikel op gang te brengen. 

De belangrijkste concurrent van de HKM op het gebied van de wasbatiks 
bleef echter de LKM. De LKM was meer dan Van Vlissingen en de KKM af
hankelijk van de export naar Azië; zo werd tussen 1890 en 1900 ruwweg de 
helft van de produktie in consignatie uitgezonden.41 Hieronder waren regel
matig partijen wasbatiks, maar dit vormde slechts een zeer klein gedeelte van 
de produktie. Felix Driessen schatte dat slechts 1% van de gehele produktie 
in Leiden tweezijdig werd bedrukt en hiervan vormden de wasbatiks slechts 
een gedeelte.42 Deze wasbatiks werden geheel met de hand gedrukt; de Java
naise werd niet meer gebruikt. 

Ook de LKM ontdekte de markten in Afrika. Evenals Van Vlissingen nam 
men rond 1900 de produktie van kanga's ter hand en dit groeide uit tot een 
belangrijk artikel voor de handdruk. Wat betreft de westkust was men terug
houdender. Hoewel men de ontwikkelingen nauwlettend volgde, begon men 
pas rond 1910 werkelijk in deze markt geïnteresseerd te raken. De eerste pro
dukten voor West-Afrika waren echter gewone prints en geen wasdruks. 

Het aantal fabrieken in Europa, dat zich met wasbatiks en batikimitaties be
zighield, was zeer gering. Het ging om een tiental bedrijven in Nederland, 
Engeland en Zwitserland. Onder deze bedrijven nam de HKM een speciale 
positie in. Tot omstreeks 1910 was het Haarlemse bedrijf de enige fabrikant 
van wasbatiks voor West-Afrika. Zeker na 1900 was het succes van de HKM 
op deze markt niet onopgemerkt gebleven. Verschillende Engelse en ook een 
enkele Zwitserse fabrikant gingen ertoe over om de Haarlemse wasbatiks te 
imiteren; het Haarlemse produkt ondervond dan ook alom waardering voor 
zijn kwaliteit. 

Het was evenwel veel moeilijker om deze wasbatiks zelf te produceren. Zo 
deed Van Vlissingen & Co er geruime tijd over, voordat men hierin slaagde. 
Een probleem voor de bedrijven, die zich op dit terrein wilden begeven, was 
om aan de noodzakelijke kennis te komen. In de coloristische literatuur was 
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aan het batikartikel nooit veel aandacht besteed. Een uitzondering vormde de 
bekende colorist Sansone, die in zijn "Bericht über die Fortschritte des Zeug
drucks" in 1910 de belangrijkste coloristische ontwikkelingen op een rijtje 
zette. Nadat hij de voornaamste procédés had beschreven, roemde hij het hoge 
kwaliteitsnivo, dat men in de loop van de jaren had weten te bereiken: 

"Durch zweckmässige Übertragung ihrer praktischen Erfahrungen auf die Her
stellung der Batik-Artikel haben in der Tat einzelne Etablissements in England, 
Holland und der Schweiz diese Fabrikation zu einer Vollkommenheit gebracht, 
welche nicht nur in Bezug auf Auswahl und Echtheit der Farben, die indische Ori
ginale weit übertrifft, sender auch den Koloristen, wekher nur an die am Konti
nent üblichen Fabrikate gewöhnt ist, zur Anerkennung und Bewunderung 
zwingt."43 

Het ging hierbij om batikimitaties, maar Sansone vermeldde dat een grote 
drukkerij een installatie zou hebben, waarbij echte was reserves, die in een ver
warmde chassis vloeibaar werden gehouden, met eveneens verwarmde rollen 
werden gedrukt.44 Uit het voorgaande is duidelijk, dat hij hier over de HKM 
sprak. Over de export van het wasdrukartikel naar West-Afrika sprak Sansone 
niet. 

Het batikartikel was tot dan een gebied van specialisten geweest, waarover 
maar weinig bekend was. Sansone hoopte dit te veranderen: 

"Bisher waren die beschriebenen Batik-artikel wie schon bemerkt, auf wenige Fa
briken beschränkt und die Details der Herstellung demgemäss auch nur einem en
gen Kreise von Kolcristen bekannt, doch i st es zweifeil os, dass durch sinngemässe 
Anwendung dieser ldeen auch bei anderen Artikeln neue und originelle Effekten 
zu erzielen sein werden."4 S 

Na 1910 groeide belangstelling, maar de details van de produktie van wasba
tiks ofhet wasdrukartikel werd door de bedrijven, die zich hiermee bezighiel
den, zorgvuldig geheim gehouden. Elke nieuwkomer op qeze markt moest 
daarom de problemen, die aan de produktie ervan kleefden, öp de een of ande
re manier zelf zien op te lossen. 

3 De introduktie van het wasdrukartikel bij Ankersmit 

De familie Ankersmit had in de eerste helft van de vorige eeuw een textielbe
drijf. In de jaren zestig bouwde men een gemechaniseerde weverij. Al eerder, 
toen men nog met thuiswevers werkte, had men de beschikking over een 
blauwververij.46 Omstreeks 1890 werd het bedrijf uitgebreid met een kleine 
handdrukkerij, waar voornamelijk mastiekreserves voor de indigokuip wer
den gedrukt. Men produceerde blauwwitte lemeniassen en sarongs voor Ne
derlands-Indië. De resultaten waren echter niet al te best en de handdrukkerij 
werd omstreeks 1900 weer opgeheven. Welleverde men in die tijd grote hoe
veelheden indigoblauwe doeken aan Senegal.47 

Ankersmit kwam op min of meer toevallige wijze in aanraking met het was
drukartikeL Op een vergadering van de Nederlandse maatschappij ter bevor-
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dering van Nijverheid en Handel in 1907 ontmoette dr. H.J. Ankersmit de di
rekteur van de HKM,Jhr. C.F. van de Poll. De capaciteit van de blauwververij 
van de HKM schoot op dat moment tekort om in de stijgende vraag te kunnen 
voorzien. Daarom vroeg Van der Poll of Ankersmit bereid was om een deel 
van de produktie van de HKM blauw te verven. Ankersmit ging hier mee ak
koord en enkele maanden later kreeg het bedrijf in Deventer een proeforder. 
De resultaten waren echter niet geweldig. De HKM stelde daarom voor om 
een ervaren blauwverver naar Deventer te sturen om het produktieproces aan 
te passen aan de werkwijze van Haarlem; na een aanvankelijke afwijzing stem
de Ankersmit hier mee in.48 De produktie kwam toen snel op gang. In eerste 
instantie ging het om met mastiek bedrukte doeken, maar in de zomer van 
1908 stuurde de HKM ook wasdruks naar Ankersmit. In totaal verfde An
kersmit van november 1907 tot november 1908 zo'n 450.000 yards voor de 
HKM; het verfloon hiervoor bedroeg ruim 24.000 gulden, waarvan iets min
der dan de helft voor de rekening van de wasdruks kwam.49 

De contacten werden echter in november abrupt verbroken. De HKM 
voerde als reden hiervoor aan, dat men door een staking in Engeland niet meer 
voldoende doeken had, maar ook toen deze voorbij was, kwamen er geen zen
dingen meer. Op een aanbod van Ankersmit om voor Haarlem te gaan weven, 
werd afwijzend gereageerd.50 Ankersmit besloot toen om zelf wasdruks te 
gaan produceren. Een overweging hierbij was dat de produkten van de hand
kuipververij van Ankersmit werden bedreigd door de opkomst van volledig 
gemechaniseerde, volcontinue blauwververijen. Doeken met afwijkende af
metingen, zoals de wasdruks, die een breedte van 36 inches hadden en in stuk
ken van 48 yards op sterramen werden geverfd, boden een nieuw perspektief 
voor de handververij.51 Bovendien wist men nu precies hoe Haarlem blauw
verfde. Daar kwam nog bij dat de vooruitzichten voor het wasdrukartikel op 
dat moment zeer gunstig waren. De HKM kon niet voldoen aan de snel stij
gende vraag. 

Dr. H.J. Ankersmit oriënteerde zich uitgebreid op de mogelijkheden en hij 
kwaminapril1910 met een voorstel, waar de aandeelhouders van de Deventer 
Katoenmaatschappij, vh Ankersmit & Co, mee akkoord gingen. Een van de 
commissarissen wees enkele maanden later op de slechte gang van zaken bij 
de LKM, waar al enkele jaren lang geen dividend werd uitgekeerd. Ankersmit 
antwoordde hierop dat de problemen bij de LKM niet toegeschreven konden 
worden aan het wasdrukartikel.S2 

De oprichting van een wasdrukkerij vereiste een aanzienlijke hoeveelheid 
kapitaal. In totaal werd in de jaren 1910 tot 1912 voor een bedrag van ruim 
f250.000 geïnvesteerd; hiervan was ongeveerf170.000 voor de bouw en in
richting van de drukkerij bestemd. In april 1911 werd begonnen met het 
plaatsen van de machines. Deze werden voornamelijk door Voss & Delius uit 
Manchester geleverd. Een belangrijk onderdeel van het machinepark was een 
omgebouwde duplexdrukmachine, die met aandrijfinrichtingfS.SSO kostte. 
Andere belangrijke onderdelen van het inventaris waren een 'stomer' ([2024 ), 
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een droogmachine if3.400), een was- en droogmachine voor drukmachine
dekens if5.100) en verschillende drukrollen en andere accessoires.53 

Een van de belangrijkste problemen, die men diende op te lossen, was een 
ter zake kundig colorist te vinden. Veel specialisten op het gebied van het was
drukartikel waren er niet. Over de wijze waarop dit probleem werd opgelost, 
bestaat de volgende anekdote: 

"De colorist Jacques had een zoon die niet veel deugde en die o.a. eens een paar 
maand gevangenisstraf te Arnhem moest opknappen voor het stelen van een fiets. 
Vandaar uit schreef Jacques Jr. naar Pa Ankersmit dat hij het wasdrukken kende en 
bereid was dit aan Deventer te doen kennen. Hetgeen geschiedde. Jacques Jr. bleek 
er in Deventer niet veel van terecht te brengen, maar toch is het artikel daar in stand 
gebleven."54 

Ankersmit deed dus in feite hetzelfde als Van Vlissingen tien jaar eerder had 
gedaan, toen zij een andere zoon van Jacques in dienst hadden genomen. Jean 
Jacques Jr. trad al op 1 april1910 bij Ankersmit in dienst. Hij bleek de beschik
king te hebben over het door zijn vader nagelaten coloristisch archief; boven
dien had ook hij bij de HKM praktische ervaring opgedaan. Jacques deed erg 
geheimzinnig over zijn werkzaamheden in het laboratorium en ook later, toen 
hij over een ruimte in de fabriek de beschikking kreeg, zorgde hij ervoor dat 
deze afgesloten kon worden. Het salaris van Jacques liep op vanf65 in april 
1911 totf200 in 1914.ss 

Door het eigenzinnige gedrag van Jacques deden zich herhaaldelijk aanva
ringen met andere personeelsleden voor, maar omdat Ankersmit meende dat 
Jacques onmisbaar was voor het op gang brengen van de produktie werden 
de ruzies meestal bijgelegd. Een ruzie met een van de andere di rekteuren leid
de echter toch tot zijn ontslag in maart 1915. 

De produktie was toen echter al op gang gekomen. Bovendien werd bij 
problemen op coloristisch en chemisch gebied regelmatig een beroep gedaan 
op de kleurstoffenfabrieken. De vertegenwoordiger van de BASF, Hermann 
Leiberich uit Utrecht, bezocht het bedrijfin de aanloopfase verschillende ke
ren. Via zijn kantoor werden herhaaldelijk concrete vragen aan het bedrijfin 
Ludwigshafen voorgelegd. Leiberich zorgde er ook voor, dat de Deventer fa
briek in 1918 een nieuwe colorist kreeg en alweer was het een uit Haarlem 
afkomstige colorist. De uit de Elzas afkomstige Jean Disch was in feite al ge
pensioneerd. Hij was in 1851 geboren en dus al67 jaar oud. Zijn pensioen was 
echter zo gering, dat hij besloot om naar Deventer te verhuizen. In 1919 kwam 
hij in dienst met eenjaarsalaris vanf2000,- en onder de voorwaarde dat hij 
geen verbintenissen met andere bedrijven mocht aangaan. Hij bleef daar tot 
1930 werkzaam, maar hoewel hij ijverig in het laboratorium elke dag proeven 
deed, leverde dit voor het bedrijf niet veel op. In feite werd het coloristische 
werk in belangrijke mate uitbesteed aan de kleurstoffenfabrieken, die een uit
gebreide staf van chemici en coloristen bezaten, waartegen het eigen, kleine 
laboratorium niet kon concurreren.56 

Een ander probleem, dat moest worden opgelost, betrof de speciale druk-
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machine en de koperen walsen. Met de hulp van de firma Voss & Delius werd 
een duplexmachine aan de eisen voor het wasdrukken aangepast. Ankersmit 
wist dat de hars warm moest worden gedrukt. Het was daarom een noodzaak 
om de hars eerst in een harskokerij te smelten en daarna ook tijdens het druk
ken warm te houden. Dit loste men op door in de walsen holle drukspindels 
aan te brengen, die met stoom werden verwarmd. De stoomtoevoer mocht 
ook tijdens de rotatie van de drukwalsen niet lekken, waarvoor speciale voor
zieningen nodig waren. De eerste gegraveerde rollen werden ook door Voss 
en Delius geleverd, maar deze waren geheel van koper en daarom veel te duur. 
Later ging men gietijzeren rollen gebruiken, die gegalvaniseerd werden. Het 
bleek bovendien noodzakelijk om het graveren zelf te gaan uitvoeren.57 Het
zelfde gold voor het graveren van de handdrukplaten. 

Ook moest men, omdat het bedrijf geen handdrukkers meer in dienst had, 
zelf handdrukkers gaan opleiden. Als baas van de handdrukkerij werd een 
vroegere drukker van de KKM in dienst genomen, maar deze werd wegens 
drankproblemen ontslagen. In de vacature kon toen uit het eigen personeels
bestand worden voorzien.ss 

Het laatste en zeker niet het minste probleem vormden de dessins. Hiermee 
hing nauw samen aan wie men de wasdruks zou gaan leveren. Ankersmit le
verde o.a. via agenten blauwe doeken aan de Basier Handels-Geselischaft uit 
Basel. Deze had vele posten op de Westkust van Afrika en behoorde ook tot 
de afnemers van het wasdrukartikel van Brown Fleming; zij was er daarom 
wel in geïnteresseerd om de monopoliepositie van het Schotse handelshuis te 
doorbreken. Ankersmit sloot een contract met de Basier Handels-Gesell
schaft, waarbij deze toezegde om Ankersmit te helpen bij het op gang brengen 
van de produktie. In ruil hiervoor kreeg zij het alleenrecht voor de verkoop 
op de Goudkust. In eerste instantie wilde men alleen geheel eigen dessins op 
de markt brengen, maar toch besloot men te beginnen met het namaken van 
monsters uit de Brown Fleming-collectie.59 Later probeerde men ook zelf 
dessins te ontwerpen, waarbij de adviezen van vertegenwoordigers van de 
Handels-Geselischaft een goede dienst bewezen. 

De eerste proeven met de harsdrukmachine vonden op 5 juli 1911 plaats, 
maar het duurde nog ruim drie maanden voordat men de eerste stalen ter be
oordeling naar Base! kon opsturen. Het staaltje wasbatik, die men in maart 
1911 bij de LKM toegezonden kreeg, was dus niet, zoals men vermoedde van 
Ankersmit afkomstig, maar van een Engelse firma of van Van Vlissingen & 
Co. Ankersmit zelf vertrok in december met nieuwe voorbeelden naar Base! 
en hij slaagde erin om de eerste orders te boeken tegen een prijs, die iets lager 
lag dan de wasdruks van Haarlem.60 Daarna reisde hij naar West-Afrika om 
zich persoonlijk met de markt vertrouwd te maken.61 

In 1912 kwam de produktie goed op gang, waarbij men een weekproduktie 
van ongeveer 500 stukken van 12 yards bereikte. Gezien de grote investerin
gen was dit echter veel te weinig, maar een uitbreiding van de produktie werd 
beperkt door de geringe aantallen dessins, w:a:arover men de beschikking had. 
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In totaal kon men het eerste jaar een twaalftal dessins in verschillende kleur
stellingen leveren. Per dessin durfde Basel niet meer dan zo'n 1800 stukken 
afte nemen. Een ander probleem was dat de produkten van Ankersmit voort
durend met die van de HKM werden vergeleken, waarbij het Haarlems fabri
kaat telkens de voorkeur kreeg. De doeken van de HKM vormden de stan
daard, waarmee alle andere produkten, zowel wasdrukken als imitaties wer
den vergeleken.62 

Bij een dessin met stippen bijvoorbeeld, dat Ankersmit imiteerde, bleek dat 
als vertegenwoordigers op de Goudkust de produkten van de beide fabrieken 
door elkaar presenteerden, de Haarlemse doeken werden verkocht, terwijl de 
Deventer doeken onverkocht achterbleven. De belangrijkste klachten waren 
de matheid van de vulkleuren, een te onregelmatige was breuk, die bovendien 
soms te weinig voorkwam, een te donkere indigoblauwe grondkleur en een 
te helder wit. Deze problemen konden binnen niet al te lange tijd worden 
verholpen.63 

In totaal verkocht Ankersmit tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
106.512 stukken van 12 yards.64 Door het uitbreken van de oorlog ontstonden 
er onmiddellijk problemen. Niet alleen werden de Duitse havens geblok
keerd, maar ook waren een aantal vertegenwoordigers van de Basier Handels
Geselischaft op de Goudkust Duitsers; deze werden door de Engelsen geïn
terneerd. De Zwitsers zochten andere scheepvaartmaatschappijen en lieten de 
opengevallen plaatsen door Zwitsers innemen. Op deze manier kon de export 
in 1915 weer op gang komen, maar vanaf 1916 ging het weer mis, omdat de 
Engelsen de Zwitserse maatschappij als Duitsgezind beschouwde. Het bedrijf 
in Deventer moest de wasdrukproduktie stilleggen en ging in beperkte mate 
voor de binnenlandse markt produceren.65 

Na de oorlog werden de voorraden nog via Base! afgehan<:ield, maar gezien 
de onzekere politieke situatie besloot men met een andere firma in zee te gaan, 
namelijk de firma Swanzy uit Engeland.66 

Ankersmit was in enkele jaren er in geslaagd om een vooraanstaande pro
ducent vanwasdrukste worden. De liquidatie van de HKM bood de Deventer 
Katoenmaatschappij uitstekende perspektieven om de positie van de HKM 
over te nemen. Evenals de andere katoendrukkerijen kocht men machines op 
de openbare verkoopP Ankersmit had al geprobeerd om voor de veiling ma
chines te kopen, maar was daarbij op een onwelwillende reaktie van de zijde 
van de HKM gestoten. Hij vroeg aan Felix Driessen om te bemiddelen: 

"Eenigejaren geleden, toen ik U in Leiden eens bezocht, stelde U mij de vraag, of 
wij ook stalen hadden achtergehouden van door ons voor de Haarlemsche Katoen
maatschappij geverfde katoenen goederen. Ik antwoordde U toen, dat daar geen 
kwestie van was, en wij geen snippertje katoen hadden achtergehouden. 
Ik kom nu op deze kwestie terug, omdat het schijnt, dat de Haarlemsche Katoen
Mij ons weigert machines te verkoopen, terwijl ze wel genegen is, andere drukke
rijen hierin ter wille te zijn."68 

Ankersmit verklaarde dat zij aan stalen van de HKM waren gekomen via hun 
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Hamburgse agent en hij vroeg aan Driessen om aan Van de Poll deze situatie 
uit te leggen. 

Felix Driessen schreef Ankersmit in juli terug, dat hij zich hiervan niets kon 
herinneren. Hij wilde hier liever niet met Van de Poll over praten, tenzij An
kersmit hier nog een keer uitdrukkelijk over wilde praten. Driessen zat in een 
enigszins moeilijke positie. Hij schreef: 

"Ik vermoed, dat U het oog hebt op de springdrukmachines, die Haarlem heeft en 
is het naar mijn inzien ook mogelijk, dat die niet direct aan drukkers verkocht wor
den waardoor ze dan in openbare veiling zouden komen en dan hebt U immers 
even veel kans als ieder ander."69 

De LKM was op dat moment in onderhandeling met Haarlem voor de aan
schaf van de beste springrouleau. 

Er was nog een andere reden, waarom Felix Driessen liever niet met Van 
der Poll over dit onderwerp praatte: 

"Het komt mij voor dat de heer van der Poll altijd nog een weinig gepikeerd is, dat 
U destijds hun wasartikel hebt nagemaakt, nadat U het voor hen had geverfd en 
dit wellicht in verband met hetengageeren van denjonge Jacques doet hem beslui
ten zijne machines thans niet aan U te willen verkoopen ."70 

Met de kennis van Jacques en met de ervaring, die Ankersmit met het blauw
verven had opgedaan, was Ankersmit er binnen enkele jaren in geslaagd om 
een belangrijke producent van het wasdrukartikel te worden. Andere bedrij
ven hadden hier meer tijd voor nodig. 

4 De LKM en het wasdrukartikel 

De LKM kende een lange traditie in het imiteren van batiks. Deze produkten, 
waaronder ook wasbatiks, werden naar Indië geëxporteerd. De LKM volgde, 
zoals blijkt uit het stalenonderzoek, de ontwikkelingen bij de HKM op de 
voet. Na 1910 nam de interesse in de wasbatiks weer toe. Een probleem was 
dat de LKM niet over een drukmachine beschikte, die hiervoor geschikt was; 
de was- of harsreserve werd met de hand gedrukt. Ook de kennis omtrent de 
chemische samenstelling van de reserve ontbrak. Van Vlissingen & Co en An
kersmit vulden de leemtes in hun kennis door coloristen van de HKM aan te 
trekken. De LKM bewandelde een andere weg. 

In de zomer van 1911 bood de Engelse firma Brown & Tooth uit Man
chester de LKM voor 1000 pond een recept aan om op een efficiëntere wijze 
wasdrukste fabriceren. Hun recept bestond uit een methode om de wasreser
ve tegelijkertijd met een alizarinekleur op de machine te drukken, met vervol
gens natuurlijk een behandeling in een verfbad? 1 De LKM ging niet in op dit 
aanbod. Een tiental jaren later kwam men bij de LKM nog een keer op dit aan
bod terug; het Engelse bedrijf was nu bereid om zonder betaling te vertellen, 
wat het recept inhield.72 

In januari 1913 bood een andere colorist zijn diensten aan. Het was A. Ku-
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nig uit Enschedé. Hij schreef de direktie van de LKM: 

"In Glauben, dass Sie sich für Batikverfahren interessieren, die gewisse Vortheile 
bieten gegenuber dem Wachsdruckverfahren, erlaube ich mir hier mit Ihnen mit
zuteilen, dass ich vor einigen Wochen ein neues Verfahren im Grossen ausprobirt 
und gute Resultate erhalten habe! Dies Verfahren erfordert keine besandere Ein
richtungen, so dass die Einrichtungen für Wachsdruck vollk;ommen ausreichen. 
Die gebildeten Adem sind vielleicht noch schärfer als beim Wachsdruck und kann 
die Menge der Brüche nach Belieben variiren."73 

Kunig had nog geen octrooi voor zijn procédé aangevraagd. Hij vroeg de 
LKM ook geen geld voor zijn procédé, maar hij wilde als beloning een vaste 
positie als colorist in Leiden verwerven.74 

Kunig had in Mulhouse gestudeerd en daarna enkelejaren als derde en later 
als tweede colorist in Sint Petersburg gewerkt. Na zijn Russische tijd was hij 
naar Nederland gekomen om bedrijfsleider in een drukkerij te worden. De 
naam van dit bedrijf noemde hij niet, alleen dat hij er tweeëneenhalfjaar had 
gewerkt en dat dit bedrijf een concurrent van de LKM was?5 

De LKM liet Kunig weten wel geïnteresseerd te zijn, maar wilde eerst meer 
informatie hebben. Zij verzochten hem om in Leiden op bezoek te komen.76 

Kunig ging hierop in en bezocht op 21 januari Leiden. Daar deed men hem 
het voorstel om zijn procédé een keer in de fabriek uit te proberen. Kunig 
dacht over dit voorstel na en deed de LKM een nieuw voorstel. Hij wilde 
graag meer tijd tot zijn beschikking hebben om proeven te kunnen doen. Als 
reden gaf hij hiervoor op: 

"Die verwendung der verschiedenen Klassen von Farbstoffen zwecks Erreichung 
neuer Combinationen des Wachsdrucks müssen in den verschiedenen Fallen dem 
Charakter des Schutzpapps angepasst werden."77 

Kunig wilde bovendien van tevoren een contract met de LKM sluiten. De be
langrijkste voorwaarden waren: Kunig zou zes maanden de gelegenheid krij
gen om het procédé in te voeren, waarbij de LKM het laboratorium, machines 
en grondstoffen ter beschikking zou stellen en bovendien Kunig een honora
rium vanf250 zou betalen. Hij legde uit, dat van zijn salarisf180 voor zijn 
werk als colorist was bedoeld en de rest een beloning voor zijn procédé was. 
Als hij succesvol zou zijn, dan kon de LKM kiezen om hem in dienst te nemen 
of hem te laten delen in het behaalde voordeel. Ook het exclusieve gebruik 
van het procédé door de LKM werd geregeld.'8 

De LKM deelde Kunig mee dat ze zijn voorstel niet konden aannemen, om
dat ze geen plaats voor hem hadden. Mocht Kunig toch zijn procédé willen 
invoeren, dan zou hij daarvoor één maand de tijd krijgen; voor deze maand 
zou hij een beloning vanf200 ontvangen. De LKM benadrukte ook, dat zij 
niet in nieuwe toepassingen van het wasdrukartikel waren geïnteresseerd; al
leen indigo, cachou en de alizarinekleurstoffen kwamen in aanmerking.'9 

Een week later stuurde men Kunig nog een briefje om hem opmerkzaam 
te maken op een advertentie in de Chemiker-Zeitung, die voor hem interes
sant was.80 De tekst van deze advertentie luidde: 
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"Für eine grössere Handdruckerei wirdein Kolorist gesucht. Bewerber müssen in 
derFabrikation von Artikelen für Ost- & West-Afrika reiche Erfahrungen haben. 
Hauptsächlich wird verlangt Indigofarberei mit Erfahrungen in Wachsdruck und 
ev. in der Batikfabrikation, Alizarinfárberei (Cangas), so wie in Aetz- und Reserve
druck aufHolz und Alizarindampffarben. Reflectenten, welche in Holländischen 
Druckereien gearbeitet haben, erhalten den Vorzug."St 

In deze advertentie komt de vooraanstaande plaats, die de Nederlandse druk
kerijen op dit gebied innamen, duidelijk naar voren. 

Hoewel de advertentie anoniem was, wist men in Leiden om welk bedrijf 
het ging, namelijk de firma Gebr. Blumer in Schwanden. Deze firma had van 
een volontair bij de LKM, Ugo Bianchi, een collectie West-Afrika prints en 
kanga's ontvangen en wilde deze blijkbaar gaan imiteren. Deze Bianchi had 
ook in Mulhouse gestudeerd en was na zijn afstuderen in 1908 als volontair 
in Leiden terecht gekomen. Bianchi solliciteerde blijkbaar zelf, want enkele 
maanden later deelde de direktie aan de commissarissen mee, dat Bianchi bij 
Blumer in Glarus in dienst was genomen.82 

Tegelijkertijd deelde de direktie mee: 

"dat zij nu den heer Kunig tot proefheeft genomen voor eene maand, die vroeger 
bij de firma Roessingh was en wiens getuigen niet goed waren, doch die een nieuw 
procédé wil uitwerken voor wasdruk en zal men in geen geval een contract met 
hem aangaan, voordat men ziet, welke zijne prestaties zijn."83 

Hiermee werd de naam van de vorige werkgever van Kunig onthuld. Roes
singh was in Enschedé met een textielbedrijf begonnen, maar geleidelijk was 
het bedrijf naar Veenendaal verplaatst, waar in 1912 een geheel gemoderni
seerde fabriek werd geopend. Roessingh bezat in Veenendaal ook een uitge
breide drukkerij en groeide in die jaren uit tot een belangrijke concurrent van 
de HKM, de LKM, de KKM en Van Vlissingen.84 

Kunig had inmiddels laten weten dat hij het voorstel van de LKM aannam. 
Tegelijkertijd vertelde hij, dat hij in een fabriek in Duitsland was geweest, 
waar hij zijn procédé ook voor muleaudruk geschikt had gemaakt; hij wilde 
dit ook in Leiden uitproberen.85 Hierbij deed zich een nieuw probleem voor, 
aangezien de LKM niet over een tweezijdig drukkende rouleau beschikte en 
daarom het procédé alleen voor eenzijdige druk kon worden getest.86 Kunig 
ging hiermee akkoord.87 

In Juni kwam Kunig naar Leiden om met zijn proeven te beginnen. Een co
lorist van de LKM schreef over hem: 

"Mulhauser leerling komt zijn nieuw wasprocédé hier invoeren; werkt met Kaolin 
& CuSo4 & NHJ +geheimzinnige verdik(king) welke hij van huis meebrengt."88 

Natuurlijk probeerde men te achterhalen, waaruit deze verdikking bestond, 
maar zonder resultaat.s9 

De proeven van Kunig duurden langer dan was afgeproken. Eind augustus 
meldde de direktie, dat Kunig met zijn laatste proeven bezig was, maar tot op 
dat moment nog geen goede resultaten had bereikt. Toch overwoog men om 
het procédé te kopen.90 Enkele weken later was Kunig vertrokken, maar zijn 
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procédé was niet uitvoerbaar gebleken. Voor de zekerheid had men enkele 
kisten op proef naar Indië gestuurd en bij eventuele goede verkoopresultaten 
zou men alsnog met Kunig kunnen onderhandelen. Hieruit kunnen we op
maken, dat de LKM weliswaar doeken aan West-Afrika leverde, maar de was
batiks gingen nog steeds naar Indië. 

De naam van Kunig dook ook in een ander verband op. De Commissie voor 
het Middelbaar Onderwijs had naar hem geïnformeerd, omdat hij voor een 
betrekking als leraar in het drukken en verven aan de Textielschool in Ensche
dé had gesolliciteerd.91 Kunig maakte echter weinig kans op deze baan. Dit 
kreeg de direktie van de LKM te horen van Charles Jacques, die juist in die 
tijd in Leiden op bezoek kwam.92 Hij vergeleek de fabriek in Leiden met het 
bedrijf van Van Vlissingen & Co, waar hij zelfjarenlang had gewerkt. Jacques 
adviseerde de LKM onder andere om bij het verven leidingwater in plaats van 
grachtwater te gebruiken.93 

Kunig had de moed evenwel nog niet opgegeven. Hij informeerde na enkele 
maanden in Leiden of de proefzending succesvol was geweest. Hij had zelf 
niet stilgezeten; hij had de laatste proeven om de wasdruks met de machine 
te drukken nauwkeurig geanalyseerd. Er waren problemen geweest met de 
meeloper, omdat deze een andere en veellangere weg aflegde dan het te be
drukken doek. Omdat de spanning van deze meeloper moeilijk te regelen 
was, wàren er 'zakken' ontstaan. Een ander probleem was dat de ondiepe ha
chures of strepen, die men maakte om grotere vlakken te kunnen drukken, 
na het verven zichtbaar werden. Kunig had zelf een ontwerp gemaakt van een 
tweezijdig drukkende machine, waarmee deze problemen verholpen zouden 
zijn. Hij voegde twee kalktekeningen bij de brief en gaf aan dat deze machine 
ook zonder de hulp van een machinefabriek kon worden geconstrueerd. Hij 
voegde eraan toe: 

"Es hat ja vorläufig der Zweck provisioniert den Druck mit solcher Einrichtung 
zu bestudiren; jedenfalls Handdruck zu ersetzen."94 

Kunig kreeg niet onmiddellijk antwoord van de LKM.95 
Na een korte mededeling kreeg Kunig een uitvoerig antwoord van Louis 

Driessen, de oudste zoon van Felix Driessen, die zojuist uit Engeland was te
ruggekeerd. Hij had een met de hand gedrukt staaltje van Kunig aan enkele 
klanten voorgelegd, maar dezen hadden hem medegedeeld, dat alleen een 
blauwe wasdruk niet gangbaar was. Men wilde graag rood ofbruin erbij heb
ben. Bij de LKM had men besloten om enkele staaltjes met bruin over te druk
ken en op te sturen. Over de machine was Driessen veel positiever; hij zag er 
wel mogelijkheden in: 

"Leider fehlt es uns an Ra urn urn eine solche Machine auf zu stellen, aber wir wer
den doch vielleicht bald eine Probe machen können in dieser Richtung und daher 
wäre es am besten, dasz Sie uns dann einige 100 Liter Farbe schikten womit wir 
den Versuch machen könnten. Sobald wir so weit sind werden wir Ihnen also näher 
berichten und hoffen dann besser vorwärts zu konunen, wei! der Rouleauxdruck 
doch jedenfalls bessere Resultate geben wird wie der Handdruck."96 
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In dezelfde tijd was men bij de LKM bezig met de constructie van een duplex
drukmachine voor dekens. Niet bekend is ofFelîx Driessen bij de constructie 
hiervan de ideeën van Kunig heeft gebruikt. In elk geval werden in het begin 
van de oorlog ook proeven genomen om op deze machinewasdrukste druk
ken.97 Men liet Kunig inmiddels weten, dat de verkoop van de proefzending 
in Indië was rnislukt.98 

Aan het begin van de eerste wereldoorlog had men in Leiden dus de proble
men, die kleefden aan de was drukkerij, nog slechts voor een klein deel opge
lost. Men was er in geslaagd een machine te ontwerpen, maar men was er nog 
niet toe overgegaan om een afdeling van het bedrijfhiervoor in te richten. De 
kontakten met Kunig laten zien dat ook het procédé nog zorgen baarde. Be
langrijk was ook dat de LKM de omschakeling naar de Afrikaanse markt voor 
dit artikel nog niet had gemaakt. De omstandigheden tijdens de oorlog brach
ten hier echter verandering in. 

In juni 1915 kwam Jean Jacques, de broer van Charles, in Leiden op bezoek. 
Hij was kort tevoren in Deventer ontslagen. Jacques zelf gaf als reden voor 
zijn vertrek, dat hij niet voldoende werd geapprecieerd, terwijl hij het gehele 
artikel in Deventer had geïntroduceerd. Hij liet enkele mooie staaltjes van zijn 
werk zien. Hij gaf ook bijzonderheden over de produktie bij Ankersmit. Met 
de duplexmachine kon men 60 stukken van 12 yards per dag drukken; de ca
paCiteit van de twintig blauwkuipen bedroeg zo'n kleine 6000 yards. De ma
chine om de hars te breken gaf een veel fraaier resultaat dan het breken met 
de hand. Op het moment dat Jacques vertrok waren er twintig handdrukkers, 
die de met hars bedrukte en geverfde doeken met andere kleuren invulden. 
Jacques dacht dat Ankersmit in 3 jaar tijd voor een half miljoen gulden aan 
wasdruks had verkocht; hierop was voor vijftigduizend gulden winst ge
maakt. Zijn eigen salaris bedroeg 200 gulden per maand plus een gratifica
tie.99 Enkele jaren later bezocht Jacques de LKM nog een keer. Hij werkte toen 
in Glasgow, waar hij het wasdrukartikel probeerde in te voeren.100 

Door de oorlogsomstandigheden kwam de export tijdelijk tot stilstand. 
Ook de LKM begon zich noodgedwongen steeds meer op de binnenlandse 
markt te richten. Men slaagde er wel in om oude voorraden voor Indië in Ne
derland af te zetten; door de sterke stijging van de verkoopsprijzen werden 
grote winsten op deze doeken gemaakt. De financiële situatie was dan ook 
zeer gunstig toen de HKM besloot te liquideren. Hoewel men vooral in de 
springmuleau voor de Rangoongenres was geïnteresseerd, besloot men bij 
nader inzien ook te proberen om wasdrukmachines van Haarlem over te 
nemen. 

Hierover kon men echter van tevoren geen afspraken maken met de HKM. 
Toen een afvaardiging van de LKM het stilstaande bedrijf in Haarlem voor 
de tweede maal bezocht, werden zij ontvangen door de procuratiehouder en 
rondgeleid twee meesterknechts, die "nog erg geheimzinnig waren & b.v. 
niets lieten zien van de zgn. lijm- of wasdruk".101 Na overleg met de commis-
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sarissen kreeg de direktie de vrijheid om naar de omstandigheden te handelen. 
Een probleem was het ruimtegebrek in de fabriek, maar hiervoor zag men een 
oplossing door enkele pakhuizen hiervoor in te richten. Men bleef echter 
voorzichtig: 

"Wanneer de heer Brown Fleming komt zal men hem over een en ander polsen en 
naar gelang hij er belang in stelt handelen."102 

Op de openbare verkoop slaagde men erin om de gewenste wasdrukmachine 
te kopen. Deze toonde men dan ook trots aan de commissarissen, toen deze 
in december de aankopen kwamen bewonderen. Hoewel de machine al ge
deeltelijk was gemonteerd, besloot men nog met proeven te wachten tot de 
problemen met de steenkoolvoorziening waren opgelost.103 

De pogingen om de produktie met de springmuleau op gang te krijgen kre
gen voorrang. Er was ook voldoende vraag naar deze produkten. Ten aanzien 
van het wasdrukartikel achtte men het verstandiger nog enige tijd te wachten: 

"Nog meer vraag bestaat er naar het Haarlemsche wasanikel, waarvoor de directie 
ook de machines heeft gekocht, doch heeft men op het ogenblik nog niet den moed 
daarvoor een geheel nieuw gebouw op te zetten, gezien de exhorbitam hooge 
bouwprijzen. Toch heeft men vernomen, dat er in Haarlem een nieuwe combinatie 
is gevormd om wederom zulk een wasdrukkerij op te richten aan het Spaarne, die 
met een kapitaal van tien millioen zoude werken."104 

Deze geruchten bleken juist te zijn. In 1919 werd de NV Haarlemsche Ka
toendrukkerij opgericht. Direkteur was J.G.C.Sabel, voormalig meester
knecht bij de HKM, en commissarissen A. Hulshoff-Poll Wzn. en I. Pieter 
de Vooys. Een succes werd de nieuwe NV niet, want al op 11 december 1922 
werd deze NV geliquideerd. De drukmachines en de drukwalsen werden 
door Van Vlissingen gekocht.105 

De vraag naar wasbatiks kwam vooral van Engelse firma's.1°6 De belang
rijkste producenten van het wasdrukartikel werden, na het verdwijnen van de 
HKM, Van Vlissingen & Co en Ankersmit. Bij een aanvraag van de firma 
Haykens uit Rotterdam werd vermeld dat deze firma een partij doeken had 
opgekocht en naar Afrika gestuurd. De herkomst van deze doeken was be
kend: "Meestal fabrikaat Helmond & Deventer, de laatste zeer mooie Was 
prints".107 

Inmiddels begon men ook bij de LKM met de nieuwe machine te experi
menteren en op een vergadering in het voorjaar van 1920 kon men de eerste 
resultaten laten zien, waarbij opnieuw melding werd gemaakt van verschil
lende aanvragen van Engelse zijde: 

"Voor een goede exploitatie zal men echter een aparte Wasdrukinrichting moeten 
bouwen, waarvoor de plaats disponibel is. Daar zal allicht een drie ton mede ge
moeid zijn. De firma Haykens is wel bereid kapitaal te geven, indien zij den alleen
verkoop van dit artikel verkrijgt."tos 

Hiertoe was men in principe toe bereid, maar eerst diende een goede begro
ting te worden gemaakt. 

De eerste proeven met de wasdrukmachine waren overigens allerminst suc-
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cesvoL De wasdruks vertoonden vlekken, die niet te verwijderen waren. 
Louis Driessen, die bij deze proeven was betrokken, veronderstelde dat de 
fouten misschien te wijten waren aan het te lang liggen voor het breken van 
de stukken.109 Ook werd nog steeds een wasreserve met de hand gedrukt.l 10 

Een halfjaar later gafDriessen een verslag van een proef met de nieuwe Haar
lemse machine. De problemen, die zich hierbij voordeden, betroffen vooral 
de chemises (meeloper), die te vochtig waren, zodat er water in de hars kwam. 
Hij vermeldde erbij, dat de hars verhit werd tot een temperatuur van 260°C; 
waarschijnlijk sloeg dit op de rollen.111 

Heel opmerkelijk was dat Driessen ook het recept van de reserve wist, die 
men in Helmond gebruikte. Deze bestond uit een mengsel van bruine en lichte 
hars en harsolie, die electrisch tot een temperatuur van 173 ° werd verwarmd. 
Deze informatie had men in Leiden van de textielchemicus Livingstone ver
kregen. Hoe deze aan de informatie was gekomen, is niet bekend, maar het 
is onwaarschijnlijk dat men over dit onderwerp in Helmond erg openhartig 
was.112 

In een overzicht over 1920 vatte Louis Driessen de situatie samen: 

"Wasdruk-machine van Haarlem opgesteld in bleekerij en verschillende proeven 
daarmee gedrukt, echter nog niet voldoende resultaat en is ook het afwerken met 
Naphtolkleuren nog niet gelukt."113 

Het wasdrukartikel was nog altijd een moeilijk produkt. Toen de firma Roes
singh de LKM voorstelde om een combinatie te vormen voor dit produkt, 
vond de direktie van de LKM daarom ook dat Roessing eerst maar eens moest 
aantonen, dat zij in staat was om het wasdrukartikel te maken.114 

De kontakten met Roessingh kwamen ook ter sprake in de correspondentie, 
die Felix Driessen na de oorlog weer met Kunig opnam. Kunig was colorist 
geworden in een Poolse fabriek en hij was van zijn kant nog steeds in de resul
taten van zijn proeven geïnteresseerd, maar er waren geen nabestellingen ge
komen. Driessen van zijn kant wilde graag de samenstelling van de reserve 
leren kennen: 

"Als Chemiker würde es mich in tressieren zu wissen wie Ihr Verfahren hergesteUt 
wird, wollen Sie mir dies vielleicht sagen? Ich würde Ihnen verspreehen dies Nie
manden mit zu teilen und natürlich au eh nicht im Grossen zu applicieren ohne Ihr 
Wissen."115 

Hij had hierover ook met Roessingh gesproken. Hieruit bleek dat ook Roes
singh, dit procédé had toegepast, maar Roessingh wilde vragen over de resul
taten van dit werk niet beantwoorden.116 De kontakten met Roessingh liepen 
op niets uit en het oordeel van Driessen over deze concurrent was vernieti
gend: 

"Von Roessingh habe ich in längerer Zeit Nichts gehört, es sind eigentümliche 
Leute und man kann damit nicht richtig conversieren, denn sie meinen immer, dass 
man Geheimnisse erforschen will, was doch heut zu Tage, wo die Farbenfabriken 
einem Alles geben was man wünscht nicht mehr der Fall sein sollte."l17 

Felix vertelde Kunig ook dat de wasdrukkerij tot dan toe weinig succesvol 
was geweest: 
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"Ferner kauften wirbei der Liquidation der Haarlemmerfabrik eine Machine zum 
Wachsdruck aber wir finden dass diese schmierige Druckerei und besonders das 
Kothen und das Färben unsere anderen Artikel so verschmutzt, dass wir vorläufig 
nicht mehr wie einige hundert Stücke gedruckt haben, besonders auch weil unser 
anderer Artikel ohne Wachs, also mit gewöhnlichem Papp und dann Mordants 
drucken und farben recht gut ging und ha ben wir denselben hier zu Lande viel ver
kauft in den exotischen Dessins."118 

Het leek wel alsof de geschiedenis met de Javanaise zich had herhaald. De 
LKM was te laat geweest om nog voor de eerste wereldoorlog van het was
drukartikel te profiteren, terwijl men ook na de oorlog - nu met Haarlemse 
machines - niet erg gelukkig was met dit specifieke produkt.119 

5 Real Dutch Waxprints 

De pogingen van Prévinaire om zo perfekt mogelijk batiks te imiteren hadden 
geleid tot het ontstaan van het wasbatikartikeL Dit produkt werd evenwel pas 
een groot succes, toen het in West-Afrika werd geïntroduceerd. Hoewel hier
voor enige aanpassingen noodzakelijk waren, bleef de essentie van de wasba
tiks en van het produktieproces bewaard. Een belangrijke technische vooruit
gang was het drukken van de warme reserves op de rouleau, maar in andere 
opzichten hield men vast aan oude procédés. Terwijl de overheersende trend 
in het katoendrukken om steeds meer kleuren direkt op het doek op te bren
gen, bleefhet verven en het gebruik van beitskleurstoffen een essentieel on
derdeel. Dit conservatieve karakter van het produkt werd echter ruimschoots 
gecompenseerd door de zeer hoge kwaliteit. De wasdruk oflijmdrukartikelen 
werden een begrip op de Goudkust en later ook daarbuiten. In feite worden 
deze doeken heden ten dage beschouwd als typisch Afrikaans, wat aangeeft 
hoe goed dit produkt, ook in de dessins, aansluit bij de lokale gewoontes en 
tradities. 

De HKM, de opvolger van Prévinaire, heeft hierin een centrale rol ge
speeld. Tot 1910 had het Haarlemse bedrijf vrijwel het monopolie in het was
drukartikeL In deze jaren vormden de wasbatiks uit Haarlem al de standaard, 
waarmee alle andere produkten werden vergeleken. Toen de overige Neder
landse drukkerijen zich met de wasdrukkerij gingen bezighouden, deden zij 
bovendien een beroep op de kennis, die in Haarlem was ontwikkeld. Karakte
ristiek voor de wasdrukkerij was de geheimzinnigheid, waarmee deze was 
omgeven. Terwijl op vrijwel alle andere coloristische gebieden een uitgebrei
de literatuur bestond, zoals bijvoorbeeld ook over het turksrood verven, bleef 
de produktie van het wasdrukartikel een goed bewaard geheim, waar slechts 
een kleine groep coloristen van op de hoogte was. Ook de verdeling van de 
machines bij de liquidatie van de HKM toonde aan hoe belangrijk de positie 
van de HKM onder de Nederlandse drukkerijen was geweest. Het ging hier
bij niet alleen om het wasdrukartikel maar ook bijvoorbeeld om de spring-
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rouleaus, waarmee men de markt in Rangoon mee beheerste. 
In feite was het verdwijnen van de HKM een begin van een herstrukture

ring van de Nederlandse katoendrukkerijen. Op de Europese markten wer
den de Twentse bedrijven steeds belangrijker. De positie van de HKM op 
de niet-europese markten werd overgenomen door Van Vlissingen & Co en 
Ankersmit. En juist bij deze bedrijven bleef de handdrukkerij een belangrijk 
onderdeel van het bedrijf. Hoewel het drukken van de reserve op de rouleau 
geschiedde, werd voor het invullen handdrukkers ingeschakeld. De onregel
matigheden, die hierdoor werden veroorzaakt, maakten deel van de kwali
teitskenmerken van het wasdrukartikeL Het ambacht van de handdrukker 
bleef hierdoor behouden. 



x 

HET BEROEP VAN DE COLORIST: 
TUSSEN AMBACHT EN WETENSCHAP 

1 De taken van een colorist 

Het gehele proces van het verven en bedrukken van katoenen stoffen omvatte 
een aantal specialistische bewerkingen. De colorist vervulde daarbij een cen
trale rol. De belangrijkste taak van een colorist was de zorg voor de receptuur. 
Een recept is een voorschrift, waarin wordt aangegeven welke kleurstoffen en 
andere ingrediënten gebruikt dienen te worden, in welke hoeveelheden en 
eventueel in welke volgorde. Nieuwe dessins, die bijvoorbeeld uit Parijs af
komstig waren, werden door de colorist beoordeeld op hun technische maak
baarheid en economische haalbaarheid. Hier vloeide ook de keuze voor een 
bepaalde produktietechniek uit voort, bijvoorbeeld voor handdruk of machi
nale druk. Nadat de colorist deze beslissingen had genomen, verstrekte hij de 
recepten, die voor de produktie van deze dessins nodig waren, aan de verfkeu
ken of kleur kamer, waar de drukkleuren werden bereid. 

Een andere belangrijke taak was het analyseren van grondstoffen en andere 
produkten, die in de drukkerij werden gebruikt. Bij de meekrap bijvoorbeeld 
was het noodzakelijk om het kleurend vermogen van een bepaalde partij vast 
te stellen; deze kon per keer verschillen. Bovendien kwam het regelmatig 
voor, dat de meekrap met andere, goedkopere stoffen was vermengd. Ook de 
kwaliteit van het water was van levensbelang voor een drukkerij of ververij. 

Een derde taak bestond uit het oplossen van problemen, die zich in het ge
hele produktieproces - van het bleken tot en met de afwerking - voordeden. 
Nadat een nieuw dessin in produktie was genomen, deden zich regelmatig 
onvoorziene afwijkingen van het beoogde resultaat voor; door kleine aahpas
singen in de reeepeuur of in de instelling van de machines diende de colorist 
dit te verhelpen. Hiermee hing nauw samen het voortdurend controleren van 
de kwaliteit van de geproduceerde goederen. Fouten of onregelmatigheden 
maakten de doeken vaak geheel onverkoopbaar of slechts tegen niet-lonende 
prijzen. Ook moest men tegen de produkten van andere drukkerijen kunnen 
concurreren, zowel in kwaliteit als in prijs. Voor dit doel verzamelde een be
drijf staaltjes van doeken, die door de belangrijkste concurrenten werden ver-
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vaardigd. Deze staaltjes konden bovendien als voorbeeld dienen bij het ont
werpen van nieuwe dessins. 

De zorg voor de receptuur en de procédés, de analyse, de 'trouble-shooting' 
en de kwaliteitscontrole vormden de normale bezigheden van een colorist. 
Door zijn kennis en ervaring op deze gebieden had de colorist meestal een be
langrijk aandeel in het doorvoeren van veranderingen in de produktie of in 
het bedrijf Het kon hierbij gaan om voor de hand liggende zaken als de intro
duktie van nieuwe kleurstoffen of andere grondstoffen en het ontwikkelen 
van nieuwe procédés. Maar ook bij de introduktie van nieuwe machines, het 
rationaliseren van de produktie en bij de bouw van nieuwe afdelingen of zelfs 
van een geheel nieuwe fabriek werd vaak een beroep gedaan op de colorist. 
Was de colorist ook eigenaar ofbedrijfsleider dan had hij ook administratieve 
en commerciële verantwoordelijkheden.1 

Deze globale opsomming van de taken houdt overigens niet in, dat elke co
lorist al deze taken vervulde of een leidinggevende positie bekleedde. Dit was 
afhankelijk zowel van de kwaliteiten van de colorist als van de verhoudingen 
binnen het bedrijf. In dit hoofdstuk proberen we om de hoofdlijnen van de 
ontwikkelingen in het beroep van de colorist te reconstrueren. We beperken 
ons hierbij tot de coloristen, die in Nederland werkzaam zijn geweest.2 

In de eerste paragraaf behandelen we de veranderingen, die zich hebben 
voorgedaan in de inhoud van het werk van de colorist. Deze veranderingen 
hadden ook gevolgen voor de positie van de colorist binnen het bedrijf. Deze 
komen in de volgende paragraaf aan de orde. De wijzigingen in het werk van 
de colorist en diens plaats in de organisatie komen ook naar voren in de veran
deringen, die zich in de werkplaats van de colorist voordeden. Het gaat hierbij 
met name om de opkomst van bedrijfslaboratoria. Ook de eisen, die aan de 
opleiding van een colorist werden gesteld, ondergingen veranderingen. Zo
wel aan het ontstaan van laboratoria als aan de opleiding van coloristen is een 
afzonderlijke paragraafbesteed. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een pa
ragraaf over de technische literatuur in Nederland. Een aantal andere as pekten 
van het beroep, zoals het ontstaan van beroepsverenigingen en de maatschap
pelijke status van de coloristen, komen slechts zijdelings aan de orde. 

2 De veranderingett in het werk van de colorist 

Van oudsher was het receptenboek bij uitstek het instrument van de colorist. 
Receptenboeken bestonden uit een verzameling van recepten, van voorschrif
ten hoe een bepaald artikel vervaardigd diende te worden. Een receptenboek 
werd geraadpleegd op het moment, dat de colorist wilde weten, hoe hij een 
bepaalde kleur kon realiseren. Deze recepten had de colorist, meesterknecht 
of verver tijdens zijn opleiding en zijn verdere carrière verzameld. Dergelijke 
receptenboeken of -verzamelingen waren ook eigendom van de colorist; als 
hij naar een ander bedrijf vertrok nam hij zijn receptenboeken mee. Er zijn re-
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ceptenverzamelingen bekend, die al eeuwen oud zijn. Ook in Nederland zijn 
verschillende voorbeelden van dergelijke receptenboeken bewaard gebleven.3 

De receptenboeken van De Heyder van omstreeks het midden van de vori
ge eeuw, toen het bedrijf een n..ieuwe leiding had gekregen, laten zien, dat er 
een verschuiving optrad in de aard van deze boeken. In plaats van aan te geven, 
hoe men te werk moest gaan bij de bereiding van een drukkleur of een verf
bad, werd in de receptenboeken genoteerd hoe men een bepaald produkt had 
gemaakt. Het resultaat werd in de vorm van een staaltje aan het recept toege
voegd. Men hield op deze manier bij op welke wijze de verschillende produk
ten in de drukkerij waren bedrukt of in de ververij waren geverfd. Het recep
tenboek van de colorist veranderde zo van een reeks voorschriften in een sta
lenboek, een produktiejournaal, waarin nauwkeurig werd bijgehouden wat 
men had gedaan en welke resultaten men had behaald.4 

Deze verandering werd mede veroorzaakt door het toenemend aantal keu
zemogelijkheden waarover de colorist de beschikking had. Zo kon hij kiezen 
tussen het drukken met de hand, met de perrotine en met de rouleau. Elke 
produktiewijze vereiste zijn eigen receptuur. Bovendien vond er vanaf de ja
ren vijftig een toename plaats in het aantal kleurstoffen en in het aantal procé
dés om de kleurstoffen toe te passen. Dit leidde tot een grote groei in het aantal 
recepten. Hierdoor ontstond ook de noodzaak om de recepten op een meer 
systematische manier vast te leggen. Dit geschiedde overigens wel door de 
colorist of zijn helpers, maar deze catalogus van recepten was eigendom van 
het bedrijf. Bij het vertrek van een colorist bleef deze verzameling dan ook 
in het bedrijf. De colorist kon natuurlijk wel zijn eigen stalenboeken gebrui
ken als receptenverzameling. 

Bij De Heyder begon men vanaf 1861 de samenstelling van de verschillende 
drukkleuren afzonderlijk bij te houden. Van 1861 tot de brand in 1897 ge
bruikte men 1000 verschillende recepten. Dit aantal bleef verder groeien, 
want in 1918 waren er al1800 recepten in gebruik terwijl in de daarop vol
gende veertienjaar er nog eens bijna 1500 aan werden toegevoegd.5 Aangezien 
een dessin meestal uit meerdere kleuren bestond, groeide het aantal mogelijke 
combinaties explosief; de taak van de colorist werd hierdoor aanzienlijk uit
gebreid. 

Bekijken we het stalenboek van Heubner, die in het midden van de jaren 
zestig bij De Heyder werkte, dan zien we nog een andere verandering. Een 
aanzienlijk deel van de staaltjes uit de periode, waarin Heubner bij de Berlijnse 
drukkerij Danoenberg werkte, waren met anilinekleurstoffen gedrukt. Voor 
Heubner, die in Berlijn aan zijn opleiding tot colorist was begonnen, beteken
de dit een eerste kennismaking met de synthetische kleurstoffen. De 
drukstaaltjes waren het verslag van de proeven, die de jonge colorist, met deze 
nieuwe kleurstoffen deed. Het stalenboek kreeg daarmee tevens het karakter 
van een proevenboek.6 

Heubner maakte zelf nog geen onderscheid tussen receptuur, de produkten 
en het experimenteren met nieuwe stoffen. Bij De Heyder maakte men lang-
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zamerhand wel een duidelijke scheiding tussen deze taken. In toenemende 
mate werd het verslag van de werkzaamheden in de drukkerij een taak van de 
opzichter van de drukkerij . Bij De Heyder werd deze positie bekleed door J .B. 
Faes, de zoon van de oude meesterknecht? Het doen van proeven met nieuwe 
kleurstoffen werd echter door direkteur Louis Driessen zelf voor zijn reke
ning genomen. Door deze ontwikkelingen ontstond er een verdere onderver
deling tussen de receptenverzameling, het stalenboek, w;).arin een verslag 
werd gegeven van de verrichte werkzaamheden en het proêvenboek, waarin 
de uitkomst van allerlei experimenten met nieuwe kleurstoffen of procédés 
werd weergegeven. 

In een proevenboek oflabjournaal van Louis Driessen, dat uit 1872 dateer
de, lag het accent vooral op het uitproberen van nieuwe recepten, bijvoor
beeld voor het verven of drukken met anilinezwart. In een aantal gevallen 
echter ging Driessen een stap verder en probeerde hij een bepaald procédé 
te optimaliseren.8 Zijn zoon Felix nam in het najaar van 1872 deze taak van 
zijn vader over. In een serie laboratoriumjournaals, waar Felix in hetzelfde 
jaar mee begon, hield hij zich niet meer bezig met het uitproberen van recep
ten. Hij begon daarentegen met het systematisch analyseren en testen van 
nieuwe kleurstoffen en van andere nieuwe produkten.9 Hij deed dit door deze 
nieuwe stoffen te vergelijken met de tot dan toe voor hetzelfde doel gebruikte 
produkten. De uitkomst van de test was positief als de verhouding tussen 
prijs en kwaliteit bij het nieuwe produkt gunstiger was dan bij het oude pro
dukt. Het doen van proeven met nieuwe kleurstoffen bijvoorbeeld werd op 
deze manier direkt vertaald in termen van het aanbrengen van verbeteringen 
in produktieprocessen.to 

Hiermee deed in tweeërlei opzicht een nieuwe benadering van het colo
ristisch werk bij De Heyder zijn intrede. Op de eerste plaats vond er een ver
dere differentiëring in de taken van de colorist plaats. Felix Driessen ruimde 
een aparte plaats in voor het analyseren en testen van nieuwe stoffen; van de 
uitkomsten van deze proeven deed hij in afzonderlijke journaals verslag. Dit 
werk stond geheellos van de receptuur, het ontwikkelen en beproeven van 
nieuwe recepten en het verbeteren van het produktieproces zelf. Hoewel colo
risten van oudsher kleurstoffen hadden getest, was een dergelijke omvangrij
ke en systematische analyse een nieuwe ontwikkeling. Dit werd ongetwijfeld 
mede veroorzaakt door de sterke groei in het aantal nieuwe synthetische 
kleurstoffen, zeker na 1870. 

Het tweede nieuwe aspekt school in de wijze van werken zelf. Door op een 
systematische wijze kleine variaties aan te brengen in de gebruikte ingrediën
ten, bijvoorbeeld door in het ene geval gedestilleerd water te gebruiken en in 
het andere gewoon water, door de hoeveelheden enigszins te veranderen, of 
door de duur van de behandeling te variëren, probeerde Felix Driessen te ach
terhalen welke invloed deze variaties hadden op de uitkomst van het proces. 
In eerste instantie deed hij dit niet met de bedoeling om de samenhang tussen 
de variabelen te begrijpen en te verklaren - hoewel hij hier wel in was geïnte-
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resseerd, gezien enkele opmerkingen bijvoorbeeld bij proeven met turksrood 
- maar om het produktieproces in het belang van het bedrijf te optimaliseren. 
Deze methode van werken werd voor Felix Driessen een standaardmethode, 
een routine, die hij in het verloop van zijn carrière bleef ?anteren. 

De vraag is nu of in de andere katoendrukkerijen in Nederland zich eenzelfde 
ontwikkeling voordeed. De toonaangevende drukkerij was die van Prévinai
re. Toen deze in 1835 een fabriek in Haarlem begon, richtte hij een ruimte in 
als laboratorium om proeven met kleurstoffen te kunnen nemen.11 Welke ex
perimenten Prévinaire of zijn coloristen uitvoerden in dit laboratorium is niet 
bekend. Een indruk van het werk van Prévinaire junior kunnen we krijgen aan 
de hand van het rapport over de proeven met een aantal monsters van de 
mangkoedoe, die in 1864 werden uitgevoerd.12 

Prévinaire beschreef welke pogingen hij had ondernomen om te achterha
len welke hoeveelheden van de verschillende soorten mangkoedoe benodigd 
waren. In eerste instantie gebruikte hij op grond van eerdere ervaringen twee
maal zo veel mangkoedoe als meekrap. Bij een aantal soorten bleven ook bij 
herhaalde pogingen de resultaten slecht. Prévinaire veronderstelde, dat dit te 
wijten was aan fermentatieprocessen in de wortel en hij voegde chemicaliën 
toe om dit proces te neutraliseren. Dit bleef echter zonder succes. 

Met de goede soorten zette hij de experimenten voort. Door de hoeveelhe
den te veranderen, probeerde hij het gehalte aan kleurstof te bepalen. Hij 
slaagde hierin, maar hierbij dook tegelijkertijd het probleem op dat er geen 
verband scheen te bestaan tussen de kwaliteit en de ouderdom van de wortel: 

'Je ne puis non plus me rendre compte de !'enorme différence existant entre la pre
mière qualité & celle de la seconde & troisième qualité de même age, cela ne peut 
être inhérent à la racine; une action destructive doit nécessairement avoir agi sur 
toutes les qualités que nous trouvons très inférieures."13 

Prévinaire deed ook enkele mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel aan 
de hand: 

"Jl serait possible que tous ces Numéro's après l'arrachage aient été exposés trop 
longtemps sur champs à l'action de !'air & de la lumière & que l'action combiné de 
ces agents ait détruit la matière colorante."14 

Deze veronderstelling kon door Prévinaire om voor de hand liggende rede
nen niet worden getoetst. 

Uit het rapport blijkt, dat Prévinaire op een grondige en systematische ma
nier het onderzoek naar de mogelijkheden van de mangkoedoe aanpakte. Het 
bepalen van het kleurstofgehalte kwam neer op een op intelligente wijze uit
gevoerde 'trial and error' methode. Interessant waren de proeven met de 
mislukte soorten. Op basis van de veronderstelling, dat de slechte kwaliteit 
werd veroorzaakt door fermentatieprocessen, voerde Prévinaire proeven uit 
om dit aan te tonen. De resultaten hiervan waren echter negatief. Op grond 
van dit beperkte materiaal kan worden geconcludeerd, dat men bij Prévinaire 
al ruimschoots voor 1870 systematische proeven nam met kleurstoffen. 
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Uit de experimenten, die Pieter Fentenervan Vlissingen (3) tijdens zijn prak
tijkstages in 1873 in Helmond en Engeland deed, blijkt dat hij zich niet bezig
hield met het verzamelen van recepten, maar met het uitvoeren van experi
menten.15 Deze experimenten verschilden onderling nogal. De proef om de 
herkomst van een bepaalde soort alizarine te achterhalen met behulp van ge
gevens uit de literatuur leek vooral een opgave met een didaktische bedoeling. 
Dit experiment werd uitgevoerd aan de hand van gegevens uit de literatuur. 
Dit duidt erop dat het belang van de kennisoverdracht via de technische litera
tuur was toegenomen. Tevens was Pi eter Fenten er van Vlissingen in staat deze 
kennis bij zijn experimenten te gebruiken. 

De experimenten met de synthetische alizarine, diePieterin Engeland uit
voerde waren veel omvangrijker van opzet. Bij de experimenten, waarin enke
le produkten met elkaar werden vergeleken, kwam zijn werkwijze in essentie 
overeen met die van Felix Driessen. In andere experimenten varieerde Fente
ner van Vlissingen echter veel meer variabelen en met grotere variaties dan 
Driessen deed. Hoewel het commentaar ontbreekt, lijkt het erop dat Van Vlis
singen bij deze experimenten vooral was geïnteresseerd in de invloed, die de 
veranderingen in de verschillende stoffen of bewerkingen op de kwaliteit 
hadden; de precieze kosten of voordelen hiervan voor de fabriek waren hierbij 
voor Van Vlissingen in eerste instantie niet van belang. Verklaringen voor de 
waargenomen verschijnselen gaf Van Vlissingen niet. Hij verwijderde zich 
met deze proeven weer een stap verder van de proeven, die in het belang van 
de produktie werden genomen. Dit kon hij natuurlijk ook doen, omdat hij 
nog in opleiding was. 

PieterFenten er van Vlissingen introduceerde deze werkwijze bij zijn terug
komst in Helmond in 1873 in zijn familiebedrijf De uitgebreide proeven, die 
hij nam met de turksroodolie en later ook met batiks illustreren dit.16 Aange
zien hij vrijwel direkt direkteur werd, had hij niet veel tijd om dergelijke expe
rimenten uit te voeren. Maar Friedrich Hayder, die voor het meerendeel van 
het coloristisch werk verantwoordelijk was, nam zijn manier van werken 
over. 

Het eerstejournaal van Hayder, dat uit zijn opleidingsperiode in Zwitser
land stamde, bevat uitgebreide beschrijvingen van produktieprocessen, waar
bij hij zowel aan de recepten als aan de gevolgde werkwijze veel aandacht 
schonk. Van zijn werk bij Van Vlissingen zijn verschillende stalenboeken be
waard gebleven. Deze vormen een verslag van zijn werkzaamheden in de 
drukkerij; door de drukke werkzaamheden had hij geen of weinig tijd om 
nieuwe zaken uit te proberen. 

Twee boeken nemen echter een speciale plaats in. In 1878 begon hij met het 
bijhouden van een journaal, waarin hij o.a. verslag deed van zeer uitvoerige 
proeven met het verven en drukken met verschillende soorten alizarine.17 Hij 
noemde dit zelf ook een 'Probenbuch'. Een deel van de experimenten had be
trekking op het uitproberen van nieuwe produkten. Vooral de proeven met 
de alizarines hadden echter een ander karakter. Hier imiteerde Hayder de 
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werkwijze van Van Vlissingen door verschillende veranderingen in de procé
dés aan te brengen. Hij was hier verschillende weken, zelfs maanden mee be
zig en de resultaten van deze proeven beslaan dan ook tientallen bladzijden 
in zijn proevenboeken. Vermeldenswaard zijn nog enkele proeven, die Hay
der omstreeks 1881 met synthetische indigo van de BASF deed; deze indigo 
werd door de te hoge prijs nog geen succes. We zien bij Hayder ook een duide
lijke scheiding tussen stalenboek en proevenboek. 

Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat er omstreeks 1875 in de drie 
belangrijkste katoendrukkerijen een duidelijke scheiding was ontstaan in het 
bijhouden van de receptuur en van de resultaten van de produktie en in het 
uitproberen van nieuwe kleurstoffen of het ontwikkelen van procédés. Bij 
Prévinaire had dit - naar men mag aannemen - al in een eerder stadium 
plaatsgevonden. Bij Van Vlissingen en bij De Heyder viel dit proces samen 
met de komst van een nieuwe generatie in het familiebedrijf. Bij Felix Dries
sen verkreeg bovendien het verrichten van analyses een belangrijke plaats. Dit 
proces van differentiëring van de taken van de colorist zette zich verder voort; 
met name de analyse van staaltjes en van grondstoffen werd steeds belang
rijker. 

Toen Felix Driessen - na een aantaljaren in het buitenland praktijkerva
ring te hebb~n opgedaan - in 1880 definitief in het familiebedrijf in Leiden 
ging werJsen, was hij verantwoordelijk voor alle coloristische taken. Hij nam 
zijn chemische onderzoekingen naar kleurstoffen weer op. Deze analyses be
troffen vooral het onderzoek naar nieuwe kleurstoffen of andere hulpstoffen, 
maar in een enkel geval onderzocht hij ook klachten uit het bedrijf. In 1883 
waren er klachten over enkele vaten alizarine van Meister, Lucius & Brüning; 
deze bezonken sterk in tegenstelling tot wat men gewend was. De enige ver
klaring, die Felix hiervoor had was, dat MLB alizarine van een andere fabriek 
had gestuurd, maar de Duitse fabriek verzekerde hem, dat dit niet het geval 
was. De alizarine was waarschijnlijk te 'dun' geweest en bij volgende leveran
ties zou men hier rekening mee houden. Dit voorval was voor Driessen even
wel aanleiding om nog een keer verschillende soorten alizarine te vergelijken, 
maar de alizarine van MLB kwam zoals altijd als de beste uit de bus.18 

Bij zijn terugkeer startte Felix Driessen ook het zogenaamde stalenonder
zoek. Het verzamelen van staaltjes van concurrenten en van voorbeelden, zo
als in het geval van de batiks, was niets nieuws. Bij De Heyder bezat men een 
uitgebreide verzamelingen stalenboeken, waarin men bijhield, wat de con
currentie op een bepaalde markt leverde.19 Deze stalen hadden tot dan toe 
vooral als voorbeeld gediend bij het ontwerpen van nieuwe dessins. Driessen 
begon deze staal~es echter te onderzoeken. 

In het begin van de jaren tachtig lag de nadruk vooral op het testen van de 
kwaliteit. In deze jaren besteedde Driessen veel aandacht aan staaltjes van 
turksrode doeken. Hij testte de echtheid van de kleur door de staaltjes in een 
zoutzuurbad met een sterkte van 2°Bé te dompelen. De mate waarin de kleur 
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werd aangetast door het zuur bepaalde de echtheid van de kleur. De norm 
werd gesteld door de produkten van de Leidse fabriek. De kleurnuance moest 
door de colorist worden beoordeeld en was daarmee aan zijn subjektieve oor
deel onderworpen. 

Deze eenvoudige test van de echtheid van een kleur werd voor Felix een 
standaardprocedure. Zij werd later uitgebreid met enkele andere procedures, 
zoals het koken in een zeepoplossing en behandelen met natronloog. De ana
lyse van de staaltjes werd echter steeds belangrijker. De bedoeling hiervan was 
om te achterhalen, hoe de staaltjes waren geproduceerd, welke kleurstoffen 
men had gebruikt en welke produktiewijze men had toegepast. Ook hierbij 
vormden de eigen artikelen het vergelijkingsmateriaal. 

De omvang van dit stalenonderzoek nam zeer sterk toe. Het eerste journaal 
besloeg 5 jaar. Met zestig pagina's per journaal en gemiddeld zo'n vijf staaltjes 
per bladzijde betekende dit dat in de begintijd ongeveer 60 staaltjes per jaar 
werden geanalyseerd.20 De volgende delen besloegen elk twee jaar, in vanaf 
1901 minder danéén jaar. In 1910 bedroeg de tijdsperiode perjournaal al min
der dan een half jaar. In 1914 was dit verder gedaald tot drie journaals per 
jaar.21 Dit komt erop neer, dat in een periode van dertig jaar de omvang van 
het analyseren van staaltjes vijftienmaal zo groot werd. Dit betekende ook, dat 
hiervoor extra mensen nodig waren. Dit werd urgent, toen Felix Driessen in 
1889 direkteur van de LKM werd. 

In 1889 werd Charles Casanovas aangetrokken om de taak van de Felix 
Driessen te verlichten; Casanovas was evenals Felix afgestudeerd aan de Ecole 
de Chimie in Mulhouse. Hoewel Casanovas waarschijnlijk zijn eigen labora
toriumjournaals bij zijn vertrek weer meenam, zijn er in de archieven van de 
LKM toch verschillende bijdragen van zijn hand te vinden, met name in het 
stalenonderzoek. Karakteristiek is het volgende voorbeeld. In 1891 kreeg de 
LKM enkele staaltjes van hooggele slendangs uit Batavia opgestuurd. Felix 
schreef hierover: 

"vooral het geel is zeer mooi & kunnen wij maar niet precies te weten komen wat 
het is."22 

Driessen en Casanovas hadden eerst enkele echtheidsproeven genomen; 
daarna behandelden zij het staaltje o.a met alcohol en aluminiumsulfaat. Men 
kwam er echter niet achter, welke kleurstof was gebruikt; daarom stuurde 
men het staaltje naar de chemici van BASF, die van mening waren dat het hier
bij om een substantieve kleurstof zou handelen.23 In Leiden trok men hieruit 
de conclusie dat het om een mengsel van alizarinegeel en chrysamine zou 
gaan. 

Casanovas voerde verschillende proeven met een dergelijk mengsel uit; de 
resultaten hiervan kwamen ook in het stalenjournaal terecht. Op grond hier
van dacht Felix dat zijn conclusie niet ver bezijden de waarheid was geweest. 
Hij begreep echter niet, waarom men het dure alizarinegeel had gebruikt: 

"daar toch dezelfde nuance ook wel met een andere kleurstof zou te krijgen geweest 
zijn."24 
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Een soortgelijk probleem deed zich bij de analyse van slendangs met een gele 
grondkleur. Eerst dacht men met Zwitsers fabrikaat te doen te hebben, maar 
later bleek deze uit Haarlem afkomstig te zijn. 

"Het geel is een verbazend onechte kleur & verdwijnt door alles, licht warm water, 
zeep etc. De reacties komen het meest overeen met die van Thioflavine!'25 

Op deze conclusie kwam men enkele maanden later terug. Casanovas had aan 
een kennis van hem, een zekere Adolph Kertesz, een brief geschreven, waarin 
hij om opheldering had gevraagd. Deze Kertesz, die ook in Mulhouse had ge
studeerd, was werkzaam bij de kleurstoffenfabriek Leopold Cassella & Co. 
Kertesz schreef, dat het hier om Auramine ging; hij gafbovendien nog andere 
interessante aanwijzingen.26 

Deze voorbeelden illustreren duidelijk, dat het analysewerk niet alleen in 
omvang was toegenomen, maar ook gecompliceerder was geworden. Door 
het groeiende aanbod van nieuwe kleurstoffen, moesten de analysemethoden 
worden verfijnd om de verschillende stoffen van elkaar te kunnen onderschei
den. De situatie werd door Felix treffend weergegeven bij een analyse van een 
sarong: 

"Wij kunnen niet vermoeden welk soort nieuwe kleur dit nu weer kan zijn."27 

Dit had ook gevolgen voor de receptuur. Bij het gebruik van nieuwe kleur
stoffen moest ook een nieuwe receptuur worden ontwikkeld en uitgepro
beerd met alle problemen, die daaraan waren verbonden. 

BehalveCasanovasen Felix Driessen werkte in 1893 ook tijdelijk August 
Driessen, de jongste broer van Felix, in het bedrijf. August had chemie gestu
deerd; hiermee deed de eerste chemicus met een academische opleiding zijn 
intrede in de fabriek .28 Ook August hield zich voornamelijk bezig met het 
verrichten van analyses. Vanaf die tijd dook dan ook zijn handschrift regelma
tig op in de stalenanalyses. In november 1893 deed August onderzoek naar 
de echtheid van de azokleurstoffen. Verschillende daarvan werden onderzocht 
op de echtheid tegen een chloorbehandeling, tegen licht en tegen weer en 
wind. Het meest opvallende was, dat August van de kleurstoffen de struktuur
formules gaf; deze speelden overigens geen rol in de proeven, aangezien 
August niet in staat was om aan te geven, welke reakties tijdens de proeven 
plaatsvonden.29 Hij was hierin wel geïnteresseerd, zoals blijkt uit de laatste 
proeven. Doeken, die geprepareerd waren voor turksrood, werden volgens 
een recept uit de Bulletin de Mulhouse, met azokleurstoffen geverfd. De echt
heid van deze was "colossaal" volgens August. Hij merkte hierbij als observa
tie op: 

"Interessant & opmerkelijk is bij deze bewerking, dat de vezel door + door ge
kleurd is, dus niet zooals bij Adr(ianopel) Rood, waar 't alleen op de opppervlakte 
zit. Trouwens dit ligt in den aard der zaak, daar de geprepareerde vezel hier de 
kleurstof resp. de base Naphtylamine oplost."30 

Het volgendejaar vertrok August Driessen naar München, waar hij in 1895 
promoveerde op een organisch-chemisch onderwerp. De titel van het proef
schrift luidde: "Über die Einwirkung des Orthoameisenaethers auf Acet-
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Afbeelding 22. Het resultaat van één van de tests van de echtheid van azokleurstoffen, 
uitgevoerd door de chemicus August Driessen in 1893 bij de LKM. 

essigaether und einige verwandte Verbindungen. Über Oxymethylen Ben
zylcyanid". 

Na zijn promotie keerde hij terug naar Leiden, waar hij als chemicus in het 
familiebedrijf ging werken. Een van de onderzoeken, die hij in die tijd uit
voerde was naar aanleiding van een klacht van de stokers, die dachten dat de 
kolen, die men vroeger had gebruikt, beter, zwaarder en harder waren. Een 
bepaling van het soortelijk gewicht leverde geen verschil op, terwijl ook in 
het gebruik geen onderscheid was te maken. De nieuwe kolen waren echter 
wel veel voordeliger. Deze analyse was te vinden in de laboratoriumjournaals 
van Felix.31 

Door de brand van 1897 kwam het bedrijfin de problemen. August kreeg 
in deze periode de taak om als een soort handelsreiziger te trachten nieuwe 
markten te veroveren. Hij deed dit door verschillende landen te bezoeken; in 
1900 bracht hij met dit doel een bezoek aan Indië. Van zijn kwaliteiten als che
micus werd in deze periode geen gebruik gemaakt. Inmiddels was Casanovas 
vertrokken en had de bekende colorist Schmidlin eenjaar in Leiden gewerkt. 
In 1899 kwam de Belg Van Steenkiste naar Leiden. Hij kreeg de functie van 
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tweede colorist; hij werd speciaal aangetrokken voor het verrichten van 
analyses. 

Vanaf 1902 werkte August weer voornamelijk in het bedrijf; hij kreeg de 
leiding over de drukkerij. Toen Van Steenkiste in 1906 vertrok, kwam een be
langrijk deel van het analysewerk op zijn schouders terecht. Als compensatie 
voor deze taakverzwaring kreeg hij een aanzienlijke salarisverhoging.32 Waar
schijnlijk werd de volontair Bianchi, die na zijn studie enkele jaren bij de LKM 
praktijkervaring opdeed, hierbij ingeschakeld. In dezelfde tijd begon ook de 
oudste zoon van Felix Driessen, Louis Driessen, zijn opleiding tot colorist. 
In 1907 begon hij met chemische analyses in het laboratorium. In deze periode 
leerde hij vooral omgaan met de verschillende analysemethodes voor het ana
lyseren van staaltjes, kleurstoffen en andere chemicaliën. Deze methoden wa
ren aanzienlijk uitgebreid. Zo noemde Louis maar liefst 18 verschillende rea
gentia, die bij de analyse van stalen werden gebruikt. Het merendeel werd ook 
nog zowel koud als kokend gebruikt, wat het aantal mogelijke proeven bijna 
verdubbelde.33 

De uitbreiding van het analysewerk werd, zoals al eerder is opgemerkt, 
vooral veroorzaakt door het groeiende aantal kleurstoffen. Het aantal moge
lijkheden om een bepaalde kleur te maken nam hierdoor ook sterk toe. Hoe
wel men voor vele nieuwe toepassingen een beroep kon doen op de technische 
literatuur, deden zich bij het toepassen van nieuwe kleurstoffen of nieuwe 
procédés herhaaldelijk problemen voor. Felix merkte naar aanleiding hiervan 
op: 

"Regel moet dus blijven, dat alle kleuren van andere fabrieken eerst nauwkeurig 
onderzocht worden, voordat men tracht ze te irniteeren."34 

Blijkbaar ging men niet voorzichtig genoeg te werk, aangezien enkele jaren 
later er grote moeilijkheden bij het drukken met indigo ontstonden. Felix 
waarschuwde nogmaals voor te haastige veranderingen: 

"In ieder geval heeft ons deze proef massa's geld gekost & zullen wij goed doen niet 
te spoedig van oude beproefde recepten af te wijken."JS 

In toenemende mate hield Felix zijn broer August verantwoordelijk voor deze 
fouten. De ruzie tussen de beide broers begon met een verschil van mening 
over de resultaten van chemische analyses. 

Een uitbarsting vond in het voorjaar van 1913 plaats. Volgens een analyse 
van August zou een indigoblauwe nuance het best op niet gebleekt doek ver
vaardigd kunnen worden. De op deze wijze geproduceerde doeken waren 
echter veel te donker: 

"Naderhand bleek dat een geheele partij aldus behandeld zeer donker + zwart bin
nenkwam, en bij onderzoek bleek, dat het bewuste staalstuk N.B. toch wit geverfd 
was, terwijl Dr. P.A.D. (August cv) dezen zelfden morgen nog meende te kunnen 
beweeren dat het wel ruw gepotaschd was."36 

Een volgende klacht van Felix betrof de resultaten van analyses van August, 
die deze niet direkt aan anderen had meegedeeld, waardoor tijdverlies ont
stond.37 
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Het conflict escaleerde. Felix verweet zijn broer dat deze te weinig toezicht 
hield op de drukkerij . Door het gebrek aan controle zouden allerlei fouten 
ontstaan. Hoewel er verschillende kaartsystemen bestonden, waarop de gang 
van zaken tijdens de produktie werd bijgehouden, werd hier volgens Felix de 
hand mee gelicht. Felix stelde voor om de controle maar aan hem over te laten, 
maar de commissarissen gingen hiermee niet akkoord. Hoewel Felix zich 
mokkend hierbij neerlegde, behield hij zich het recht voor om zelf zijn zoon 
Louis op te leiden, zodat deze de leiding van de drukkerij over zou kunnen 
nemen.38 Uiteindelijk moest August het onderspit delven. Nadat hij eerst 
meer administratieve taken had gekregen, vertrok hij in 1921 definitief naar 
de BASF in Frankfurt. 

Door de toename van het analysewerk kregen de coloristen steeds meer 
werk; dit werd gedeeltelijk opgevangen door - speciaal voor dit werk - an
dere coloristen aan te trekken. Van Steenkiste was juist om deze reden in dienst 
genomen. De differentatie in de taken van de colorist had ook een specialisatie 
onder de coloristen tot gevolg gehad. Het is echter duidelijk, dat voor dit 
werk dat voornamelijk chemisch van aard was, ook chemici in aanmerking 
kwamen. Bij de LKM was August Driessen de eerste chemicus. In deze hoeda
nigheid hield hij zich vooral met de analyses bezig. Omdat hij als lid van de 
familie tevens leidinggevende taken had te vervullen, kwam hij in conflict met 
zijn oudere broer, wat uiteindeljk resulteerde in zijn vertrek naar de kleurstof
industrie. De specialisten van de kleurstoffenbedrijven vormden een andere 
bedreiging voor de coloristen. 

De invloed van de kleurstofindustrie op het coloristisch werk was sterk toe
genomen. Deze bedrijven hadden de beschikking over grote laboratoria, waar 
tientallen chemici onderzoek naar kleurstoffen deden. Daarnaast gingen de 
kleurstoffenbedrijven er ook toe over om tegelijk met de kleurstof ook de re
ceptuur te leveren; voor de ontwikkeling hiervan trokken zij ook verschillen
de coloristen aan. Andere, ervaren coloristen werden belast met de contacten 
tussen de klanten, de drukkerijen en ververijen, en de producenten. Hierdoor 
werd in toenemende mate een aantal coloristische taken van de textielbedrij
ven door de kleurstoffenfabrieken overgenomen. 

De LKM kreeg op het einde van de jaren tachtig met deze ontwikkeling 
te maken. Bij monsters van Azokleurstoffen gafBayer ook verschillende re
cepten, die de echtheid van de kleurstoffen verbeterde. Deze recepten werden 
persoonlijk toegelicht door Dr. Köhler van Bayer, die Leiden herhaaldelijk 
bezocht.39 Ook vertegenwoordigers van andere kleurstoffenfabrieken kwa
men in de volgende jaren regelmatig op bezoek. Meestal was het doel het 
demonstreren van nieuwe kleurstoffen of nieuwe toepassingen. Maar steeds 
vaker werden de experts van de kleurstoffenfabrieken ingeschakeld om pro
blemen op te lossen. Dit betrof zowel problemen in de analyses als in de pro
duktie. Hiermee werd een deel van het analysewerk en vooral ook het ont
wikkelen van de receptuur overgedragen aan de kleurstoffenbedrijven. Dit 
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betekende een belangrijke vermindering in de taken van de colorist in de 
katoendrukkerij. 

Ook bij de andere bedrijven kunnen we vergelijkbare ontwikkelingen 
waarnemen. Hermann Leiberich, de vertegenwoordiger van de BASF in Ne
derland, speelde een belangrijke rol bij het oplossen van problemen in de aan
loopfase van de nieuwe drukkerij van Ankersmit. Door zijn bemiddeling 
kwam Ankersmit na het vertrek van Jacques ook in contact met een nieuwe 
colorist. Deze Jean Disch was gepensioneerd bij de Haarlemsche Katoen
maatschappij. Bij Ankersmit werkte hij alleen in het laboratorium. Hij bracht 
daar dagelijks vele uren door met het doen van proeven. De resultaten van de
ze proeven tekende hij nauwkeurig en serie-gewijs op in dikke cahiers, waar
bij alles met staaltjes werd geïllustreerd. Voor het bedrijfbleek dit echter van 
weinig of geen belang te zijn. De communicatie met anderen werd bovendien 
bemoeilijkt door een binnensmonds gemompeld mengtaal~e van Frans en 
Duits. Mensen in het bedrijfbeschreven Disch als een eenzame figuur, die da
gelijks naar het laboratorium ging om in zijn levensbehoefte, 'een niet te stillen 
sleurwerk' te voorzien.4o 

Het slechte functioneren van Disch was echter geen probleem, aangezien 
men een beroep kon doen op de kleurstoffenbedrijven. Dit gold niet alleen 
voor het onderzoek naar de eigenschappen van kleurstoffen, maar ook naar 
de toepassingen ervan en het apprêteren. Ook bij het oplossen van de proble
men, die zich voordeden bij het op gang brengen van de produktie van het 
wasdrukartikel, werd de hulp van de kleurstoffenbedrijven ingeroepen.41 Bij 
Ankersmit zien we dus eveneens een verschuiving van het uitvoeren van de 
coloristische taken naar de kleurstoffenbedrijven. 

Bij Van Vlissingen & Co werd het coloristisch werk na het overlijden van 
Hayder vooral door familieleden uitgevoerd. Het bedrijf maakte in de periode 
vóór de eerste wereldoorlog een grote expansie door. Hierdoor nam het colo
ristisch werk aanzienlijk toe. Tijdens de eerste wereldoorlog werden de eerste 
chemici in dienst genomen. Zij kregen als belangrijkste taak het analyseren 
en controleren van grond- en hulpstoffen. De eerste technoloog, mej . ir. 
Arends vertrok al spoedig en werd opgevolgd door ir. Hannik, eveneens een 
Delfts technoloog. Later volgden nog enkele academici. In dezelfde periode 
werden ook verschillende nieuwe coloristen in dienst genomen.42 

In tegenstelling tot de andere drukkerijen wilde men bij Van Vlissingen niet 
al te zeer afhankelijk worden van de kleurstoffenbedrijven. Men bleef zelf de 
analyses verrichten en controleerde ook de receptuur, die men van de kleur
stoffenfabrieken kreeg en probeerde deze zo efficiënt mogelijk toe te passen 
of te verbeteren. Ook ging men er toe over bepaalde chemicaliën zelf te pro
duceren. Deze ontwikkelingen speelden zich echter na 1920 af. Ze werden 
mogelijk gemaakt door de omvang van het bedrijf; Van Vlissingen & Co was 
in die periode verreweg de grootste katoendrukkerij in Nederland. 
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3 De positie van de colorist 

Het was voor een katoendrukkerij van levensbelang, dat het coloristisch werk 
goed werd gedaan. De colorist bekleedde dan ook een belangrijke positie in 
het bedrijf. Samen met de dessinateur, die verantwoordelijk was voor de ar
tistieke en commerciële kanten van de collectie, behoorde de colorist tot het 
leidinggevende personeel. Vaak werd deze functie daarom vervuld door een 
lid van de familie van de eigenaren van het bedrijf. In andere gevallen werden 
goedbetaalde specialisten aangetrokken. Door het gebrek aan Nederlandse 
vakkrachten op dit gebied waren deze technici meestal buitenlanders. De 
groep van coloristen, die tussen 1835 en 1920 in Nederland werkzaam zijn 
geweest, valt ruwweg in deze twee categorieën te verdelen. Nederlanders, die 
voor het vak van colorist kozen zonder dat hun ouders of familie een textiel
bedrijf bezaten, kwamen pas aan het begin van de twintigste eeuw voor. 

De afkomst van de colorist was van belang voor zijn positie in het bedrijf. 
De buitenlanders vervulden alleen de functie van colorist en hadden in tegen
stelling tot de familieleden weinig of niets te maken met de administratieve, 
commerciële en leidinggevende kanten van de bedrijfsvoering. Uitzonderin
gen hierop waren Braun, die medefirmant in Kralingen werd en C.H. 
Deutsch, die tijdelijk als technisch direkteur bij Van Vlissingen & Co werd 
aangetrokken. De verhouding van Deutsch met zijn landgenoot Hayder, die 
het coloristisch werk voor zijn rekening nam, was enigszins vertroebeld. De 
verschillende posities, die de beide Zwitsers in het bedrijfinnamen komt naar 
voren in een brief van Hayder: 

"Ich konnte sehr wenig über fabrikationssachen mit ihm (de zwager van Hayder 
cv) sprechen indem der herr Deutsch immer zur Seite stand urn aufzupassen."43 

Deutsch vervulde de rol van de bewaker van de fabriebgeheimen. Later 
trouwde hij overigens met een dochter van Van Vlissingên; op die manier 
ging hij tot de familie behoren. 

Het beroep van colorist was in de katoendrukkerijen ontstaan uit het werk 
van de meester of opzichter van de drukkerij. Deze meesterknecht in de druk
kerij was vergelijkbaar met de meesterverver of meester bleker. In alle gevallen 
ging het om ervaren vaklieden, die een afdeling van het bedrijfleidden.44 Toen 
het werk van de meesterdrukker in omvang en complexiteit toe begon te ne
men, kwam het beroep van colorist tot ontwikkeling. De colorist overvleu
gelde de andere meesterknechten in belangrijkheid, status en beloning. De 
colorist nam in het bedrijf meestal de positie direkt onder de direkteur in. 

Er vond een voortdurend proces van differentiatie en specialisatie in de ta
ken van de colorist plaats. Dit had tot gevolg dat niet alle taken meer door een 
colorist konden worden uitgevoerd. Men begon ook bij de coloristen on
derscheid te maken tussen eerste en tweede colorist, of zelfs eerste, tweede en 
derde colorist. De tweede (of derde) colorist werkte in het laboratorium, zoals 
bijvoorbeeld Van Steenkiste bij de LKM. De eerste colorist was bedrijfsleider 
van de drukkerij en eventueel direkteur. Bij grote drukkerijen had een colorist 
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vaak de leiding over de ververij of blekerij. Deze bekleedde dan een positie 
tussen die van de bedrijfsleider, die de gehele produktie-afdeling van het be
drijf onder zijn hoede had, en die van de laboratoriumcolorist. 

Het belang van de colorist voor het bedrijf was vanafhet begin van de ne
gentiende eeuw door de groei in het aantal taken en door de toename van de 
complexiteit hiervan toegenomen. Hetzelfde proces van differentiatie en spe
cialisatie, dat hiervoor verantwoordelijk was, leidde er in een later stadium toe 
dat de positie van de colorist werd ondergraven. Een aantal taken van de colo
rist werd steeds chemiseher van aard en werden daarom ook steeds vaker door 
chemici uitgevoerd. De colorist verloor daarmee een aantal taken. Voorbeel
den hiervan zijn de ontwikkelingen bij de LKM en bij Van Vlissingen, waar 
naast coloristen chemici in dienst werden genomen. 

De positie van de colorist werd ook bedreigd door de opkomst van de syn
thetische kleurstoffenbedrijven. In de beginfase van deze nieuwe industrie 
speelden de coloristen een belangrijke rol, omdat zij de afnemers waren van 
de kleurstoffen en de toepassingen ervoor ontwikkelden. Maar naarmate de 
kleurstoffenbedrijven groeiden en de beschikking kregen over grote labora
toria, waar groeiende aantallen academische chemici en ook coloristen werk
ten, stootten de drukkerijen, zoals de LKM en Ankersmit, taken af naar de 
kleurstoffenbedrijven. Alleen de grootste drukkerijen, zoals Van Vlissingen 
& Co konden in dit opzicht hun zelfstandige positie enigszins bewaren. 

Dit proces van taakverlies kwam ook naar voren in het aandeel van colo
risten in belangrijke vernieuwingen. Leverden coloristen in de vorige eeuw 
vaak bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kleurstoffen en vooral van 
nieuwe toepassingen, door de verschuivingen in de verhouding tussen colo
risten en chemici en tussen kleurstofconsumerende en kleurstofproducerende 
bedrijven werd dit soort werk steeds meer door chemici en kleurstoffenbe
drijven overgenomen. Hoewel dit type werk niet direkt voor de produktie 
noodzakelijk was, genoten juist de uitvinders van nieuwe procédés de hoogste 
status onder de coloristen. De andere coloristen spiegelden zich aan hun 
meest bekende vakgenoten. Dit ging steeds meer verloren. 

Een indicatie voor de verlaging van de status van de coloristen kunnen we 
vinden in hun beloning. Hoewel hierover niet veel cijfers bekend zijn en de 
gegevens vaak worden vertroebeld door het feit dat coloristen vaak ook eige
naar/aandeelhouder waren, is deze trend duidelijk te onderkennen. De eerste 
generatie buitenlandse coloristen, die vanaf de jaren zestig bij De Heyder 
werkzaam waren, verdiende ]200 en meer per maand. Een ervaren colorist 
als Lejeune, die bovendien informatie over een naaste concurrent met zich 
meebracht, verdiende zelfsj500 per maand. Dit was meer dan de direkteuren 
als salaris genoten, maar deze hadden daarnaast andere inkomsten zoals de 
rente op het kapitaal en een aandeel in de winst.45 

De salarissen van de coloristen bleven op dit nivo. Een uitschieter naar bo
ven vormde Laurent Schmidlin, die in hetjaar dat hij bij de LKM werkte, per 
maand 500 gulden verdiende. Toen Schmidlin aangaf dat hij weer naar Oos-
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tenrijk zou terugkeren, bood de direktie van het Leidse bedrijfhem zelfs een 
jaarsalaris vanf8000 aan, een voor die tijd gigantisch salaris; weinigen in Ne
derland, die in loondienst waren, verdienden een zo hoog salaris. 

De kentering kwam bij Van Steenkiste, die als tweede colorist werd aange
trokken. Hij begon met een salaris vanf125 per maand; later werd dit tot on
geveer f 170 verhoogd. Dit waren in die tijd gebruikelijk salarissen voor colo
risten. Kunig, die in Leiden op proef was, vroeg een dergelijk salaris en ook 
het salaris van J.J. Jacques Jr. bij Ankersmit lag in dezelfde orde van grootte. 
Bij Van Vlissingen begonnen de coloristen met een salaris van rond de f 150. 
Ir. Hannik begon met een hoger salaris, maar hij had al enkele jaren ervaring. 
Opvallend is de snelle groei, die de lonen van zowel coloristen. als chemici 
doormaakten. Binnen enkelejaren zaten beide groepen op een salaris van bo
ven de f 4000 per jaar. In hoeverre hier de algemene stijging van de lonen, die 
zich in Nederland na de eerste wereldoorlog voordeed, voor verantwoorde
lijk was, is niet bekend. 

Hoewel de salarisen dus waren gedaald, bleef de hoogte ervan nog steeds 
zeer aanzienlijk. Wel kan men constateren, dat de coloristen werden ingehaald 
door de chemici. Het proces van statusdaling van de colorist zette zich ook 
na de eerste wereldoorlog verder voort. Een gebruikelijke reaktie van een be
roepsgroep, die wordt bedreigd in haar positie, is de oprichting van een belan
genorganisatie. Dit gebeurde ook met de coloristen. De eerste vereniging van 
coloristen werd in 1884 in Engeland opgericht.46 Een internationale vereni
ging kwam in 1908 van de grond.47 Het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
belemmerde echter de ontwikkeling van deze organisatie. In de periode tot 
1920 speelden deze organisaties geen rol van betekenis in Nederland. Het 
kleine aantal coloristen in ons land - van wie bovendien velen door familie
banden aan een bedrijf waren verbonden - werkte het ontstaan van georga
niseerde belangenbehartiging tegen.48 

4 Het ontstaan van het bedrijfslaboratorium 

De ontwikkelingen in de taken en de positie van de colorist, zoals die in de 
vorige paragrafen zijn geschetst, hadden ook gevolgen voor de plaats, waar 
de colorist zijn werk verrichtte. In het begin was de colorist voornamelijk be
trokken bij de produktie: hij leverde de recepten voor het maken van de kleu
ren, hield toezicht op de gang van zaken in de drukkerij, nam beslissingen 
over de collectie enz. Naarmate echter de verschillende taken van de colorist 
toenamen in complexiteit en een duidelijkere differentiatie in de taken optrad, 
groeide ook de behoefte aan een eigen werkplek. Dit gold met name voor het 
verrichten van analyses en het doen van proeven. Hij kreeg hiervoor de be
schikking over een eigen ruimte; dit kon een afgescheiden hoekje in de druk
kerij of ververij zijn of een afzonderlijk gebouw. Op deze wijze ontstonden 
in de bedrijven laboratoria. Hoewel het ontstaan van laboratoria in de indus-
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trie vaak wordt gelijkgesteld met de inrichting van een nieuw gebouw of af
deling als zodanig, ging het in feite om een gradueel proces, waarbij vaak al 
laboratoriumwerkzaamheden werden verricht, voordat er van een laborato
rium spake was. In deze paragraaf wordt de opkomst vanlaboratoria in de Ne
derlandse drukkerijen in verband gebracht met de ontwikkelingen, die zich 
voordeden in het werk van de colorist. 

De oprichting van een klein laboratorium bij de fabriek van Prévinaire in 
1835 wordt in de literatuur wel het eerste industriële laboratorium in Neder
land genoemd. Mansvelt spreekt zelfs van "het vroegste voorbeeld hier te lan
de van toepassing der wetenschap in de industrie."49 Prévinaire richtte een af
zonderlijk laboratorium in om proeven met kleurstoffen te kunnen nemen. 
Aangezien hij vooral een specialist was in het turksroodverven, ligt het voor 
de hand dat een belangrijk deel van de proeven, die hij in zijn laboratorium 
deed, te maken hadden met het testen en uitproberen van meekrap.50 Behalve 
op chemisch gebied was Prévinaire ook zeer aktiefin het doorvoeren van ver
nieuwingen in machines, zoals bijvoorbeeld de constructie van speciale ver
fmachines en van de Javanaise. Een belangrijk gedeelte van het innovatieve 
werk van Prévinaire junior lag op het gebied van de imitatiebatiks; ook dit 
werk kan voor een groot gedeelte in het laboratorium zijn uitgevoerd.51 

Daarnaast was Prévinaire voor de NHM de expert op het gebied van de tex
tielveredeling. De NHM deed regelmatig een beroep op de Prévinaire om be
paalde kleurstoffen of staaltjes te onderzoeken. Het voorbeeld van de Mang
koedoe geeft aan dat deze experimenten eerst in het laboratorium werden uit
gevoerd; daarna werd hun toepasbaarheid op grotere schaal in de produktie 
uitgeprobeerd. Over het laboratorium van Prévinaire is verder weinig be
kend. Het heeft in elk geval geen grote expansie doorgemaakt. Toen de zoon 
van Felix Driessen, Louis, voor de liquidatie van de HKM in 1918 door de 
verschillende afdelingen van het bedrijf werd rondgeleid, beschreefhij de ver
schillende afdelingen. Van een laboratorium maakte hij geen melding.52 

Bij De Heyder had men voor 1850 geen afzonderlijk laboratorium. Dit 
blijkt uit een plattegrond uit 1851; hierop staat wel een redelijk grote kleurka
mer.53 Het bedrijfwerd in die tijd herhaaldelijk uitgebreid. In 1854liet men 
een nieuw gebouw neerzetten, waarin naast de roodververij ook een labora
torium en enkele andere afdelingen een plaats vonden. De oprichting van een 
laboratorium bij De Heyder kan hiermee in 1854 worden gedateerd. Uit de 
stalenboeken blijkt echter niet dat men toen daarmee een verandering in de 
wijze van werken gepaard ging. Wel had men nu voor het doen van analyses 
en proeven een afzonderlijke ruimte tot zijn beschikking. 

Uit taxaties van de waarde van het bedrijfkrijgen we een indruk van de in
ventaris van het laboratorium. Dit bestond uit een tafel met twee stoelen, twee 
lessenaars, een schrijfbord en verder enkele flessenstellingen en een brander. 
Het laboratorium was voorzien van leidingen voor gas, water en stoom. De 
waarde van de laboratoriuminventaris was dan ook zeer gering, namelijk on
geveer zeventig gulden, terwijl bijvoorbeeld de waarde van de drukmachines 
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op f25.000 werd geschat. De inventaris veranderde ook nauwelijks in de pe
riode tot 1885, er kwamen slechts enkele tafels en een schrijfbord bij.54 

Het laboratorium was de werkplaats van de colorist. Bij De Heyder was dit 
in eerste instantie direkteur Louis Driessen. Maar misschien maakte ook de 
opzichter van de drukkerij, de meesterknecht Faes, er gebruik van. Later 
werkten er ook de buitenlandse coloristen, die na de brand in 1861 werden 
aangetrokken. 

In het laboratorium bevond zich tevens de bibliotheek van het bedrijf. 
Naast de kaartenbakken met recepten werden er de technische handboeken 
en vaktijdschriften bewaard én gebruikt. Om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen werd het steeds belangrijker om de literatuur bij te 
houden. Illustratief hiervoor was de aanschaf door Louis Driessen bij zijn 
aanstelling als direkteur in 1846 van de 'Traité de l'impression' van J. Persoz. 
Dit vijfdelige werk was lange tijd hét standaardwerk op het gebied van het 
katoendrukken. Het beperkte zich niet tot het geven van recepten, maar gaf 
een overzicht van alle kennis, die coloristen en chemici hadden verworven op 
het gebied van het katoendrukken.55 

Dat deze bedrijfslaboratoria ook als bibliotheek werden gebruikt, blijkt uit 
het laboratorium van de roodververij van FrançoisJanssens in Her'ten. Dit be
vatte naast verschillende flesjes met reagentia en enkele instrumenten een 
groot aantal tijdschriften, zoals de Färber Zeitung, de Deutsche Industrie Zei
tung, de Chemiker Zeitung, de Nederlandsche Industrieel en een woorden
boek. In een studeerkamertje thuis had François nog een honderdtal boeken, 
die vooral betrekking hadden op de chemie en farmacie.56 

Bij Van Vlissingen & Co groeide het bedrijfslaboratorium geleidelijk uit tot 
een afzonderlijke afdeling van het bedrijf. Een bepaalde oprichtingsdatum is 
niet te geven. De oprichter van het bedrijf, Pi eter van Fentenervan Vlissingen, 
sprak in 1852 in een journaal, waarin hij produktiegegevens bijhield, wel over 
een laboratorium, maar gezien de hoeveelheden kleurstoffen, die er werden 
verwerkt, ging het om de kleur kamer. Hij gebruikte de term laboratorium la
ter niet meer.57 

Toen de oudste zoon van Pi eter Fentenervan Vlissingen (2), eveneens Pieter 
geheten, in Engeland bij de Seedley Printing Co. praktijkervaring opdeed, 
bracht hij een belangrijk deel van zijn tijd in het laboratorium door. Hij deed 
daar onder andere proeven met synthetische alizarine. In een experiment pro
beerde hij te achterhalen of er een verschil bestond tussen het uitvoeren van 
een bepaalde bewerking in het laboratorium en in de fabriek.58 Het is aanne
melijk, dat hij voor de proeven, die hij later in Helmond deed, ook de beschik
king had over een eigen werkruimte. Op een plattegrond uit 1884 werd nog 
geen afzonderlijk laboratorium vermeld.59 Waarschijnlijk werd pas bij een van 
de uitbreidingen van de fabriek in de periode voor de eerste wereldoorlog een 
afzonderlijke ruimte als laboratorium ingericht.60 

Daarentegen bezat de veel kleinere roodververij van Swinkels in Helmond 
in de jaren tachtig maar liefst twee laboratoria, d.w.z. twee ruimtes, die als zo-
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danig op een plattegrond werden aangeduid. Het omvang van het chemische 
werk in de roodververij was echter veel geringer dan in de katoendrukkerij, 
aangezien er veel minder kleurstoffen en andere chemicaliën werden ge
bruikt. Deze ruimtes dienden waarschijnlijk vooral voor het analyseren van 
grondstoffen en voor de kwaliteitscontrole.61 

Evenals Pieter Feutener van Vlissingen (3) werkte Felix Driessen tijdens 
zijn praktijkstages vooral in het laboratorium. Hij had hiervoor ook een dui
delijke voorkeur, zoals blijkt uit zijn verslag van zijn stage bij de Foxhili Bank 
Printing Company: 

"Nadat ik 9 maanden bij Mr. Dalton geweest was, vergunde mij de heer Loyd eeni
gen tijd in zijne fabriek door te brengen. Ik maakte hiervan gaarne gebruik en leer
de er veel, niet zoozeer in 't afschrijven van recepten, dan wel in den algemeenen 
loop van zaken in eene groote fabriek. Men had hier toch behalve 26 drukmachines 
adr(ianopelrood) Garenververij en Handkerchiefdrukkerij. Meestal was ik in het 
laboratorium bij den chemicus Pythagoras Boyd, die mij zeer goed gezind was."62 

Deze grote drukkerij had de beschikking over een afzonderlijk laboratorium, 
waar een chemicus of colorist het grootste deel van zijn tijd doorbracht. 

Deze situatie ontstond ook geleidelijk bij De Heyder. Felix voerde zijn che
mische analyses en stalenonderzoek in het laboratorium uit. Ook zijn studie 
van de eigenschappen van het turksrood, dat in Indië werd geproduceerd, was 
een voorbeeld van laboratoriumwerk. Dit onderzoek kwam echter vooral 
voort uit de persoonlijke belangstelling van Felix; voor het bedrijf was het 
niet van belang, aangezien de turksroodververij allang was opgeheven.63 Toen 
hij echter steeds meer ook taken in de fabriek kreeg, werden er andere colo
risten aangetrokken voor dit werk. Zij waren dan ook voornamelijk in het la
boratorium werkzaam. Niet duidelijk is, of zij proeven met het verven en 
drukken van staaltjes in het laboratorium of in de fabriek uitvoerden. Van an
dere laboratoria is bekend, dat zij de beschikking hadden over kleine verfbak
ken en drukmachines om de produktie in het klein te kunnen nabootsen. 

De inventaris van het laboratorium bij De Heyder veranderde tot in de jaren 
tachtig nauwelijks. Na die tijd kwam hier geleidelijk verandering in. Er kwam 
nieuwe apparatuur op de markt, waardoor ook de onderzoeksmogelijkheden 
werden uitgebreid. Bij deLKMstartte men in 1894 een systematisch onder
zoek naar de (mechanische) sterkte van de verschillende doeken, die men ge
bruikte om te verven of te bedrukken. Ook schafte men een toestel aan om 
rookgassen te controleren. Vanaf 1904 begon Felix Driessen te experimente
ren met elektrolyse. Het praktisch belang hiervan was, dat het een uitstekende 
methode opleverde voor de controle van de zuiverheid van het grachtwater. 
In voordrachten hierover benadrukte hij echter vooral het wetenschappelijke 
belang van dit werk.64 

Het laboratorium van de LKM was ook de plaats waar Louis Driessen zijn 
opleiding tot colorist begon. Inmiddels was de situatie in vergelijking met de 
tijd, toen zijn vader zijn opleiding kreeg, weer veranderd. Tijdens een van zijn 
buitenlandse stages werkte hij in een Russische fabriek. Over het laborato
rium van deze fabriek schreefhij: 
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Afbeelding 23. Het personeel van het laboratorium van Van Vlissingen in 1921 bij het 
afscheid van direkteur Cor Matthijsen. Het aantal coloristen, chemici en assistenten 
was in de voorgaande jaren sterk uitgebreid. 

"Apart gebouw met 3 ruime kamers, zeer goed ingericht. Het dient hoofdzakelijk 
voor onderzoekingen van grondstoffen, en voor het invoeren van nieuwe procédés 
en kleurstoffen. Personeel: dr. Leontjef, die slechts hier werkt en haast niets te ma
ken heeft met de fabricatie, assistent Policarpov (Moskou & Mulhouse) en nog 2 
assistenten (Moskou), verder 3 labojongens. Zeer goede bibliotheek en kast voor 
catalogi. Hoofdzaak is dus feitelijk wetenschappelijk werk (behalve onderzoeken 
van grondstoffen) en hebben allen weinig uit te staan met de eigenlijke fabricage."65 

Opmerkelijk is de zelfstandige positie van het grote laboratorium, waar een 
aantal coloristen een chemicus assisteerden. Daarnaast was er ook nog een co
lorist in het bedrijf: 

"De colorist heeft zijn kantoor in de "printroom" en maakt daar met de foreman 
van de kleurkeuken en diens assistent proeven welke meer in verband staan met de 
fabricage."66 

Bij de LKM nam het laboratorium niet zo'n zelfstandige positie in. Hoewel 
de LKM ook de beschikking had over een chemicus in de persoon van August 
Driessen, had deze als lid van de familie ook andere verantwoordelijkheden. 
Hij was bovendien ondergeschikt aan de direkteur/colorist Felix Driessen. 
Een ander verschil was de omvang van het bedrijf; de Russische drukkerij was 
veel groter dan de LKM. Daarnaast besteedde de LKM in toenemende mate 
een deel van het chemisch en coloristisch onderzoek uit aan de kleurstoffen
bedrijven. 
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Bij de nieuwbouw van de drukkerij bij Ankersmit werd een ruimte speciaal 
als laboratorium ingericht. Hier deed Jacques zijn eerste proeven met het was
drukartikeL Enkele jaren later werd het laboratorium het domein van de colo
rist Disch, maar voor het bedrijf speelde het laboratorium geen belangrijke 
rol, aangezien veellaboratoriumwerk werd uitbesteed.67 

Bij Van Vlissingen leidde de sterke toename van het aantal coloristen en 
chemici vanaf de eerste wereldoorlog tot de noodzaak om het werk van de bei
de groepen duidelijk te onderscheiden. In 1931 vond er een taakverdeling 
plaats; beide groepen kregen een eigen laboratorium, de coloristen het colo
ristisch laboratorium en de chemici het analytisch laboratorium. Later vond 
er nog een verdere splitsing plaats.68 

Hoewel dus een duidelijk verband tussen de veranderingen in het coloris
tisch werk en de opkomst van laboratoria in de drukkerijen bestaat, was dit 
laatste toch een gradueel proces, waarbij het ontstaan van een laboratorium 
als een afzonderlijke afdeling in het bedrijf van min of meer toevallige fakeo
ren afhing. Het bestaan van een laboratorium in een bedrijf vergemakkelijkte 
daarentegen wel de komst van laboratoriumpersoneel, d.w.z. coloristen of 
chemici die voornamelijk in het laboratorium werkten met hun eigen assis
tenten en verder niet direkt bij de produktie waren betrokken. 

5 De opleiding tot colorist 

Van oudsher vond de opleiding tot colorist of meesterknecht in de praktijk 
plaats. Iemand, die de ambitie had om colorist te worden, ging bij een ervaren 
colorist in de leer. Een belangrijk deel van de kennis, die hij tijdens zijn oplei
ding verwierf, bestond uit de praktische ervaring, die hij opdeed bij het as
sisteren van de meestercolorist. Gezien het grote aantal verschillende procé
dés en recepten en de noodzaak om de ingrediënten in de juiste hoeveelheden 
te gebruiken, noteerde de leerlingcolorist deze in zijn receptenboek. Zo'n re
ceptenboek was het meest waardevolle hulpmiddel van de colorist; het vorm
de de neerslag van de ervaringen, die hij in zijn carrière had opgedaan. 

De verhouding tussen de colorist en zijn leerling leek in feite sterk op de 
meester-leerling verhouding, zoals die in de verschillende ambachten bekend 
was. Er waren echter enkele belangrijke verschillen. Coloristen waren in 
dienst van een bedrijf, dat met verschillende andere bedrijven moest concur
reren. Het toelaten van een leerling, die alle produktieprocessen in de fabriek 
leerde en de gebruikte receptuur ijverig noteerde, betekende daarom dat bij 
het vertrek van de leerling alle fabrieksgeheimen werden meegenomen. D aar
om was de uitdrukkelijke toestemming van de direktie een vereiste. Aanbeve
lingsbrieven van verwanten of relaties speelden derhalve een belangrijke rol. 
Om dezelfde reden trok men vaak naar het buitenland, omdat de bedrijven 
in eigen land niet bereid waren om mogelijke concurrenten te helpen. 

Een voorbeeld hiervan deed zich in 1872 voor bij Van Vlissingen & Co. 
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Hayder was de colorist en Deutsch de technisch-direkteur; Hayder schreef 
aan een vriend: 

"Dein Schwager hauptm(ann) C.Janni hat mich, zu meiner grössten Freude in hier 
besucht und bedaure ich sehr dass es nicht gelungen ist, seinen Sohn in dieser fa brik 
zu plazieren. Für mich wäre es eine grossen freude gewesen diesen jungen Mann 
tüchtig herauszubilden. Ich habe mir alle erdenkliche Mühe noch gegeben in letzter 
Zeit aber es war umsonst. Der Eigension und trotz von meinen Prinzipal iss nicht 
zu beugen. dein Schwager wird es dir erzählt haben was das für ein Mann ist."69 

Voor Hayder betekende dit dat hij ook geen aanspraak kon maken op de belo
ning, die zijn vriend hem in het vooruitzicht had gesteld, als deze zijn zoon 
bij Van Vlissingen kon plaatsen. Deutsch wilde hem wel de schade vergoeden 
en ook de kosten van een reis naar Zwitserland voor zijn rekening nemen, 
maar de verhouding tussen de beide mannen was al zo verziekt, dat Hayder 
alle aanbiedingen van de hand wees. 

Een verschil met andere ambachtelijke opleidingen was ook, dat het voor 
een colorist in opleiding meestal niet voldoende was om slechts in één fabriek 
en daarmee bij één colorist ervaring op te doen. Elk bedrijf en ook elk land 
had zijn eigen speciale produkten en procédés; om een volleerd colorist te 
worden was het daarom noodzakelijk om in meerdere bedrijven en landen 
werkzaam te zijn. Jonge coloristen trokken dan ook vaak van de ene drukkerij 
naar de andere, waarbij heel Europa hun werkgebied kon zijn. 

Wat betreft de opleiding namen de familieleden van de eigenaren van een 
fabriek een speciale positie in, omdat zij tevens direkteur werden. Het was 
daarom gebruikelijk dat zij stage liepen in de verschillende afdelingen van het 
eigen bedrijf om zodoende het gehele produktieproces te leren kennen. Ver
slagen van dergelijke stages bevatten veel meer informatie dan voor de colo
ristische opleiding noodzakelijk was; het zijn in feite fabrieksbeschrijvingen. 
Ook bij buitenlandse stages bestudeerden zij het gehele bedrijf.7° 

De veranderingen in het werk van de coloristen en de opkomst van de labo
ratoria in de bedrijven hadden ook gevolgen voor de opleiding van de colo
risten. Deze begon in toenemende mate met het opdoen van ervaring in het 
laboratorium. De receptenboeken veranderden, zoals we hebben gezien, in 
proevenboeken of laboratoriumjournaals. Het werk in het laboratorium 
bestond vooral uit het testen en analyseren van grondstoffen en het doen van 
proeven met nieuwe kleurstoffen en procédés. De analysemethoden werden 
ontleend aan de analytische chemie, die in de eerste helft van de negentiende 
eeuw een grote ontwikkeling had doorgemaakt. De ontwikkeling van nieu
we kleurstoffen werd eveneens steeds meer chemisch onderbouwd? 1 Ook 
ging men gebruik maken van chemische symbolen en begrippen. 

Door deze ontwikkelingen werd het noodzakelijk, dat de coloristen tijdens 
hun opleiding kennis van de chemie opdeden. Behalve de mogelijkheden om 
chemie aan universiteiten en technische scholen te studeren, ontstonden er 
ook speciale opleidingen voor coloristen. In deze paragraafkomen alleen die 
opleidingen aan bod, die voor Nederland van belang zijn geweest. 
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De eerste coloristenopleiding ontstond in Mulhouse, in de Elzas. Al in 1822 
was men daar op initiatief van de burgemeester, Dolfuss, begonnen met een 
cursus toegepaste chemie. Hiervoor werd speciaal een laboratorium inge
richt. Dit bleef de kern van het chemisch onderwijs en onderzoek in Mulhou
se. In 1825 kreeg dr. Penot de leiding van het onderwijs; hij bleeftot 1859 ver
antwoordelijk voor het onderwijs in de toegepaste chemie. In 1854 stichtte 
de stad Mulhouse een school, die de leerlingen moest voorbereiden op een 
wetenschappelijke of industriële carrière. De bestaande chemische school 
werd omgezet in eenEcole Supérieure, de Ecole de Chimie de Mulhouse. Hier 
werd niet alleen onderwijs gegeven, maar ook onderzoek verricht naar kleur
stoffen en hun toepassingen. Daarnaast ontstonden er nog verschillende an
dere scholen, die de andere onderdelen van de textielindustrie bestreken.72 

Een belangrijke stimulerende rol in Mulhouse speelde de Societé Indus
trielle de Mulhouse, die in 1825 werd opgericht door een aantal fabrikanten. 
Deze vormde de drijvende kracht achter de ontwikkelingen op textiel-che
misch gebied door ervoor te zorgen dat het onderzoek en onderwijs goed wa
ren afgestemd op de industriële praktijk. Zij verzorgde ook de uitgave van het 
Bulletin de la Société Industrielle, waarin de onderzoeksresultaten werden 
gepubliceerd. Mulhouse groeide hierdoor - zeker op textielchemisch gebied 
- tot hét vooraanstaande textielcentrum in Europa. Ook bij de overgang van 
de Elzas in 1871 in Duitse handen bleef de continuïteit gewaarborgd. 

Het was daarom niet zo verwonderlijk, dat Louis Driessen zijn oudste zoon 
Felix naar Mulhouse stuurde om te gaan studeren aan de Ecole de Chimie. 
Felix behaalde in 1872 zijn HBS-diploma en voordat hij naar Mulhouse ver
trok verbleefhij eerst eenjaar in het bedrijf. Ook op de HBS had Felix al on
derwijs in de chemie gehad. Zijn kennis van de chemie blijkt uit het verslag 
van de periode, die hij in het familiebedrijf doorbracht. Na een beschrijving 
van de blekerij vervolgde hij met een hoofdstukje, dat de titel droeg 'Schei
kundige Werkingen', waarin hij naar de chemische inzichten van die tijd de 
chemische processen beschreef, die zich bij het bleken voordeden. Hij deed 
dit met behulp van reaktievergeijking, bijvoorbeeld bij de voorbereidende be
handeling met kalkloog om vetachtige resten op te lossen: 

"Stellen wij dat de vetten, die op de goederen zitten stearine, palmitine, en oleïne 
bevatten dan zal de kalk daarop aldus werken: 73 

2 CJHs 
3C,sHJs0 
Stearine 

[ 
Ca 

03 + 3 H2 

Kalk 
[ 

Ca 
02 = 3 2CisHJs0 
Stearine zure kalk 

[ 0 2 CJHs 
2 + HJ 
Glycerine 

Het bleekproces was overigens het enige proces, waarbij in chemische termen 
een verklaring werd gegeven van de processen, die zich bij het bleken van ka
toen voordeden. Het verven en drukken waren veel gecompliceerdere proces
sen; een chemische (of fysische) verklaring kon hiervoor nog niet worden ge
geven. De kennis van chemische analysemethoden van Felix bleek ook uit zijn 
'Chemische Onderzoekingen', waarmee hij eind 1872 begon. 
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Na zijn praktijkjaar bij De Heyder vertrok Felix naar Mulhouse. De oplei
ding duurde twee jaar. In het eerste jaar leerden de leerlingen naast de kwanti
tatieve en kwalitatieve analyse hoe de verschillende chemische produkten 
moesten worden geprepareerd. In het tweede jaar lag de nadruk vooral op de 
vorming van de colorist: de leerlingen hielden zich bezig met de studie van 
vezels, kleurstoffen, het bleken, het appreteren, het verven en het bedrukken 
van stoffen. De meest gevorderde leerlingen mochten de professoren helpen 
bij het voorbereiden van demonstraties en bezochten de verschillende fabrie
ken in de omgeving. De basis van de opleiding tot colorist in Mulhouse werd 
gevormd door het onderwijs in de chemie; het praktisch werken in het labora
torium vormde hiervan weer de kern?4 Het was dan ook niet verwonderlijk, 
dat Felix na zijn studie in Mulhouse vooral geïnteresseerd was in het laborato
riumwerk, zoals bleek uit zijn opmerkingen over zijn verblijfbij de Foxhili 
Bank Printing Company?5 Deze praktijkstages vormden overigens een 
noodzakelijke aanvulling op het onderwijs, dat hij in Mulhouse had genoten. 

De leidende positie, die Frankrijk in de eerste helft van de negentiende eeuw 
in de chemie innam, werd na 1850 door Duitsland overgenomen. In Duits
land ontstonden al vroeg chemische opleidingen, zowel op universitair als op 
hoger en middelbaar technisch nivo. De aanzet werd gegeven door Justus von 
Liebig, die in 1825 in Giessen hoogleraar werd. Onder leiding van Liebig ont
stond er in Giessen een groot onderwijslaboratorium. Later werd de leidende 
rol van Giessen overgenomen door de universiteiten van Göttingen en Hei
delberg. Op de polytechnische scholen kwam in de jaren vijftig het chemie
onderwijs van de grond. Toonaangevend was hier eerst Karlsruhe en in de ja
ren zestig en zeventig Stuttgart en het Zwitserse Zürich?6 

Pieter Fentenervan Vlissingen en Jan Mathijsen studeerden in deze periode 
chemie aan de Polytechnische Schule in Zürich. Dat zij kozen voor een studie 
in Zwitserland werd waarschijnlijk veroorzaakt door de omstandigheid, dat 
er familie van de VanVlissingensin Zwitserland woonde. Over de studie van 
Van Vlissingen en Mathijsen in Zürich is weinig bekend; zij verbleven van 
1869 tot 1873 in Zwitserland. Pieter deed daarna nog praktijkervaring op in 
Engeland?? Van het werk vanJan Mathijsen is weinig bekend; hij overleed al 
op jeugdige leeftijd. 

Evenals bij Felix Driessen werd de werkwijze van Pieter Fentenervan Vlis
singen sterk beïnvloed door zijn opleiding. We kunnen hieruit concluderen, 
dat de veranderingen in de aanpak van de coloristen samenhing met de studie, 
die zij in het buitenland volgden. De belangrijkste verandering ten opzichte 
van de tot dan gebruikelijke praktijkopleiding was, dat Felix en Pieter een 
grondige chemische scholing hadden genoten, die de basis vormde voor hun 
coloristisch werk. Dit laatste leerden zij nog voornamelijk in de praktijk. 
Hiervoor trok men vooral naar Engeland, dat de grootste textielindustrie be
zat en vooral in mechanisch opzicht nog steeds toonaangevend was. 

Behalve de opleidingen aan de universiteiten en polytechnische scholen 
ontstond er in Duitsland een netwerk van technische scholen op middelbaar 
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nivo, die speciaal opleidden voor de textielindustrie. Deze begonnen vaak als 
weefscholen en breidden later het lesprogramma uit tot de overige aspekten 
van de textielindustrie. Textielscholen waren o.a. in Krefeld, Reutlingen, 
Aken, Chemnitz, Mühlheim, Cottbus en Mönchen-Gladbach gevestigd. 
Voor de Nederlandse industrie was vooral de school in Krefeld van belang. 
In 1855 was daar een weefschool opgericht; in 1883 werd hier een 'Färberei
und Appreturschule' aan toegevoegd. In de periode tot de eerste wereldoorlog 
studeerden een twintigtal Nederlanders aan deze afdeling?8 Het ging hierbij 
vooral om zonen van Twentse textielfabrikanten. 

Ook in Nederland kwam een opleiding van de grond. In Enschede was al 
in 1864 de Twentsche Industrie- en Handelsschool opgericht. Dit was een 
middelbare school, die vooral voor fabrikantenzonen was bestemd. In 1886 
werd deze school omgezet in de Nederlandsche School voor Nijverheid en 
Handel. Deze school was een mengvorm van een driejarige HBS, een vierjari
ge handelsschool en een nijverheidsopleiding. Deze laatste opleiding was een 
vervolg op de driejarige HBS. In de beginjaren duurde deze slechts één jaar; 
de opleiding werd afgesloten met een één- aftweejarig bezoek aan de 'Färbe
rei- und Appreturschule' te Krefeld. In 1890 werd de opleiding tweejarig en 
in 1892 driejarig. Hierdoor verviel de noodzaak om in Duitsland te gaan stu
deren. De grote toevloed van Nederlandse studenten hield dan ook op?9 

De splitsing tussen de HBS en handelschool enerzijds en de nijverheicis
afdeling anderzijds voltrok zich geleidelijk tussen 1905 en 1913. De HBS 
werd in 1905 vijfjarig en na enkele jaren besloot men het toezicht op de beide 
afdelingen te scheiden. De nijverheidsafdeling kreeg de naam Textielschool. 
In 1913 kreeg deze een eigen direkteur; de scheiding was hiermee voltrokken. 
Het volgende jaar kwam er een nieuw leerplan, dat door de direkteur dr. H. 
B. Halsboer na bezoeken aan scholen in Engeland, Duitsland en België werd 
opgesteld. In 1918 werd de school omgedoopt in Hoogere Textielschool; in 
1922 betrok de school een geheel nieuw gebouw.80 

In de periode, waarin de nijver heicisafdeling zelfstandig werd, studeerde de 
vierde generatie Van Vlissingens in Twente. Pieter Fentener van Vlissingen, 
de zoon van H.L. Fentenervan Vlissingen begon in 1905 met de driejarige 
studie; door ziekte moest hij de school halverwege het jaar verlaten en de stu
die tijdelijk staken. De zoon van Pieter Fentenervan Vlissingen (3), eveneens 
Pieter geheten, begon eenjaar later samen met zijn neef aan de studie; hij stu
deerde in 1909 af.80' Ook de jongere broer van Pieter (4) studeerde in En
schede. 

De opleiding was nog steeds voornamelijk bedoeld voor degenen, die lei
dinggevende posities in de textielindustrie zouden gaan bekleden. Het onder
wijs in het eerste jaar van de opleiding bestond vooral uit lessen in handels
kennis, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. In het tweede en derde jaar 
werd veel aandacht besteed aan de analytische scheikunde, zowel theoretisch 
als praktisch, chemische en mechanische technologie, werktuigkunde en na
tuurkunde. De aard van de praktische ervaring was afuankelijk van de rich-
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ting, die men koos in de textielbewerking. Men kon kiezen voor het weven, 
het spinnen en het verven en bleken. Voor het praktikurn in het verven en ble
ken had men in het technisch laboratorium de beschikking over de benodigde 
apparatuur, zoals een kalander, apprêteermachines, een drukmachine, een 
handdruktafel, stoomkasten, verschillende kuipen voor het bleken en verven 
en enkele verfmachines.81 

Na zijn studie ging Pieter Fentenervan Vlissingen (Pz.) stage lopen bij de 
BASF om zich verder in het chemisch-coloristische werk te bekwamen.82 

Ook de colorist Charles Jacques, die in Helmond werkte, had een deel van zijn 
opleiding in een kleurstoffenfabriek doorgebracht.83 De toegenomen invloed 
van de kleurstofindustrie komt hierin duidelijk naar voren. 

De totstandkoming van een Nederlandse coloristenopleiding had tot ge
volg, dat men bij Van Vlissingen & Co voor de functie van colorist afgestu
deerden van de Twentse textielschool aannam; daarnaast nam men academi
sche chemici en technologen in dienst. De scheiding, die zich tussen colo
risten en chemici in het werk en de werkplaats in het bedrijfhad plaatsgevon
den, was daarmee ook in de opleiding voltooid. De leiding van de coloristi
sche afdeling bij van Vlissingen kwam overigens in handen van de Delftse 
technoloog Lotichius, die in 1928 naar Helmond kwam. Deze werd daarmee 
de eerste academische colorist. De echte coloristen, de afgestudeerden van de 
HTS, verloren hiermee weer terrein ten opzichte van de universitair opgeleide 
chemici. 

6 De technische literatuur in Nederland 

· Door de ontwikkelingen in het coloristisch werk werd de technische litera
tuur steeds belangrijker. De bibliotheek, een onderdeel van het laboratorium, 
werd steeds vaker een bron van kennis omtrent nieuwe ontwikkelingen. In 
deze paragraafkomt de situatie wat betreft de technische literatuur op het ge
bied van het verven en het bedrukken van stof in Nederland aan de orde. De 
technische literatuur valt uiteen in (hand) boeken en tijdschriften; op beide on
derdelen was Nederland in sterke mate afhankelijk van het buitenland. 

Boeken over het verven of bedrukken van stoffen kennen al een lange tra
ditie. Al in de zestiende en zeventiende eeuw verschenen de eerste gepubli
ceerde receptenbundels. Met de opkomst van de moderne katoendrukkerij 
vanafhet einde van de zeventiende eeuw nam ook het aantal boeken over dit 
onderwerp sterk toe. Tussen 1700 en 1750 verschenen er 27 boeken, in de 
volgende vijftigjaar al 75. Ook in de negentiende eeuw zette de groei door: 
in de eerste helft verschenen er 112 boeken, in de tweede helft 292.84 De mees
te boeken waren handboeken met praktische aanwijzingen voor het gebruik 
in de katoenververij en -drukkerij. Daarnaast werd de toename mede veroor
zaakt, doordat er steeds meer boeken over de chemische as pekten van het ver
ven en drukken verschenen, terwijl zeker na 1860 een groot aantal boeken 
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over de synthetische kleurstoffen en hun toepassingen werden gepubliceerd. 
In tabel10.1 staat een overzicht van het tussen 1830 en 1850 gepubliceerde 

aantal boeken gerangschikt naar het taalgebied.85 In elk decennium nam het 
aantal boeken toe. Het totale aantal oorspronkelijke werken lag iets lager, aan
gezien vooral succesvolle handboeken ook in andere talen werden vertaald. 
Daar staat tegenover, dat verschillende handboeken vaak een aantal malen 
werden herdrukt; in deze herdrukken werden vaak nieuwe gegevens verwerkt 
of ze werden aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke uitga
ve. De groeiende invloed van Duitsland op het gebied van de chemie en de 
kleurstoffen komt in deze tabel duidelijk naar voren. De positie van Engeland 
op het einde van de negentiende eeuw is enigszins vertekend door het opne
men van een aantal rapporten over het gebruik van kleurstoffen en verfproces
sen in de Britse koloniën. De boeken in de rubriek 'overige' waren op één uit
zondering na in het ltaliaans.86 

Tabel 10.1 Overzicht van de herkomst naar taal van de tussen 183 0 en 1900 verse he-
nen handboeken en andere boeken over het verven en drukken van textie{.l 

Land 1830-39 1840-49 1850-59 1860-69 1870-79 1880-89 1890-99 

Frans 8 8 9 15 21 12 18 
Duits 7 11 13 15 24 36 34 
Engels 6 9 14 16 15 16 23 
Overige 1 3 1 5 4 2 

Totaal 21 31 36 46 65 68 77 

1. Lawrie, a bibliography of dyeing and textile printing. 

Een werkje dat niet is opgenomen, is "De plantaardige verwstoffen" van 
G.J. Jacobson A.B.z., dat in 1859 in Amsterdam werd uitgegeven. Jacobson 
gafhierin hierin een beschrijving van de kleurstoffen, "welke voor de indus
trie van belang zijn".87 Hij gaf niet aan, op welke bronnen hij zich baseerde.B8 

Jacobson werd overigens direkt na het schrijven van het boek direkteur van 
een garancinefabriek; hij had zich op deze manier uitstekend ingewerkt.89 In 
zijn nieuwe functie hield hij zich ook bezig met de meekrapcultuur. Dit valt 
op te maken uit het verslag van het Nijverheidscangres gehouden in 1862 te 
Deventer, waar Jacobson de afdeling Goes van de Maatschappij van Nijver
heid vertegenwoordigde. Jacobson bracht op deze vergadering verslag uit van 
zijn onderzoek naar de invloed van het kalkgehalte van de grond in Frankrijk 
op de kwaliteit van de meekrap.9° 

Het boek van Jacobson is het enige min of meer oorspronkelijk Nederlandse 
werk over het verven en drukken, dat in de negentiende eeuw is verschenen. 
Daarnaast zijn er in de periode van 1830 tot 1900, voorzover ik heb kunnen 
achterhalen, slechts twee handboeken in het Nederlands vertaald. Het eerste 
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betreft het "Leerboek der proefondevindelijke wol-, katoen-, linnen- en zijde
verweij" van Herman Schrader, dat in 1840 in een vertaling van Th. Entrup 
Bavink in Groningen verscheen.91 In een inleiding, waaruit blijkt dat Bavink 
al meer chemische werkjes had vertaald, schreef de hoogleraarS. Stratingh Ez.: 

"Ofschoon men dan wel in dit opzigt had mogen wenschen, dat door een kundigen 
en ervaren kunstverwee van ons Vaderland een geheel oorspronkelijk werk over 
dit onderwerp geschreven ware geworden, zoo is dit eensdeels aan de meerdere 
beperktheid van ons land, en dus ook daardoor aan het meer beperkte getal van 
deze kunstoefenaren toe te schrijven, zoodat voorshands nog eerst buitenlandsche 
geschriften zullen moeten strekken, om in dezen tot leiddraad te dienen voor eene 
geschikte theoretische en praktische kennis in al de onderscheidene takken der 
kunstverwerij niet alleen, maar ook van vele andere bedrijven en kunstmatige 
werkzaamheden."92 

Gezien het te verwaarlozen aantal Nederlandse boeken op dit gebied veran
derde er maar weinig in de volgende decennia. 

Het andere boek was het "Practisch handboek der ververij en drukkerij in 
haren geheelen omvang" van dr. Anton Spirk, "praktisch chemicus, colorist 
bij Paraf]aval in Thann (Elzas), bij A.B. Przibram in Praag en F. Leitenberger 
in Cosmanos" en verder leraar aan de polytechnische school in Praag. De ver
taling (van de tweede druk) verscheen in 1876 in Leiden. Er staat niet in ver
meld, door wie het boek was vertaald. In deze periode vonden de stormachti
ge ontwikkelingen op het gebied van de synthetische kleurstoffen plaats. De 
vertaling van Spirk was al verouderd op het moment, dat deze in Nederland 
werd uitgebracht. 

Door de toename in het tempo waarin nieuwe kleurstoffen en nieuwe pro
cédés werden ontwikkeld, werd het steeds moeilijker om de handboeken 'up 
to date' te houden. Dit werd gedeeltelijk ondervangen door telkens nieuwe, 
aangepaste edities te laten verschijnen, maar de verspreiding van actuele in
formatie vond steeds meer plaats via de technische tijdschriften; de handboe
ken kregen meer de status van naslagwerk of als leerboek tijdens de opleiding. 

De eerste technische tijdschriften dateerden van het einde der achttiende en 
het begin der negentiende eeuw. Het ging hierbij om algemeen technische 
tijdschriften, waarin de technische ontwikkelingen op verschillende terreinen 
werd gevolgd. Een van de meest bekende en vooraanstaande tijdschriften was 
het 'Dingler's Polytechnisches Journal', dat vanaf 1820 verscheen. Het werd 
echter al spoedig onmogelijk om alle ontwikkelingen op alle terreinen te vol
gen. Hierdoor ontstond de noodzaak tot specialisatie; er kwamen vaktijd
schriften, die zich speciaal met de ontwikkelingen op een vakgebied bezig
hielden. 

Het eerste tijdschrift op het gebied van het verven en drukken, dat als zoda
nig kan worden bestempeld, was het 'Bulletin de la Société lndustrielle de 
Mulhouse', dat vanaf 1830 verscheen. Hoewel veel publikaties hierin che
misch van aard waren, had het merendeel betrekking op toepassingen in de 
textielveredeling. 
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In Duitsland was de Muster-Zeitung het eerste vaktijdschrift. De 'Muster
Zeitung, zeitschrift für Färberei, Druckerei, Bleicherei, Appretur von Ge
spinsste, Geweben, Papieren etc. und für die gesammte Farbenanwendung' 
verscheen vanaf 1851 in Eerlij n; het groeide al spoedig uit tot een van de meest 
vooraanstaande tijdschriften op dit gebied. In 1870 kreeg het concurrentie 
van Reimann's Färber-Zeitung, dat eveneens in Berlijn werd uitgegeven. Hoe 
de betrekkingen tussen de beide tijdschriften precies lagen is niet duidelijk. 
In elk geval verhuisde de Muster-Zeitung omstreeks 1873 naar Leipzig; ook 
de redaktie veranderde van samenstelling. De subtitel 'für die gesammte Far
benanwendung' werd, teken des tijds, gewijzigd in 'Farbenfabrikation'. De 
Muster-Zeitung verscheen 48 keer per jaar, dus bijna wekelijks. 

In Nederland was het Tijdschrift te Bevordering van Nijverheid lange tijd 
het belangrijkste technische tijdschrift. Dit werd uitgegeven door de Maat
schappij ter Bevordering van de Nijverheid, die was voortgekomen uit de in 
1777 opgerichte 'Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen'. De 'Oeconornische Tak' was opgericht met het doel "een 
keer te brengen in het voortschrijdend verval van Hollands Welvaart".93 Na 
de Franse tijd werd deze omgezet in de 'Nederlandsche Huishoudelijke Maat
schappij'. De belangrijkste manier, waarop men de nationale nijverheid 
trachtte te stimuleren was door het uitschrijven van prijsvragen over allerlei 
praktische problemen; de winnaar kreeg een bepaalde som geld en een ereme
daille. Prijsvragen werden ook door andere organisaties uitgeschreven, zoals 
bijvoorbeeld het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbe
geerte. Het genootschap hield zich meer met wetenschappelijke problemen 
bezig en schreef geen prijsvragen uit over problemen op het gebied van de 
textielveredeling.94 

In de jaren twintig van de vorige eeuw begon men naar nieuwe wegen te 
zoeken om de nijverheid van dienst te kunnen zijn. In 1829 stelde een van 
de departementen van de Maatschappij voor om een Polytechnisch Tijd
schrift te gaan uitgeven, waarin alle nieuwe uitvindingen op het gebied van 
werktuigen en verder alles wat voor de nationale nijverheid van belang kon 
zijn, zou worden gepubliceerd. Een belaurijke overweging was dat een derge
lijk tijdschrift in Nederland nog niet bestond. Dit voorstel werd door een 
commissie verder uitgewerkt en een jaar later werd besloten om een tijdschrift 
te gaan uitgeven, dat aan de leden tegen de betaling van de kostprijs zou wor
den gegeven. Ook bestond de mogelijkheid voor niet-leden om zich op het 
tijdschrift te abonneren.95 

Het eerste deel van Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid verscheen 
in 1833. Het telde 650 bladzijden, die naast mededelingen over oktrooien, 
boeken enz., vooral artikelen over allerlei technische onderwerpen bevatte. In 
een artikel, dat maar liefst 80 pagina's telde, werd uitgebreid op het verven in
gegaan. Het was getiteld "over het verwen van Katoen en Linnen"; het was ge
schreven door Laugier en door de redactie overgenomen uit de Dictionnaire 
Technologique en Dingler's Polytechnisch es Journal.96 In het artikel werd ook 
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uitgebreid aandacht besteed aan het turksroodverven.97 In de tweede jaargang 
volgde nog een voortzetting van 36 pagina's.98 Het duurde overigens tot 1861 
voordat er weer zo uitgebreid aandacht werd besteed aan de textiel veredeling. 

De eerste redactie werd gevormd door A.H. van der Boon Mesch, G. Wtte
waal, F. van Catz Smallenburg en G.J. Verdam. De artikelen en mededelingen 
van chemisch-technische aard werden vooral verzorgd door de scheikundige 
Van der Boon Mesch. Anthony Hendrik van der Boon Mesch (1804-1874) 
promoveerde in 1826 in Leiden tot doctor in de wis- en natuurkundige we
tenschappen. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot lector met als opdracht 
het verzorgen van het onderwijs in de scheikunde aan het Industriecollege. 
Enkele jaren later werd hij in Leiden hoogleraar in de scheikunde.99 Van der 
Boon Mesch was zeer aktief in de Huishoudelijke Maatschappij, dïe in 1836 
in de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid was om
gedoopt. Hij was meermalen direkteur en voorzitter. Van de redaktie van het 
tijdschrift maakte hij van de oprichting in 1833 tot 1872 deel uit. Hij had als 
taak om de buitenlandse literatuur bij te houden en voor de Nederlandse nij
verheid interessante mededelingen te vertalen en in het tijdschrift op te ne
men. 

Tot 1877 werd er door de redaktie een groot aantal mededelingen over 
kleurstoffen en hun toepassing in het Tijdschrift opgenomen.100 In de loop 
van de jaren zeventig werden door een nieuwe redaktie steeds minder mede
delingen op dit gebied werden opgenomen; de laatste dateerde uit 1877. In 
de daaropvolgende decennia werd alleen nog aandacht besteed aan de strijd 
tussen de natuurlijke en de synthetische indigo.tot 

Opvallend is het grote aantal tijdschriften dat bij deze mededelingen werd 
geraadpleegd, namelijk 54 waarbij Dingler's PolytechnischesJournal met een 
aantal van 34 op een totaal van 156 verreweg het meest geciteerde tijdschrift 
was. Een goede tweede was het Bulletin de la Societé Industrielle de Mul
house, waar vijftien keer uit werd geput. De overige tijdschriften werden 
slechts een enkele maal aangehaald. Opvallend is verder het brede terrein dat 
deze tijdschriften bestrijken: analytische en toegepaste chemie, farmacie, de 
ververij en drukkerij, mechanica, octrooien en allerlei zaken, die voor de in
dustrie van belang zijn. Kijken we naar de herkomst van de artikelen dan blijkt 
uit tabel 10.2. dat Duitsland en Frankrijk in de eerste periode nog een even 
grote bijdrage leverden. In de periode van 1850 tot 1869 was Duitsland het 
belangrijkste land van herkomst met meer dan 50% van alle artikelen. Ook 
de afname van het aantal mededelingen in de jaren zeventig komt duidelijk 
naar voren. 

Als we nu kijken naar de technische onderwerpen, waaraan in het Tijd
schrift aandacht werd besteed, dan valt op dat vooral onderwerpen op het 
gebied van de landbouw en van de chemische techniek aan de orde kwamen. 
Dit had ongetwijfeld te maken met de samenstelling van de redaktie, waar 
naast de scheikundige Van der Boon Mesch ook de Groningse Hoogleraar 
in de landhuishoudkunde Van Halllange tijd deel van uitmaakte. Een groot 
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Tabel 10.2 Herkomst van de mededelingen over kleurstoffen en hun toepassingen in 
het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid van 1833-1877 naar land.1 

Land 1833-1839 1840-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879 

Frankrijk 6 10 6 16 4 
Engeland 2 1 3 10 1 
Duitsland 9 5 25 30 18 
Overige 1 2 4 4 1 

Totaal 17 18 38 60 22 

1. A 17. 

gedeelte van de chemisch-technische berichten gingen over kleurstoffen en 
hun toepassingen. 

Naast Van der Boon Mesch heeft ook prof. S. Bleekrode zich beziggehou
den met het publiceren van informatie, die volgens hem technisch relevant 
was. Salomon Bleekrode (1814-1862) promoveerde in 1835 in Grorungen in 
de Geneeskunde. In 1844 werd hij leraar en tweejaar later hoogleraar aan de 
Koninklijke Akademie in Delft. Hij gaf onderwijs in de mineralogie, geolo
gie, metallurgie, botanie en zoölogie en was vooral verantwoordelijk voor de 
opleiding van de mijningenieurs.102 Hij was ook zeer aktiefin de Maatschap
pij ter bevordering van Nijverheid; vanaf1844 verschenen regelmatig artike
len van zijn hand in het Tijdschrift. Deze gingen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Een aantaljaren lang verzorgde hij ook het "Overzicht van de 
Vorderingen der verschillende takken van Nijverheid, of het Verslag van de 
Technologische Wetenschappen". Misschien vond hij dit niet voldoende; in 
elk geval begon Bleekrode in 1847 met het uitgeven van het 'Jaarboekje van 
Wetenschappen en Kunsten, bevattende de meest belangrijke ontdekkingen 
en verbeteringen in het gebied der werktuigkundige, technologische en ande
re op nijverheid en landbouw toegepaste wetenschappen; natuurkunde; 
scheikunde; dierkunde; kruidkunde; delfstofkunde; aardkunde; weêrkunde; 
sterrekunde en statistiek'. In ditJaarboekje behandelt Bleekrode aan de hand 
van de buitenlandse literatuur al deze onderwerpen beknopt en systematisch; 
in dit opzicht gafhet ongetwijfeld een veel vollediger overzicht van de techni
sche ontwikkeling dan het Tijdschrift. Van hetJaarboekje zijn vijfjaargangen 
verschenen, de laatste in 1852. Niet bekend is waarom Bleekrode ermee is 
gestopt. In diezelfde tijd was hij ook als adviseur betrokken bij de oprichting 
van een garancinefabriek in Goes. Toen deze fabriek failliet ging kreeg de we
tenschappelijk adviseur Bleekrode de schuld hiervan.103 

In 1854 staakte Bleekrode zijn medewerking aan het Tijdschrift; er ver
schenen in de volgende jaren van hem enkele bijdragen in het nieuwe tijd
schrift de Volksvlijt, wederom over zeer verschillende onderwerpen, zoals 
"Brandewijn of alcohol uit de Beetwortel'' en "Kan de windmolen voor een 
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meelfabriek dienen".104 In de Volksvlijt verschenen overigens enkele algeme
ne artikelen over kleurstoffen, met name over de voor Nederland belangrijke 
meekrap. Bleekrode werd ook medewerker van het Franse Répertoire de Chi
mie Appliquée, dat in 1858 voor het eerst verscheen. Eenjaar later begon hij 
opnieuw met het uitgeven van een tijdschrift, het 'Nieuw Tijdschrift, gewijd 
aan alle takken van Volksvlijt, Nijverheid, Landbouw, Mijnwezen, Handel, 
Spoorwegen, Telegrafie en Scheepvaart'. Dit tijdschrift verschilde aanzienlijk 
van het Jaarboekje. Was dit laatste slechts een verzameling mededelingen, het 
'Nieuw Tijdschrift' bevatte uitvoerige artikelen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Daarnaast bevatte het de rubrieken 'Mededelingen', 'Nieuwe 
Ondernemingen', 'Octrooiwezen', 'Vraagbord', Correspondentie' en 'Ten
toonstellingen'. Bleekrode schreef zelfenkele artikelen over de nieuwe syn
thetische kleurstoffen. Maar in tegenstelling tot het Jaarboekje, dat hij zelf 
helemaal vulde, werkten aan het 'Nieuw Tijdschrift' meerdere mensen mee. 
Toen Bleekrode in 1862 overleed zorgden dezen ervoor dat de vierdejaargang 
posthuum werd uitgegeven (Opus Posthumum). Dit betekende echter toch 
het einde van het 'Nieuw Tijdschrift'. Na de opheffing van het Nieuw Tijd
schrift bleefhet Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid het enige belang
rijke technische tijdschrift. 

Terwijl echter in andere landen de taak van de algemene technische tijd
schriften om voorlichting op specifieke gebieden te geven, werd overgeno
men door vaktijdschriften, gebeurde dit in Nederland niet. De Nederlandse 
fabrikanten maakten, zoals we bijvoorbeeld hebben gezien bij de introduktie 
van de synthetische alizarine, gebruik van de buitenlandse vaktijdschriften, 
zoals het Bulletin de Mulhouse en de Muster-Zeitung. Het is zeer de vraag, 
of het Tijdschrift van Nijverheid een rol heeft gespeeld in de verspreiding van 
technische kennis, maar in elk geval geldt dat met de opkomst van de buiten
landse vaktijdschriften het Tijdschrift als technisch tijdschrift in toenemende 
mate overbodig werd. Als gevolg hiervan begon het Tijdschrift zich dan ook 
steeds meer met onderwerpen van meer algemene aard bezig te houden. 

Ook binnen de chemische gemeenschap in Nederland vond een proces van 
specialisatie plaats. De eerste hoogleraren in de chemie, zoals Van der Boon 
Mesch en Bleekrode, maar ook anderen, hielden zich met een groot aantal 
verschillende onderwerpen bezig; zij waren ook geïnteresseerd in de prakti
sche toepassingen van de chemie. De volgende generatie chemici, onder wie 
bekende namen als Franchimont, Holleman en Van 't Hoff, hield zich echter 
meer met academische problemen bezig; de afstand met de praktijk was in 
die periode veel groter.tos 

Een chemisch tijdschrift kwam in Nederland pas in 1897 van de grond; in 
datjaar verscheen het Tijdsschrift voor toegepaste scheikunde en Hygiène'. 
Dit tijdschrift verdween met de uitgave van het Chemisch Weekblad in 1903; 
het Chemisch Weekblad werd het orgaan van de Nederlandse Chemische 
Vereniging. In dit tijdschrift werden behalve mededelingen van de vereniging 
algemene chemische artikelen gepubliceerd. Felix Driessen publiceerde er 
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bijvoorbeeld zijn verslag van zijn proeven met de electrische analyse in. Voor 
de textielveredeling speelde dit blad geen rol van betekenis.106 

Bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs bestond geen belangstelling 
voor onderwerpen op het gebied van kleurstoffen of textielchemie. De enige 
uitzondering vormden een tweetal mededelingen van Chavannes in de Notu
len van 1852 over de bereiding van meekrapbloem en -alcohol. Hierop kwam 
een reaktie van Prévinaire senior, die vanaf de oprichting in 184 7 lid van het 
Klvi was, hoewel hij geen ingenieur was_I07 

De stap van algemeen technisch tijdschrift naar een vaktijdschrift op het 
gebied van de textielveredeling werd in Nederland dus niet gezet. Het aantal 
coloristen, ververs, blekers en fabrikanten in Nederland was waarschijnlijk 
te gering om een dergelijke uitgave te rechtvaardigen. Een groot aantal van 
de technische specialisten was bovendien buitenlander. Voor de verspreiding 
van technische kennis in Nederland was het ontbreken van een vaktijdschrift 
(en van Nederlandstalige handboeken) geen probleem. De fabrikanten en 
technici hielden de relevante ontwikkelingen bij in de buitenlandse tijdschrif
ten. 



XI 

VERNIEUWING EN VERANDERING IN DE KATOENDRUKKERIJ 
EN -VERVERIJ 

In deze studie zijn een aantal innovaties onderzocht, die hebben plaatsgevon
den in de katoendrukkerijen en -ververijen in Nederland. Deze innovaties be
troffen de invoering van de synthetische kleurstoffen, de ontwikkeling van 
het turksrood verven, de mechanisering van het katoendrukken en de speciali
satie van de Nederlandse drukkerijen op het gebied van de imitatiebatiks. Aan 
de hand van de in het eerste hoofdstuk geformuleerde probleemstellingen 
vatten we de resultaten samen. 

Het innovatietempo 

De eerste probleemstelling betrof de datering, de herkomst en de verschillen
de stadia in de ontwikkeling, kortom het verloop van de innovatieprocessen. 
De eerste synthetische kleurstoffen, de anilinekleurstoffen, werden ontwik
keld en het eerst toegepast in Engeland, Frankrijk en in een later stadium 
Duitsland. Deze eerste fase ging geheel aan Nederland voorbij. Dit hing sa
men met de aard van het produktieproces in de Nederlandse drukkerijen en 
ververijen en met de produkten, die zij vervaardigden. De drukkerijen waren 
in belangrijke mate ook rood- en blauwververijen. De belangrijkste kleur
stoffen voor het rood- en blauwverven waren de meekrap en meekrappro
duktenen de indigo. De kwaliteit van deze kleurstoffen was beter dan die van 
de aniline-kleurstoffen. De produkten van de Nederlandse bedrijven gingen 
voornamelijk naar Indië, waar hoge eisen aan de kwaliteit werden gesteld. De 
anilinekleurstoffen vonden voornamelijk toepassing op de modegevoelige 
luxe-markten, die voor Nederland niet van belang waren. 

De situatie veranderde met de komst van de synthetische alizarine, die con
curreerde met de meekrap, die eveneens als belangrijkste kleurende bestand
deel alizarine bevatte. De opkomst van de synthetische alizarine bedreigde 
ook de producenten van meekrap en garancine in Nederland. Toen de prijs 
van de alizarine daalde, was het pleit snel beslist. De produktie van garancine 
verdween in Nederland en Frankrijk, de belangrijkste leveranciers van garan-
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cine, binnen enkele jaren. In 1878 was het doek gevallen. Tot op het laatst ble
ven de drukkerijen en ververijen in Nederland vasthouden aan de garancine, 
maar noodgedwongen schakelden zij over. 

In de jaren zeventig wist naast de synthetische alizarine alleen het aniline
zwart zich een vaste plaats in de bedrijven te verwerven. Dit anilinezwart 
voorzag in een behoefte, omdat een goede zwarte kleurstof tot die tijd had 
ontbroken. 

Tussen 1880 en 1910 verdwenen de natuurlijke kleurstoffen geleidelijk; er 
kwamen steeds meer nieuwe synthetische kleurstoffen voor in de plaats. Het 
vervangingsproces werd afgesloten toen in het eerste decennium van deze 
eeuw de natuurlijke indigo door zijn synthetische tegenhanger werd ver
drongen. In dezelfde periode werd Duitsland de belangrijkste leverancier van 
kleurstoffen; het succes van de Duitse fabrieken begon met de synthetische 
alizarine en bereikte zijn bekroning toen najaren van zoeken ook de indigo 
op een economisch verantwoorde wijze chemisch kon worden geproduceerd. 

Het turksroodverven was een oud procédé dat in de periode, waarin Neder
land samen met België een koninkrijk vormde, alleen in het zuiden werd toe
gepast. De introduktie van het turksroodverven in Nederland na de afschei
ding van België geschiedde in de jaren dertig en veertig van de negentiende 
eeuw. De procédés, die in Nederland werden ingevoerd, waren uit duidelijk 
te onderscheiden gebieden afkomstig. De bedrijven in de Hollandse steden, 
die vaak nauw met een drukkerij waren verbonden, haalden hun kennis en 
ververs uit het Franse taalgebied, terwijl de turksroodververijen, die in het 
zuiden van het land ontstonden, vooral op Duitsland en met name het Duitse 
textielcentrum Elberfeld, waren geöriënteerd. Dit kwam ook tot uiting in 
verschillen in de receptuur, in de volgorde van de bewerkingen en het ge
bruik van de ingrediënten. In de Franse recepten werd bijvoorbeeld krap uit 
Avignon gebruikt, terwijl de Duitse recepten Zeeuwse krap voorschreven. 

Geleidelijk verdwenen deze verschillen en ontwikkelde zich een standaard
manier van turksroodverven, het klassieke procédé, waarin in alle bedrijven 
dezelfde bewerkingen werden uitgevoerd en dezelfde grondstoffen werden 
gebruikt. De ontwikkeling stond echter niet stil. Het turksroodverven bij De 
Heyder was voortdurend in beweging. Was op het einde van de jaren vijftig 
de standaardwijze volledig doorgevoerd, al in de jaren zestig bracht men al
lerlei wijzigingen aan om het produktieproces te rationaliseren. Echt grote 
veranderingen mislukten echter vooralsnog. 

In de jaren zeventig werden belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. De 
synthetische alizarine vestigde de hoop, dat met het produktieproces kon ver
eenvoudigen; deze hoop bleek evenwel ijdel. Welleidde de toepassing hiervan 
tot een grotere verscheidenheid in rode kleurnuances, die wel in nuance het 
turksrood konden benaderen, maar op geen stukken na in echtheid. Gecom
bineerd met de introduktie van de turksroodolie, die wel een aanzienlijke ver
korting van het proces mogelijk maakte, leidde de synthetische alizarine tot 
het ondergraven van de positie van het turksrood als specialiteit. 
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De Nederlandse drukkerijen reageerden snel op de turksroodolie. Binnen 
enkele jaren waren ze overgeschakeld op het nieuwe procédé, dat de naam 
nieuw-turksrood kreeg om het te onderscheiden van het klassieke procédé. 
Bovendien waren de drukkerijen er al in het begin van de jaren tachtig toe 
overgegaan om de roodolie zelf uit de grondstof ricinusolie te produceren. 

De situatie in de roodververijen van Kaulen en Carp week hiervan aanzien
lijk af. Deze bedrijven bleven tot in deze eeuw het oude procédé gebruiken. 
De invoering van het nieuwe proces vond geleidelijk plaats vanaf de jaren ne
gentig en een aantaljaren werden beide procédés naast elkaar gebruikt. Ook 
de produktie van de roodolie namen deze ververijen pas na de eeuwwisding 
zelf ter hand. Na de eerste wereldoorlog had het turksroodverven zoveel aan 
belang ingeboet, dat het als specialiteit verdween. De ververijen schakelden 
op andere produkten over. De katoendrukkerijen hadden al in een eerder sta
dium hun turksroodververij opgedoekt. 

De katoendrukmachine, die al in de achttiende eeuw in Engeland was ont
wikkeld, verspreidde zich na 1800 ook geleidelijk over het Europese conti
nent. Op één uitzondering na, die bovendien niet erg succesvol was, werd 
vóór 1830 de rouleaudrukmachine niet in Nederland toegepast. De komst 
van de grote katoenfabrieken naar Haarlem in de jaren dertig betekende daar
om tevens de introduktie van de stoommachine en de rouleau in de Neder
landse katoenindustrie. Was de stoom vanafhet begin onontbeerlijk, de me
chanisering van het eigenlijk drukproces, had meer voeten in de aarde. 

In de eerste fase kon de produktie goed op gang komen, omdat de bedrijven 
ruime opdrachten van de NHM kregen. Na 1840 verminderde dit aantal 
sterk. De drukkerijen van Prévinaire en Wilson, die over verschillende rou
leaus beschikten, werkten in de jaren veertig en vijftig meestal ver beneden 
hun capaciteit. De Heyder en Van Vlissingen waren in deze jaren daarentegen 
erg succesvol met de perrotine, die wel het handdrukken mechaniseerde, maar 
in tegenstelling tot de rouleau discontinu werkte. Tot 1860 was de karakte
ristieke vorm van de drukkerij in Nederland en op het continent een meng
vorm, waarbij naast een omvangrijke handdrukkerij ook verschillende rou
leaus en perrotines in de fabriek te vinden waren. 

Na 1860 begon de opmars van de rouleau. De rouleaudruk werd voor 
steeds meer toepassingen, waarvoor zij tot dan toe niet kon worden gebruikt, 
geschikt gemaakt. In de meeste landen moesten handdruk en perrotine hier
voor wijken; in Nederland echter wisten deze beide drukmethodes zich te 
handhaven. Dit kwam door de specialisatie van de Nederlandse drukkerijen 
op produkten, waarbij afwijkende maten golden en ook het onregelmatige 
karakter van de handdruk werd geprefereerd. Het ging hierbij vooral om de 
batikimitaties en later de wasdrukartikelen voor Afrika. 

In afwijking van de omringende landen was de typerende produktiewijze 
rond de eerste wereldoorlog in Nederland een combinatie tussen rouleau
druk en handdruk. De perrotine werd in die periode nog slechts sporadisch 
gebruikt voor speciale produkten, die in kleine oplagen werden geleverd. 
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De toepassing hiervan was tot een enkel bedrijf beperkt. 
Bij de strijd tussen het handdrukken en de machinale druk is de conclusie 

dat er van een totale verdringing geen sprake was. Beide drukmethoden wer
den naast elkaar toegepast, ja gingen zelfs een innige combinatie aan. Hierbij· 
was geen sprake van achterlijkheid; juist op dit gebied waren de Nederlandse 
drukkerijen internationaal toonaangevend. 

Ook in zijn algemeenheid kan men stellen, dat de ondernemers en de colo
risten uitstekend op de hoogte waren van de nieuwe ontwikkelingen en er hier 
in een vroeg stadium mee experimenteerden. Dit betekende echter niet, dat 
een algemene toepassing snel volgde. Het tempo, waarin de innovaties zich 
verspreidden, lag doorgaans laag. 

Factorkostenanalyse 

Bij de kleurstoffen en bij de belangrijkste innovaties in het turksroodverven 
gold eveneens, dat de oude en de nieuwe techniek geruime tijd naast elkaar 
bleven bestaan. Er was dus sprake van een langdurige fase, waarin beide tech
nieken werden toegepast. De vraag is, of dit uit een analyse van de kosten kan 
worden verklaard. In een dergelijke situatie zouden de kosten van de beide 
produktiemethoden vergelijkbaar moeten zijn. 

Het uitvoeren van een factorkostenanalyse is meestal bij gebrek aan bron
nen niet eenvoudig. Bovendien is het bij een reconstructie achteraf moeilijk 
om de vraag te beantwoorden, of een ondernemer zelf deze vergelijking ook 
heeft gemaakt. Door het materiaal, dat Van De Heyder beschikbaar was, kun
nen we hier dieper op ingaan. In Leiden maakte men inderdaad regelmatig de 
vergelijking tussen de kosten bij de invoering van nieuwe kleurstoffen of bij 
nieuwe toepassingen van rouleau of perrotine. In het geval van de syntheti
sche alizarine bleek dat bij het drukken de garancine iets tot veel goedkoper 
was; dit verschilde per produkt. Het was dus volledig verantwoord om te blij
ven bij het gebruik van deze natuurlijke kleurstof 

Bij het roodverven lag de situatie anders. Hier leverde de synthetische aliza
rine economische voordelen op, maar deze werden voor een belangrijk deel 
gerealiseerd door andere ingrediënten weg te laten uit het verfbad. Het was 
echter zeer de vraag of dit hetzelfde produkt opleverde. Het onderzoek van 
Felix Driessen doet vermoeden dat dit niet het geval was. De keuze werd ech
ter overbodig gemaakt door het uit de handel verdwijnen van de garancine. 

Bij het drukken was in vrijwel alle gevallen machinale druk goedkoper dan 
de handdruk; alleen als er extra bewerkingen noodzakelijk waren, kon de ver
gelijking anders uitvallen. Tussen perrotine en rouleau waren er nauwelijks 
verschillen. Deze vergelijking werd ook maar zelden gemaakt, omdat de per
rotine voor speciale produkten werd toegepast. De perrotine werd deson
danks verdrongen, terwijl de handdruk zich handhaafde. Het ging bij deze 
vergelijkingen dan ook vaak niet om identieke produkten. Was dit wel het 
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geval dan was de uitkomst voorspelbaar, maar in andere gevallen betekende 
de invoering van de rouleaudruk dat men moest accepteren, dat het produkt 
veranderde. En dit was zeker niet altijd gewenst. 

De situatie bij de kleurstoffen laat zien, dat alleen in die gevallen, waar een 
rechtstreekse vergelijking mogelijk was, zoals bij de alizarine en de indigo, de 
prijs het doorslaggevende criterium was. In deze gevallen was het pleit snel 
beslist. Bij de andere natuurlijke kleurstoffen, die geen direkte concurrent 
hadden, ging dit veel langzamer. Het was eerder zo, dat de nieuwe kleurstof
fen nieuwe mogelijkheden en nieuwe produkten creëerden naast de gebruike
lijke en daarmee een eigen toepassingsveld verwierven. 

De factorkostenanalyse schept bij substitutieprocessen alleen duidelijk
heid, wanneer het om hetzelfde produkt gaat, kosten en baten door de onder
nemer nauwkeurig te bepalen zijn en de verschillen groot zijn. Het verschil 
in eigenschappen tussen handgedrukte en machinaal gedrukte doeken be
perkte de waarde van een kostenvergelijking. Het consignatiesysteem schiep 
grote onzekerheid voor de fabrikant bij de berekening van de opbrengsten. 
In dergelijke gevallen, waarin aan deze voorwaarden niet was voldaan, biedt 
de factorkostenanalyse geen houvast. Daarbij komt nog dat de ondernemers 
in sommige gevallen verlies accepteerden. Prévinaire wilde zelfs met verlies 
wasbatiks leveren, omdat hij dit nodig vond ter completering van zijn pro
duktenassortiment. Prévinaire was zo overtuigd van de kwaliteit van zijn pro
dukt, dat hij in de toekomst hiervan bleef geloven. Winstverwachtingen op 
korte termijn werden hieraan ondergeschikt gemaakt. 

Wel was het zo, dat er een duidelijk verband bestond tussen het economisch 
functioneren van een bedrijf en het tempo, waarin vernieuwingen werden 
doorgevoerd. In de jaren zestig kwamen de resultaten van de roodververij van 
De Heyder onder druk te staan en juist in deze periode werden de meeste ver
anderingen in het produktieproces doorgevoerd. Hetzelfde gold voor de 
moeilijke tijd na de brand in 1897. Men zocht naar allerlei mogelijkheden om 
het bedrijf te redden. Zo ging men ertoe over om dekens in loondruk te gaan 
maken. Hiervoor moesten de machines worden aangepast en trachtte men 
zelfs nieuwe drukmachines te ontwerpen. Bij Previnaire werd de overgang 
van het drukken van de harsreserve met de Javanaise of met de hand op de rou
leaujuist in de moeilijkste periode uit het bestaan van het bedrijf doorgevoerd. 

Ondernemersgedrag 

Bij de factorkostenanalyse gaat men er vanuit, dat ondernemers altijd econo
misch rationeel handelen. Zelfs bij deze veronderstelling kunnen vraagtekens 
worden gezet. Hoewel het noodzakelijk was, zeker over een langere periode, 
om winstgevend te produceren, kenden de meeste bedrijven periodes waarin 
forse verliezen werden geleden. Toen de LKM na 1900 economisch gezien 
zeer slecht draaide en de aandeelhouders nauwelijks dividend kregen uitge-
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keerd, werd in die jaren regelmatig de vraag gesteld, of het niet beter was het 
bedrijf maar op te doeken. Telkens gaf echter de verbondenheid van de familie 
en de verknochtheid van de direktie aan het metièr de doorslag om verder te 
gaan. Hetzelfde gold voor het bedrijf van Prévinaire, dat omstreeks 1880 in 
een diepe crisis verkeerde, maar ondanks de problemen door bleef gaan. 

De instelling en het gedrag van de fabrikanten speelden hierbij een 
doorslaggevende rol. Hoewel de LKM en Prévinaire beiden ook in moeilijke 
omstandigheden het bedrijf voortzetten, vertoonden zij in andere opzichten 
grote verschillen in stijl van ondernemen. Dit gold met name ten aanzien van 
technische vernieuwingen. Previnaire was over het algemeen hoogst innova
tief, voortdurend op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden, terwijl 
men bij De Heyder daarentegen veel voorzichtiger was en meer de ontwikke
lingen volgde. Het meest markant uitte dit zich bij het imiteren van de batiks. 
Previnaire was voortdurend bezig met het perfectioneren van zijn imitaties. 
Hij was er van overtuigd, dat zijn imitaties onovertroffen waren en het origi
neel steeds dichter benaderden. Bij De Heyder ging men er daarentegen van 
uit dat de echte Batiks nooit precies te imiteren waren en dat men daarom met 
de beperkingen van de imitatiebatiks, die hun eigen markten hadden, genoe
gen moest nemen. Hoewel men hierin gelijk had, omdat het produkt van Pre
vinaire niet met de echte batiks kon concurreren, werd de laatste toch voor 
zijn optimisme en geloof in eigen kunnen beloond, terwijl de voorzichtige 
benadering van De Heyder tot gevolg had, dat het bedrijf te laat was om nog 
van de hausseperiode in de jaren zestig te profiteren. De Zwitserse concurren
ten hadden weer een andere benadering; zij probeerden door variaties in kleu
ren en patronen aan te brengen nieuwe produkten te creëren, waarbij men in 
tegenstelling tot de Hollandse fabrikanten niet probeerde de Javaanse voor
beelden zo getrouw mogelijk te imiteren. 

Dit verschil in stijl van ondernemen gold niet alleen ten aanzien van de ba
tikimitaties, maar ook van de gehele bedrijfsvoering. Bovendien kon men dit 
verschil over een grote tijdspanne blijven waarnemen. Prévinaire specialiseer
de zich in enkeleproduktenen markten. Vanaf1890 voerde hij bovendien een 
versterkte mechanisering van de produktie door. De Heyder/LKM had een 
veel groter produktiepakket en werkte voor veel meer markten, zowel binnen 
als buiten Europa. Op het gebied van de mechanisering was men veel voor
zichtiger. Het verschil werd gekarakateriseerd door de invoering van de 
springmuleau in Haarlem en de toepassing van de springperrotine in Leiden. 
De keuzes, die ondernemers maakten bij het invoeren van nieuwe produktie
technieken, werden dus in belangrijke mate mede bepaald door de stijl van 
ondernemen. 
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Imitatie en innovatie 

De voorbeelden laten bovendien zien dat de techniek voortdurend in ontwik
keling was. De diffusiesnelheid van technische innovaties werd hierdoor in 
belangrijke mate bepaald. Bij een nieuwe vinding was het niet zo, dat deze 
meteen in de praktijk kon worden gebracht; deze moest eerst verder worden 
ontwikkeld. De rouleau is hiervan een goed voorbeeld. De eerste machines, 
die in Engeland en op het continent werden gebruikt, waren nog zeer primi
tief Zij behoefden nog allerlei verbeteringen, voordat zij de potentiële stij
ging van de produktiviteit, die mogelijk werd door de overgang van disconti
nue naar continue druk, ook waar konden maken. De aan- en afvoermecha
nismes van de stof moesten nog worden ontworpen en verbeterd. De con
structie was in eerste instantie van hout; deze werd geleidelijk vervangen door 
een metalen constructie. Ook konden de mogelijkheden van de rouleau pas 
ten volle worden benut, toen er machines kwamen, waarmee men meerdere 
kleuren tegelijkertijd kon drukken. 

Minstens even belangrijk voor de verspreiding van de rouleau was de ont
wikkeling van complementaire technieken. Het ging hierbij in de eerste 
plaats om het graveren van de koperen rollen. Zolang dit met de hand moest 
gebeuren, was dit te kostbaar en te langdurig. De eerste graveerapparaten 
kwamen in de jaren twintig van de negentiende eeuw ter beschikking van 
de fabrikanten. Ook de receptuur diende te worden aangepast. In eerste in
stantie ging dit om kleine aanpassingen, bijvoorbeeld door een verschuiving 
in de hoeveelheden kleurstoffen of andere ingredienten, die werden voorge
schreven. Later kwamen er toepassingen, die alleen voor de rouleau geschikt 
waren. Maar het aanbod van kleurstoffen en vooral de omslachtige procédés, 
die hiervoor nodig waren, beperkten lange tijd het aantal toepassingsmo
gelijkheden. Met de komst van de synthetische kleurstoffen werden deze 
problemen verholpen. 

Bovendien vergde de introduktie van nieuwe procédés of machines ook 
aanpassingen aan de omstandigheden in het bedrijf Duidelijk was dit te zien 
bij de invoering van het turksroodverven. Dit gecompliceerde en langdurige 
verfproces kon niet zonder meer naar een andere plaats worden overgebracht. 
Allerlei, vaak onbekende factoren heinvloedden het resultaat van het verven. 
De kwaliteit van het water bijvoorbeeld was van eminent belang; deze wissel
de van plaats tot plaats, waarbij het vooral om het kalkgehalte van het water 
ging. Welke rol kalk in het verfproces speelde, was lange tijd onbekend. 

Toen een ervaren en deskundig verver als Prévinaire zijn bedrijf naar Haar
lem verplaatste, had hij dan ook problemen met de kwaliteit van zijn produk
ten. Najarenlange experimenten in de praktijk slaagde hij erin om het proces 
aan de Haarlemse omstandigheden aan te passen. 

Daarnaast was het een probleem dat er geen ervaren arbeiders waren. Deze 
moesten worden aangetrokken, of men moest ze zelf opleiden. Vaardigheden 
in het gebruik en onderhoud van nieuwe machines moesten worden ontwik-
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keld. Het omgaan met de rouleau vergde andere bekwaamheden dan het 
drukken met de hand. De aanpassingen van procédés en machines aan de om
standigheden en de inpassing in de arbeidsorganisatie veranderden niet alleen 
de techniek, maar ook de sociale verhoudingen in het bedrijf. 

De invoering van drukmachines in een bedrijf hadden gevolgen voor de 
positie van de handdrukkers. Onder de voortdurende dreiging van een ver
vanging verloren zij de relatief zelfstandige positie, die zij in het bedrijfbeza
ten. Zij genoten aanvankelijk allerlei privileges, zoals het maandagvieren en 
zij werden beter betaald dan de andere arbeiders in de drukkerij of ververij . 
Ook hadden zij vaak eigen organisaties, die zorgden voor de opvang van nieu
we drukkers, die uit alle landen van Europa afkomstig konden zijn.' Door de 
opmars van de rouleau verschoof de functie van de handdruk langzamerhand 
naar het invullen met de hand van machinaal voorbedrukte doeken. Dit ver
zwakte de positie van de handdrukkers. Een staking van de handdrukkers in 
Leiden had als enig gevolg, dat de direktie besloot het betreffende produkt op 
de perrotine te gaan drukken. 

Waren de handdrukkers min of meer eigen baas, bij de rouleau golden ande
re arbeidsverhoudingen. Bij elke machine was er een drukker, die de baas was; 
deze werd door verschillende knechts geassisteerd. Dit waren volwassen ar
beiders in tegenstelling tot de hulpjes van de handdrukkers, die bijna altijd 
kinderen waren. De arbeiders aan de rouleau werden op hun baas na ook 
slechter betaald en genoten niet dezelfde voorrechten als de handdrukkers. 

Onder de druk van nieuwe produktiemethoden, vertoonden ook de oude 
methoden vooruitgang. De produktiviteit van het handdrukken verbeterde 
door de invoering van de mechanische zelfstrijker, waardoor de strijkers over
bodig werden. Door een ingenieuze vormgeving van de drukplaten kon men 
nieuwe dessins drukken. Ook in het graveren van deze platen werd vooruit
gang geboekt. 

De diffusie van de techniek was dan ook een dynamisch proces, waarbij zich 
voortdurend wijzigingen voordeden, zowel in de techniek als in het kader, 
waarin deze werd toegepast. Het diffusieproces was daarmee geen imitatie 
van elders ontwikkelde en toegepaste vindingen, want elke invoering van 
nieuwe methoden en produkten vereiste een inpassing in het bedrijf. De wij
zigingen, die het produktiesysteem hierdoor onderging, rechtvaardigen het 
om deze aanpassingen ook innovaties te noemen. 

De ontwikkeling van de imitatiebatiks laat duidelijk zien, hoe dit proces 
verliep en hoe binnen een beperkt domein de Nederlandse bedrijven ook 
nieuwe toepassingen ontwikkelden. De imitatiebatiks, die uit Europa werden 
geïmporteerd, voldeden in vrijwel geen enkel opzicht aan de eisen, die de Ja
vanen aan batiks stelden. Slechts door hun lage prijs vonden zij afnemers on
der de armste lagen van de bevolking. Het werk van Prévinaire kan worden 
gezien als het voortdurend trachten de eigenschappen van de imitaties meer 
in overeenstemming te brengen met de eisen, die aan batiks werden gesteld. 
Het aanbrengen van onregelmatige breukeffekten, het vloei-effekt, het aan-
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brengen van een wasgeur enz. zijn hiervan voorbeelden. Daarnaast diende 
ook het produktiesysteem te worden aangepast. De ontwikkeling van de Ja
vanaise, die als een adaptatie van de perrotine aan het batikdrukken kan wor
den opgevat, en het gebruik van hars in plaats van was ten behoeve van het 
machinaal drukken, laten zien hoe dit in de praktijk plaatsvond. Het ging 
hierbij niet om revolutionaire vindingen, maar wel om kleine veranderingen 
van alom bekende ideeën om ze geschikt te maken voor nieuwe toepassingen. 
Het geschikt maken van een muleau voor harsdruk valt ook hieronder. Hoe
wel men erin was geslaagd om reserves op de muleau te drukken, vereiste het 
tweezijdige drukken van een warme reserve aanpassingen. 

Ook bleek dat het niet eenvoudig was voor de concurrenten om deze ver
nieuwingen van Prévinaire over te nemen. De constructie van een Leidse Java
naise leverde ondanks kennis over de werkwijze van Prévinaire talrijke pro
blemen op. Zelfs bij de aankoop van wasdrukmachines van de HKM was het 
niet mogelijk om de produktie snel op gang te brengen. Andere bedrijven, 
die coloristen van de HKM aantrokken, kwamen erachter, dat dit weliswaar 
een belangrijke steun was, maar dat dit nog niet garandeerde, dat de produktie 
van wasbatiks of wasdruks eenvoudig op te starten was. 

Opmerkelijk was ook het verschil in perspektief tussen de Europese fabri
kanten, die hun produkten steeds beter geslaagd vonden, en de Javaanse be
volking, die weliswaar de imitatiebatiks kocht, maar deze doeken niet als ba
tiks beschouwden. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren bij het adereffekt, dat 
volgens de Europeanen hét karakteristieke kenmerk van de batiks was, maar 
op veel plaatsen op Java als een fout werd beschouwd. Ook onder de fabrikan
ten bestonden er verschillen in visie op het produkt, wat ook leidde tot een 
andere benadering van de problemen, die zich bij de produktie van de imita
tiebatiks voordeden. In deze studie is getracht de ontwikkelingen vanuit het 
perspektief van de Nederlandse ondernemer of technicus te beschrijven.2 

Het perspektief speelt ook een belangrijke rol in de literatuur over de batiks 
en hun imitaties. Deze laat twee verschillende benaderingen zien. In de om
vangrijke literatuur over het batikken, wordt vooral de nadruk gelegd op de 
batik als een min of meer artistieke uiting van de Javaanse cultuur. De Europe
se imitaties worden hierbij beschouwd als minderwaardig en daarom gene
geerd. 

Het succes van de wasbatiks in Afrika heeft daarentegen geleid tot veel aan
dacht voor het ontstaan van het wasdrukartikel en de Javaanse oorsprong 
hiervan. In de literatuur, die hieraan aandacht besteedt, wordt getracht dit 
succes te verklaren. Aan de rol van Prévinaire wordt - terecht - veel aan
dacht besteed, maar hierbij worden al te gemakkelijk de lijnen naar het heden 
doorgetrokken. Het gebruik van hars in plaats van was maakte het Prévinaire 
mogelijk om het produktieproces te verbeteren en te mechaniseren, maar deze 
toepassing was algemeen bekend. Ook kan men de ontwikkeling van deJava
naise niet zonder meer als de belangrijkste ontwikkeling in het ontstaan van 
de wasdruks beschouwen. Het succes van deze machine was beperkt, evenals 
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van de was batiks. Veel belangrijker was het vertrouwen in de kwaliteit van de 
eigenproduktenen de vasthoudendheid waarmee Prévinaire trachtte van zijn 
commercieel gezien weinig succesvolle produkt alsnog een succes te maken. 

We kunnen concluderen dat de diffusie van techniek niet kan worden opge
vat als een simpel imitatieproces. Technische artefacten en systemen dienden 
aan de locale omstandigheden en behoeften te worden aangepast. De inbed
ding van techische innovaties vereiste veranderingen in de arbeidsorganisatie, 
het opleidingssysteem en in andere omgevingsfactoren. De techniek was 
daarmee geen gegeven, maar zij onderging in meer of mindere mate een ver
andering onder invloed van de lokale situatie en bracht tegelijkertijd veran
deringen in de plaatselijke omstandigheden teweeg. Tevens konden onder
nemers en technici trachten om voortbordurend op de technische mogelijk
heden, geheel nieuwe toepassingen te vinden. Om dit tot stand te kunnen 
brengen was het echter wel noodzakelijk de benodigde kennis te verwerven 
en te vertalen naar de eigen behoeften, alvorens deze kon worden toegepast. 

Kennisverwerving 

De belangrijkste manier, waarop men lange tijd in deze behoefte voorzag, was 
door het aantrekken van buitenlandse vaklieden, ondernemers of technici. De 
eerste grote fabrieken werden door buitenlandse fabrikanten opgezet. Ook 
een groot gedeelte van het technische personeel kwam uit het buitenland. Bij 
bedrijven, die door Nederlandse ondernemers werden opgezet, was men 
eveneens van buitenlandse coloristen afhankelijk. Zij brachten de noodzake
lijke kennis en ervaring in het bedrij( 

Hoewel hier geleidelijk aan verandering in kwam, bleven de buitenlandse 
coloristen en ververs een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Ne
derlandse katoenveredelingsindustrie. Een andere belangrijke groep waren de 
fabrikantenzonen, die - zeker na 1870 - in het buitenland gingen studeren 
en vervolgens met de verworven kennis de leiding in het familiebedrijf 
overnamen. 

De stroom van Nederlanders, die voor scholing naar het buitenland trok, 
verminderde toen de Textielschool in Enschedé zich vanaf de jaren negentig 
tot een volwaardige opleiding voor coloristen en ververs begon te ontwikke
len. De noodzaak om in het buitenland te studeren verviel daardoor. 

Hoewel de afhankelijkheid van het buitenland hierdoor verminderde, be
werkstelligde de groeiende invloed van de kleurstoffenindustrie het tegen
overgestelde. Deze bedrijven gingen er steeds vaker toe over om niet alleen 
de kleurstoffen te leveren, maar ook de recepten, die voor het gebruik van hun 
produkten noodzakelijk waren. Ook bij problemen in de analyse en de pro
duktie werden ze steeds vaker ingeschakeld. 

Een belangrijke rol bij het verwerven van technische kennis speelde ook de 
technische vakliteratuur. Het belang hiervan werd duidelijk geïllustreerd 
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door de functie van het bedrijfslaboratorium als bibliotheek. Aan de hand van 
de literatuur waren ondernemers en coloristen in staat om de belangrijkste 
ontwikkelingen te volgen. Ook hiervoor gold dat deze tijdschriften uit het 
buitenland, vooral uit Duitsland, afkomstig waren. Pogingen van bijvoor
beeld het Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid om een rol te spelen in 
de verspreiding van kennis waren weinig succesvol. Hierbij ging het vrijwel 
uitsluitend om het overnemen van elders gepubliceerde artikelen en medede
lingen. 

Ondanks de afhankelijkheid van buitenlandse specialisten, opleidingen, li
teratuur en grondstoffen, waren de Nederlandse fabrikanten uitstekend op de 
hoogte van de ontwikkelingen op hun vakgebied. De fabrikanten waren van 
begin af aan bij deze nieuwe ontwikkelingen betrokken en volgden deze op 
de voet, zoals bijvoorbeeld de gang van zaken rond de introduktie van de syn
thetische alizarine liet zien. Van Vlissingen, Driessen,Janssens en Prévinaire 
waren in staat om met behulp van gegevens uit de literatuur zelf experimenten 
met de nieuwe kleurstoffen te verrichten. 

Dat dit geen vanzelfsprekendheid was, toonde de introduktie van de turks
roodolie en van de bijbehorende procédés in de roodververijen van Kaulen en 
Carp aan. De verfmeesters, die in deze bedrijven de leiding over de produktie 
hadden, waren niet in staat om zelfstandig deze vernieuwingen door te voe
ren. Zij moesten een beroep doen op - alweer buitenlandse - experts en be
drijven. Behalve het feit, dat de verfmeesters veel nauwer bij de produktie wa
ren betrokken dan de coloristen in de grotere drukkerijen en minder moge
lijkheden hadden om te experimenteren, speelde ook de opleiding bij het ver
werven van kennis een belangrijke rol. 

Van meesterknecht naar chemisch colorist 

In het begin van de negentiende eeuw was het voldoende om in de praktijk 
bij een meestercolorist of -verver het vak te leren. De kennis en ervaring, die 
men hierbij opdeed, waren voldoende om tijdens de gehele carrière als basis 
voor het werk in de drukkerij of ververij te dienen. Het tempo waarin zich 
veranderingen voordeden, lag laag, waardoor men de tijd had om rustig en 
voorzichtig van deze veranderingen kennis te nemen en deze door te voeren. 
De wijzigingen in het turksroodverven vóór 1870 kunnen hierbij als voor
beeld dienen. De introduktie van de synthetische kleurstoffen en de daarmee 
gepaard gaande ontwikkelingen in het verven en drukken brachten hier een 
verandering in. 

De taken van de colorist namen hierdoor aanzienlijk toe. Dit uitte zich 
vooral in het aantal analyses, dat men diende uit te voeren en het aantal moge
lijkheden, dat men had om bepaalde effekten of kleurstellingen te realiseren. 
Dit vereiste ook aanpassingen in de wijze van werken. Het duidelijkst was dit 
te zien bij Pieter Fentener van Vlissingen en Felix Driessen. Beiden studeer-
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den in het buitenland en het accent lag hierbij vooral op het onderwijs in de 
chemie en het praktisch werken in het laboratorium. 

Na hun terugkeer in het bedrijfintroduceerden zij daar een nieuwe manier 
van werken, waarbij de problemen op een veel systematischere wijze dan 
voorheen werd aangepakt. Zij maakten een onderscheid tussen de verschil
lende taken, zoàls het analyseren en controleren van grondstoffen, het bijhou
den van de receptuur en het onderzoek van de stalen van de concurrenten. Zij 
gebruikten vooral bij de analyse methoden, die aan de analytische chemie wa
ren ontleend. Ook bedienden zij zich van chemische symbolen om waar mo
gelijk in chemische termen processen te beschrijven of te verklaren. 

Felix Driessen verrichtte ook wetenschappelijk werk, maar dit was meer 
een hobby, die in een spaarzaam vrij uurtje werd uitgeoefend, dan een bijdrage 
tot het functioneren van het bedrijf. Het onderzoek naar de eigenschappen 
van het turksrood, zoals dat in Indië werd aangetroffen, kwam pas goed op 
gang na de sluiting van de turksroodververij in het eigen bedrijf. 

De invloed van de chemie op het verven en het drukken van katoen nam 
toe in de loop van de negentiende eeuw. Behalve op een indirekte manier door 
de bijdragen van chemici en chemische theorieën aan de ontwikkeling van 
kleurstoffen, werd een aantal taken van de colorist steeds chemiseher van ka
rakter. Dit gold vooral voor het analysewerk, waarbij steeds meer een beroep 
werd gedaan op chemische kennis en methoden. Het gevolg hiervan was dat 
dit werk in toenemende mate het domein werd van chemici. Ook de inzichten 
in de processen, die zich tijdens het verven en drukken voordeden, groeide, 
hoewel voor de meeste verschijnselen gold, dat men slechts in kwalitatieve 
termen kon aangeven, wat er gebeurde. De discussies hierover in de vaklitera
tuur werden daardoor evenwel steeds meer in chemische termen gevoerd. 
Door deze ontwikkelingen werd een chemische scholing steeds meer een 
noodzaak voor aankomende coloristen. Een gevolg was ook dat het laborato
rium de plaats werd, waar de opleiding van de jonge coloristen begon. Ook 
in de fabrieken nam het bedrijfslaboratorium een steeds belangrijkere plaats 
m . 

Hoewel de invloed van de wetenschap op het werk van de coloristen groei
de, betekende dit niet dat zij hierdoor wetenschappelijk onderzoek gingen 
verrichten. Driessen en van Vlissingen gebruikten hun opleiding en kennis 
om op een systematische manier produktieprocessen te optimaliseren. Zo
doende was er eerder sprake van de introduktie en ontwikkeling van nieuwe 
technische methoden. Opleiding, de aanpak van problemen, de hierbij ge
hanteerde bronnen en methoden verschilden in hoge mate van de ambachte
lijke stijl van werken, die de generatie coloristen vóór hen hanteerde. Het lijkt 
daarom gerechtvaardigd om te spreken van een nieuwe technische stijl, die 
met Felix Driessen en Pieter Fentener van Vlissingen zijn intrede deed. 

Een uitzondering op dit patroon was het werk van Prévinaire senior en ju
nior. Waarschijnlijk voerde Prévinaire senior al bij de oprichting van zijn fa
briek in Haarlem systematische analyses en controles van kleurstoffen uit. 
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Zijn zoon trad later met zijn proeven op het terrein van de batiks in de voet
sporen van zijn vader. Voorzover bekend hebben geen van beiden aan een 
technische school of universiteit gestudeerd. Desalniettemin werden zowel 
vader als zoon internationaal als deskundigen vooral wat betreft de meekrap 
en haar toepassingen erkend.3 

Ook na 1870 maakte de HKM een andere ontwikkeling door dan de overi
ge drukkerijen. Het bedrijf specialiseerde zich vooral op enkele genres, waar
bij bijvoorbeeld bij het wasdrukartikel oude procédés werden geperfektio
neerd. Hierbij bleef de ervaring in de praktijk een belangrijke rol spelen. Goed 
opgeleide en ervaren coloristen als de Driessens hadden de grootste moeite 
met dit in hun ogen ouderwetse procédé. De verspreiding van de Haarlemse 
werkwijze over de andere drukkerijen vond dan ook vooral plaats door het 
aantrekken van de coloristen van de HKM. De fabriek maakte bij de liquidatie 
in 1918 een enigszins verouderde indruk. 

Desondanks of misschien wel dankzij deze opstelling, waarbij men niet 
probeerde elke nieuwe ontwikkeling te volgen, maar zich bij oude, beproefde 
methoden hield, slaagde de HKM om een toonaangevende positie te verwer
ven. Datwil niet zeggen, dat men geen veranderingen meer doorvoerde, maar 
deze betroffen vooral de invoering van nieuwe machines, zoals de springrou
leau en de duplexmachine met verwarmde rollen. Het invoeren van vernieu
wingen op mechanisch gebied was het sterke punt van Prévinaire. Op che
misch gebied lag dit anders. Er werkten - voorzover bekend - geen chemici 
of coloristen in het bedrijf, die een formele opleiding hadden genoten. De co
loristen werden nog steeds als meesterknechten betiteld. Een nieuwe stoom
machine werd niet gebruikt, omdat de meesterknecht er niet mee om kon 
gaan. De transformatie van één van de meest innovatieve Nederlandse bedrij
ven - wat Prévinaire zeker was - naar een hoogst gespecialiseerd en succes
volle, maar in technisch-chemisch opzicht behoudende fabriek rond de eerste 
wereldoorlog is een van de meest markante verschijnselen in de geschiedenis 
van de textielveredelingsindustrie in Nederland. 

De technische veranderingen, die in de Nederlandse katoendrukkerijen en 
-ververijen plaatsvonden in de vorige eeuw, werpen een nieuw licht op de po
sitie van de Nederlandse industrie. Na de geboorte met een keizersnede kwam 
de katoenveredelingsindustrie in de couveuse terecht. Nadat deze bescher
ming was weggevallen, kreeg de jonge industrietak het moeilijk. Maar toch 
slaagde ze erin om uit te groeien tot een kleine, maar goed ontwikkelde tak 
van industrie. Rond de eeuwwisseling was zij volwassen geworden en kon zij 
uitstekend met het buitenland wedijveren. 

Ook rijst er uit deze studie een nieuw beeld op van de vaderlandse fabrikan
ten. Het waren geen trage, in veranderingen ongeïnteresseerde figuren. Zij za
ten evenmin koel te calculeren, of het rendabel zou zijn om vernieuwingen 
door te voeren. Zij werden confronteerd met tal van nieuwe ontwikkelingen, 
waardoor hun wereld werd gekenmerkt door een voortdurende onzekerheid. 
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Deze confrontatie gingen zij echter niet uit de weg. De fabrikanten volgden 
de ontwikkelingen op de voet; zij waren dan ook doorgaans uitstekend geïn
formeerd. Hun probleem was veeleer om in een veranderende omgeving een 
keuze te maken uit de vele mogelijkheden. Omdat zij niet de beschikking had
den over éénduidige criteria, maakte elke fabrikant een andere keuze. Hierbij 
gaven zij - op een voor hun bedrijf en henzelf specifieke wijze - vorm aan 
de aanpassingen en wijzigingen, die in in elk bedrijf waren vereist. In enkele 
gevallen ontstond er uit dit adaptatieproces iets geheel nieuws, in andere situ
aties waren het variaties op een bekend stramien. De techniek was daarom 
geen dwingende, vreemde kracht, die de ontwikkelingen determineerde; zij 
was en bleef het werk van mensen. 



APPENDICES 

APPENDIX 1 

Katoendrukkerijen en turksroodververijen in Nederland 1835-1920 

Tabel 1 Katoendrukkerijen in Nederland tot 1920 

Naam Plaats Periode Bijzonderheden 

Non Plus Ultra Kralingen ± 1720-1932 1832 Van Marle & Co 
1834 Plemp van Duyveland 
1839 Hollandsche Katoendrukkerij van Van 
Sillevoldt 
1871 Sillevoldt & Kesting 
1882 NV Kralingsche Katoenmaatschappij 

De Heyder & Lier/Leiden 1757-1936 1835/36 naar Leiden verplaatst 
Co 1846 verkocht aan Driessen en Van Wensen; 

1875 Van Wensen eruit. 
1887 NV Leidsche Katoenmaatschappij 

Sutorius Helmond/ 1802-1856 1843 vennootschap met P.F. van Vlissingen 
Weesp 1846 bedrijf verkocht aan Van Vlissingen en 

naar Weesp 
1847 Sutorius & Co 
1855 NV tot het vervaardigen van Oost-
Indische Batiks. 

Prévinaire & BrusseU 1819-1918 1819 Prévinaire & Seny 
Co Haarlem 1834 naar Haarlem 

1875 Haarlemsche Katoenmaatschappij 
Wilson Ukkel/ 1825- 1870 1833 naar Haarlem: blekerij en drukkerij 

Haarlem 1857-1864 exploitatie door Bavink 
1870 drukkerij aan Previnaire 

A.Hogenbosch Amsterdam ? - ± 1860 levert aan de NHM 
M.C. Ten Sande Leiden 1842-1844 voormalig bedrijfsleider bij De Heyder 
P.C.Hormeester Amsterdam 1842?-1849? levert aan de NHM 
Zehender Traus Oldenzaal 1842-1874 bontweverij en blauwdrukkerij 

1874 resterende blauwververij verkocht aan 
Gelderman en Zonen 

P.F. Van Vlis- Helmond 1846-heden 1846 bedrijf overgenomen van Sutorius. 
singen & Co 191 6 NV Van Vlissingen & Co 
Resius & C al- Amsterdam 1848?-1851? levert aan de NHM; handelaar ? 
vela ge 
Blom, de Lange Rotterdam 1861-1870 1862 De Lange, Braun & Co 
& Braun 1864 NV Rotterdamsche Katoendrukkerij 

1870 na brand verkocht aan Sillevoldt en Kes-
ting. 
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Tabel 1 (verbolg) 

Braun & Co Vlaardingen 1871-1874 ook turksroodververij 
C. Roessingh Deventer/ 1804-1935 ± 1870 stoommachine o.a. voor verven en 

Veenendaal drukken 
1898 NV Maatschappij voor Textielindustrie 
1912 drukkerij verplaatst naar Veenendaal 

Ankersmit Deventer begin 19e weverij en ververij 
eeuw-1964 ± 1889-1900 kleine handdrukkerij 

1912 drukkerij voor wasbatiks 
Deventer Katoen Maatschappij 
Opgegaan in Gamma-Holding/Vlisco 

Gerh. janrunk Enschede 1853-1954 weverij; 
& Zonen vanaf ± 1896 drukkerij 

1954 fusie met Van Heek-Schuttersveld 
M. van Delden Gronau 1854-1982 1898 uitbreiding drukkerij 

Tabel 2 Bedrijven die in Nederland turksrood hebben geverfd 

Naam Plaats Periode Bijzonderheden 

Rudolfvan Eindhoven 1800-1807 spinnerij, weverij en turksroodververij 
Baer 
Van Rijsingen Eindhoven 1798?-1807 turksroodververij 
Deussen en Aarle-Rixtel 1829?-1835 ka toenververij 
Röder 
Prince & Co Haarlem/ 1829-1859 bontweverij en vanaf 1838 turksroodververij; 

Beverwijk in 1850 verkocht aan Koopmans 
Prévinaire & Haarlem 1835-1918 turksroodververij en katoendrukkerij; in de ja-
Co ren negentig sluiting roodververij 
De Heyder & Leiden 1835-1936 Katoendrukkerij en weverij; in 1845 verkocht 
Co aan Driessen en van Wensen; in 1884 ophef-

fing turksroodververij 
P.F. Van Vlis- Helmond 1846-heden katoendrukkerij; geen afwnderlijke turks-
singen & Co roodververij, wel roodververij in het bedrijf 

en turksrood gedrukt 
Kaulen & Co Helmond 1849-jaren turksroodververij, opgericht met Carp; 1859 

twintig Carp verlaat het bedrijf; geleidelijk eigendom 
van Raymakers; in 1899 filiaal in Noord-
Frankrijk 

Hallweg & Mierlo 1852?-1854 turksroodverver Brinck gaat in 1854 naar 
Brinck Helmond 
Gebroeders Herten 1852-1882 turksroodververij 
Janssens 1882 Overlijden F. Janssens 
Carp & Co Helmond 1859-jaren turksroodververij; in 1927 roodververij opge-

zestig doekt; overgeschakeld op naaigarens 
W. $winkels Helmond 1861- ± 1935 apprêteerbedrijf en turksroodververij; in 1870 

begonnen. 
J. Braun & Co Vlaardingen 1871-1874 turksroodververij en -drukkerij 
Festen & Van Helmond 1871-1984 alleen in begin turksroodververij; later Did-
Asten dens & Van Asten 
K. Van Wensen Zoeterwoude 1878-±1910 garenververij, brei- en naaigaren 
Nico ter Kuile 1857-heden in 1907 turksroodververij 
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APPENDIX 2 

Calculaties van de Heyder & Co omtrent de kosten van het gebruik van syn
thetische alizarine in vergelijk met dat van garancine 

Tabel 1 Het turksroodverven met synthetische alizarine en garancine.1 

100 stuk. Adr. rood/zwart 
27 sept. 1876 

Alizarine Garancine 
178 kg 177kg 

prijs hoev. kost. hoev. kost. 
grondstoffen p. kg kg. in f kg in f 

Schapendrek 0.04 28 1.12 
Olie 0.535 33 17.66 38 20.33 
Gecr.Soda 0.056 7.2 0.40 46.7 2.62 
Sumak 0.17 21.3 3.62 
Aluin 0.09 17 1.55 25 2.27 
Krijt 0.033 10 0.33 13 0.42 
Bloed2 0.26 12E 3.12 
Zoutzuur 0.02 5 0.10 
Oleïne 0.37 6.6 2.43 9 3.33 
Chloor 0.015 28 0.42 
Tinzout 0.67 0.37 0.25 1.2 0.80 
Alcali 0.115 0.5 0.06 6.7 0.77 
Alizarine 2.88 26.7 76.90 
Garancine 1.17 70.4 82.31 
Op gel. tin 0.43 
Generaha 86.10 96.10 

Totaal 185.68 217.82 
per stuk 1.86 2.18 
per kilo 1.05 1.23 

1. GAL LKM inv. 61 , 27 sept. 1876 en 1 nov. 1877. 
2. E is het aantal emmers bloed. 

110 stuk. Adr. rood/zwart 
1 nov. 1877 

pnJS 
p.kg 

0.04 
0.60 
0.055 
0.17 
0.09 
0.033 
0.26 
0.025 
0.36 
0.015 
0.65 
0.12 
1.65 
0.92 

Alizarine 
178 kg 

hoev. kost. 
kg inf 

33 19.80 
7.2 0.40 

17 1.49 
10 0.33 

6.6 2.37 

0.37 0.24 
0.5 0.06 
6.7 44.06 

86.10 

154.85 
1.41 
0.87 

Garancine 
177 kg 

hoev. kost. 
kg. inf 

28 1.12 
38 22.80 
46.7 2.62 
18.3 3.62 
25 2.19 
13 0.42 
12E 3.12 

5 0.13 
9 3.24 

28 0.42 
1.2 0.78 
6.7 0.77 

70.4 64.77 
0.43 

96.10 

202.56 
1.84 
1.14 
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Tabel 2 Het drukken met alizarine en garancine, 24 dec. 1877 (in guldensp 

rouleau alizarine rouleau garancine 
Patna Paars Netjes Patna Paars Netjes Patna Paars Netjes 

Prijs per kg Totaal Totaal 

Bleek 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Druk zwart 2k. 
Rood 1k. + grav. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Zwart 532 0.11 0.11 0.11 0 .09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
Rood 903 0.10 0.03 0.03 
Paars 16 0.24 - 0.08 0.08 
Reserve 441 0.60 0.18 0.18 
Matteren 2k. 0.10 0.10 
Paarsch 10 0.25 0.45 0.45 
Zuiveren 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
Alizarine 1.50 1.50 1.50 0.27 0.21 0.18 
Aliz.garanc. 1.50 0 .92 0.92 0.12 0.28 0.28 
Sumac 0.17 0.05 
Lima 0.20 0.01 
Campèche 0.14 0.14 0.01 0.01 
Lijm 0.01 0.01 0.01 
Bak preparatie 0.10 0.10 0.10 
Prepareren 0.10 
Stoom en 0.10 
Zeep & Chloor 0.16 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 
Apprêt 0.025 0.025 0.025 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
Generalia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Totaal 2.19 1.87 2.49 1.66 1.82 2.47 

1. GAL LKM inv.61, 24 dec. 1877. 
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Het drukken met alizarine en garancine, 24 dec. 1877 (vervolg). 

handdruk alizarine handdruk garancine 
Patna Paars Netjes Patna Paars Netjes Patna Paars Netjes 

pnJS Totaal Totaal 

Bleek 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Druk 1.1c 1.1c 1.1c 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Zwart 572,532 0.38 0.11 0.11 0.23 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 
Druk l.lc 1.1c 0.6c 0 .50 0.50 0.29 0.50 0.50 0.29 
Rood 906 0.13 0.10 
Rood 482 0.11 0.08 
Paars 16 0.23 0.17 0.17 
Reserve 495 0.30 0.10 0.10 
Matteren 2k. 0.10 0.10 
Paarsch 10 0.25 0.45 0.45 
Zuiveren 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
Alizarine 1.50 1.50 1.50 0.27 0.21 0.18 
Aliz.garanc. 1.50 0.92 0.92 0.12 0.28 0.28 
Sumac 0 .17 0.05 
Lima 0.20 0.01 
Campèche 0.14 0.14 0.01 0.01 
Lijm 0.01 0.01 0.01 
Bak preparatie 0.10 0.10 0.10 
Prepareren 0.10 
Stoomen 0.10 
Zeep & Chloor 0 .16 0.05 0.05 0.01 O.Ql 0.01 
Apprêt 0.025 0.025 0.025 0 .06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
Generalia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Totaal 3 .25 2.77 3.01 2.54 2.72 2.99 
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APPENDIX 3 

Invoer en uitvoer van kleurstoffen in Nederland 

Tabel 1 Uitvoer v{ln meekrap en meekrapproduktenen gemalen veiflwut en invoer van 
ongemalen verfhout en onbereide verfstc?ffen (gecorrigeerd) in tonnen.1 

meekrap garancine ongemalen gemalen onbereide 
jaar uitvoer uitvoer verfhout verfbout verfstoffen 

invoer uitvoer invoer 

1860 3.169 871 1.500 389 675 
1861 2.966 887 1.711 393 760 
1862 2.760 860 1.564 420 614 
1863 2.635 919 1.672 447 610 
1864 2.826 1.011 1.868 460 473 
1865 2.784 997 2.048 474 529 
1866 2.926 1.014 2.324 502 621 
1867 2.925 1.072 2.351 483 654 
1868 2.852 1.226 2.387 515 791 
1869 2.756 1.263 2.325 515 1.890 
1870 2.573 1.341 2.135 475 2.060 
1871 2.624 1.437 2.162 461 2.488 
1872 2.536 1.349 2.185 433 2.756 
1873 2.197 1.174 2.166 395 2.797 
1874 2.185 1.032 1.833 288 2.675 
1875 2.104 915 1.941 219 3.061 
1876 2.004 790 2.924 267 3.195 
1877 2.001 577 2.187 241 3.417 
1878 2.020 459 2.322 251 2.147 
1879 1.915 263 2.453 289 2.729 
1880 1.810 118 2.690 287 2.890 
1881 1.735 68 2.856 322 2.734 
1882 1.681 26 2.682 297 3.120 
1883 1.603 22 3.037 330 3.385 
1884 1.475 20 3.415 373 3.167 
1885 1.454 18 3.138 205 3.3\0 
1886 1.352 20 3.107 153 3.062 
1887 1.288 22 2.896 28 3.342 
1888 1.222 23 2.674 -54 3.694 
1889 1.152 21 2.639 - 111 2.314 
1890 1.112 20 2.611 -200 2.789 
1891 1.003 16 2.718 -1 19 2.706 
1892 880 13 3.518 -111 2.857 
1893 788 11 2.783 -237 2.825 
1894 720 9 2.219 - 205 2.709 
1895 677 6 1.880 - 281 3.373 
1896 626 4 1.639 -396 3.818 
1897 597 1 1.377 -412 4.203 
1898 560 1 53 -424 4.844 
1899 453 2 -304 -448 5.242 
1900 412 2 657 -509 5.565 
1901 387 2 -520 -552 5.594 
1902 339 -990 -538 6.291 
1903 302 -952 - 491 6.835 
1904 258 - 773 -492 7.131 
1905 224 - 23 - 362 7.769 
1906 194 1.105 336 7.997 
1907 170 - 1 1.658 878 8.585 
1908 166 -1 2.039 884 9.041 
1909 151 -1 2.845 1.873 9.968 
1910 133 -I 4.0842 2.880 10.581 

1. Statistiek van den In-, Uit-, en Doorvoer, CBS Voorburg. 
2. De invoer van ongemalen verfhout nam vanaf 1910 sterk toe; waardoor dit werd veroorzaakt, 

is onduidelijk. 
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Tabel2 De uitvoer van kleurstoffen van Duitsland naar Nederland, in vergelijking met 
de totale export van kleurstoffen van Duitsland en de invoer vanuit Nederland. 
Hoeveelheden in tonnen.1 

Alizarine Anilinekleurstoffen Indigo 
Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer 

Jaar Neder!. Totaal Neder!. Totaal Neder!. Totaal 

1880 342 5.888 42 85 2.723 
1881 249 5.578 37 111 3.403 
1882 142 4.535 48 90 3.828 
1883 159 4.008 14 76 4.482 
1884 147 4.291 13 161 5.478 
1885 136 4.284 14 117 6.359 
1886 117 4.528 19 149 7.401 
1887 185 5.985 21 162 8.681 
1888 286 6.732 42 216 9.434 
1889 281 7.793 47 169 9.973 
1890 264 7.905 32 176 11.109 
1891 227 8.168 47 136 13.083 
1892 185 7.677 32 191 15.385 
1893 210 8.036 35 183 15.656 
1894 161 7.735 34 204 18.686 
1895 174 8.928 79 231 22.924 
1896 181 8.526 74 312 23.940 
1897 200 8.641 69 306 26.817 59 29 508 
1898 219 9.321 53 343 32.072 73 42 918 
1899 277 9.587 83 590 34.980 49 59 1.364 
1900 251 85 596 36.394 16 91 1.873 
1901 302 10.017 71 514 37.599 13 126 2.672 
1902 350 63 607 12 332 
1903 276 84 701 9 397 
1904 242 76 641 9 494 
1905 291 159 636 31 640 
1906 275 112 619 506 
1907 217 137 1.003 675 
1908 264 62 932 563 
1909 324 96 1.044 539 
1910 297 147 1.223 595 

1. 'Auswärtiges und überseeischer Waarenverkehrs des Deutschen Zeilgebiets und der Zollaus-
schlüssen sowie Seeschiffahrtsverkehr mit dem Auslande' (CBS Heerlen) en Lauterbach, Ge-
schichte, 106-107. 

2. De invoer van alizarine was vanaf 1880 te verwaarlozen. 
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APPENDIX 4 

De produktie van turksrode goederen 

Tabel 1 Hoeveelheden roodgeverfde en roodgedrukte doeken aan de NHM geleverd van 
1835 tot 1861 in aantallen kisten en in guldens. 1 

Jaar 

1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
18423 

18433 

18443 

1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 

Prévinaire & Co 
kist. guldens 

347.ot8 
462.487 
530.756 

658 
1146 989.000 
1710 1.323.000 
807 

406.680 
413.000 
362.042 

130 93.645 

626 357.397 
972 604.738 
675 385.156 
333 181.972 

63 33.299 
496 265.907 
450 250.114 

De Heyder & Co 
kist. guldens 

± 44.000 
± 56.000 
± 63.000 

25.750 
16.375 
11.7 15 

10 5.190 
10 5.180 

1. Zie de bronvermelding bij rabel 2. 

Prince & Co> 
kist. guldens 

37.938 
25.585 
58.652 

83 45.483 

65 34.730 
29 15.809 
15 7.200 
42 22.366 
30 15.826 
39 20.750 
25 13.138 

2. In 1850 is Prince & Co overgegaan in handen van Koopmans. 
3. Inclusief roodgeverfde garens (zie tabel 2). 

Toraal 
kist. guldens 

347.018 
462.487 
530.756 

658 
± 1.033.000 
± 1.379.000 

470.368 
454.960 
432.409 

213 139. 128 
403 238.120 
701 397.317 

1011 625.727 
690 392.356 
375 204.338 

93 49.125 
535 286.657 
475 263.252 

750 413.260 
976 540.428 
897 481.063 
855 429.253 
331 176.668 
841 420.297 
495 249.731 
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Tabel 2 Hoeveelheden turksrood geverfde garens geleverd aan de NHM in de periode 
1845-1861 in aantallen balen enguldens. 1 

Prévinairc & Co Prince & Co 
Jaar balen guldens balen guldens 

1845 750 165.598 321 67.881 
1846 
1847 34 6 .865 196 41.880 
1848 602 115.795 63 11.538 
1849 870 176.790 77 13.552 
1850 475 85.425 31 5.668 
1851 480 97.687 
1852 420 85.368 Overige 
1853 452 91.763 30 5.350 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 

K.aulen & Co 
balen guldens 

20 3.530 
60 11 .895 

110 22.350 
120 23.140 
185 36.413 

Totaal 
balen guldens 

1071 233.479 
547 123.453 
230 48.745 
665 127.333 
967 193.872 
566 102.988 
590 120.037 
540 108.508 
667 133.526 

1369 252.667 
1028 191.306 
1140 232.152 
2560 535.858 
1004 214.758 
1988 430.485 
1812 371.295 

1. 1835-1845, Griffiths, Retardation, 155 en 172, verder ARA NHM, Jaarrede van de President 
over 1847, bijlageTen V, 1848 bijlage 19 en 20, 1849 bijlageYen Z, 1850 Q en R, 1851 S 
enT, 1852 Pen Q, 1853 Wen X, 1854 ontbreekt, 1855 L, 1856 P, 1857 G, 1858 K, 1859 
G, 1860 I en 1861 L. 
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Tabel 3 Produktie van turksroodgeverfde garens in Helmond 1852-1873, bestemd voor 
de export in kg. 1 

jaar 

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 

1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 

1870 
1871 
1872 
1873 

hoeveelheid in kg 

Ka uien 
5.000 

11.812,5 
14.612 
16.562,5 
18.625 
22.711 
39.034 
37.5622 

Kaulen en Carp 
49.125 
78.775 
67.285 
19.250 
31.250 
46.000 
97.603 
60.937,5 
57.760 
48.812 

Kaulen, Carp en Swinkels 
91.535 

111.036 
140.772 
115.0073 

1. GAH, Gemeenteverslagen van 1852-1873. 
2. Enige tijd werd de produktie gestaakt vanwege het vertrek van Carp. 

Aandeel Carp 
20.875 
31.037,5 

9.687,5 

3. Vanaf oktober 1873 zijn er bij de gemeente geen gegevens meer bekend, omdat de noodzaak 
om certificaten van oorsprong te verstrekken wegviel. 
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APPENDIX 5 

Recepten om turksrood te verven, afkomstig uit Nederlandse bedrijven 

1 Recept uit receptenboek Wilson (EHB Kleine Aanwinsten 88, no. 22). 

Turks root op Katoen 

De katoen word eerst goed gezuivert en rijn gewassen dan vat het in de krap een vaste 
roode Coleur aan. De katoen word eerst gezuiverd door fiteriool oolij en dan door 
visch traan en rnaaken het ga aren daar meeden nat en laaten het 3 daagen hier meeden 
staan in een aarden Pot en dan neemt het ga aren daar uit en giet dat fet uit en dan kookt 
het ga aren in frissen Urin of in zwaken Potasloog 1f4 uur en spoelt het dan klaar wit 
in koud waater en dan neemt men tot 1 lb kataene of gaaren 10 loot Aluin en kookt 
men 4 loot sumak en 4 loot galncoten en daar het gaaren 112 uur meeden kooken en 
dan laat men het in dat zelve nat kout worden en dan neemt men het gaaren daar uit 
en dan gedroogt dan in waater zuiver uit gewassen dan neemt men schoon waater in 
den keetel en dan doet men in 1/4 lb beste fijne krap in en dan doet men het gaaren daa 
bij in de verfZagjes aan 2 u uren verven en dan brengt men het aan de kook in 10 minu
ten en dan daar uit gedaan en zuiver gespelt in schoon waater en gedraagt is Vaardig. 

Bij dit receptenboek bevindt zich een brief van Fel i x Driessen aan J .W. Enschedé te Amsterdam, 
gedateerd 24 juni 1914. Over het receptenboek schrijft Driessen: 

"Met zeer veel belangstelling ontving ik ook uw receptenboek "Wilson", dat uit meer dan 
een opzicht hoogst intressant is. Vooral de band dateerende van den Helmondsehen arm
meesterjan van Liempt is in tressant en begrijp ik niet hoe die band om dat manuscript komt. 
De eigenaar van den Bosch is bij sommige van onze werklieden nog bekend en schijnt een 
plaatschnijder geweest te zijn. Zeer typisch is ook de afklop van de plaat: Gev te Leeuwarden, 
die in het boek ligt en ook de rekening voor de firma Ankersmit, die zooals U weet nog 
bestaat, terwijl het daarbij genoemde artikel rouwdoeken en paarsche doeken nog heden ten 
dage door ons wordt gedrukt. Overigens hebben de recepten niet veel belang, daar men te
genwoordig natuurlijk meestal kunstmatige producten neemt". 

2 Recept van Van Aal, bedrijfsleider bij De Heyder & Co 1835-1845 (NTM Recep
tenboek Van Ael, MT 5-2-7, 63-67). 

Teinture en Rouge d'Andrinople 

1. Tremper les toiles écrues pendant 12 heures en eau chaude à 25°, battre & rincer. 
2. Tremper pendant 12 h. dans une Iessive a raison de 3 onces Potasse ou 4 onces savon 

blanc, battre, rineer & secher. 
3. Matter les pieces dans Ie bain blanc. 
a. Secher à la chambre chaude à 40°, exposer 2 heures à !'air si Ie temsla permit. Répe

tir 6 fois la même operation, 8 à 10 fois en hiver. Quand les pièces sant sechées à 
la chambre chaude, i! ne fautjamais les mettre les une sur les autres. Après que les 
pièces ont reçu Ie bain blanc, on les degorge pour en extrainer !'exces d'huile non 
combiné avec Ie Coton. 
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b. A eet effet on met les ps. par Couches dans une Cuve, on y verse de !'eau chaufle 
à 20°, dans la quelle on a fait depoudré llb Potasse, on les y laisse tremper 10 heures 
alors on en prend une ps. à la fois, on la tord sur la Cuve dans la quelle elles ont 
été trempus. Eosuite on les met dans une autre cuve, 2 ps. à la fois, on y verse de 
!'eau tiède on les foule aux pieds & on les tord; nettoyer & sécher. 
En gallage 
Depoudre dans 30 pots eau chaude 8lb alun & ajouter à froid 8 pots decoction de 
galles à 5°. Matter dans ce bain, secher & a pres 48 heures passer en cra.ie & bouze 
(? gv), nettoyer & secher. 
(Var.) pr. 75 ps. 

450 litres eau chaude, 75 lb Alun, 150 litre bain de Galles à 5° -
Matter dans ce bain 

Alunage 
Matter dans un bain de 60 litres eau, 16 lb Alun, 16 lb Se! de Sarurne 
Secher & après 3 jours passer en Craie à 50° & nettoyer à fond 
(Var.) pr. 75 ps. 

180 litres eau chaude, 50 lb alun, 36 lb Se! Satume 
secher à chaud & après 3 jours passer en craie à 40° & nettoyer. 

Garançage 
pour 5/4 4Ko Garance d'Avignon, 3 onces Sumac 
tenir les ps. bien ouvertes p. l'égalité. 
Avivage p. Pièce de 32 lb. 
12 onces Se! de Soude, 112 lb Savon, V2 once Se! d'étain. 
Entrer les pièces au bouillon & les en foneer dans Ie bain, metere au dessus des piéces 
une toile d'emballage claire - Bouiller 12 heures, rineer & nettoyer. 
Observation 
quand Ie se! de sou de & Ie savon sont dissout y metter peu è peu Ie se! d 'étain dissout 
séparement. 
Rosage par Piéce 
3/• lb de Savon, 112 once se! d'éta.in 
y entrer les pieces au bouillon, bouiller 12 heures, nettoyer à fond. 

Observations 
Pour éviter les inégalités & les taches dans les fonds u nis rouge d 'Andr., il est essentie! 
1. De ne pas laisser lontems les pièces les unes sur les autres après Ie passage soit en 
bain blanc, en Galles, ou alun, ma.is de les secher de suite. 
2. D'avoir pour chaque passage une place separée pour y mettre lesps.avant ou après 
la dèssication. 
3. d'employer roujours les mêmes hommes & les mêmes tables pour chaque opération. 
4. de faire attention que les hommes employés aux avivages ne touchent pas aux pièces 
destinées p.le garançage, ni se servent d 'aucun vase, civières (? gv), tables ou batons qui 
ont servi aux rosage ou avivage. 
5. D'empêcher par des encaissement, que !'eau produite par la vapeur & qui s'attache 
aux tuiles du toit ne tombe sur les pièces - 11 en est de même de la graisse des engre
nages. 
6. finalement de defendre aux ouvriers en général d'aller d'une place à l'autre, afin 
d'éviter les taches qu'ils pourraient faire avec leurs sabots, souliers, ou leurs vêtement. 
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3 Recept afkomstig van de firma Van der Velden (GAE archief fo. Van der Velden 
inv. 239). 

Om 120 lb katun garen turkrood te verwen zoo als in Erberveldt 

Eerste Operatie 
Men kookt de katoen 1 uur met 1 lb potasch en 1 lb kalk, laat hem in hetzelfde nat 
koud worden, dan heel schoon spoelen. 
2e Operatie 
Men neemt 2 kuipen, doet in een 300 lb rivierwater, smelt daarin 151b gezuiverde pot
asch, dan neemt een emmer water van 4 Kannen (water) vol schapendrek en maakt het 
tot een pak, dan door een doek filtreren en bij de loog gieten. Dan neemt 12 1/2 lb goe
den boomolie en maakt die op 't vuur vloeibaar en giet die onder gedurig roeren onder 
de loog en dan het garen daar viermaal doorgebijtstop de volgende manier. Men legt 
20 lb in de tweede nog leege kuip, alle met de koppen naast elkander en dan giet men 
het 5de gedeelte van de loog daarop en den katoen wel met de handen doorweekt, dan 
legt men 22 lb de koppen aan de anderen kant erin en wederom 1/5 van de loog erop 
en dan de 3de, 4de en 5de reis 26 lb en behandelt het als het eerste dan laat men er de 
katoen een nacht in liggen, dan legt men op de kuip waar de loog in is geweest een 
hertje waar men de katoen een uur in laat uitdruipen, dan uitwringen, 2 en 2lb en dan 
laten drogen en dan nog op dezelfde manier 3 maal bijtsen, daarna wederom uitwrin
gen en drogen. 
3e Operatie. De witte bijts 
Men neemt 320 lb water waarin men 181b gezuiverde potasch oplost, dan doet men 
daarbij 12 Kannen boomolie behandelt als voor. Dan de katoen daar 4 maal in gebijtst 
zoals in het voorgaande en gedroogd. 
4de Operatie 
Men legt het garen in eene ledige kuip en giet er zoo lang water op tot het goed nat 
is, een nacht erin laten staan en op de volgende manier spoelen: Men neemt het een 
eind van het garen en slaat het 6 maal door het water, dan neemt men het aan een ande
ren kant, wederom 6 maal er doorslaan dan uitwringen en schielijk drogen, het beste 
in de lucht. 
5de Operatie Het Gallen 
Men kookt 30 lb Siciliaansche sumak in genoeg water, giet die door een doek in een 
kuip, waarin men een kraan is omdat men er het klare beter zou kunnen afloopen, dan 
stampt men 5 lb Aleppe galnoten en maakt die met water tot een dikke pap, dan doet 
men er zoveel koud water bij, dat het geheel260 lb bedraagt, dan neemt men een top, 
die 2 vierkant en 1112 voet diep is en deze tob doet men 2 duim hoog vol van dit galnat, 
dan kneedt men daar 2 lb katoen door circa 12 maal ieder op een vierde in de hand 
vervat en dat met de handen zoveel uitgewrongen, dat het niet meer druipt, dan de 
katoen in een ledige kuip gelegd en dan op 2 lb katoen 3 lb versch galnat gedaan en 
daar doorgehaald, welk nat iedere reis met een beissem goedgeklopt moet zijn en als 
men zoo 28 lb bewerkt heeft, stampt men het vast in de kuip en zo gaat men de rest 
voort. Indien het garen aldus behandeld is, legt men weder het garen bovenste onder 
in een ledige kuip, giet hetzelve daar weder op, laat het dan een nacht daarin liggen, 
dan zo hard mogelijk uitwringen en laat het dan zeer schielijk drogen. Indien het we
der niet goed is, laat men het 1 à 2 à 3 dagen in het galnat liggen. 
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6de Operatie. De aluinbijts 
Smelt in 250 lb bijna kokend water 30 lb goede aluin, doet daarbij 21fz lb potasch in 
water gesmolten en 2 lb gemalen krijt , men doet dit alles in een kuip, waar 3 duim 
boven de bodem een tap in moet zijn om het nat klaar te kunnen laten aflopen, dan 
het garen hierin gebijtstevenals in het gallen, doch wat sterker doorgewerkt en dan 
een nacht erin laten liggen als dan het garen pond voor lb schoon gespoeld en uitge
wrongen en in schoon water leggen als dan weder om gespoeld en in hetzelfde gelegd, 
daar het uitgekomen is. 
7e Operatie. Het krappen 
Voor ieder lb garen: IJz lb brabantsche krap en 1/z lb Zeeuwsche dito, 2 lb Sumak en 
1/z lb galnoten. voor 24lb garen 10 lb ossenbloed, dit alles doet men in een ketel water, 
hetwelk men tot 30 graden warm maakt, dan doet men er het garen in. Stookt het wa
ter tot 50 à 60 graden, dan laat men 't 1/z uur doorkoken, dan spoelen en uitwringen. 
Se Operatie. Het zuiveren 
Men laat het water van de 7de Operatie weglopen en doet daar zuiver water in. Dan 
neemt men in een andere ketel: 6 lb Spaanse zeep, 12 lb potasch, 24 kannen water ge
dissoeveerd en daar in zoveel katoen doen als men er met geweld in kan krijgen. Hier 
zet men enig gewigt op en laat het koken tot het zijne kleur heeft, wel te verstaan dat 
men er van tijd tot tijd water bij moet doen voor het verbranden. Het moet somtijds 
2.4.10.12 à 18 uren koken, dan spoelen en uitwringen. 
9de Operatie. De rongeage 
Voor de gehele 120 lb neemt men 3lb spaansche zeep, 1/z lb tinzout, laat het garen hier
in 3 uren koken in een open ketel dan spoelen, uitwringen en drogen (Zie de bereiding 
van het tinzoutsel) 
Unt is Fertig. 

4 Recept van Friedrich Hayder, colorist bij Van Vlissingen & Co (ArchiefVlisco Al
gemeines Färberbuch von Friedrich Hayder 1861, p. 174-177). 

Türkischroth Färberei 

Die Stück werden zuerst in einer Stande im lauwwarmen Wasser 4 bis 5 Tage einge
weigt, dann in einem verschliessbare Kessel rnit 2 Grad starker Portasehen lauge 5 
stunde lang gekocht, besser ist wenn man sie 2mal so kocht, alsdann werden sie an 
der Lu ft getrocknet und dann in der Trockenstube, worin 45° Hitze sein muss, nach 
diesem werden die Stück 6 mal mit Öhllauge gebeitzt. Zu diesem Zwecke richtet man 
die Lau ge auf folgende Art. 1 Lau ge oder Schmuz Bad auf 100 Stuck von 22 Staub 
5/4 (3 112 x Glanergewicht) 80 Ma ss a 5 Grad starke Lau ge giesst man unter stetem Um
rühren unter 20 lb Öhl und mischt 20 lb fein geriebenen Kuhrnist bei, zu diesem Beize 
werden die Stuck in Schaalen durchgernischt, wenn die Stuck die Lauge weg nimmt, 
giesst man beim felgenden wieder nach, damit es immer die gleiche Stücke und gleich 
viel beitze ist, wohl aber in Acht zu nehmen, dass die Lau ge nicht stark und nicht zu 
schwach wird, die übrigen Beitze werden mit ebenso viel Lauge und Öhl gernischt 
nur nimmt man kein Kuhmist mehr dazu. 

Nachjedem Beitzen werden die Stück ander Lu ft getrocknet und dann im Trocken
zimmer bei 40-50°R Hitze getrocknet gewöhnlich die Nacht durch. Nach diesem 
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werden die Stück 5-6-7 mallauter gebeitzt, zu diesem Zwecke bereitet man eine 8° 
starke alkalische Lauge, macht die Stücke ebenso durch wie bei der Öhlbeitze, giesst 
beijedem Stück so viel zu als dass vorhergehende angezogen hat und treeknet sie jedes 
mal bei der Öhlbeitze aus. Nach dem werden die vcrgerichtetem Stück in lauwarmen 
Wasser 12 Stund in einer Stande eingeweicht, dan herausgenommen, gut gewasschen 
bis das Wasser lauter davon lau ft, dann schnell in das 45° warme Trockenzimmer und 
abgetrocknet. Wenn guter Wetter ist, kannmanes an den Lu ft trocknen. Alsdann gal
lieren, dieses geschieht auffolgende Weise: 12 112 lb Schmak, 12 112 lb Gallus werden zu
erst gut gekocht, nach dieser Abkochung viel Wasser zugegeben damit man alle kann 
durchmachen, und zwar muss die Beitze immer kochend Heiss sein, wie oben und 
wieder getrocknet, alsdann kommen die Stücke zum Alaunen, zu diesem Zweck löst 
man 33lb weissen Alun (eiserfreien) 10 lb Pottasche, mit so viel Wasser dass man alle 
Stück damit durchmachen kann, sie werden alsdann getrocknet, 2 Tagen hangen las
sen, alsdann gekreidele wie folgt: man bringt in einem kupfernen Kessel zirka 10 lb 
Kreide und knupft 8 bis 9 Stück zusammen, haspelt sie lauwarm 1!4 Stund in diesem 
Kreidenbade herum, wascht und praischt sie dann gut, mit wieder 8 frischen Stücken, 
und besser erst 3 lb Kreide zu, und behandelt sie ebenso, man kann auch nochmals 3 
lb zubessern und 8 Stück durchmachen, aber dann muss man den Kessel mit frischen 
Wasserftillen und so anfangen, wie oben gesagt, dann zum Krappfárben nimt man auf 
jeder Stück 7 lb Glaner Gewicht und 1 Mass Ochsenblut wohlgerinst und aufjeder 
50 lb Krap 3lb Schmack oder 2lb Krapp per 1 lb Baumwolle, man fárbt von lauwarm 
in 3 Stunden zum kochen, kocht sie 112 Stund, nach dem fárben gut gewasschen und 
dan Avirt. Zum ersten Avigement nimmt man auf 15 Stück 7 lb Marseiller Seife die 
man feinzerschnittselt, im heissen Wasser unter beständigen Umrühren auflöst, 5 lb 
calzinierte Pottasche auch im Wasser auflöst und 1112 lb Zinnsalz, wekhes man in 4 
Ma ss in 3 gradiger Lau ge aufgelöst hat, die Seife wird zuerst in den Kessel gethan, un
ter beständiger Umrühren dann auch die Pottasche Aufósung das Zinnsalz, dan die 
Waare hinein und gut verschicssen und 7 bis 8 Stunden gekocht, herausgenommen 
und gewasschen und dann Rosirtman lösst wieder 7lb Marseiller Seife auf 1 lb Zinn
salz unter starker rühren in den Kessel und giesst dannach unter starken Umrühren 
1112 lb 40° starke Salpetersäure hinzu thut dann die Stück hinein, schliesset gut zu und 
kocht sie wieder 5 Stunden lang ununterbrochen, dann herausgenommen und gut ge
was se hen und geprescht. Beim A vieren lässt si eh kein bestimmten Gewicht der Mate
rialien sagen, der Geschäftsftihrer muss nach dem Resultate, das er erhielt, ertheilen 
ob er mehr oder weniger von diesem oder jenem nehem soli. Zinnsalz darf nie mehr 
genommen werden, wo hl aber weniger, wenn man sieht, dass es nöthig ist. Hingegen 
vermehrt man, wenn sie zu dunkei sind die Seife. das Garn wird den gleichen Beitzen 
ebenso behandelt nur bekommt es statt 6 nur 3-4 Öhlbeitzen und 4 a 5 mal lauter Beit
zen, die übrige Behandlung ist ganz gleich, beim fárben auf 1 lb Garn 11/4 lb Krapp. 
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6 Recept uit de collectie Driessen uit 1879 (NTM losse verfrecepten, MT 5-2-11, 2-8; 
waarschijnlijk geschreven door Louis Driessen, de direkteur van De Heyder). 

Türkisch Roth nach der Alten Methode. 

diese Farbe liegt zwischen ( ... ? gv) und Carmoisin. Sie wurde in Indien erfunden. Spä
ter kam sie in andere Theile Asiens und nach Griechenland. Urn die Mitte des 18ten 
Jahrhundert errichteten einige griechischen Färber bei Reuen und im Languedoc tür
kisch Rothfarbereien, hielten aber ihr Verfahren geheim. Trotzdem gelang es den fran
zösische Färber die Baumwolle so schön zu Färben wie die Griechen und 1765 liess 
die französische Regierung eine Beschreibung des Verfahrens bekannt mach en. In En
geland wurde es erst gegen Ende des 18tenjahrhunderts bekannt durch einen Franzo
sen Borelle der in Manchester eine Färberei errichtete. Ein anderer Franzose Papilion 
ftihrte ungef::ihr gleichzeitig ein bessseres Verfahren in Glascow ein. Seitdem sind in 
dieser Gegend noch immer die besten türkisch Rothf::irbereien Englands. 

lm Verfahren weichen die verschicden en Fabrieken einigermassen von einander ab. 
In Elberfeld, wo gegenwartig die schönsten türkisch Roth Game gefertigt werden 
besteht es in 4 Stadien bringen: 

1 Stadium enthält die Präparatieven Operatienen 
2 Stadium enthält die Operatienen des Beizens 
3 Stadium: Operatienen des Ausf::irben 
4 Stadium: Operatienen des Avivieren 

1. Präparatieven Operatienen 
Sie haben zum Zwecke, die Baumwolle durch Behandlung mit Öl in ihrer Grundmis
schung zu veränderen, sic gewissermassen zu ani malisieren und dadurch ftir die Fär
bung empf::inglicher zu machen; der Stoff wird zu dem Ende zuerst: 
a in sehr schwachen Potttaschelauge 4 - 6 Stunden lang gekocht (entschält) und dann 
ausgespült. 
b hierauf passiren durch ein Kothbad aus Wasser, Pottasche, Schafmist und Olivenöl. 
der Schafmist animalisiert die Pflanzerfaser, in dem er ihr einen thierischen Schleim 
mittheilt, den es in grosserMen ge enthält, so dass diese die Farbe reichlicher aufnimmt 
und sieh lebhafter farbt. Zugleich wirkt diescr Schleimm als Ferment auf das Öl und 
verwandelt es unter Mitwirkung der Pottasche im Fettsäure, welche hauptsächlich die 
Verbindung des Farbstoffs mit der Faser vermittelt, sodass der Alaun eigentlich über
flüssig ist . 
c. Passiren durch das hauptölbad oder Weisbad, eine Emulsion von Olivenöl, wasser 
und Pottasche. Es wird mehrmals wiederholt undjedem mal dazwischen getrocknet. 
das hierzu brauchbare sogenannte Probeöl muss dicklich, ranzig und von ( ... ? gv) 
Reakton sein, wie man es durch langeres Lagern oderAuspressen ausgepohrerer (? gv) 
Oliven erhält. Es ist in diesem Zustande besenders geeignet, eine Emulsion zu bilden. 
die Wirkung der Weissbrühe scheint wesentlich mit der des Kothbades übereinzu
stimmen und dasselbe zu verstärken. das Wasser quellt die Faser stärker als das Öl so
dass sie mehr Öl aufnimmt, als vom blossen Öl ohne Wasser. Beim Trocknen und Ver
dunsten des Wassers entstehen Juftieere Räume welche sodann der Lu ft Öl aufnehmen. 
d. Auswasschen im Wasser und trocknen 
2. Operatienen des Beizens 
a. Galliren in einem warmen Dekokt aus Gälläpfeln und Sumach, ausringen und 
trocknen. die Gerbsäure verbindet sich ähnlich wie mit der Thierfasern, auch mit der 
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Pflanzenfaser, ändert die gelbliche Nuance des Krapproths mehr ins Blaue und schlägt 
das Alaun als unlösliche Gerbsäure Thonerde in grösserer Men ge auf die Faser nieder. 
b. Alaunen in einer rnit Kreide versetzten Alaunlösung und auspressen. die Kreide ist 
nöthig ft.ir Krappsorte, die nicht schon selbst einen hinreichenden Gehalt von kohlen
sauren Kalk haben, urn die Lösung zu neutralisieren, wei! das in Alaunlösung lösliche 
Purpurin nur als neutralisirte Auflösung die Thonerde auf zu nehmenvermag. Ein 
Übermass von Kreide schwächt die Farben. 
3. Das Ausfarben 
Krappen in einem mit Krapp, Sumack, Galläpfel und Blut versetzten Wasser, welches 
allmählich bis zum Koehen erhitzt wird. das Blut wohlgerinnt rnit der Gerbsäure und 
scheint die Klärung der Krappbruhe zu bezwecken, damit si eh keine braune Faserthei
le an das zu fàrbenden Zeug legen. Ein anderen Theil Eiweiss löst der Farbstoff auf 
und schlägt sich heim Koehen damit in der Faser nieder. 
4. Das Schönen 
a. Aviviren durch Koehen bei höherem Druck rnit Wasser, Orleans, Kleie, Pottasche 
und Seife. das Alkali zieht die braunfarbenden Theile, namentlich der Galläpfel und 
das Sumachs aus. Das Gelb des Orleans erhöht die Farbe, die Kleie reinigt sie. Eine 
frische Krappflotte farbt mit Kleie reiner, aber schwächer als ohne Kleie, eine er
schöpfte dagegen, mit Kleie nicht blos reiner, sondern auch stärker. Die Seife scheint 
die Bestimmung zu haben, die Wirkung des Alkali zu mässigen. 
b. Rosiren durch Koehen mit Wasser, Seife und Zinnchlorid. das Zinnchlorid erhöht 
die Farbe, wirkt aber auch zugleich stark aufklärend auf diesselbe. Letzeres wird durch 
die Seife verhütet, deren Alkali rnit der Chlor, Chlornatrium bildet und Zinnoxyd auf 
die Faser nieder schlägt, ohne wie Pottasche alkalisch auf der Farbstoff zu wirken. 

Ondertekend met L. 
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APPENDIX 6 

Beschrijvingen van het produktieproces in de turksroodververij van De Hey
der & Co uit 1859, 1868 en 1872 

1 Beschrijving door Willem August Driessen, 1859 (NTM MT 5-2-1, WA. Dries
sen, Fabricatieboek). 

Adrianopel Rood Katoen 
105 Ps. 3000dr. 5/4 2362.50 N. El 241.50 Kilo (Met stalen) 

De voor de Rood verwerij bestemde Goederen worden bij partijen van 120 ps 4/4 228 
Ko, 105 ps. 5/4 241.50 Ko of80 ps 6/4 224 Ko in bewerking genomen. Na door lussen 
aan elkander gehecht te zijn, worden de stukken 
Passage 1 
In eene houten kuip gedaan, waarin 5 Ko zemelen met 1100 Liter warm water ver
mengd zijn om de pap der ketting weg te nemen. Het goed moet vast in de kuip ge
trampt worden, door gewigten onder het vocht gehouden worden, en er 3 dagen in 
rusten, dan foulon. 
2. Loog 
De helft der Partij wordt in den Aviveer ketel gedaan met 11 Ton (1 Ton fl 6 Handv. 
1 Hv f1 15 Liters) dus 990 Lits Broei, restant van pass. 13 en 10 Ko Geer. Soda. Het 
overige van den ketel, die ongeveer 20 Ton inhoudt wordt gevuld met koud water. Na 
7 uur gekookt te hebben, laat men het goed nog één uur uitwasemen om dan te worden 
gefouleerd en gewrongen. De partij gaat dan naar de bleek, waar het goed gedurende 
een dag in de lucht blijft uitgespreid. 
Pass. 3. Eerste olie Passage 
3 Ko Geer. Soda worden in 18 Handv. water opgelost & vermengd,met 17 Ko scha
pendrek en 10 Ko Olie en in eene machine gedaan, (pl. 15&16), waardoor het goed 
wordt geleid, dan blijft heteene nacht liggen, en wordt daarna eerst op de wind droo
gerij, daarna in gestookte kamers op 52°R gedroogd. 
4. Tweede Olie Pass. 
Hoeveelheden Geer. Soda, water, Schapendrek en olie als Passage 3, dan luchtbleek. 
Pass. 5. Derde Olie Pass. 
3 kilo geer. Soda opgelost in 16 Handv. water en met 8.50 Ko Olie vermengd in eene 
machine als bij Pass.3 daarna luchtbleek 
Pass. 6. Vierde Olie Pass. 
Soda, water en olie als bij Pass. 5 dan blijft het goedeene nacht liggen en wordt daarna 
eerst door de lucht, dan in warme kamer op 52° R. gedroogd. 
Pass.7. Vijfde Olie Pass. 
Hierbij worden 3 Kilo Geer. Soda in 15 Handv. water opgelost, en met 6 kilo Olie ver
mengd. Droegen als pass. 6 
Passage 8. Eerste Degraisseer of Ontvettings Pass. 
1 Kilo Geer. Soda worden in 14 Handv. water opgelost, pijlt lJ4 °. Zie voor het droegen 
de vorige Passage. 
Passage 9. Zesde olie passage 
3 Kilo Geer. Soda op te lossen in 15 Handv. Water, daarbij te voegen 5 Kilo Olie, eene 
nacht staan, dan luchtbleek 
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Passage 10. Zevende Olie Passage 
In alles als de 9de Passage 
Passage 11. Achtste Olie Pass. 
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3 Kilo Soda, 15 Handv. Water met 5 Kilo Olie, dan eene nacht rusten, luchtbleek, 
winddroogerij, en eindelijk door gestookte kamers op 52° 
Pass.12 Tweede Degraissage 
In alles als de 8ste passage 
Passage 13. Derde Degraissage 
De partij wordt nu in twee deelengesplitst en in twee Kuipen gedaan, waarin in ieder 
16 Handv. Water (laauw) met 2 Kilo Geer. Soda zijn vermengd, hierin laat men het 
goed gedurende 5 Uren rusten, dan wordt het vijfmaal gefouleerd, dan gewrongen, 
en gedroogd op 52°R. De overblijvende vloeistefis de broei waarvan in pas. 2 gespro
ken. 
Passage 14 
Na deze voorafgaande bewerkingen is het goed wit en gereed om gemordanceerd te 
worden, in eene machine met 34 Ko Sumac met 18 Handv. Water. 2 Uur kooken, dan 
doordoen, door eene mand waarin een linnen zak. Men laat vervolgens 18 Ko 
Gestampte Galnoten met 13 Handv. Water insgelijks 2 Uur koeken en filtereert als 
de sumac. Men voegt nu de Sumac & Galnoten solutie te zamen (zijnde tot op 18 
Handvaten verdampt) in de machine en laat er het goed drie maal achter elkander door
gaan op 45° R, dan op den droogzolder 
Passage 15 
Hierbij worden 55 Ko Aluin in 40 Handv. Water opgelost en onder gestadig roeren 
toegevoegd: 3 KoKrijt en 5.50 Ko Geer. Soda. Het klaar der vloeistof wordt in demo
lens gedaan en het goed er twee maal achtereen door gepasseerd dan driemaal foulon, 
wringen, optrekken en droegen 
Passage 16 
Gelijk aan de 15de. Het goed wordt echter drie maal door de vloeistof gepasseerd, dan 
5 maal foulon 
Passage 17 
In een bak houdend 1200 Liter water, doet men 250 Ko Gemalen Krijt en laat daardoor 
het goed door middel van een haspel 3 maal doordraaijen. Daarna wringen en droe
gen. 
Passage 18 
De partij wordt nu in 4 deel en gesplitst en geverwd, in een bak waarin 750 Liters water, 
met per 26 ps. 50 Ko Zeelandsche Krap, 25 Ko Avignon, 4.30 Ko Sumac, 3 Emmers 
of36 Liters Ossenbloed 3°. Na 2 112 Uur moet de temperatuur op Kookpunt staan, en 
dan nog twee uren koken, in den beginne wordt het goed breed gehouden, opdat het 
geheel met het vocht doortrekkeen gelijk en zonder streepen aanverwe, 4 maal foulon 
Passage 19 
In den aviveerketel de halve partij, 18 Ton water, daarin (1) 12 Ko Geer. Soda, 4 Ko 
Oleine; (2) 1.20 Ko Geer. Soda met 1.50 KoTinzout op te lossen in 20 Lit. water; (3) 
3f4 liter van eene oplossing van sterkwater, Tin en Salmiak. Men neme hiervoor: 15 
Ko. Sterkwater, 5 Ko Geschaafde Engelsche tin, 1.25 Ko Salmiak, hetwelk men teza
men in een groeten steenen pot laat oxyderen. 
Deze mengsels bij elkander en goed geroerd zijnde, doet men het goed in den ketel, 
en brengt het door middel van stokken geheel onder het vocht, doet vervolgens een 
linnen lap over den ketel om het invallen van vuil te voorkomen en er dan den deksel 
·op, nu 7 Uren koeken. 
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Passage 20 
Nadat het goed uit den ketel genomen is en opgetrokken voegt men bij het overblij
vende vocht in den ketel: 5 Ko Geer. Soda en 2 Ko Oleïne, 0.75 KoTinzout en 0.60 
Geer. Soda, 3/8 Liter Gebrand Tin. Nogmaals 7 uren koeken 
Passage 21 
Men doet het goed nogmaals uit den ketel, en voegt weder bij: 4Ko Geer. Soda, 1 Ko 
Oleïne en nog 7 Uren koeken dan 4 maal fouleren 
Passage 22 
De partij wordt in 4 deel en gesplitst, en wordt dat bij 26 ps. in een bak gedaan, waarin 
900 Liter water, 9 Liter opgelost Chloor Kalk à 5°. Het goed blijft 1112 uur in op gewo
ne temperatuur, daarna wordt vier maal gefouleerd, dan gewrongen, vervolgens 
luchtbleek, voor iederen kant een dag. 
Passage 23 
Na de bleek eerst een maal foulon dan worden 4 112 Ko Zoutzuur en 1112 KoTinzout 
in een houten kuipje gedaan, waarin 180 Liters water. Het kuipje is voorzien van een 
haspel, en het goed krijgt stuk vor stuk drie toeren. vier maal fouleren wringen, droe
gen en af. 

2 Los verfrecept uit 1868 (NTM MT 5-2-11, diverse losse verfrecepten). 

Adrianopel Rood Verwerij 
Over Partij N. 297 bestaande uit 110 ps. 9/8 wegende 215.00 Ki/os 
en is in bewerking genomen op den 3de September 1868. 
Het ruwe goed wordt 2 maal in den foulon gewasschen 
1ste Loog 
Men doet de Ketel halfvol met water, brengt het aan de kook en lost er dan in op: 18.00 
Kilos Gecristallieerde Soda. wanneer alles opgelost is, brengt men de stukken zamen
gebonden in den ketel en kookt 6 uren. Bovenstaande partij werd met eene andere in 
de nieuwe Ketel geloogd met: 36.00 Kil os Soda. Voor de lste & 2de loog gebruikt men 
gewoonlijk grachtwater, voor Oliepassages en Avivage daarentegen Circa 1 deel 
grachtwater tegen 2 deden gecondens. stoomwater. Na de eerste loog worden de stuk
ken éénmaal gewasschen 
Zoutzuurpassage 4de September. 
Men haalt de stukken door verdund Zoutzuur circa 3J4 ° Beaumé pijlende. Koud. Voor 
deze passage worden circa 5 Kilos zoutzuur verbruikt. 2 maal wasschen 
2de Loog 
Men loogt de stukken met de 2de Broei van 2 Partijen; deze broei pijlt circa V2 ° B. 
Men brengt de broei in de ketel, brengt dezelve aan het koken en legt de stukken (2 
Partijen als boven) zamengebonden in de ketel en kookt 5 uren. Na de tweede loog 
worden de stukken 2 maal gewasschen, gewrongen, opgetrokken en gedroogd in eene 
warme kamer of winddroogerij . Indien men geen broei in voorraad heeft. Zoo neemt 
men daarvoor in plaats 32.00 Kilos Geer. Soda. Na deze 2de loog volgt de 
1 ste Oliepassage 
Men passeert de stukken éénmaal door een mengsel van 8 handvaten Potaschwater 
2 112 °B (26 Kil os gecristalliseerde Soda & 13 Kilos Alcali worden opgelost in liters wa
ter), 7 dito Broei 3° B, 30 Kilos Schapendrek, 14 kilos Tournante Olie. Men zorgt dat 
dit mengsel goed verdeeld blijve. De stukken worden na de lste Oliepassage één dag 
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in de lucht gebleekt en worden daarna in eene warme kamer gedroogd; men verhit 
het lokaal tot circa 38° R 
2de Oliepassage 12e September. 
De stukken éénmaal passeren door een mengsel van 10 handvaten Potaschwater 2 1h 0 

Bals voren, 7 dito Broei 3° B, als voren, 14 Kilos Tournante Olie. Na de 2e passage 
de stukken dag (15 Sept) in de lucht bleeken, daarna droogen in eene warme kamer, 
de hitte tot circa 38° R brengen 
Jde Oliepassage 17e september. 
Men passeert de stukken één maal door een mengsel van 9 handvaten Potaschwater 
2 1h 0 Bals voren, 7 dito Broei 21h 0 Bals voren, 14 Kil os Tournante Olie. Na deze pas
sage droogt men de stukken in eene warme kamer en brengt de hitte tot 50 a 52° R. 
Olie. De olie wordt in steenen bakken bewaard, het dik dat op den bodem valt wordt 
van tijd tot tijd verwijderd. 
1ste Potaschpassage 18 Sept. 
Men passeert de stukken door Potaschwater circa % 0 Beaumé pijlende (11.00 Kil os 
Gecristall. Soda en 5.50 Kilos Alcali oplossen in litres water, de oplossing pijlt circa 
lf• 0 Beaumé): de stukken worden dan opgehangen in de winddroogerij of wel orunid.
dellijk gedroogd in eene warme kamer, men brengt de hitte tot circa 50 a 52 ° Réaumur. 
2de Potaschpassage 23 September 
Men passeert de stukken door Potaschwater als boven. Na de passage worden de stuk
ken één dag in de lucht gebleekt en in eene warme kamer gedroogd. de hitte tot circa 
50 a 52° R. brengen. 
3de Potaschpassage 25 September 
Men passeert de stukken door Potaschwater als boven; de stukken worden na deze 
passage in de winddroogerij opgehangen en vervolgens gedroogd in eene warme ka
mer. De hitte tot circa 52° R. brengen. 
De volgende passage dient om de overtollige Olie etc. uit het goed te trekken. Men 
brengt daartoe de stukken in een kuip met lauwwarm water, waarin men heeft opge
lost 1.50 Kilo gecristalliseerde Soda (circa litres water) en laat de stukken circa 10 
uren daarin staan. Het vocht dat in de kuip terugblijft is de zoogenaamde broei, die 
bU de Oliepassages gebruikt wordt. De stukken worden dan in eene andere kuip met 
water (zonder toevoeging van Soda) gedaan, blijven daarin eenige oogenblikken staan, 
worden dan 3maal gewasschen, gewrongen, opgetrokken en gedroogd in een kamer, 
waarin de hitte tot circa 38° R gebragt wordt. NB. de broei die van deze tweede passa
ge komt en circa 1h 0 Beaumé pijlende wordt tot het loogen der stukken gebruikt. 
Aluinpassage 
Men passeert de stukken 3 maal door een mengsel van 16 handvaten Aluinwater 7° 
B. 2 dito Sumakwater 3° B. Aluinwater 7° B: 70.00 Kilos Aluin, 1.50 Kilo Krijt, 10.60 
Kil os Soda gecrist. ca 800 !i tres water. Men lost de aluin op vervolgens de soda en ein
delijk het krUt; de oplossing pijlt 7°Beaumé. Sumakextract JO B.: 30.00 Kilos Sumak 
Sic. in bladeren worden circa 1112 uur in een ketel met water gekookt en daarna gefil
treerd. 
Na de aluinpassage eene nacht droogen in eene warme kamer, de hitte tot circa 38°R 
brengen. 
Passage door krijtwater 
Men zet de bak van circa !i tres inhoud aan met: 4.00 Kil os krijt en passeert de stukken 
hier éénmaal door op eene warmte van circa 30° R. Om deze bak steeds op dezelfde 
sterkte te houden, voegt men na elk dubbel stuk bij : 2 litres van onderstaande oplos
sing: 8.00 Kilos Krijt & Ca. 250 litres water. 
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Na de krijtpassage worden de stukken 3 maal gewasschen, gewrongen, opgetrokken 
en gedroogd in eene warme kamer: de hitte tot circa 40° R brengen. 
Verwen 
22 stukken met 18.04 Kilos Garancine D., 5.94 Kilos dito S., 4.40 Kilos Sumak Sic., 
2 112 emmers Ossenbloed 2 112 ° B. Men laat de stukken 30 min. koud loop en, verhit het 
verwbad tot 45° R. in één uur, brengt het in 2 V2 uren aan de kook en laat het nog 1 V2 
uren koken (dus tezamen 4 uren). Na het verwen 2 a 3 maal wasschen, wringen en 
optrekken. 
Aviveren 
Circa 22 draagtonnen water, 8.50 Kilos geer. Soda, 5.50 Kilos Oleïne, Tinzout Oplos
sing No 1. (0. 75 Tinzout, 0.60 geer. Soda, 12.00 water), Tinzout oplossing No 2. (0.85 
opgeloste tin, 12.00 water). 
Men brengt het water aan de kook, voegt de Soda bij, laat circa 10 min. doorkoken, 
vervolgens de Oleïne onder goed omroeren en eindelijk eveneens on er goed omroeren 
eerst de Oplossing No. 1 en dan oplossing No. 2. Men neemt dan circa een kuip vocht 
uit den ketel, vouwt de halve partij stuk voor stuk in den ketel, voegt het uitgenomen 
vocht weer bij, duwt de stukken goed onder water, sluit den ketel en kookt 6 uren. 
Men opent dan den ketel, vult wêer aan met water, duwt de stukken goed onder water 
en kookt nogmaals 6 uren. 
Na de 2de Avivage worden de stukken 2 maal gewasschen 
Chlorpassage 
28 stukken met 13.00 litres Chlor 6° Beaumé 1aa uren koud. De bak wordt na elke 
28 Ps. opnieuw aangezet, 2 maal wasschen, wringen, optrekken en in de winddrooge
rij droogen. Staal No.16 is eene warme kamer gedroogd. 

3 Beschrijving van de roodververij door Felix Driessen 1872 (NTM MT 5-4-34, F 
Driessen, Fabricatieboek). 

Roodververij 
Partij 285, bestaande uit 140 Striks Shirtings; breed 84 cM = 33/1 = 5/4, Factuur No 
182, weegt 168 Ko 

25 Oktober 1872 
Aan de uiteinden van elk stuk worden 3 bandjes gemaakt, ten einde de stukken gemak
kelijk aan elkaar te kunnen knopen. Nadat dit geschied is, worden de goederen een
maal gewasschen en daarna stuk bij stuk in stroppen gebonden. Deze wassching ge
schiedt met het doel om de pap in de stukken losser te maken en er zooveel mogelijk 
uit te verwijderen. 
26 Oktober 
Men vult den ketel voor 3f4 met water, brengt dit bijna aan de kook en lost er 15 kilo 
gecristalliseerde soda in op; daarna werpt men de goederen in stroppen in, doet eerst 
een paklinnen bekleedsel en daarna den deksel er over en sluit dien flink. Men laat nu 
deze loog 6 uur lang kooken. Dan laat men het vuur uitgaan, doet den deksel zoowel 
als het bekleedsel er af, laat er koud water bij loopen, en haalt de goederen er uit. 
28 Oktober 
Nu worden de goederen uit de sodalooggewasschenen krijgen een zoutzuurpassage 
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3/4 °B. Men vult dan passeerbak met water en doet er 5 kilo zoutzuur 0 B bij . Daarna 
gewasschen. Men bindt de goederen hierna weer in stroppen, en gooit ze weer in den 
ketel, die gevuld is voor 3/4 met broei residu van het degraisseren (ook opwasbroei, 
witte broei of smeerbroei genaamd) à 112 ° B. Ook deze loog laat men 6 uur lang koken. 
29 Oktober 
worden de goederen uit de broei gewasschen, gewrongen en gevouwen en op de han
gerij gedroogd. 
30 Oktober 
gingen de goederen van de hangerij naar de Passeermolen, waar zij voor de eerste maal 
gepasseerd worden door de Avance- of drekbroei. Deze bestaat uit: 2 vat = 27 kilo 
Schapendrek, 8 vat = 104 liter Witte broei 2lf2 ° B, 8 vat = 104 liter Potasch water 
2 112 ° B, 14 kilo tournant olie. Dit mengsel wordt aldus dooreengemengd: Men doet 
in de zeef de twee vaten drek, gooit er daarna vat bij vat de broei in en roert gestadig 
om, dan zal de drek fijn gemaakt en meegevoerd worden. Als nu alle broei er bij is en 
niks meer door de zeefloopt, perst men met de handen den drek uit en gooit de over
blijvende vaste stof weg. Dan wordt de zeef omgespoeld met de 8 vat potaschwater, 
roert de vloeistof goed om en doet de olie er bij. De vloeistof is nu geschikt voor het 
gebruik en wordt in de bak van de passeermolen gedaan. Het kan echter gebeuren dat 
men te veel witte broei heeft, wanneer er bijv. geen ruw goed genoeg is, om de broei 
in de ketels te gebruiken, dan neemt men in plaats van de liter potaschwater broei 
en daarom ook in plaats van 14kiloolie 11 à 12. Na deze eerste passage gaan de goede
ren naar de bleek, waar zij één dag op de weide uitgespreid worden, en dus meteen 
droogen. 
2 November 
kwamen de goederen van de bleek terug, zij werden op 
4 November 
op de hangerij gehangen en gedroogd 
5 November 
werden zij afgetrokken en naar de passeermolen gebracht, waar zij de tweede passage 
ondergingen, bestaande in: 8 handvat liter witte broei (2 112 ° B), 6 handvat liter pot
aschwater (2 112 ° B), 14 kilo olie. Na de tweede passage wêer naar de bleek. 
8 November 
kwam de partij van de bleek terug en werd in de droogkamer gehangen en gedroogd 
op 52°, temperatuur waarop die kamers altijd gebracht worden 
9 November 
werd het uit de droogkamer naar de passeermolen gebracht, waar het de derde passage 
ontvangt, bestaande in: 7 handvat liter witte broei (2 112 ° B), 6 dito potaschwater 
(2 112 ° B), 13 kilo olie. Bij de tweede en derde passage kon men ook in plaats van pot
aschwater broei gebruiken, en weer minder olie en wel bij de tweede passage in plaats 
van 14 kilo 11 kilo olie en bij de derde in plaats van 13 10. Na de derde passage gaan 
de goederen naar de winddrogerij. 
13 November 
kwam zij terug en ging 
14 November 
op de droogkamer. Hierna weer naar de passeermolen, waar de partij hare 4de passage 
krijgt bestaande in: enkel potaschwater van 1 à 1112 ° B 
15 November 
ging de partij op de droogkamer en zij kreeg 
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16 November 
de Sde passage weer bestaande in enkel potaschwater 1 à 11h 0 B 
17 November 
weer naar de bleek en daarna 
18 November 
in de hangerij 
20 November 
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Ontving de partij hare 6e passage: weer enkel potaschwater 1° B. Hierna weer in de 
droogkamer. 
21 November 
wordt de partij gedegraisseerd (ontvet) de partij wordt namelijk in eene kuip gedaan, 
die half gevuld is met wate 30° C en waarin 11h kilo soda is opgelost, men trapt er 
de goederen flink in en laat ze 9 uur in liggen, dan worden de goederen er uit gehaald 
en in eene andere kuip, die er naast staat afgespoeld; deze laatste kuip is voor drie kwart 
gevuld met water. De eerste kuip levert broei à 21J2 ° B, die in vaten gedaan wordt en 
in de passages gebruikt wordt, terwijl de tweede kuip broei à 1f2 ° B levert die in de 
ketels gebruikt wordt. Het doel van deze degraissage is om de overvloedige olie uit 
de stukken te trekken; daar die olie anders bij de volgende operatien zou verloren gaan, 
en nutteloos zou zijn, ja zelfs schade zou kunnen veroorzaken. Nadat de partij uit het 
water gehaald is, wordt ze 3 maal gewasschen en gewrongen, na deze bewerking 
22 November 
gaat zij op de hangerij en wordt daarna 
23 November 
gealuind, d.w.z. 3 maal door de aluinmolen gepasseerd, die gevuld is met een mengsel 
aluin en smak, aldus bereid: De aluin wordt afzonderlijk opgelost, en de smak afzon
derlijk afgetrokken. Eerst worden namelijk 70 kilo aluin in den ketel in water opgelost, 
per kilo ongeveer 1 handvat = 13 !it. water gerekend. Wanneer dit gebeurd is, wordt 
de aluin in eene daartoe bestemde ton gedaan, men laat nu de vloeistofbekoelen en 
voegt er dan 1.75 kilo krijt en 12.40 Ko geer. soda bij, daarna vult men de ton tot aan 
den rand met water. De sumac wordt daarna in den ketel gekookt 30 kilo namelijk met 
20 handvaten = liter water. Als deze oplossing koud is, wordt zij op eene zeef gegooid, 
zoodat de uitgekookte sumacblaadjes overblijven en de vloeistefin een ton valt. Voor
dat men nu gaat aluinen, maakt men een mengsel van aluin en sumac van 9:1 dus 9 
handvat aluinoplossing en 1 handvat sumacaftreksel. De aluinoplossing peilt 61f2 ° B, 
terwijl het sumackooksel peilt 3 112 ° B. De aldus bereide hoeveelheden zijn voor 3 par
tijen voldoende. Na het aluinen gaat de partij op de aluinzolder en wordt gedroogd op 
24 November 
werd de partij van den zolder gehaald en gekrijt, d.w.z. door warm water gepasseerd 
waarin gepoederd krijt is. Daartoe vult men de krijtbak met water en verwarmt tot 
op 30 à 40° Ren doet er 41h Ko krijt in en passeert de goederen daardoor. Naast den 
krijtbak staat eene ton, die men met waer vult en waarin men 6 kilo krijt doet. Deze 
dient om den grooten bak aan te vullen. Na het krijten 3 maal wasschen, wringen, vou
wen en op de aluinkamer hangen 
25 November 
werd de partij er afgehaald 
27 November 
werd de partij gevervd. Men verdeelde ze in 5 partijtjes, één voor elke vervbak, elk be
vatte 14 ps dus 28 stuk. Op elk stuk kwam 52lood garancine dus op 28 stuk = 1 verv-
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bak kwam 14,56 Ko garancine. Op elk kilo garancine komt 26lood sumac dus 3,78 
kilo sumac per bak. Verder komen nog op elke bak 2 emmers = 20 liters runderbloed. 
1112 ° B. Men laat de stukken eerst 112 uur loopen zonder stoom dan gedurende 2 112 uur 
altijd in warmte toenemend, en eindelijk gedurende 1112 uur kooken. Na deze bewer
kinng twee maal wasschen, wringen en optrekken 
29 November 
werden de goederen in de roseerketels afgekookt, die gevuld zijn met 3/4 vol heet water. 
Men verdeelt de partij over de twee ketels dus ieder 35 ps. 7,90 kilo gecristalliseerde 
soda per ketel, 5 ko oleïne, 0,4 ko soda en o,6 kotinzout in water opgelost, 5 kilo En
gelsch tin en 15 ko Salpeterzuur en 1,25 ko Salrniac, hiervan 0,55 kilo per ketel. Deze 
stoffen worden in den ketel gedan, goed omgeroerd en daarna de goederen. 
Men laat nu 5 uur kooken, opent dan de ketels, giet er weer water bij en laat nog eens 
3 à 4 uur kooken, dan worden de goederen eruit gehaald, gewasschenen gewrongen. 
Wanneer men zware partijen heeft, die na deze eerste avivage nog niet gelijk van kleur 
zijn worden zij nog eens geaviveerd, en wel met 
1 December 
wordt de partij gechloord. Men verdeelt de partij in 4. elk deel gaat in de Chloorbak. 
De bak is gevuld met water en 7liters chloorkalkoplossingen 5° B. Nu wordt de partij 
gewasschen, gewrongen en wordt op de winddroogerij gedroogd. Wanneer partijen 
te licht zijn worden zij vóór het chicoren door zoutzuur gepasseerd, om de kleur te 
verdonkeren. Goederen die bestemd zijn om bedrukt te worden krijgen geene 
Chloorpasage, maar eene potaschpassage 

Aanmerkingen 
Het goed is na de eerste passage zeer zelfontbrandbaar, dat komt door de gistende ei
genschap van het schapendrek, het is daarom raadzaam, na deze passage zoo voorzich
tig mogelijk om te gaan en het goed vooral 's nachts niet in te groote hoopen te laten 
liggen. 
Op zindelijkheid van werklieden en gereedschappen der Roodververij kan niet genoeg 
gewezen worden, aangezien vlekken, welke zich in het goed vertoonen na de vervope
ratie, meestal aan slordigheid en onattentie moeten worden toegeschreven. 
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APPENDIX 7 

Grondstoffen, produktie, produktiekosten en winst in de roodververij van De 
Heyder 

Tabel 1 Overzicht van de grondstcif.fen, die in de turksroodververij van De Heyder & 
Co in de periode van 1840 (recept van Ael) tot 1879 gebruikt zijn.1 

Grondstoffen '40 '48 '50 '52 '53 '54 '56 '61 '64 '68 '70 '73 '76 '77 '78 '79 

Zemelen + + + + 
Soda 1 + + + + + + + + + + + + 
Potas + + + + + + 
Schapendrek + + + + + + + + + + + + + + + 
Olie + + + + + + + + + + + + + + + + 
Galnoten + + + + + + + 
Divi divi + + 
Sumak + + + + + + + + + + + + + + + + 
Aluin + + + + + + + + + + + + + + + + 
Krijt + + + + + + + + + + + + + + + 
Bloed + + + + + + + + + + + + + + + 
Krap A vignon + + + + + + + 
Zeeuwse krap + + + + + + 
Garancine + + + + + + + 
Alizarine + + 
Groene zeep + + + + + + + 
Witte zeep + + + + + + + 
Tinzout + + + + + + + + + + + + + + + + 
Engels Tin + + + + + + + + + + + + + 
Orleans + 
Salpeterzuur + + + + + + + + + 
Zoutzuur + + + + + + + + + + 
Ammoniakzout + + + + 
Oleïne + + + + + + + + + + 
Chloor + + + + + + + + 
Alcali + + + + + + + 

Totaal aantal 11 15 16 16 17 17 17 17 17 14 14 15 14 14 11 13 

1. GAL LKM inv. 58-62, diverse calculaties; voor 1876 en '77 zie A2, hier is de met garancine 
geverfde partij genomen. 1878 was nieuw procédé en 1879 het verven van een partij garens. 

2. Vanaf 1856 gecristalliseerde soda. 
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Tabel2 Het percentage van de kosten van de belangrijkste grondstoffen in de totale 
kosten per geverfde partij in de periode 1848-1873.1 

Jaren '48 '50 '52 '53 '54 '56 '61 '64 '68 '70 '73 '76 '77 '78 

Totale kosten in f 416 379 379 379 407 407 334 264 323 310 263 218 203 157 

Potas 3 6 5 4 6 -
Olie 8 8 7 9 9 10 13 13 11 10 9 9 11 16 
Galnoten 3 6 7 8 6 5 -
Sumac 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
Aluin 2 2 1 1 1 1 0 
Krap Avignon 16 19 18 20 15 17 
Zeeuwse krap 28 25 25 26 27 30 -

Krap totaal 44 44 43 46 42 47 -
Garancine S2 17 18 23 -
Garancine D 39 38 21 
Garancine totaal - 50 40 56 56 44 38 32 -
Alizarine - 25 
Witte zeep 3 2 2 2 3 -
Tinzout totaal 1 1 3 2 3 1 1 1 
Oleïne 2 2 2 2 2 2 

Tot. grondstof. 67 72 70 75 72 70 69 62 72 71 58 56 53 52 
Overige 3 2 3 3 2 4 6 6 3 3 4 3 4 4 

Generalia3 30 26 27 22 26 26 25 32 25 26 38 44 47 48 
w.o. Lonen4 8 17 12 11 - 10 -

1. GAL LKM inv. 58-62, diverse calculaties. 
2. De toevoeging van een letter aan de garancine had betrekking op de herkomst; in andere ge-

vallen werd zo ook een verschil in kwaliteit aangegeven. 
3. Generaha zijn de lonen, de kosten van de steenkool en overige onkosten zoals gas, belasting, 

vrachten, reparatie, verpakking, verzekering en afschrijving. 
4. In 1850 valt onder de lonen ook de afkoking, ongeveer 5%. 
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Tabel3 Prijsontwikkeling in centen van de belangrijkste grondstifjen per kg, die van 
1848 tot 1879 in de roodververij van De Heyder zijn gebruikt (tenzij anders 
aangegeven).! 

Grondstoffen '48 '50 '52 '53 '54 '56 '57 '58 '61 '64 '68 '70 '73 '76 '77 '79 

Soda 16 112 7 8 112 10 
Potas 40 38 35 35 40 
Schapendrek 4 4 4 4 4 4 
Olie 70 68 55 60 69 72 
Galnoten 70 116 ISO 163 132 102 
Divi divi - 17 112 16 
Sumac 19 18 21 20 22 15 
Aluin 14 1110112 10 10/ 11 
Bloed' 30 30 30 30 30 25 
Krap Avignon 66 78 72 71 59 70 
Zeeuwse krap 56 St 50 4752 112 60 112 
garancine S - 165 135 
garanc. Dl - 145 
alizarine 
groene zeep 35 28 112 28 112 30 33 
witte zeep 66 60 ss ss 70 
tinzout 130 95 80 84 IlO 110 
Eng.rin' - 160 290 190 225 220 
Krijt - 2 112 2 112 2V, 2112 2 
Oleïne SI 47 40 
Steenkool' 80 60 60 60 

1 GAL LKM inv. 58-62, diverse calculaties. 
2 Bloed per emmer. 

6 6 6112 6 9V' 6 5 112 5 

4 4 4 4 3 112 3 4 4 4 4 
78 58 75 70 85 72 62 112 53'12 60 59 

102 124 138 

15 12 14 18 20 l7 25 17 1717112 
11 11 9 9 10 9 10 9 9 8 
25 25 25 25 30 30 30 26 26 
71 69 
66 57 

195 187 
167 175 117 92 

- 150 

128 112 118 104 90 130 120 67 65 56 
240 180 185 146 58 46 188 ? ISO 

2 2 2 2 2 3 3 112 3 3 2 
45 45 45 42 38 y, 37 36 38 

3. Garancine S is garancir\e van Salomonson; Garancine D is in '68 van Neuhaus en daarna D, 
behalve in 1873 garancine M . 

4 Engels tin is in 1868 en 1870 opgelost tin. 
5 Steenkolen per mud. 

Tabel 4 Bedrijfsresultaten van de roodververij van De Heyder van 183 9-1844, in gul
dens tenzij anders vermeld.1 

Aantal Onkosten Kosten verkocht 
Jaar stukken Bewerking per stuk Winst aan NHM 

1839 5200 26.677,06 5,13 18.723,70 
1840 5250 34.780,06 6,62 22.966,98 
1841 6200 35.307,49 5,69 28.562,96 
1842 2650 15.763,81 5,95 10.023,14 25.750 
1843 1939 13.160,95 6,79 4.371,75 16.375 
1844 1150 ±6.900,00 ±6,00 1.805,89 11.715 

1 GAL LKM inv. 1. 
2 In 1844 werd de winst van de roodververij overgeboekt op de rekening van de drukkerij . De 

produktiekosten van datjaar zijn, uitgaande van een schatting vanf6,00 per stuk, berekend 
aan de hand van het aantal bewerkte stukken. 
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Tabel 5 Ontwikkeling van de produktiekosten van de turksroodververij van de Heyder 
& Co in Leiden van 1846 tot 1884.1.2 

Steenkool 
Onkosten (m.Gen.) 
Verfwaren 
Lonen 
Diverse 

Produktiekosten 

Katoendrukkerij 
Katoenen Lijnwaden 
Ongeverfde garens 

Totale kosten 

Opbrengst verkoop 

Winst rek. Roodv. 

Verfprijs per kilo 
Prijs lijnw p.st. 

1846 

147 
775 

1.494 
413 

2.830 

3.206 

6.035 

560 

1,98 
4,17 

1847 1848 

512 355 
1.719 940 
8.829 9.282 
1.907 2.676 

311 98 

13.278 13.351 

98 
3.713 6.686 
4.323 1.348 

21.314 21.483 

22.519 26.262 

- 408 1.448 

2,04 1,94 
4,15 3,81 

1849 1850 1851 

1.160 1.274 1.650 
1.714 1.892 2.294 

14.647 17.372 19.249 
3.138 3.345 3.635 

50 190 135 

20.709 24.073 26.963 

218 398 1.141 
6.584 14.227 19.446 
7.930 9.058 7.585 

35.441 47.756 55.135 

48.103 53.946 76.337 

6.424 7.280 12.171 

1,74 1,63 1,53 
3,84 4,46 4,18 

Deze tabel is samengesteld uit de balansen LKM inv. 372-377 en 392, de grootboeken LKM 
inv. 534-540,Journaals LKM inv. 508-522, Privé-Grootboek LKM inv. 643-645 en Privé
Journaal inv. 646-647 en 590. 

2 De produktiekosten vielen uiteen in de kosten voor steenkool, de onkosten, waaronder ook 
de generalia vielen, de verfwaren en de lonen. In de eerstejaren werd bovendien een post di
verse onderscheiden; niet bekend is, wat hier precies onderviel, maar dit werd al snel in de 
onkosten opgenomen. De produktiekosten in deze tabel hebben dus alleen betrekking op het 
verven. Daarnaast werd een gedeelte van de doeken nog bedrukt; de kosten hiervan was de 
roodververij aan de katoendrukkerij verschuldigd. Bij deze kosten kwam dan nog de prijs van 
de katoen. De Heyder verfde slechts tot 1855 garens turksrood. 

De prijs van een turksrode doek kwam op de volgende wijze tot stand. De verfprijs werd 
bij de kosten van het doek opgeteld, evenals de kosten van andere bewerkingen. Zo kostte 
een doek in 1859 f3.60, het roodvervenf3.36, het met zwart bedrukkenf0.75, wat een kost
prijs vanf7.71 opleverde. Hierover werd een winst van 10% berekend, zodat de factuurprijs 
op f8.48 uitkwam. Of deze prijs werkelijk werd gerealiseerd was afhankelijk van de resulta
ten van de consignatie-zendingen en de aktiviteiten van de handelsagenten. 

De winst werd behaald op de omzet en de verkochte stukken uit de tabel. Het gaat hierbij 
alleen om de winst, die door de roodververij werd behaald en ook als zodanig op de jaarbalans 
werd opgevoerd. De winstofhet verlies van het totale bedrijf werd bepaald door de resultaten 
van de verschillende afdelingen van het bedrijf op te tellen en er bijvoorbeeld de kapitaalrente 
en andere onkosten hier van af te trekken. De winst van de roodververij was niet rechtstreeks 
te berekenen uit het verschil tussen omzet en de totale produktiekosten. Dit kwam omdat er 
bij het opmaken van de balans nog verschillende partijen in bewerking waren of in de maga
zijnen lagen. Ook duurde het geruime tijd voordat de goederen naar Indië waren geëxpor
teerd en verkocht. Hierdoor werd een gedeelte van de winst in een bepaald jaar behaald op 
stukken, die het jaar daarvoor al waren geproduceerd. 
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tabel 5 (vervolg) 

1852 1853 1854 1855 1856 1857 

Steenkool 1.850 3.083 4.216 4.779 6.386 7.342 
Onkosten (m.Gen.) 2.193 2.921 3.502 3.483 4.143 5.104 
Verfwaren 22.685 28.828 36.695 36.727 47.629 61.646 
Lonen 3.942 4.199 5.128 5.461 5.780 6.761 
Diverse 145 500 360 

Produktiekosten 30.815 39.531 49.901 50.450 63.938 80.853 

Katoendrukkerij 560 1.536 1.234 717 1.509 1737 
Katoenen Lijnwaden 20.416 27.731 39.440 40.356 66.144 90.154 
Ongeverfde garens 7.093 8.590 9.555 6.444 

Totale kosten 58.884 77.388 100.130 97.967 131.591 172.744 

Opbrengst verkoop 73.608 83.246 122.467 99.955 173.246 151.464 

Winst rek. Roodv. 10.072 10.438 17.535 15.606 28.204 16.585 

Verfprijs per kilo 1,72 1,80 1,64 
Verk.prijs p.stuk 9,34 9,77 
Prijs lijnw. p.st. 4,15 4,33 4,22 3,83 3 ,99 4,42 
Winst per stuk 1,52 1,07 
Prod.kosten p.st. 3,83 4,28 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 

Steenkool 6.716 6.632 7.775 8.532 7.019 4.520 
Onkosten (m.Gen.) 5.105 5.236 7.097 7.329 6.509 8.366 
Verfwaren 48.652 54.018 69.393 76.370 50.698 56.975 
Lonen 7.098 7.225 8.029 8.337 5.456 7.481 

Produktiekosten 67.571 73.110 92.294 100.568 69.682 77.344 

Katoendrukkerij 4.439 3.186 6.021 9.958 1.567 4.860 
Katoenen Lijnwaden 86.664 91.684 125.797 136.615 134.112 206.927 

Totale kosten 158.674 167.980 224.112 247.141 205.361 289.131 

Opbrengst verkoop 183. 103 217.663 244 .761 307.395 174.1 51 335.672 
Aantal stukken 18.170 23.102 25.053 31.625 18.388 32.426 

Winst rek. Roodv. 28.052 38.107 41.638 22.483 15.135 55.646 

Verk. prijs p.st . 10,10 9,42 9,77 9,72 9,47 10,35 
Prijs lijnw. p.st. 4,31 4,38 4,43 4,66 5,13 6,18 
Winst p.st . 1,54 1,65 1,66 0,71 0,82 1,72 
Prod. kost. p.st. 4,25 3 ,39 3,68 4,35 3,52 2,45 
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tabel 5 (vervolg) 

1864 1865 1866 1867 1868 1869 

Steenkool 4.368 4.292 7.000 7.875 7.990 6.400 
Onkosten 8.149 7.758 10.229 11.505 11.588 9.422 
Verfwaren 53.836 48.155 60.985 78.125 78.776 67.092 
Lonen 8.122 8.406 9.127 10.291 10.458 8.813 

Produktiekosten 74.475 68.611 87.341 107.796 108.812 91.727 

Katoendrukkerij 9.489 13.624 10.266 9.536 7.599 5.346 
Katoenen Lijnwaden 218.448 180.037 220.571 201.039 166.324 137.622 

Totale kosten 302.412 262.272 318.178 318.371 282.735 234.695 

Opbrengst verkoop 284.560 319.235 375.311 396.492 394.851 237.549 
Verkocht stukken 26.865 35.062 38.906 45.744 

Winst rek. Roodv. 23.279 15.354 62.297 70.091 75.253 31.828 

Verk. prijs p.st. 10,59 9,10 9,65 8,67 
Prijs lijnw. p.st. 6,70 5,80 5,39 4,37 
Winst per stuk 0,87 0,44 1,60 1,53 1,42 0,96 
Prod. kost p.st. 3,02 2,86 2,66 2,77 

1870 1871 1872 1873 1874 1875 

Steenkool 10.940 4.400 9.600 10.965 10.280 
Onkosten 15.871 5.659 9.899 15.346 16.244 
Verfwaren 105.558 43.112 59.100 77.006 86.868 
Lonen 10.725 6.346 7.987 9.605 11.161 12.244 

Produktiekosten 143.094 59.517 86.586 114.478 125.636 

Katoendrukkerij 8.038 7.032 5.405 14.854 20.236 
Katoenen Lijnwaden 207.416 70.422 145.749 189.631 194.454 

Totale kosten 358.548 136.971 237.740 318.963 340.326 

Opbrengst verkoop 320.161 
Verkocht stukken 56.733 52.349 59.913 56.505 

Winst rek. Roodv. 48.433 34.565 49.364 64 .587 60.075 27.979 

Verk.prijs p.st. 5,66 
Prijs lijnw.p.st. 2,91 
Winst per stuk 0,85 1,23 1,00 0,50 
Prod. kost. p.st. 2,26 
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tabel 5 (vervolg) 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 

Steenkool 8.120 6.720 6.384 1.181 2.040 2.938 
Onkosten 15.583 13.742 14.177 4.953 3.223 7.908 
Verfwaren 52.592 40.511 40.617 13.697 10.085 24.039 
Lonen 11.490 11.196 11.308 7.007 4.677 

Produktiekosten 87.785 62.092 72.486 26.838 20.025 

Katoendrukkerij 25.101 34.443 16.309 6.946 6.759 12.333 
Katoenen Lijnwaden 163.222 144.096 141.403 50.003 50.219 109.367 

Totale kosten 276.108 240.631 230.198 83.787, 77.003 

Opbrengst verkoop 336.934 244.668 240.451 134.020 9 1.643 162.325 
Aantal stukken 64.489 49.076 54.154 31.845 19.554 40.114 

Winst rek. Roodv. 37.648 13.832 -12.986 9.295 5.248 9.265 

Verk.prijs. p. st. 5,22 4,99 4.44 4,21 4,67 4,05 
Prijs lijnw. p.st. 2,62 2,62 2,49 2,52 2,65 2,35 
Winst per stuk 0,58 0,28 -0,24 0,29 0,27 0,23 
Prod. kost. p.st. 2,02 2,09 2,19 1,40 1,75 1,47 

1882 1883 1884 

Steenkool 3.700 3.000 
Onkosten 9.283 6.200 
Verfwaren 33.760 20.409 
Lonen 

Produktiekosten 

Katoendrukkerij 18.315 18.655 
Katoenen Lijnwaden 128.115 82.360 -49.174 

Totale kosten 

Opbrengst verkoop 230.143 159.118 
Aantal stukken 57.824 40.014 

Winst rek. Roodv. 21.620 6.940 

Verk.prijs.p.st. 3,98 3,98 
Prijs lijnw. p.st. 2,35 2,26 
Winst per stuk 0,37 0,17 
Prod.kost. p.st. 1,26 1,55 
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Tabel 6 Aandeel van de verschillende kostenposten in de produktiekosten van de rood-
ververij van de Heyder in percenten, berekend uit tabel 5. 

Jaar Steenkool Onkosten Verfwaren Lonen Diverse 

1846 5 27 53 15 
1847 4 13 67 14 2 
1848 3 7 69 20 
1849 6 8 71 15 
1850 5 8 72 14 
1851 6 9 71 13 
1852 6 7 74 13 
1853 8 7 73 11 
1854 8 7 74 10 
1855 9 7 73 11 
1856 10 7 74 9 
1857 9 6 76 9 
1858 10 8 72 10 
1859 9 7 74 10 
1860 8 8 75 9 
1861 9 7 76 8 
1862 10 9 73 8 
1863 6 11 74 9 
1864 6 11 72 11 
1865 6 11 71 12 
1866 8 12 70 10 
1867 7 11 73 9 
1868 7 11 72 10 
1869 7 10 73 10 
1870 8 11 74 7 
1871 7 10 72 11 
1872 11 12 68 9 
1874 10 13 67 10 
1875 8 13 69 10 
1876 9 18 60 13 
1877 9 19 56 16 
1878 9 20 56 15 
1879 4 19 51 26 
1880 10 16 50 24 



324 GEERT VERBONG 

APPENDIX 8 

Gegevens over de turksroodververij van Carp in Helmond 

Tabel 1 Verloop van het aantal werknemers bij de Helmonds turksroodververijen Kau-
len, Carp en Swinkels in de periode 1871-1914; M =mannen, V= vrouwen, 
J =jongens en Me= meisjes.• 

Ka uien Carp Swinkels 
Jaar M V J Me M V J Me M V J Me 

1871 36 10 32 5 25 2 2 

1876 48 2 8 35 2 3 34 6 8 
1877 42 2 8 41 1 42 6 
1878 42 2 5 38 1 42 1 
1879 16 5 34 1 4 42 6 
1880 24 5 27 7 39 5 3 
1881 24 5 27 3 49 6 3 
1882 24 5 27 7 49 6 3 
1883 24 5 27 7 50 6 3 I 
1884 20 36 2 5 47 7 7 8 
1885 25 2 4 36 2 5 49 4 7 10 
1886 25 2 4 36 2 5 45 7 7 8 

1889 23 3 35 5 6 49 10 7 3 
1890 23 I 3 33 5 6 49 10 7 3 
1891 23 1 3 33 5 6 49 10 7 3 
1892 23 1 3 33 5 6 49 10 7 3 
1893 44 58 7 17 27 5 67 1 55 
1894 49 63 9 19 29 7 74 4 2 62 
1895 49 63 9 19 27 7 74 2 62 
1896 49 65 10 19 29 6 74 2 62 
1897 57 13 5 11 28 6 87 27 2 27 
1898 55 11 5 11 31 5 91 29 6 29 
1899 48 6 4 5 35 6 96 34 6 38 
1900 50 7 4 4 36 6 100 35 40 12 
1901 51 7 5 7 25 5 79 41 3 24 
1902 51 7 5 7 25 5 79 41 3 24 
1903 50 6 5 7 23 2 68 37 3 17 
1904 49 6 7 8 22 4 60 IS I 
1905 49 6 8 9 22 4 60 15 1 
1906 49 6 8 9 23 10 3 8 65 17 3 6 
1907 73 43 17 58 15 8 60 23 5 23 
1908 73 43 17 SI 14 5 71 30 4 36 
1909 73 43 17 SI 14 5 71 30 4 36 
1910 70 33 10 69 25 1 10 59 28 3 26 
1911 (Raymakers) 82 29 6 25 64 29 2 9 
1912 99 48 5 25 63 25 5 13 
1913 102 37 5 24 64 22 5 16 

1 GAH, Gemeenteverslagen 1871-1914. 
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Tabel2 Overzicht van de in de roodververij van Carp gebruikte kleurstciffen 1884-
1909.1 

Kleurstoffen 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 

Quercitron + + + + + + + + + + + + + 
Cachou + + + + + + + + + + + + + 
Alizarine + + + + + + + + + + + + + 
Alizar.Marron + + + + + + + + + 
Alizar.Oranje + 
Koperrood + + + + + + + + + + 
Congo + 
Campêche-hout + + + + + + + 
Geelhout + + + + + + + + + 
Cu reuma + + + + + + 
Chroomz.kali + + + + + + + + + 
Chrysamine + + + + + + + + + 
Flavine + + + + + 
Indigo + + + + + + + + 
Indoïnblau BB + + 
Indanilblau R + 
Christ.echtbl. + 
Rhodamine + + + 
Orlean + + 

Tabel 2 (vervolg) 

Kleurstoffen 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 

Quercitron + + + 
Cachou + + + 
Alizarine + + + + + + + + + + + + + 
Alizar.Marron + 
Alizar.Oranje 
Koperrood + + + + + 
Congo 
Campêche-hout 
Geelhout + + + 
Cu reuma 
Chroornz.kali + + + 
Chrysamine + + + + + + + + + + + + + 
Flavine 
Indigo + + + 
lndoïnblau BB 
Indanilblau R 
Christ.echtbl. 
Rhodamine 
Orlean 

GAH Archief Carp inv. 76 en 77, Balansen. 
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Tabel3 Overige chemicaliën gebruikt bij Carp in de periode 1884-1909.1 

Grondstoffen 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 

Tournant olie + + + + + + + + + + + + + 
Rood-olie 50% + + + + + + + + + + + 
Potas + + + + + + + + + + + + + 
Alcali + + + + + + + + + + + 
Soda ammoniak + + 
Soda gecrist. + + + + + + + 
Aluin2 + + + + + + + + + + + + + 
Krijt + + + + + + + + + + + + + 
Tannine + + + + + + + + + + + + 
Divi-divi + + + + + + + + + + 
Sumac + + + + + + + + + + + + + 
Zeep3 + + + + + + + + + + + + + 
Tinzout + + + + + + 
Tinzure Natron + + + + + + + + + 
Schapenmest + + + + + + + + + + 
Albumine + + 
Zwavelz.Magn. + + + + + + + + 
Zwavelzuur + + + + + + + + + + 
Zoutzuur + + + + + + + + + 
Azijnzuur + + + + + + + + 
Houtzuur + + + + + + + 
Salpeterzuur + + + 
Glycerine + + + + 
Ammonia + + + + + + + 
Alcalialurnin. + + + + + + + + + 
Acali-ammoniak + 
Antimoonzout + + + + 
Phosphor Natr. + + + + + + + 
Goudglit + + + + + + + + + 
Loodsuiker + + + + + + + + + 
Salpeterz.lood + + + + + + + + 
Chloorkalk + + + 
Chloormagnes. + + + + + + + 
Glauberzout + + + 
Kopervitriool + + + 
Anilinezout + + + 
Aniline olie + + + 

1 GAH Archief Carp inv. 76 en 77, Balansen. 
2 Aluin is zowel zwavelzure toonaarde als gecristalliseerde aluin. 
3 Zeep is tot 1894 marseillaanse zeep, daarna groene zeep. 
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tabel 3 (vervolg) 

Grondstoffen 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 

Tournant olie + + + + + 
Rood-olie 50% + + + + + + + + + + + + + 
Ricinusolie + + + 
Potas + + + + + + 
Alcali + 
Soda ammoniak + + + + + + + + + + + + 
Soda gecrist. + + + + + + + + + + 
Aluin + + + + + + + + + + + + + 
Krijt + + + + + + + + + + + + 
Tannine + + + + + + + + + + + + + 
Divi-divi 
Sumac + + + + 
Zeep + + + + + + + + + + + + + 
Tinzout + + + + + 
Tinzure Natron + + + + + + + + + + + 
Schapenmest 
Albumine 
Zwavelz.Magn. 
Zwavelzuur + + + + + + + + + + + + 
Zoutzuur + + 
Azijnzuur + + + + + + + + + + + + + 
Houtzuur + + 
Salpeterzuur 
Glycerine + 
Ammonia + + + + 
Alcali-alurnin. + + + + + + + + + + + + + 
Alcali-ammon. 
Antimoonzout + 
Phosphor Natr. 
Goudglit + + 
Loodsuiker + + + + 
Salpeterz.lood 
Chloorkalk + 
Chloormagnes. + + + + + + + + + + + 
Glauberzout + + + + + + + + 
Kopervitriool + 
Anilinezout 
Aniline olie + 
Dextrine + + + + + + + + + + + 
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Tabel 4 Aantal geverfde partijen en het aandeel van de kosten aan verfstqffen per geverf-
de partij in de periode 1899-1909 bij Carp.1 

Jaar aantal part. kosten per partij Alizarine2 % Roodolie3 % 

1899 475 20.473 42,25 8.520 41 6.100 30 
1900 456 17.203 37,75 11.345 66 4.781 28 
1901 460 19.157 41,75 4.549 24 5.499 29 
1902 400 19.115 47,75 8.505 44 4.701 25 
1903 308 13.926 45,25 6.755 49 3.663 26 
1904 234 10.242 43,75 5.526 54 2.364 23 
1905 502 112 22.507 44,79 10.021 45 5.768 26 
1906 7081f4 36.671 51,77 15.579 42 9.543 26 
1907 1003 112 52.226 52,04 19.919 38 2.273 4 
1908 988 52.317 53,37 21.568 41 476 1 
1909 1282 49.417 37,54 

1 GAH Archief Carp inv. 773. 
2 Het is niet zeker of hier alleen de roodgeverfde partijen bedoeld zijn. De lijst met overige in-

grediënten wijst hier wel op. 
3 In 1907 en 1908 gebruikt aan ricinusolie resp. 13.090 en 11.487. 

5 Beschrijving van het produktieproces bij de firma Carp in 1910.1 

Turksch Rood Procédé 

Afkook Afgekookt wordt a met ± 1500L uitloogresten of b met 20 kg soda + 2 kg 
caustiqe soda, voor 2 partijen à ± 720 Ibs, gedurende 5 uur onder 1112 atm. druk. 

Wasschenen centrif Nadat flink gewasschen is en hard gecentrifugeerd, wordt tot paren 
gemaakt en gepasseerd. 

1e passage Per 720 Ibs: ZOOL olie, afkomstig van 50 kg Ricinusolie en 8 113 kg KzS04 
tot Turksch Roodolie bereid 

23L Potasch op!. à 35° Bé 
lOOL resten uit passerbakken van te passage 
67L uitloog 

390L verwarmen tot 40° C 
Getwijnde garens, vooral haakgarens, nemen minder olie op dan eendraads garen, 
zoodat voor eerstgenoemde de olie met minder uitloog moet aangelengd worden. 
Na het passeeren blijft ±SOL in de passeerkuip terug, welk kwantum verbruikt wordt, 
wanneer het garen na overnacht gestaan te hebben, opnieuw gepasseerd wordt. 

Drogen Nadat het garen aldus 2x gepasseerd is, wordt het aangeschud op 1 stok, opge
maakt op aangewarmde kamer ( ± 30°C) en gedroogd bij hoogstens 65°-75°C, liefst 
binnen de 12 uur afgehaald, afgeklankt met paren en bijgedragen naar de passeer
machine. 
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2e passage. 23 L Potasch op!. à 35° Bé 
100 L resten uit de passeerbakken van 2e pass. 
427 L uitloog 
550 L verwarmen tot 40°C. 

329 

De voor binnenland bestemde garens, en ook wel sommige voor export, krijgen bij 
de 2e passage nog 1/5 van de Roodolie, die voor de 1e pass. benoodigd is. Genoemde 
hoeveelheid van 550L wordt verminderd, in hetzelfde geval als bij de 1e passage, soms 
zelfs tot 450L 

Drogen Vervolgens na minstens een uur of vijf gestaan te hebben, aanschudden op 2 
stokken, en verder als na 1e passage 

Je passage 9L potaschopl. à 35° Bé 
lOOL resten van 3e passage 
441 L uitloog 
550L verwarmen tot 40° C. 

Drogen als bij 2e passage 

4e passage als bij 3e passage, alleen zonder potasch 

Drogen als bij 3e passage met dien verstande, dat vóór het aanschudden vooraf opge
klopt en uitgeslagen wordt. Het afklanken geschiedt nu in halven met ronde koppen. 

Uitloogen Het 4x gepasseerde en gedroogde garen steekt men in water gedurende 1 uur 
bij 30°C, waarna het gecentrifugeerd wordt (niet in bak laten liggen) . Te los centrifu
geeren zou aanleiding geven tot ongefixeerdelakvorming, die met het aviveeren loslaat. 

Verven Het meest egaal verft men op de krapketel per 120 Ibs. Geverfd wordt ± 113 uur 
koud, in 112 uur tot 50° C, daarna in 112 uur tot koken brengen, dan Y2 uur bij kook
punt; opgooien; nakrijten zonder stoom gedurende 113 uur. 

Wasschen en aviveren Na het krappen wasschen en 2 à 3x maal aviveeren zonder druk 
gedurende 1112 uur ( ... ?), Rood voor Makasar, Singapore, Bangkok wordt niet geavi
veerd, en evenmin bezwaard Rood. Tusschen de avivages telkens wasschen en na de 
3e avivage 2x wasschen. Afschuimen is nodig voor de 2e en de 3e avivage. 

Zeepen Na het aviveeren zeept men per ± 240 Ibs gedurende 112 uur bij 50° C (versch 
bad 1 kg, oud bad 2 kg). 

Sterken Desverlangd wordt het geaviveerd garen gesterkt ( 2 à 3 kg stijfsel per 100 Ibs, 
met 1L Roodolie) . 

Bezwaren Desverlangd wordt het gekrapte garen bezwaard met MgCh opl. + BaCh. 

Winddroog Nadat het garen de vereischte bewerkingen heeft ondergaan, droogt men 
het, en hangt het vervolgens op de winddroog. 

GAH Archief Carp inv. 773. 
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6 Octrooi van de firma Bayer, in 1911 door Carp gekocht.1 

Zum Färben von pflanzlichen Fasern mit Oxyanthrachinon bezw. deren Derivaten. 

Das bisher geübte Verfahren zum Färben der pflanzlichen Faser mit Alizarin ... besteht 
in Allgemeinen aus 3 getrennten Operationen: 
1. Oelen der Faser 
2. Fixieren eines Metallbeize auf der Faser. 
3. Fixieren und Entwickeln des Farbstoffes auf der vorgebeizte iFaser durch Ausfar-

ben welchen in vielen Fällen noch ein Dämpfen felgen muss. 
Es sind bereits Verfahren bekannt geworden, nach welchen es durch Anwendung von 
Schwefligsauren Salzen der üblichen Metallbeize ermöglicht wird, den Beiz- und Fär
beprozess in einer Operatien zu vereinigen. 
Wie nun gefunden wurde, ist die Möglichkeit das Beizen und Färben der pflanzlichen 
Faser in einem Bad zu vereinigen, nicht nur auf die Anwendung von Sulfiten be
schränkt, sondern dies er vereinfachte Färbeprozess lässt si eh auch sehr leicht und sehr 
varteilhaft ausfûhren, wenn man dem Farbebade, welche den Farbstoff und die Beize 
enthält, andere Salze*, wie z.b. NaCl, Na2S04, KCI, NH4CI, K2S04 u.s.w. zusetzt. 
Zur erreichung eines brauchbaren und vollwertigen Resultates ist es erforderlich nicht 
zu geringe Mengen des Salzes anzuwenden. So erzielt man beim Gebrauch von Salzen 
in Mengen welche den in der Patentschrift 128977 verwandten Quantitäten an Sulfi
ten entsprechen noch kein erheblichen Resultat, es ist vielmehr vcrteilhaft mindestens 
einprozentige Salzlösungen zu verwenden. Dass durch Anwendung dieser Salz
mengen noch ein weiteren Effekt erzielt wird, geht daraus hervor, dass, wenn man 
dem mit Sulfiten angesetzten bekannten Färbebade noch die nötige Salzungen zufûgt, 
man das Resultat durch diesem Zusatz noch verbessern kann. 
Ein weiteres Vorteil des vcrliegenden Verfahrens besteht noch darin, dass sich eine 
klare Färbeflotte bildet, während da, wo nicht die bezeichneten Salzmengen zur An
wendung kommenstets ein Teil des Farbstoffes als unlöslicher Farblack sich ausschei
det, das Färbebad trübt und die Apparate anschmutzt und so wenig schöne und mager 
Ausfarbungen liefert! 
Man erzielt nach dem neuen Verfahren sehr schöne klare Ausfarbung, welche den nach 
den bisher üblichen Methoden erzielten anKlarheit und Schönheit mindestens eben
bürtig sind. Zudem ist es nach dem varliegenden Verfahren nicht, wie z.b. bei den so
genannten "Neurotverfahren" notwendig nach dem Färben die Nuance durch Dämp
fen erst vollständig zu entwickeln. 

GAH Archief Carp inv. 773, octrooi DRP 229457. 
* Selbstverständlich ist das Salz so zu wählen, dass es nicht rnit angewandten Baizen in Reak

tion tritt oder deren Wirkung beeinträchtigt. 
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APPENDIX 9 

Afname van gedrukte katoen door de NHM in kisten (K) en guldens in de pe
riode 1834-1860.1 

De Heyder Wilson Sillevoldt Sutorius2 Overige-l Totaal 
Jaar K f K f K f K f K f K f 

1834 269 
1835 556 
1836 727 
1837 740 
1838 865 
1839 1520 
1840 1625 
1841 507 258.000 
1842 69 56.246 248 122.088 11.200 32.168 387 221.702 
1843 80 57.246 111 50.129 11.823 23.063 249 142.980 
1844 28 17.383 36 16.129 5.784 1.072 17.091 115 58.227 
1845 100 46.000 60 32.974 36 16.502 5 2.535 138 60.685 339 158.695 
1846 495 229.193 
1847 130 57.965 40 19.524 38 16.604 53 23.533 228 103.259 
1848 265 106.845 120 48.072 50 22.100 155 53.598 590 230.615 
1849 195 78.289 220 79.957 40 16.315 25 9.213 76 26.010 556 209.784 
1850 135 55.212 170 67.593 69 24.283 30 12.270 44 16.682 448 176.035 
1851 182 76.162 164 61.763 69 24.167 31 13.172 446 175.264 
1852 87 35.696 49 17.326 66 24.626 50 18.785 252 96.432 
1853 96 45.738 139 50.472 79 30.802 53 23.789 367 150.800 
1855 297 116.468 
1856 493 227.357 
1857 679 238.981 
1858 571 230.925 
1859 784 341.790 
1860 1258 485.243 
1861 1846 674.627 

1834-1841, Griffiths, Retardation, 154; 1842-1861, ARA NHM, Bijlagen bij de jaarrede van 
de president, 1842 bijlage Q, 1843 P, 1844 V, 1845 Q, 1846jaarrede, 1847 bijlage S, 1848 
18, 1849 W, 1850 0 , 1851 Q, 1852 0, 1853 U, 1855 L, 1856 P, 1857 G, 1858 K, 1859 H, 
1860 I en 1861 L. 

2 Sutorius & Co is in 1846 overgenomen door P.F. van Vlissingen & Co. 
3 De rubriek overige producenten bestaat uit: 

- P.G. Bormeester uit Amsterdam: 1842 t/m 1848 
- M.C. ten Sande, Leiden: 1842 t/m 1844 
- Prévinaire: 1845 (95 kisten), 1848 (100 kisten) en 1853 (15k.) 
- Zehender Traus, Oldenzaal: 1847 t/m 1849 en 1852-1853. 
- Resius & Calvelage, Amsterdam: 1848 t/m 1851 
- Telkamp & Co, Nieuwer-Amstel: 1848 t/m 1851 
- Hogenbosch, Amsterdam: 1848/1849 en 1852/53 
- J. ten Cate, Amsterdam: 1853 
- Imhoof & Co, Wintherthur: 1853 
- Thelling & Co, Winterthur: 1853 
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APPENDIX 10 

De kostenstruktuur en de produktie bij Van Vlissingen & Co in guldens van 1852-
1861.1 

1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 

Calicots 
Verfwaren 
Arbeidsloon 
Onkosten 
Brandstof 

Totaal onkosten 

66.464 87.905 
43 .477 53.292 
26.409 31.84 7 
11.435 15.558 
2.005 3.344 

149.790 191.946 

159.396 210.450 

118.116 147.000 178.737 180.694 [176.112 229.708 264.464 
71.932 87.369 107.363 97.872 85.953 100.142 118804 
42.365 48.858 55.218 51.666. 44.533 57.920 72.898 
10.400 12.110 17.834 10.147 11.826 17. 106 19.733 
5. 950 6.400 6.420 5.817 6.04 7 7.354 8.517 

248.763 301 .737 365.572 346.196 324.471 412.230 484.416 

351.906 405.468 398.994 373.050 474.343 563.294 
5.200 6.390 7.218 9.394 10.185 10.467 t 1.068 

Vcrkocht 
lntrest2 

Winst 9.631 18.745 23.697 39.863 43.784 38.336 29.607' 29.1326 43.9867 64.4908 

Produktie in aantallen en guldens 

Binnenland aantal 
idem waarde 

Oost-Indië aantal 
idem waarde 

Totaal aanbl 
Blauwgeverfd aantal' 
Rood- of andere kleur 

21.772 23.021 21.709 23.067 22.128 22.752 
143.788 173.613 162.989 175.747 171.200 163.020 

19.55 21.934 21.957 19.667 29.878 39.432 
208.118 231.855 236.005 197.303 303.143 400.274 

41 .327 44.955 43.666 42.734 52.006 62.184 
29.637 29.524 33.261 26.914 33.457 43.578 
24.980 27.071 26.279 27.081 23.736 22.196 

1. ArchiefVlisco, P. F. Van Vlissingen (2), Onkostenboek 1852-1861,twee delen. Van Vlissingen 
geeft zowel de gecalculeerde als de gerealiseerde cijfers; in deze tabel staan tenzij anders ver
meld alleen de gerealiseerde cijfers. 

2. In 1852 en 1853 zijn de onkosten en intrest nog samengenomen. 
3. De blauwververij en de roodververij vormen een afzonderlijk onderdeel van het totale pro

duktieproces. De aantallen geverfde stukken dienen niet bij de stukken voor de indische of 
binnenlandse markt te worden opgeteld; het kan zijn dat bijv. een stuk voor de Indische markt 
zowel rood als blauw geverfd is en daardoor drie keer in de tabel voorkomt. 

5. Winst berekend op basis van gecalculeerde i.p.v. werkelijke kostenf369.401. 
6. Idem; gecalculeerde kosten f343.929. 
7. Idem; gecalculeerde kosten f 430.223. De winst omvat ook apprêteerloon à f 1.279, 76. 
8. Idem; gecalculeerde kosten f503. 730. De winst omvat nog f 1.135 voor het apprêteren en 

f2.621 voor de levering van blauw indigowater aan Ramaer te Helmond. De winst t/mjuli 
1862 bedroegf 46.840. 
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APPENDIX 11 

Ontwikkeling van kosten en produktie van de katoendrukkerij van De Hey-
der & Co vanaf 1846 

Tabel 1 Produktie van de drukkerij van De Heyder in aantal gedrukte stukkken in de 
periode 1846-1924.1 

Rouleaux Perrotine Handdruk Wasdruk- Totaal 
Jaar Machine 

1846 887 4.158 5.045 
1847 1.871 11.986 13.857 
1848 6.473 18.974 25.447 
1849 5.047 18.578 12.269 35.894 
1850 8.291 18.564 13.248 40.103 
1851 2.856 14.463 17.173 34.492 
1852 4.910 15.694 21.977 42.581 
1853 3.276 18.184 27.122 48.582 
1854 5.630 17.470 25.334 48.434 
1862 301 28.374 28.675 
1863 10.735 49.542 60.277 
1864 26.258 43.238 69.496 
1865 45.578 13.328 44.896 103.802 
1866 74.911 17.506 56.257 148.674 
1867 85.591 17.298 54.628 1.645 159.162 
1868 42.142 2.913 47.955 1.273 94.283 
1869 25.361 4.422 31.043 96 60.922 
1870 30.344 8.528 37.266 76.138 
1871 45.204 4.614 35.770 85.588 
1872 55.561 10.385 46.988 112.934 
1873 58.541 16.064 63.243 464 138.312 
1874 54.427 17.111 66.446 137.984 
1875 68.246 19.106 77.131 364 164.847 
1876 71.776 22.124 82.725 311 176.936 
1877 60.806 29.945 70.427 161.178 
1878 35.342 12.529 56.683 104.554 
1879 47.461 4.237 46.890 98.588 
1880 44.208 13.614 48.005 105.827 
1881 56.042 15.932 64.770 136.337 
1882 76.189 14.286 75.103 189.2092 

1883 76.945 13.050 88.488 195.589 
1884 69.497 19.173 61.358 170.417 
1885 73.737 8.908 28.120 165.547 
1886 83.049 4.110 27.634 127.208 
1887 78.941 5.950 27.641 136.971 
1888 39.620 4.680 36.017 107.686 



334 GEERT VERBONG 

tabel 1 (vervolg) 

Jaar Rouleaux Perrotine Handdruk Totaal Dekens3 

1889 49.603 7.807 55.135 140.69 
1890 65.374 11.162 69.539 174.429 
1891 70.052 12.014 81.166 190.972 
1892 61.636 11.502 82.902 178.322 
1893 64.866 8.232 82.961 176.225 
1894 76.390 8.817 74.500 190.874 
1895 60.770 14.622 83.096 188.176 
1896 60.100 20.751 96.641 197.717 
1899 70.635 26.517 86.506 217.002 
1900 89.702 31.178 103.051 258.146 
1901 73.964 47.419 90.880 247.960 
1902 78.712 42.600 83.738 227.400 
1903 86.690 43.578 83.438 245.622 
1904 78.346 32.679 80.546 221.483 8.680 
1905 104.054 37.958 86.668 261.854 8.100 
1906 104.536 44.926 83.107 265.395 7.107 
1907 97.282 35.894 90.775 260.804 11.440 
1908 66.317 42.950 86.392 232.776 34.000 
1909 90.600 46.124 76.245 249.584 48.860 
1910 68.668 48.480 85.261 226.122 37.142 
1911 83.974 48.763 81.178 241.107 43.809 
1912 54.798 19.976 41.875 135.700 21.655 
1912/13 107.244 31.44 7 86.199 250.510 64.588 
1913/14 98.940 28.370 87.600 233.404 76.162 
1914/15 57.422 17.028 59.247 142.165 39.042 
1915/16 91 .393 37.761 61.807 201.044 15.929 
1916/17 68.727 31.624 43.402 171.286 17.950 
1917/18 105.774 8.829 20.214 144.796 2.784 
1918/19 70.280 7.413 7.249 88.659 1.149 
1919/20 61.139 13.307 12.910 90.253 19.840 
1920/21 55.859 17.398 13.865 89.872 13.859 
1921/22 40.817 4.232 7.302 74.165 18.450 
1922/23 28.886 11.389 8.911 84.442 30.415 
1923/24 23.000 14.938 8.972 60.301 8.564 

1. GAL LKM inv. 1 diverse staten; vanaf 1889 uit LKM inv.Sl-53, opgaven voor de vergadering 
van commissarissen. Alle cijfers naar opgave van De Heyder/LKM. 

2. Inclusief produktie van de ververij; vanaf 1884 ook de produktie van de roodververij. 
3. Dekens gedrukt in loondruk; deze vallen niet onder het totaal. 
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Tabel2 Ontwikkeling van de produktiekosten en van de omzet van de katoendrukkerij 
in guldens.1 

Produktiekosten 1846 1847 1848 1849 1850 1851 

Steenkool 2.614 6.388 8.529 9.998 8.681 7.780 
Onkosten 1.525 5.112 10.171 11.037 13.768 13.266 
Verfwaren 6.763 21.799 40.759 70.369 86.304 78.861 
Generale daglonen 4.754 6.845 6.849 6.944 6.826 7.017 
Lonen katoendruk. 3.371 11.014 14.962 19.604 20.553 18.619 
Lon. handdrukkerij 2.671 7.194 9.832 13.067 13.566 15.041 
Diverse 2.462 1.520 2.468 3.088 4.640 4.331 

Tot. Pred.kosten 24.160 59.872 93.570 134.107 154.338 144.915 
Prod.kosten p.st. 4,79 4,32 3,68 3,73 3,85 4,20 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 35.709 75.186 212.190 253.025 331.200 325.517 

idem per stuk 8,78 8,26 7,66 7,67 8,07 8,65 
Winst Katoendruk. 2.110 3.363 27.118 43.544 31.651 33.734 

Produktiekosten 1852 1853 1854 1855 1856 1857 

Steenkool 9.762 8.629 14.294 17.977 17.875 14.873 
Onkosten 17.299 17.652 25.208 16.219 19.864 24.348 
Verfwaren 80.845 83.195 81.888 89.198 98.049 111.345 
Generale daglonen 7.567 7.358 7.469 7.626 7.455 7.883 
Lonen katoendruk. 18.222 18.530 17.294 31.979 33.685 46.436 
Lon. handdrukkerij 15.873 17.506 18.152 
Diverse 5.792 4.292 3.796 6.601 9.592 3.206 

Tot. Prod.kosten 155.366 157.162 168.101 169.600 186.520 208.091 
Prod. kosten p.st. 3,65 3,23 3,47 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 344.400 348.354 416.012 385.541 464.577 486.001 

idem per stuk 8,37 8,19 7,69 7,85 7,70 8,53 
Winst Katoendruk. 58.276 63.034 40.483 66.053 80.723 80.529 

1. Deze tabel is samengesteld uit GAL LKM inv. 372-379, 392 en 586-588, de balansen, inv. 
534-545, de grootboeken, inv. 508-533, de journaals, inv. 643-645 privé-grootboek en inv. 
646-64 7 en 590 privé-journaal. 

De generale daglonen waren de lonen, die buiten de drukkerij werden uitbetaald, zoals op 
het kantoor, aan de coloristen e.d. De lonen in de drukkerij vielen uiteen in de lonen voor 
de rol drukkers, blauwververs, appreteerders, onderhoudspersoneel e.d. De handdrukkers 
werden afzonderlijk uitbetaald. Op de plaatsen waar geen bedrag voor de handdrukkerij 
wordt gegeven, valt dit bedrag onder de algemene loonsom van de drukkerij . De totale pro-
duktiekosten zijn de kosten van de bewerking; de kosten van het doek vallen hier niet onder. 



336 GEERT VERBONG 

tabel 2 (vervolg) 

Produktiekosten 1858 1859 1860 1861 1862 1863 

Steenkool 12.370 14.287 10.780 9.360 2.631 12.274 
Onkosten 25.396 40.515 37.956 42.455 11.573 26.340 
Verfwaren 116.131 121.398 167.883 185.640 70.012 132.546 
Generale daglonen 7.737 8.262 12.130 15.140 11.013 10.544 
Lonen katoendr. 46.846 60.016 74.667 80.826 30.677 53.064 
Diverse2 5.595 2.880 3.799 4.122 6.303 

Tot. Pred.kosten 214.075 247.358 307.215 333.421 130.028 241.071 
Prod. kosten p.st. 4,53 4,00 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 478.257 692.573 880.871 936.419 318.657 770.247 

idem per stuk 8,87 8,92 8,84 6,98 
Winst katoendruk. 58.276 63.034 40.483 137.770 47.291 162.556 

Produktiekosten 1864 1865 1866 1867 1868 1869 

Steenkool 14.726 19.619 21.969 27.012 21.711 18.151 
Onkosten 25.697 30.980 36.190 48.063 35.807 28.302 
Verfwaren 130.498 163.081 260.983 252.350 189.261 99.201 
Generale daglonen 12.804 13.787 17.142 20.498 22.135 17.677 
Lonen katoendr. 3 62.808 67.278 88.212 54.717 46.308 31.027 
Lonen handdrukk. 50.060 43.288 21.771 

Tot. Pred.kosten 246.533 294.745 424.496 452.760 357.609 219.097 
Prod.kost. p.st. 3,55 2,84 2,86 2,84 3,79 3,60 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 818.799 966.4741352.1921418.376 905.487 442.430 

idem per stuk 9,59 8,93 
Winst katoendruk. -49.869 52.083 39.919 137.539 

De produktiekosten per stuk zijn berekend uit de totale produktiekosten en de totale produk
tie van de drukkerij; Deze was groter dan in tabel1 staat, aangezien de drukkerij ook geverfde 
stukken leverde. De opbrengst per stuk is berekend uit de totale opbrengst van de verkoop 
en het totaal aantal verkochte stukken, voorzover bekend. De winst is het bedrag, dat op de 
balans als winst van de katoendrukkerij werd opgevoerd, voordat rente op het kapitaal, af
schrijving en andere kapitaalonkosten werden ingehouden. 

2. Diverse 1861 valt onder Lonen katoendrukkerij . 
3. Zie opmerking onder 1 over de lonen van de handdrukkerij. 
4. Vanaf 1881 werden de kosten van het graveren van de koperen rollen en de rollen zelf als een 

aparte onkostenpost opgevoerd. Enkele jaren later ook de kosten voor onderhoud en de lo
nen, die in de blekerij werden uitbetaald. 
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tabel 2 (vervolg) 

Produktiekosten 1870 1871 1872 1873 1874 1875 

Steenkool 18.496 25.421 29.308 45.172 26.560 
Onkosten 27.532 16.136 19.476 24.161 28.566 
Verfwaren 116.928 109.832 199.002 195.963 188.535 
Generale daglonen 16.314 12.208 12.120 14.596 15.983 
Lonen katoendruk. 31.728 24.983 33.616 36.642 37.546 42.125 
Lonen handdrukk. 21.969 22.252 37.355 47.779 50.563 53.606 

Tot. Pred.kosten 232.967 210.832 330.877 368.001 355.375 
Prod.kost. p.st. 3,06 2,46 2,93 2,66 2,58 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 600.228 543.036 811.916 972.056 1139.310 

idem per stuk 7,32 
Winst rek. Kat.dr. 122.449 101.173 130.350 

Produktiekosten 1876 1877 1878 1879 1880 1881 

Steenkool 29.293 20.727 15.268 19.712 17.649 17.331 
Onkosten 32.995 41.349 39.445 33.502 30.250 25.229 
Verfwaren 204.200 217.234 160.548 148.207 165.603 209.081 
Gravures,rollen4 12.644 
Generale daglonen 16.943 18.067 17.317 16.895 9.277 9.631 
Lonen katoendr. 42.368 43.275 41.647 36.779 78.105 
Lonen handdrukk. 63.108 59.898 49.687 43.343 

Tot. Pred.kosten 388.907 400.550 323.912 298.438 300.884 370.602 
Prod.kost. p.st. 2,20 2,49 3,10 3,03 2,84 2,71 

Opbrengst en winst 
Opbrengst V er koop 1192.602 892.685 667.880 582.713 854.930 957.337 

idem per stuk 7,48 5,96 5,65 4,32 6,13 6,01 
Winst rek. katoendr. 89.695 83.060 43.296 19.029 53.701 48.767 
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tabel 2 (vervolg) 

Produktiekosten 1882 1883 1884 1885 1886 1887 

Steenkool 17.795 20.308 21.357 15.618 13.098 16.632 
Onkosten 24.650 24.856 27.441 33.306 26.891 25.459 
Verfwaren 199.783 201.633 172.620 105.473 73.287 81.046 
Gravures, rollen 16.813 14.682 10.698 10.289 11.080 10.635 
Onderhoud 14.690 
Generale daglonen 9.688 10.757 10.296 10.519 10.095 10.635 
Lonen katoendr. 92.819 95.417 69.456 60.334 53.601 

Tot. Prod.kosten 361.543 367.653 244.661 194.785 211.529 
Prod.kost. p.st. 1,91 1,88 1,48 1,53 1,54 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 1104.2281091.1331133.618 691.439 527.293 

idem per stuk 6,24 5,94 5,54 4,40 4,02 
Winst katoendruk. 130.073 96.425 102.479 1.070 - 23.31 0 

Produktiekosten 1888 1889 1890 1891 1892 1893 

Steenkool 16.405 17.983 28.066 37.602 24.072 23.503 
Onkosten 26.060 26.213 23.315 25.318 26.743 35.027 
Verfwaren 86.828 105.341 139.758 159.128 147.990 142.855 
Gravures, rollen 10.486 14.046 18.341 16.840 13.145 15.845 
Blekerij 9.041 13.469 15.437 13.867 12.946 
Onderhoud 19.832 19.410 18.881 22.460 38.448 26.766 
Generale daglonen 10.669 14.025 16.371 17.117 18.381 17.573 
Lonen katoendr. 56.193 73.190 92.525 101.192 96.862 99.426 

Tot. Prod.kosten 226.473 277.687 350.725 395.095 379.508 337.062 
Prod.kost. p.st. 2,10 1,97 2,01 . 2,06 2,13 1,91 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 625.143 888.676 999.680 967.598 968.117 
Winst katoendruk. 1.563 63.369 23.762 68.491 47.779 
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tabel 2 (vervolg) 

Produktiekosten 1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Steenkool 22.475 22.244 25.429 14.280 8.762 26.733 
Onkosten 22.475 25.345 27.368 38.383 23.221 29.385 
Verfwaren 128.782 116.104 134.072 116.696 41.532 144.063 
Gravures, rollen 14.496 19.292 23.947 11 .830 10.983 24.920 
Blekerij 12.287 12.598 11.514 10.174 10.215 15.493 
Onderhoud 29.308 43.997 45.494 31.453 5.676 34.852 
Generale daglonen 16.535 17.358 17.650 15.802 15.709 16.648 
Lonen katoendr. 90.974 39.648 44.525 26.792 26.409 45.936 
Handdrukkerij 55.116 68.029 67.148 46.431 67.327 83.103 

Tot. Pred.kosten 392.448 364.615 397.147 311.841 209.834 421.133 
Prod.kost. p.st. 2,06 1,93 2,01 1,94 

Opbrengst en winst 
Opbrengst V er koop 933.344 851.418 1016.742 303.301 940.891 
Winst Kat.dr. 52.863 70.091 49.680 - 29.855 -31.884 2.702 

Produktiekosten 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

Steenkool 37.155 34.694 27.194 27.101 29.564 31.386 
Onkosten 35.051 36.783 37.122 33.579 39.643 44.058 
Verfwaren 171.704 155.096 143.799 140.841 133.554 153.398 
Gravures, rollen 27.169 26.547 24.715 22.459 23.164 20.346 
Blekerij 21.214 18.746 12.686 12.860 12.732 12.636 
Onderhoud 47.774 33.759 21.379 26.256 23.219 36.324 
Generale daglonen 16.124 17.857 16.795 17.793 18.033 19.721 
Lonen katoendr. 47.584 48.083 46.493 45.900 46.277 48.821 
Lonen handdrukk. 83.103 78.999 70.195 68.716 73.640 75.067 

Tot. Pred.kosten 486.878 450.565 400.379 395.506 399.825 441.757 
Prod.kost. p.st. 1,89 1,82 1,76 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 1276.550 1183.825 1084.726 1202.908 1240.679 1376.013 
Winst katoendruk. 45.658 -85 .969 32.945 36.348 16.489 45.903 
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tabel 2 (vervolg) 

Produktiekosten 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

Steenkool 33.754 39.740 39.745 35.462 35.808 34.475 
Onkosten 43.428 45.704 50.431 48.294 50.371 57.606 
Verfwaren 146.992 159.412 162.119 175.957 158.178 164.310 
Gravures, rollen 19.711 24.155 25.502 26.930 24.008 29.107 
Blekerij 13.155 15.346 14.753 13.791 13.053 13.702 
Onderhoud 28.470 31.121 39.051 55.379 57.889 36.033 
Generale daglonen 17.822 19.458 19.716 20.280 19.180 19.296 
Lonen katoendr. 49.366 51.418 50.353 55.927 56.493 55.548 
Lonen handrukk. 68.120 71.997 72.176 67.028 66.477 67.566 

Tot. Prod.kosten 420.818 458.350 473.845 499.049 481.456 477.642 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 1420.289 1427.831 1359.352 1428.516 1391.111 1494.139 
Winst katoendruk. 46.114 323 -17.753 -7.889 556 - 1.791 

Produktiekosten 1912 1912/13 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17 

Steenkool 19.697 41.746 42.066 25.803 54.188 56.330 
Onkosten 30.223 55.651 58.373 38.480 55.712 67.624 
Verfwaren 88.191 169.857 174.898 104.255 230.776 303 .207 
Gravures, rollen 15.684 29.958 34.492 21.759 25.949 18.068 
Blekerij 7.331 14.794 14.683 9.219 21.234 33.113 
Onderhoud 25.474 49.583 60.453 27.651 47.719 44.497 
Generale daglonen 9.629 20.614 20.686 17.592 19.256 19.815 
Lonen katoendr. 28.564 59.187 62.244 37.771 56.228 56.394 
Lonen handdrukk. 34.411 68.473 69.441 54.041 58.765 45.936 

Tot. Prod.kosten 259.204 509.863 537.334 336.571 569.827 644.983 

Opbrengst en winst 
Opbrengst Verkoop 825.685 1639.159 1607.059 965.057 1466.566 
Winst katoendruk. 22.339 78.800 80.043 12.304 43.362 
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Tabel 3 Aanschaf, afschrijving en waarde van de machines en gebouwen van De Hey
der in relatie tot het bedrijfskapitaal en de behaalde winst 1846-1887; in gul
dens, samengesteld uit de balansen van De Heyder. 1 

jaar aanschaf afschrijving waarde mach. kapitaal winst2 

1846 57.313 57.313 1.527 
1847 5.023 62.336 100.000 
1848 100.000 27.133 
1849 21.161 83.497 100.000 48.419 
1850 8.511 2.300 (2 1h%) 89.708 120.000 43.072 
1851 5.390 2.377 92.720 140.000 40.159 
1852 10.337 2.574 100.483 170.000 57.197 
1853 10.374 2.771 108.086 200.000 74.300 
1854 12.708 3.020 117.774 250.000 58.140 
1855 2.055 2.996 116.833 250.000 71.178 
1856 7.087 3 .098 120.822 300.000 128.542 
1857 24.484 3.633 141.673 400.000 95.430 
1858 6.800 3.712 144.761 400.000 92.730 
1859 35.262 4.281 175.742 400.000 170.958 
1860 21.219 5.281 191.680 400.000 217.650 
1861 32.841 (brand) 400.000 164.600 
1862 2.875 112.125 400.000 63.672 
1863 411.299' 400.000 
1864 31.675 10.282' 442.974 600.000 
1865 12.221 11.074 455.195 600.000 43.576 
1866 17.668 11.380 472.862 600.000 131.970 
1867 3.569 11.822 476.432 600.000 150.692 
1868 10.526 11.911 486.958 600.000 61.252 
1869 - 198 12.174 486.760 600.000 - 74.306 
1870 373 12.169 487.133 764.3205 -32.758 
1871 -12.178 487.133 750.523 
1872 - 125 12.718 487.008 735.421 74.286 
1873 2.228 12.175 489.236 722.474 89.152 
1874 3.365 12.230 492.601 697.934 112.254 
1875 3.541 12.315 496.142 _6 

1876 14.807 (5%) 296.1427 664.180 108.088 
1877 12.141 15.414 308.283 648.671 38.384 
1878 8.905 15.859 317.188 654.942 32.434 
1879 7.772 16.248 324.960 609.335 31.654 
1880 299.092 1.100.000 6.473 
1881 299.092 1.100.000 5.510 
1882 299.092 1.100.000 11 3.861 
1883 296.218 1.100.000 45.589 
1884 296.218 1.100.000 14.250 
1885 296.218 1.023.000 -77.069 
1886 296.218 935.904 -45.496 

1. GAL LKM inv. 372-379, 392, 228 en 586-588. 
2. De winst is de uitgekeerde winst, inclusief rente op het kapitaal. 
3 . Inclusief de weverij, die in 1861 werd opgericht. 
4 . D e afschrijving werd berekend op basis van de waarde van gebouwen en machines in het 

voorgaande j aar. De afschrijving werd niet doorberekend in een waardevermindering van de 
gebouwen en machines. 

5. De verandering in kapitaal was het gevolg van het uitsplitsen van de post kapitaal in kapitaal 
(265.243) en kapitaalgoederen. 

6. In 1875 werd de vennootschap tussen Driessen en Van Wensen ontbonden; eigenaar van de 
katoendrukkerij waren vanaf dat momentJ.H.J. Driessen en zijn zoon P. Driessen (Louis). 
De overige leden van de familie hadden alleen aandelen in de weverij. 

7. Alleen de machines; de waarde van de gebouwen werd getaxeerd op 200.000,- ; hierop werd 
3% afgeschreven. 
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Tabel4 Aanschaf, afschrijving en waarde van de katoendrukkerij, waarde van de gra-
vures en rollen, winst van de katoendrukkerij en van de NV de L eidsche Katoen 
Maatschappij, voorheen De Heyder & Co van 1887-1917 in guldens, volgens 
gegevens van de LKM. t 

jaar aanschaf afschrijv. waarde waarde winst winst div. 
druk. rol. druk. NV % 

1887 2.0952 14.170(5%) 283.397 44.075 9.802 
1888 2.928 13.600 272.009 42.595 -22.545 
1889 574 35.215 4 
1890 989 12.347 246.945 40.180 63.369 63.000 7 
1891 6.835 12.055 241.091 39.963 23.762 22.500 2 1h 
1892 5.037 11.691 233 .822 40.387 68.481 20.250 2 1/ 4 

1893 6.274 11.405 228.091 41 .398 47.779 46.800 5,2 
1894 1.262 10.894 217.885 42.745 52.863 48.600 5,4 
1895 1.372 10.415 208.295 42.157 70.091 63.000 7 
1896 33.100 11 .592 231.846 44.158 49.680 55.800 6,2 
1897 26.602 12. 100 242.000 39.974 27.000 2,4 
1898 34.581 590.0193 40.097 
1899 11.290 601.309 39.441 2.702 
1900 28.601 572.024 45.658 56.250 6,2 
1901 10.178 583.834 40.075 -85.969 - 74.844(saldo) 
1902 6.487 590.321 41.579 32.945 - 3 1.493(saldo) 
1903 3.880 28.225 564.491 41.734 36.348 7.665 0,8 
1904 21.044 11.412(2%) 570.603 46.283 16.489 saldo reserve 
1905 2.250 47.146• 529.580 48.747 45.903 49.500 5,5 
1906 25.155(5%) 503.101 53.471 46.114 45.000 5 
1907 3.816 24.058 481.158 53.131 323 13.500 1,5 
1908 38.140 24.686 493.726 54.683 -17.753 1.360(saldo) 
1909 20.512 24.426 488.527 53 .179 -7.889 667(saldo) 
1910 20.738 24.190 483.802 54.973 556 saldo reserve 
1911 7.367 23.331 466.610 56.789 - 1.791 467(saldo) 
1912 6.612 59.268 22.339 27.000 3 
12/135 12.884 31.107(6Vz) 417.220 59.583 78.800 54.000 6 
13/14 15.171 20.189(5%) 403.772 58.346 80.043 saldo reserve6 
14/15 2.060 18.927 378.540 55.498 12.304 18.000 2 
15/16 9.390 18.327 366.534 47.381 43.362 saldo reserve7 

16/17 7.444 17.079 341.580 44.016 28.899 27.000 3 

1. Gegevens afkomstig uit diverse stukken archiefLKM (zie vorige tabellen). De winst van de 
NV uit inv. 51-53, SS en 392h. De laatste kolom geeft het dividend (Winst/Kapitaal) Het aan-
delenkapitaal bedroeg nominaalf1.200.000, maar hiervan was slechts f 900.000,- geplaatst. 

2. De cijfers uit deze kolom zijn afkomstig uit de grootboeken; ze zijn systematisch iets hoger 
dan in de waardevermeerdering van de drukkerij tot uiting komt. 

3. Opbouw van het bedrijf na een brand in dec. 1897; gedeeltelijk gefinancierd door een ob liga-
tielening. 

4. Extra aflossing van f20.000,- op de obligatielening. 
5. Overgang op afsluiting van het boekjaar op 31 juni. 
6. Reservering van de winst in verband met de onzekere situatie. 
7. Reservering van de winst in verband met de hoge grondstoffenprijzen. 
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Tabel 5 Omzet van de katoendrukkerij van de LKM in guldens van 1889 tot 1920. 1 

jaar binnenland export export dekens totaal 
(vast) (consign) (loondr) 

1889 81.278 185.608 358.257 625.143 
1890 114.093 323.700 450.883 888.676 
1891 110.355 389.021 500.304 999.680 
1892 118.490 386.563 462.545 967.598 
1893 153.070 340.248 474.799 968.117 
1894 189.790 326.332 417.222 933.344 
1895 193.890 229.428 428.100 851.418 
1896 213.385 317.434 485.923 1.016.742 
1897 
1898 59.300 86.493 157.508 303.301 
1899 193.350 263.524 484.017 940.891 
1900 250.935 403.799 621.816 1.276.550 
1901 209.523 349.034 625.268 1.183.825 
1902 233.060 360.778 490.888 1.084.726 
1903 226.9422 380.748 595.218 1.202.908 
1904 241.509 493.462 505.708 1.240.679 
1905 306.912 581.728 487.373 1.376.ü13 
1906 306.220 564.766 549.303 1.420.289 
1907 341.535 578.999 507.297 1.427.831 
1908 281.490 501.494 517.093 59.275 1.359.352 
1909 299.170 518.075 520.396 90.875 1.428.51 6 
1910 290.995 526.904 504.317 68.995 1.391.111 
1911 364.510 586.977 455.417 87.235 1.494.139 
1912 206.945 411.340 161.295 46.105 825.685 
1912/13 315.745 1.009.804 185.750 127.860 1.639.159 
1913/14 312.850 1.044.738 103.276 146.195 1.607.059 
1914/15 197.647 513.796 174.759 78.855 965.057 
1915/16 373.678 867.449 189.170 36.270 1.466.566 
1916/17 419.903 744.689 163.704 44.422 1.372.718 
1917/18 1.690.687 735.828 131.800 8.403 2.566.718 
1918/19 1.244.594 532.301 7.402 6.676 1.790.973 
1919/20 391.435 456.477 304.260 126.237 1.278.409 

1. GAL LKM inv. Sl-S3, SS en 392h. De buitenlandse export viel uiteen in een gedeelte, dat 
rechtstreeks werd verkocht en een gedeelte, dat in consignatie werd verzonden. 

2. Van 1903 tot 1914 werden ook de afzet in België en Roemenië onder de binnenlandse omzet 
gerekend. 
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Tabel 6 Aantal werklieden bij De Heyder & Co en de katoendrukkerij van de LKM. 1 

jaar handdrukkers strijkers rouleau perrotine totaal 

1852 < 200 
1853 < 300 
1855 300 
1857 > 400 
1858 400 à 500 
1859 530 - 540 
1860 700 à 800 
1876 8702 

1887 56 46 18 220 
1888 68 53 16 229 
1889 82 63 15 246 
1890 11 7 94 15 4103 

1891 11 7 94 18 4204 

1892 109 86 19 4085 

1893 113 88 18 1 4126 

1894 99 67 18 1 370 
1895 102 80 18 2 394 
1896 125 93 18 3 437 
1897 60 
1898 107 89 19 1 396 
1899 124 99 21 2 427 
1900 131 104 21 3 453 
1901 129 102 21 4 455 
1902 133 102 20 5 441 
1903 126 89 22 6 405 
1904 137 98 22 5 425 
!905 135 95 20 5 419 
1906 IJS 88 20 5 407 
1907 114 91 21 4 403 
1909 108 87 21 5 
1910 108 85 22 5 401 
1911 108 77 20 4 365 
1912 109 59 18 3 358 
1913 105 56 19 3 361 
1914 93 54 17 3 3 19 
1915 92 51 18 3 335 
19 16 78 49 16 4 307 
1917 69 51 8 3 263 
1918 70 46 11 4 252 

1. GAL gemeenteverslagen 1852-1876; 1887-1918 GAL LKM inv. 394 t/m 406, loonlijsten. 
Hierbij is telkens het aantal werknemers genomen dat in de eerste hele week van oktober 
werd uitbetaald. Direktie, (een deel van het) kantoorpersoneel en coloristen kwamen op deze 
lijsten niet voor. Strijkers werden niet afzonderlijk vermeld, maar genoteerd bij de handdruk-
ker(s), die zij bedienden. Een enkele dubbeltelling is mogelijk, doordat enkele arbeiders 
(vooral de jongere) op meerdere plaatsen in het bedrijf werden ingezet. 

2. Er werkten 410 mannen, 219 vrouwen, 121 jongens en 120 meisjes. 
3. Volgens een opgave aan de Kamer van Koophandel werkten op de drukkerij 

in 1890: 201 mannen, 51 vrouwen, 77 jongens, 39 meisjes, totaal 368. 
4. idem 1891: 235 57 68 39 399. 
5. idem 1892: 248 58 61 35 402. 
6. idem 1893: 224 55 62 21 362. 
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Tabel 7 Ontwikkeling van de produktiviteit in aantal meters gedrukt per uur per ma-
chine en per arbeider (jaarlijkse gemiddelden)! 

Rouleau Perrorine Handdruk 
Jaar p.mach. p.arb. p.mach. p.arb. p.handdr. incl.strijkers 

1887 4002 90 163 48 4 2,1 
1888 200 50 12 37 4,2 2,4 
1889 250 65 21 62 5,4 3,0 
1890 330 90 30 89 4,8 2,6 
1891 350 80 32 92 5,6 3,1 
1892 310 70 31 92 6,1 3,4 
1893 330 70 22 66 5,9 3,3 
1894 380 90 24 71 6,0 3,6 
1895 2404 70 39 58 6,S 3,7 
1896 240 70 ss ss 6,2 3,S 
1899 280' 70 71 106 S,6 3,1 
1900 360 90 83 83 6,3 3,S 
1901 300 70 126 9S S,6 3,1 
1902 320 80 114 68 S,O 2,8 
1903 3SO 80 87 S8 S,3 3,1 
1904 310 70 6S6 S2 4,7 2,7 
190S 420 110 76 61 S,1 3,0 
1906 420 110 89 72 S,8 3,3 
1907 390 90 72 57 6,4 3,S 
1909 360 90 93 74 5,6 3,1 
1910 280 60 97 78 6,3 3,5 
1911 340 90 98 98 6,0 3,S 
1912 440 120 80 107 6,1 4,0 
1912/13 430 110 63 84 6,3 4,1 
1913/14 4007 120 57 76 6,7 4,4 
1914/1S 230 70 34 4S 5,1 3,2 
191S/16 370 120 76 101 5,4 3,5 
1916/17 280 120 63 63 4,4 2,7 
1917/18 4208 190 18 24 2,3 1,3 
1918/19 280 130 15 15 0,8 0,5 

1. Berekend uit de totale jaarproduktie, gedeeld door het aantal machines (zie volgende noten) 
en het aantal arbeiders uit tabel6. voor de berekening van het aantal gedrukte meters per uur 
is uitgegaan van een stuklengte van 22 meter en 300 arbeidsdagen per jaar van 10 uur; dit 
geeft een ornrekeningsfactor van 22/3000 = 0,00733. Aangezien de schatting van het aantal 
gewerkte uren waarschijnlijk aan de hoge kant is, is deze factor afgerond op 0,008. 

2. Uitgegaan is van 4 rouleaux. 
3. Uitgegaan is van 3 perrorines. 
4. Aanschaf nieuwe rouleau: totaal 5 rouleaux. 
5. Onduidelijk is of er na de brand nieuwe machines zijn aangeschaft; in elk geval is een nieuwe 

tweekleurige rouleau gekocht, maar zover ik heb kunnen nagaan is het totaal aantal machines 
gelijk gebleven. 

6. Aanschaf perrotine: totaal aantal 4. 
7. AanschaUbouw van nieuwe drukmachine voor dekens; door de oorlogsomstandigheden 

echter niet gebruikt. Eenjaar later omgebouwd tot wasdrukmachine, maar ondanks geslaag
de proeven vanwege de oorlog niet als zodanig gebruikt. Totaal aantal muleau in gebruik: 5. 

8. Aanschaf springmuleau en wasdrukmachine van Prévinaire; beiden zijn hier nog niet meege
teld, omdat de springmuleau in de Joop van 1919 in gebruik kwam en de wasdrukmachine 
pas enkele jaren later. 
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APPENDIX 12 

Overzicht van de omzet in guldens bij Van Vlissingen & Co.van 1880-1909.1 

Jaar Oost-Azië België/Europa Binnenland Totaal 

1880 450.509 92.310 296.715 839.534 
1881 539.456 110.880 280.588 930.924 
1882 485.313 147.179 374.509 1.007.061 
1883 (brand in 1883) 838.422 
1884 386.982 
1885 226.564 98.151 324.133 648.848 
1886 227.962 108.701 349.133 685.786 
1887 342.010 135.808 374.316 852.134 
1888 270.631 142.670 390.669 803.970 
1889 264.778 168.551 389.707 823.036 
1890 386.704 204.946 437.746 1.029.396 
1891 359.674 222.718 404.310 986.702 
1892 337.530 239.341 370.722 947.593 
1893 377.488 255.235 471.402 1.104.127 
1894 430.798 292.783 534.046 1.257.627 
1895 472.729 286.028 625.044 1.383.801 
1896 406.687 319.923 758.478 1.485.088 
1897 533.807 337.659 755.493 1.626.959 
1898 573.834 358.836 890.964 1.823.634 
1899 489.521 406.506 826.965 1.722.992 
1900 449.817 41 2.761 826.415 1.688.993 
1901 462.545 442.031 772.513 1.677.088 
1902 581.114 587.571 885.921 2.054.607 
1903 564.080 605.083 941.973 2.111.136 
1904 693.412 622.280 854.106 2.169.898 
1905 693.109 840.869 1.068.439 2.602.417 
1906 709.774 1.170.844 1.170.844 2.895.102 
1907 994.987 1.186.899 1.143.033 3.324.919 

In de periode 1 mei 1907-1 mei 1908 en 1 mei 1908-1 maart 1909 

Oost+ Africa België Binnenland Export Totaal 

07/08 1.049.770 434.710 1.145.717 785.23 1 3.415.428 
08/09 1.059.648 284.658 827.249 502.533 2.674.088 

1 ArchiefVlisco, P.F. Van Vlissingen (3), diverse produktietechnische gegevens, twee delen, 
1878-1888 en 1889-1909. 
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APPENDIX 13 

Octrooi van Prévinaire, toegekend op 25 maart 1844 (ARA Archief OKW 
1815-1848 inv. 4785). 

Gezien het request van T Prévinaire, de Zoon, woonachtig te Haarlem, daarbij verzoe
kende, om overeenkomstig de wet van 26ejanuari 1817 (Staatsblad no. 6) te verkrijgen 
een Octrooi voor de tijd van tien jaren, op de uitvinding van verbeteringen in het 
drukken van batik, zijde afkatoenen Stoffen, in allen dele gelijk aan die, welke tot nog 
toe alleen in Oost Indiën vervaardigd werden, waarvan hij verklaard heeft uitvinder 
te zijn, blijkens het Proces Verbaal opgemaakt, bij het inleveren der Stukken ten Griffie 
van de Provincie Noord Holland den 25 Maart 1944. Gezien de beschrijving, waarvan 
de inhoud is als volgt. 

Memorie 
Batiks 
De bijzonderheid in fraaiheid der patronen, het grote vertier en de hoge prijs der in 
Oost Indië vervaardigde en aldaar algemeen gedragen wordende Batiks, hebben se
dert geruime tijd de aandacht van Europese fabrikanten tot zich getrokken. 
Men heeft, zowel in ons land, als in Engeland, Zwitserland en België fabrieken opge
richt, bijna uitsluitend om deze goederen na te maken. In deze inrichtingen heeft men 
steeds de algemeen bekende behandeling gevolgd, namelijk, om door het drukken van 
ene met koperzouten voorbereide reserve, op zijde of katoenen stof, het verven in ene 
blauwkuip en het opbrengen van ene kleurstof, voortgebracht, door een afkooksel van 
katsoe of enige andere verfstof, de wonderlijke zich in de Indische Batiks bevindende 
en in alle richtingen lopende streepjes na te bootsen. 
Bij de eerste blik op deze nagemaakte Batiks is het voor een fabrikant niet mogelijk 
de gelijkvormigheid te erkennen van de door de drukker regelmatig gestelde platen; 
ook zijn dezelve op de Indische markt zeer weinig gezocht en vinden slechts aftrek tot 
zeer lage en gedrukte prij.zen, zoals andere der Europese industriële produkten. 
Het is mij intussen als nu gelukt de Indische eigenaardigheid der Batiks te evenaren 
en tot staving voeg ik hierbij stalen door mij en mijn vaders fabriek te Haarlem ver
vaardigd, als 
No. 1 Batik met Katoen zonder ligt blauw. 
No. 2 met 
No. 3 
No. 4 

met (witte grond). 
in de meekrap geverfd. 

De schakeringen kunnen in het oneindige en naarmate men verschillende verfstoffen 
gebruikt, veranderd worden. 
De werktijgelijke en scheikundige toestel welke ik bezig is zeer eenvoudig en maakte 
het onderwerp uit van het Octrooi om hetwelk ik bij deze verzoek. 
Bewerking 
De gekalanderde stukken voor de druk bestemd worden op zekere grootte op de draad 
afgescheurd en afgesneden om doeken, sarongs of andere goederen, welke men wil 
verkrijgen te vervaardigen. 
Men drukke eerstens op beide zijden van het doek met de gewone uit koperzouten sa
mengestelde reserve de omtrekken van het patroon, welke men in bruin of in andere 
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kleur door de volgende bewerking verkrijgen wil. Dit drukken geschiedt door middel 
van metalen of andere platen waarvan de afdruk op de ene zijde van het doek met die 
aan de andere plaat op de keerzijde gesteld, zich volmaakt moeten ontmoeten. Daarna 
worden die gedeelten van het patroon bestemd om wit te blijven, en door onregelma
tige lijnen doorsneden te worden met, de volgende uit harst te samen gestelde reserve 
ingevuld, om daaraan de nodige lijvigheid te geven, smelt men 

bij 1 00 delen harst 
20 delen was, welke men laat bekoelen. 

Om deze stof op het doek te brengen gebruikt men den bak of chassis. 

Deze bak is samengesteld uit: 
AA: Een houten kist met bouten hermetisch gesloten door middel van ene gladde ijze
ren plaat B. De stoom die in deze kist omloopt, wordt er door de kraan C ingelaten 
en de overvloedige tot water verdikte stoom ontlaat zich door de kraan D. 
Om zich van dezen toestel te bedienen begint de drukker met de beide kranen C en 
D open te zetten, teneinde de plaat warm te doen worden; hij brengt er vervolgens het 
bovenvermelde mengsel op, dat al ras smelt en door een borstel of enig ander middel 
verspreid wordt, teneinde de drukplaat te laden. 
Het is noodzakelijk dat de gebruikt wordende platen zeer warm zijn, en daarom ge
bruikt men dan ook de op de algemeen bekende wijze van metaal gegoten platen, wijl 
deze zich regelmatiger verwarmen en minder uitzetten dan de van hout vervaardigde. 
Nadat het doek aan beide zijden gedrukt is, vormen er zich op hetzelve, door het in
koelen van de harst onregelmatige adertjes, welke vermenigvuldigd kunnen worden, 
door op ene rauwe wijze het doek op te nemen en het alsdan te frommelen. 
Vervolgens verwt men de stukken in de gewone blaauwkuip, haalt dezelve door, in 
met water verdund zwavelzuur, en spoelt dezelve in schoon water. 
Dezé beide laatste behandelingen zuiveren de omtrekken der patronen van de reserve 
terwijl die op de voorbehouden vlakken gedrukt, zonder letsel overblij ft. 
De stukken moeten daarna gedurende een meer of minder langen tijd, al naar gelang 
de kleurschakering die men verlangt, door een min of meer sterk afkooksel van katsoe 
of enige andere verwstof of bijtend vocht ter verwing gehaald worden. 
Door de behandeling verandert het blaauw in een donkerder en de reserve der omtrek
ken in een andere kleur, terwijl de vlakken nog wit blijven. 
De katsoe evenwel of de andere verwstoffen. dringen overal door, waar de harst reser
ve gebarsten ofgekneusd is en het, blaauw der kuip reeds gedeeltelijk in het doek was 
gedrongen. 
Deze wijze van bewerking geeft een fabrikaat, hetwelk de eigenaardigheid van het In
dische in den hoogsten graad nabijkomt en evenaart. 
Hierna wringt men de stukken en kan men dezelve doorhalen in ene de Katsoe oxide
rende of op andere kleuren werkende zelfstandigheid, bij voorbeeld voor Katsoe Kro
maat potasch en voor de meekrap, zeep. Men spoelt het goed nu opnieuw en herhaalt 
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hetzelve door kokende potas water à 4° Beaumé hetwelk voldoende is om het laatste 
overblijfsel der reserve weg te nemen; daarna eindigt men met ene laatste spoeling in 
helder water. 
Indien men op de Batik ligt blaauw of wit in de omtrekken verlangd, laat men de stuk
ken drogen na de spoeling uit het zwavelzuur, en vult de te behouden witte plaatsen 
in, met was op dezelfde wijze als met de harst. Hierbij valt evenwel op te merken dat 
men bij deze behandeling volstaan kan met de was slechts aan ene zijde op te brengen, 
daar deze warm zijnde genoegzaam het doek doordringt. Overigens eindigt men op 
dezelfde wijze als boven vermeld. 

Het Octrooi werd op 25 maart 1844 verleend voor een duur van tien jaar. 
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APPENDIX 14 

Uitvoer vanuit Nederland van geverfde of gedrukte katoenen manufacturen 
van 1880-1905 in tonnen.1 

Jaar Oost-Indië Groot-Brit. West-Afrika Oost-Afrika Totaal 

1880 1.032 325 38 1.482 
1881 1.345 100 172 1.691 
1882 725 100 210 1.085 
1883 846 73 120 1.127 
1884 661 106 384 1.244 
1885 2.486 217 380 3.225 
1886 3.589 450 201 4.404 
1887 4.138 607 409 5.390 
1888 4.923 644 359 12 6.371 
1889 5.382 311 305 9 6.375 
1890 5.120 419 284 50 6.326 
1891 9.542 644 147 115 10.778 
1892 7.407 196 69 258 8.365 
1893 7.739 162 20 254 8.560 
1894 2.0242 442 322 3.717 
1895 972 320 71 284 2.410 
1896 1.094 578 4 383 3.123 
1897 1.683 842 70 311 4.086 
1898 1.060 1.057 48 58 3.892 
1899 763 1.300 114 67 4.318 
1900 340 1.719 208 4.619 
1901 330 2.013 129 287 4.740 
1902 430 3.147 80 330 6.151 
1903 351 3.729 210 288 6.945 
1904 541 3.069 180 336 6.323 

1 Statistiek van In-, Uit- en Doorvoer. 
2 Volgens De Jonge is het grote verschil tussen 1893 en 1894 te wijten aan een verandering in 

de invoerclassificatie, waardoor de hoeveelheid gedrukte/geverfde manufacturen sterk af-
nam, terwijl de hoeveelheid gebleektlongebleekt evenredig toenam (De Jonge, Industrialisatie, 
bijlage 13, 480-481). 
De omzetcijfers van Van Vlissingen (A 12) vertonen in deze periode een voortdurende groei, 
ook van de export naar Oost-Azië, terwijl de export van de LKM slechts marginaal terugliep 
(All, tabe!S). Ook de HKM maaktejuist in deze periode een sterke groei door, zodat wat 
de produktie van de katoendrukkerijen betreft, de veronderstelling van De Jonge kan worden 
bevestigd. 
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APPENDIX 15 

Coloristen in Nederland 1835-1920. 

In deze Appendix staan alle meesterknechten, coloristen en chemici vermeld, 
van wie bekend is dat zij in de betreffende periode in Nederlandse katoen
drukkerijen hebben gewerkt. De coloristen etc. zijn per bedrijf ingedeeld. In 
het geval dat coloristen in meerdere Nederlandse bedrijven werkzaam zijn ge
weest, is de naam van dit bedrijf in kolom 7 of 8 cursief gedrukt; deze is dan 
met een asterix aangegeven. Direkteuren zijn alleen vermeld, als ze een colo
ristische/chemische opleiding hebben genoten, of zich met coloristisch werk 
hebben beziggehouden. Bijzonderheden staan in dezelfde kolommen. 

De Heyder/LKM, 1836-1920 

Naam 

Van Ael, PierreJean Fr.1 

Faes,Jean Baptiste' 

Driessen, Peter 
Ludwig Carl (Louis)3 

Driessen, Pierre4 

Steiner, E.5 

Otto,w.• 
Heubner, Oswald 

Leonard 7 

Whyatt, Henry8 

Lejeunë, Antoine 
Auguste9 

Driessen, Fel i x to 

Casanovas, Charles" 

Schmidlin , Laurent12 

Van Steenkiste,J D 

Geboortedat/pl. 

15-10-1800 
Antwerpen 
30-3-1786 Lier 

1-3-1823 Bochold 

1832 Bochold 

28-8-1845 
Zwickau (Saksen) 
? 

14-3-1813 Parijs 

22-9-1855 Leiden 

1856 Zwitserland 

? België 

Opleiding Werkzaam 

onbekend 1836-1846 

onbek./praktijk 1836-na 1861 

gymnasium; praktijk 1846-1889 
in Manchester 1839-
1839-1846 
kostschool en praktijk 1848-1851 

nov.1862-jan 1864 
apr.1864-jan.1866 

praktijk bij Dannen- apr.-jun. 1866 
berg, Berlijn v.a. 1863 periode 
praktijk in Manchester aug.1867-okt.1870 

apr.1869-feb.1871 

HBS 1872,1872-73 1880-1932 
prakt. De Heyder, 
1873-75 studie Mul-
house, 1876-80 prak-
tijk Engeland 
1879 afgestudeerd mei 1889-sep.1898 
Mulhouse 
praktijk Zwitserland, sep.1898-sep.1899 
Frankrijk, Voralberg 
? aug.1899-mei 1906 
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Functie 

bedrijfsleider 

meesterknecht 

Direkteur, eigenaar 

volontair/colorist in 
opleiding 

colorist 
colorist 
colorist 
Leiden 12-6-1866 
meekrapververf 
colorist 

colorist 

353 

Salaris Afkomstig van Vertrokken naar 

Bij overplaatsing van Overleden in 1846 
bedrijf meegekomen 
Bij overplaatsing van Tot dood bij De Heyder 
bedrijf meegekomen gewerkt. Zonen en klein-

zonen eveneens hoofd van 
handdrukkerij 

Door vader naar in 18891eiding overgege-
Leiden gehaald om ven aan zonen Felix en 
direkteur te worden Carl 
jongere broer van Praktijk in Rouen. Van 
Louis; in familiebedrijf± 1855-1879 colorist 
om het vak te leren in Bochold bij Theodoor 

Driessen; daarna comm. 
aandeelhouder LKM 

f200 p.maand 
f240 p.maand 
f340 voor gehele afkomstig uit Berlijn gestorven aan cholera in 

aanvangj36 p.w. 
later J 48 p.w. 

uit Manchester, spe- Teruggekeerd naar 
ciaal voor genre 'Pink Engeland 
Pads' aangetrokken 

aanv.j1000 per kwar- uit Hamburg, daar-
taal, laterf500 voor bij Van Vlissingen 
p.maand &Co 

tot 1889 colorist colorist:f200 àf300 o.a. Dalton en Foxhili oudste zoon van Louis, 
daarna direkteur (alge- p.m. direkteur:] 4000 Bank Printing Co. bestemd om colorist/di-
meen en drukkerij) àj5000 pjaar (zonder Engeland rekteur te worden; in 1936 

colorist 

colorist 

tweede colorist 

winst) (voor faillis.) overleden 

]300-400 p.m. 

j500 p.m.; bij vertrek 
aanbodf8000 pjaar 
aanvangf125 p.m., 
v.a. 1901]2000 pjaar 

onbek., aangetrokken vertrokken naar Spanje 
om Felix te ontlasten 
na brand Hohenem teruggegaan n. Hohenem 
(Voralberg) n. Leiden om direkteur te worden 
aangetrokken voor het vertrokken naar bedrijfin 
verrichten v. analyses Gent 
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De Heyder (vervolg) 

Naam Geboortedat/pl. Opleiding Werkzaam 

Driessen, Peter August14 4-6-1871 Leiden studie chemie? Promo-1896-1921 
tie 1895 in München 
(organ.-chemisch), 
prakt. LKM 

Biam:hi, Ugo15 ? Italië 1908 afgestudeerd ± 1911-zomer 1913 
Mulhouse 

Driessen, Louis André16 13-5-1890 Leiden HBS, 1909-1911 Mul-1913-1936 
house, prakt. in Peters-
burg 

Kunig*, Alfred 17 1901 afgestudeerd jun.-aug.1913 
Mulhou se, praktijk 
Petersburg 

Van Vlissingen & Co 1846-1920 

Naam 

Braun*,Jacques 18 

Lejeune*, Antoine 
Auguste19 

Deutsch, Conrad 
Herman20 

Hayder, Friedrich21 

Fenlener van Vlissingen, 
Pieter22 

Mathijsen,Jan H_23 

Fenlener van Vlissingen, 
Henri Louis24 

Mathijsen, Cor2s 

Jacques*, Charles H.M.26 

Ten Kate, Frederik27 

Fenlener van Vlissingen, 
Pieter28 

Fenlener van Vlissingen, 
Jan29 

Geboortedat/pl. Opleiding Werkzaam 

7-10-1815 Mulhouse < 1849-okt.1861 

14-3-1813 Parijs onbekend dec.1861-aug.1868 

12 (14) sept.1846 Fa- ~ jun.1868-nov.1874 
gersweiJen (Zw) 

25-12-1841 Wildburg o.a. praktijk vanaf 1868-1882 
(Zw) 1861 in RichterswiU 

11-1-1853 Helmond 1869-1873 Polytech- 1873-1927 
nische Schule Zürich, 
1873 prakt. Engeland 

mei 1853 Helmond 1869-1873 Polytech- 1873-1880 
nische Schule Zürich 

29-2-1860 Helmond praktijk Freuler (Zw) 1877-1916 
en Mulhouse 

1859 Helmond prak tijk in Richters- 1876-1921 
will1879 

7-11-1874 Haarlem praktijk bij HKM 1899-1910 (met tus-
senpozen) 

? Arnhem 1908 afgestudeerd 1908-1917 
Färbereischule Krefeld 

14-3-1890 Helmond 1906-1909 Hogere vanaf 1909 
Textielschool Ensche-
dé, praktijk bij BASF vanaf1913 

6-6-1893 Helmond 1907-1909 Hogere 
Textielsch. Enschedé 
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Functie Salaris Afkomstig van Vertrokken naar 

1896-1902 vooral rei- aanvangf2500 pjaar, jongste broer Felix, na in 1921 na ruzie met Felix 
ziger, daarna chemi- later totfSOOO pjaar promotie in bedrijf ge-vertrokken naar BASF, 
cus, leiding drukkerij komen Frankfurt 

volontair/colorist in 
opleiding 

colorist, later direk
teur 

colorist op proef f180 p.m. 

Functie 

chimist 

chimist 

technisch direkteur 

colorist 

direkteur 

direkteur 

1877-1909 colorist, 
daarna direkteur 
1876-1884 colorist, 
daarna direkteur 
colorist 

colorist 

1909-1921 colorist, 
daarna direkteur 
1913-1921 colorist, 
daarna direkteur 

Salaris 

onbekend, naar Leiden naar Gebr. Blumer in 
gekomen om praktijk- Schwanden (Glarus) 
ervaring op te doen 
oudste zoon Felix, be- tot failliesement in bedrijf 
stemd om hem op te 
volgen 
van Roessingh uit Vee- tijdelijk werkloos, na le 
nendaal (1911-1913) wereldoorlog in Polen 

Afkomstig van Vertrokken naar 

onbekend naar Kralingen om deel te 
nemen aan Blom, de Lange 
& Braun, later Rotterdamsche 
Katoendr. 

Wansbeek (Holstein) Hamburg, in 1869 naar De 
Heyder 

Richterswill gehuwd met M.C. v.Vlis
singen, teruggegaan naar 
drukkerij Richterswill 

meegekomen met 
Deutsch overleden in 1882 

oudste zoon oprichter, in bedrijf gebleven 
na prakt. direkteur 

oudste won van ven- overleden in 1880 
noot v. V. Vlissingen, 
na studie direkteur 
jongere broer Pi eter F. overleden in 1916 
van Vlissingen 

zoon van colorist 
HKM, o.a. in 1899 
naar Höchst 

naar Deventer, leraar aan 
Hogere Textielsch.? 

na studie naar onbekend 
Helmond 
oudste zoon Pieter F. in bedrijf gebleven 
van Vlissingen 
jongere broer Pieter in bedrijf gebleven 



356 GEERT VERBONG 

Van Vlissingen (vervolg) 

Naam Geboortedat/pl. Opleiding Werkzaam 

Arends, mej.JD chemisch technoloog 1917 
(Delft) 

Rodenburg, G.l 1 30-3-1894 Hogere Textielschool vanaf1917 
Enschedé 

Hannik, Marinus32 9-8-1891 chemisch technoloog 1918-1922(?) 
(Delft) 

Möller, Frits33 8-9-1899 Hogere Textielschool 1918-1928 
Enschedé 

Ter Steeg, P.H 1900 vanaf1919-1967 

Prévinaire/Haarlemsche Katoenmaatschappij 1834-1918 

Naam Geboortedat/pl. 

Prévinaire,J .BT.lS 1783 

Le Roux, Celestin3• 1799 Doulon (Fr) 

Genicot, Laurentjoseph37 30-12-1790 
Gosselus(?) 

Jacques, Jean Joseph38 1-5-1815 Prebais 
(Elzas?) 

Prévinaire, Marie Prospes 1921 Brussel 
TheodoreJ9 

Disch*,Jean•o 4-5-1851 Elzas 
Jacques*, Charles Henri41 7-11-1874 Haarlem 

Jacques*,] ean J osep h4 2 ? Haarlem 

Sabel J.G .C.43 

Ankersmit Deventer 1910-1920 

Naam Geboortedat/pl. 

Ankersmit, GerhardJ.44 1844 Deventer 

Ankersmit, HendrikJan45 

Jacques*,] ean Joseph46 ? Haarlem 

Disch*,Jean47 4-5-1851 Elzas 

Opleiding Werkzaam 

praktijk in Rouen 1817 1834-1854 
Prèv.&Seny 

praktijk 1834-? 

praktijk 1834-> 1845 

1835-? 

o.a.praktijk in eigen ± 1842-1900 (?) 
bedrijf 

? -1918 
o.a. praktijk HKM, tot 1899 
1899 MLB Höchst 
o.a. praktijk HKM tot< 1910 

totl918 

Opleiding Werkzaam 

Polytechnische Schule ? 
Zürich 
studie chemie en 
promotie 
o.a. praktijk HKM 

minstens vanaf 1903 

apr.1910-maa.1915 

1919-1930 
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Functie 

chemicus 

colorist 

chemicus 

colorist 

colorist 

Functie 

tu r ksroodverver, 
direkteur 

meesterknecht 

meesterknecht 

verver/colorist 

colorist, direkteur 

chemiker-colorist 
leerling-colorist 

colorist 

meesterknecht 

Functie 

direkteur 

direkteur < 1903 

colorist 

chemiker-colorist 

Salaris 

1917f1800p.j. 
1922/4800 p.j. 
1918/2800 p.j. 
1922 f 4000 p.j. 
1918/1800 p.j. 
1922f 4000 p.j. 
1919f1500p.j . 
1922/3850 p.j . 

Salaris 

Salaris 

1910/60, 1912/150, 
1914/200 p.m. 

f2000 p.jaar en pen
sioenHKM 
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Afkomstig van Vertrokken naar 

onbekend onbekend 

onbekend bij bedrijf gebleven 

onbekend onbekend 

na studie naar naar W.A. Scholten in 
Helmond Groningen 
bij bedrijf gebleven 

Afkomstig van Vertrokken naar 

uit Brussel, in 1834 op overleden in 1854 
instigatie NHM in 
Haarlem bedrijf 
begonnen 
meegekomen uit onbekend 
Brussel 
meegekomen uit 
Brussel 
meegekomen uit 
Brussel 
enige zoon J. 
Prévinaire 
onbekend 
(klein?)zoon van J.]. 
Jacques 
jongste (klein?)zoon 
J.J.Jacques 
specialist springmu
leau 

Afkomstig van 

onbekend 

zoon van direkteur 

onbekend 

bij bedrijf gebleven 

in bedrijf gebleven, overle
den in 1900 
na liquid. naar Ankersmit 
naar Van Vlissingen & Co 

na gevangenisstrafin 1910 
naar Ankersmit 
na liquidatie direkteur 
Haarlemsche Katoen
drukkerij, 1919-1922 

Vertrokken naar 

onbekend 

in bedrijf gebleven 

jongste zoon van J .J. na ruzie met direktie in 
Jacques, colorist HKM 1915 ontslagen, later naar 
afkomstig van HKM Schotland 
lange tijd colorist bij 1930 definitief met 
de HKM pensioen 
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Sillevoldt, Rotterdamsche Katoendrukkerij, Kralingsche Katoenmaatschappij 

Naam Geboortedat/pl. 

Sillevoldt, G. van•s 1777 Vreeland 

Braun*, Jacques 49 7-10-1815 Mulhouse 

Roessingh Veenendaal1911-1920 

Naam Geboortedat/pl. 

Opleiding 

praktijk Pelikaan 
Gouda 

Opleiding 

Werkzaam 

1818-? 

1861-1870 

Werkzaam 

Kunig, Alfred5 0 1901 afgestudeerd 1911-1913 
Mulhouse, praktijk 
Petersburg 

1 GAL Volkstelling 1839 en GAL LKM inv.3. 
2 GAL Volkstelling 1839,1849,1870-80enarchiefLKM. 
3 F. Driessen, 'Peter'; Ned. Patrimonium 4 7(1961). 
4 L. Driessen, Zes geslachten textielnijverheid, NTM 06-43. 
5 GALLKM inv. 512, Grootboek. 
6 GAL LKM inv. 513. 
7 NTM MT 5-4-33, Receptenboek Heubner en GAL LKM inv. 513. 
8 GAL LKM inv.346, Contract. 
9 GAH Bevolkingsregister 1860-1880, A176 en GAL LKM inv. 513-514. 
10 o.a. GAL bevolkingsregister en LKM; Leschot-Goud, Felix Driessen. 
11 GAL LKM inv. 540-541, Grootboeken 
12 Melliand Textilberichte 2(1921 ), 405 
13 GAL LKM inv. 542. 
14 o.a.GALLKM 
15 GAL LKM inv. 235, Commissarissen. 
16 o.a. GAL LKM inv. 235. 
17 GALLKMinv. 235. 
18 o.a. GAH Bevolkingsregister 1849-1860. 
19 GAHBevolkingsregister 1860-1880. 
20 GAH bevolkingsregister 1860-1880; Roden burg, Bijlsman, Van Vlissingen en archiefVIisco. 
21 GAH bev.reg. 1860-1880, 1880-1890 en archiefVIisco. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 GAH Bevolkingsregister 1890-1900, 1900-1913 en mededelingen archiefVIisco. 
27 Leerlingenlijst Krefeld en mededelingen ArchiefVIisco. 
28 Roden burg, Bijlsma, Van Vlissingen en ArchiefVIisco. 
29 Ibidem. 
30 Mededelingen ArchiefVIisco. 
31 Ibidem. 
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Functie 

graveur, opzichter, 
direkteur 
colorist en direkteur 

Functie 

colorist 

32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 

Salaris 

Salaris 

35 o.a. Kroese, 'Haarlem'. 
36 GAHa Nieuw Archief343., 37-38. 
37 Ibidem, 29-30 en 57-58. 
38 Ibidem, 63-64 
39 o.a. Kroese, 'Haarlem'. 
40 Meel es, Ankersmit. 

Afkomstig van 

Pelikaan Gouda 

Van Vlissingen & Co 

Afkomstig van 

van Schlûsselberg, 
Petersburg 

41 o.a. GAH Bevolkingsregister 1890-1900 en 1900-1910. 
42 o.a. Meeles, Ankersmit. 
43 o.a. GAL LK.M 701 , 49 en Rodenburg, 'Batiks'. 
44 Wie is dat?, Amsterdam 1902. 
45 o.a Scheikundigejaarboekjes vanaf1903/1904. 
46 o.a. Meeles, Ankersmit, 51-52. 
47 Ibidem, 53-54. 
48 Rotterdamschjaarboekje 1921. 
49 GAH Bevolkingsregister GA Vlaardïngen, Gemeente Verslagen. 
50 GAL LKM inv. 235. 
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Vertrokken naar 

bedrijf overgedragen aan 
zoon 
na brand Rotterdamsche 
Katoendrukkerij eigen be
drijf in Vlaardingen, in 
1874 naar België 

Vertrokken naar 

de LKM om nieuw proce
dé uit te proberen, daarna 
zonderwerk 
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APPENDIX 16 

Leerlingen van de opleidingen in Mulhouse en Krefeld, die in Nederland heb
ben gewerkt 

Tabel 1 Afgestudeerden van de Ecole de Chimie in Mulhouse, die in Nederland werk
zaam zijn geweest; chronologisch naar jaar van afstuderen.1 

Naam 

Driessen, Felix 

Casanovas, Charles 
Kul/man, Gustave 

Van Delden, Jan 

Kayser, Kar! 
Raab, Hugo 
Kunig, Alfred 

Bianchi, Ugo 
Van Ge/deren, F.M. 

Driessen, Louis 

Jaar Afkomst/werk 

1875 oudste zoon direkteur De Heyder, zelf colorist en direk
tèur bij De Heyder/LKM 

1879 
1882 

1883 

1891 
1897 
1901 

1908 
1909 

191 J2 

Spanjaard, van 1889-1898 colorist bij de LKM 
Oprichter en direkteur van de Nederlandse Verf- en 
Chemicaliënfabriek (kleurstoffen) 
uit Gronau, jaar later in Krefeld, ook gepromoveerd, 
werkzaam in familiebedrijf 
in elk geval in de jaren dertig werkzaam in Enschede 
werkzaam in chemische fabriek Roermond 
van 1911-1913 colorist bij Roessingh, daarna op proef 
bij de LKM 
Italiaan, van 1911-1913 volontair bij de LKM 
ook gepromoveerd, verbonden aan de Stoomweverij de 
Nijverheid in Enschede 
oudste zoon Felix Driessen, colorist en direkteur bij de 
LKM 

1 Liste des Anciens Elèves, Bulletin de la Societè de Mulhouse 1938 
2 Louis Driessen zou volgens de lijst in 1908 zijn afgestudeerd; uit andere bronnen blijkt dat 

dit drie jaar later was (o.a. GAL LKM en necrologie in De TEX, 1954). 
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Tabel 2 Nederlanders, die van 1883-1920 aan de Färbereischule in Krefeld hebben 
gestudeerd.1 

Naam Jaar Afkomst/werk 

Ter Kuile, Herman 1884 uit Enschede, waarschijnlijk in familiebedrijf 
Schoften, Jan 1884 uit Almelo, Gebr. Scholten & Co. 
Van Delden, Jan 1884 dr., uit Gronau, firma Van Delden in Gronau 
Houben, Caspar 1884 uit Tilburg, zoon van C. Houben, die in Tilburg een 

(rood)ververij bezat; waarschijnlijk niet als verver ge-
werkt. 

Hou ben, Josef 1884 uit Tilburg, broer van Caspar 
Van Heek, Jan 1885 uit Enschede, bij Van Heek & Co 
Schollen, Jan 1885 uit Enschede, bij J. F. Scholten & Zn. 
Wi/link,J. 1885 uit Winterswijk, 
Rapp, Martin2 1885 dr., uit Frankfurt, samen met Kuilman oprichter van de 

Ned. Verf- en Chem. Fabriek (Delft) 
Van Aalten, Jakob 1886 uit Veenendaal 
Stork, Otto 1886 uit Hengelo, bij C.T. Stork (?) 
Ten Cate, Herman 1888 uit Eibergen 
Matthijsen, Peter 1889 uit Hellevoetsluis 
Schoften, Johan 1890 uit Almelo, jongere broer van Jan 
Boumann, Wouter 1891 uit 's-Hertogenbosch 
Stevens, Willem 1897 uit Rotterdam 

Jannink, Niko G. 1901 uit Goor 
Van Wulfften-Palthe, 1905 uit Almelo 

Jan 
Hulshiff-Pol, Jan 1906 uit Hengelo 
Sluiter, Willem 1907 uit Den Helder 
Ten Kate, Frederik 1908 uit Arnhem, na studie bij Van Vlissingen & Co 
Hoogenboom, 1912 uit Renesse 

Marinus 
Van Vlissingen, 1912 uit Helmond, neef van eigenaren Van Vlissingen & Co 

Willem in Helmond 

Gedenkschrift 75-jarig bestaan van de Färbereischule in Krefeld, Krefeld 1958. Van 1886 tot 
1892 waren de leerlingen van de fabrikantencursus van de Nederlandsche School voor Nij
verheid en Handel verplicht om een of twee jaar aan de 'Königliche Webe-, Färberei- und 
Appreturschule' in Krefeld te studeren. Hier zijn alleen de afgestudeerden aan de ververij
afdeling vermeld; deze was in 1883 als afzonderlijke opleiding gestart. 

2 Op Rapp na is niet bekend welke buitenlanders in Nederland hebben gewerkt. 
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APPENDIX 17 

Het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid als technisch tijdschrift op het 
gebied van het verven, drukken en kleurstoffen 

Tabel 1 Bronnen van de mededelingen over kleurstcffen, het verven en het bedrukken 
van textiel in het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 1833-1877. Aan
tal malen dat naar een tijdschrift wordt verwezen in vier periodes. 

Naam van het Tijdschrift 1833/39 1840/49 1850/59 1860/69 1870/77 

Annales de Chimie et de Physique 2 
Annalen der Chemie u. Pharmacie (1780) 5 1 
Bull. Soc. Imp. Zoolog. d'Acclimation 1 
Bull. Société Industrielle de Mulhouse 6 2 5 
The Chemica! News 1 
Chemisch Technischen Mittheil. (1846) 2 1 2 
Chimie appl.a.arts industriels 
Comptes Rendus 2 
Description des Brévets 
Deutsche Gewerbezeitung 1 
Deutsche Industrie-Zeitung (1859) 4 
Dictionaire Technologique 2 
Dingiers Polytechnisches Joumal(1783) 7 3 8 12 4 
Echo du Monde Savant 
Edinburgh new philo. Joumal 
Färber-Zeitung (Reimann's) 2 
Le Genie Industrie! 
Gewerbeblatt fur Sachsen 
Illustr. Wochenschr.d.neu. Erfindungen 
Inneröster- Industrie und Gewerbeblatt 
Jahresberichte fur Chemisehen Techno!. 
Joumal de Chimie Médicale (1842) 
Joumal de connaissances usuel.& prat. 
Joumal de Pharmacie 
Joumal de Pharmacie e.d.Chimie (1832) 
Joumal fur practische Chemie 3 
Kunst und Gewerbeblatt fur Bayem 1 
London Jour.of Arts, Sciense & Manuf. 3 
Mag. fur Pharmacie (Geiger und Liebig) 
Mitteil. des Ver.z. Ermunterung des Ge- 2 
werbegeistes in Böhmen 
Les Mondes 
Moniteur Industrie! 3 
Musterzeitung, Zeitschrift f. Färberei 2 
Neues Gewerbeblatt fur Rurhessen 1 
Neues Joumal fur Färbekunst (Dingler) 
Neues Repertorium ftir Pharmacie 
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tabel 1 (vervolg) 

Titel 1833/39 1840/49 1850/59 1860/69 1870/77 

New London Mechanics Register 
Pharmaceutische Central-Halle 
Polytechnische Centralblatt (1835) 
Polytechnische Central-Halle (1851) 
Polyt. Notizblatt ( Cherniker, gewerb
treibender Fabrikanten und Künstler 
Polytechnische Zeitschrift (Schweiz) 
Polytechnische Zeitung 
Practical Mechanica! Joumal 
Réportoire de Chirnie appliquée (1858) 
Repertory of Patent Inventions etc. 
Schweizerisches Gewerbeblatt (1840) 
Sitzungsber. der K.K. Acad. der Wissen
schaften in Wien 
The Technologist 
Le Technologiste 
Tijdschr. v.Nijv.en Landb. in N.-Indië 
Verein z. Befcirderung des Gewerb
fleisses in Preussen 
Wurtembergisches Gewerbeblatt (1848) 
Zeitschrift ftir Analytische Chemie 

Totaal: 54 tijdschriften 

In dit overzicht ontbreekt de 2ejaargang (1834). 

1 

17 18 

2 

2 

2 
2 
1 

38 

3 

2 

1 
4 
4 
1 

1 
3 
1 

60 22 

Tabel 2 Mededelingen over synthetische kleurstiffen in het Tijdschrift van Nijverheid 
van 1861-1874 (m.u.v. de artikelen van Van der Boon Mesch). 

Jaar Titel 

1861 Murexide als kleurstof voor zijde en katoen (Dingler's Polytechn. Joum.). 
Wijze om paarsch te verven met murexid (Le Technologiste 1858). 
Voorschrift van Petersen om wol met murexid te verven (Ding!. Poly. J.) 

1862 Bereiding van aniJin-violet en soortgelijke kleurstoffen d.m.v. verschillende 
vluchtige bases, naar Greville Williams (London Joumal of Arts 1860). 

1863 Bereiding kleurstoffen uit Naphtylamin volgens Scheurer (Bull. de Mulhouse 
1861) 

1864 Over een nieuwe kleurstof verkrijgbaar door oxydatie van het Phenylzuur (Re
pert. de Chim. Appl. 1862) 
Nieuwe kleurstoffen voortgebracht met behulp van binitronaphtaline door 
Charley Leer (Répert. de Chim. appliq. 1862). 
Bereiding van roode kleurstoffen uit binitronaphtaline volgens de gepatenteer
de handelswijze van W. Scott (London Joumal of Arts). 
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tabel 2 (vervolg) 

Bereiding van erytrobenzine, een rode kleurstof, volgens Fr. Laurent en Cast
helaz (Repert. of Patent inv. 1862). 

1866 Verven van katoen met aniline-rood en aniline-paarsch (Deutsche Musterzei
tong 1863). 

1867 Nieuwe verven voor de katoendruk (organische) (Deutsche Industrie Zeitung. 
Nieuwe oplosmiddelen voor anilineverven volgens Caultier de Claubry 
(Dingler's Polyt. Journ.). 
Invloed van koper op aniline-zwart (Bull. de Mulhouse 1866). 

1868 Bereiding van aniline-bruin en aniline-viol-et d.m.v. Rosalin (Dingler's Polyt. 
Journ.) 
Bereiding van rode, blauwe en violette kleurstoffen voor de ververij volgens 
John Holyday (Ding!. Polyt. Journ.). 
Aniline-grijs (Polyt. Centralbl. 1867). 
Aniline-rood (Polyt. Centralbl. 1867). 
Wegbijten van aniline-kleuren (Ding!. Polyt. Journ.). 
Willis's aniline-proces eer vorming van onmiddellijke photographische af
drukken, tekeningen en kopergravuren (Pracc. Mechanic Journ. 1866). 

1869 Kleurreacties van aniline, coluidine en pseudotoluidine (Deutsche Industrie 
Zeitung). 
Aniline-zwart op wol en katoen (Dinler's Polyt. Journ.). 

1870 Kunstmatige bereiding van Alizarine (door Dr. C.C.J. Teerlink). 
Onderscheiding van rode kleurstoffen op weefsel (Journ. de Ph arm et de Chim. 
1869). 
Verven en drukken met aniline-zwart (Deutsche Industrie Zeitung). 
Over het kleurend vermogen der aniline-kleurstoffen (PHarm. Central-Halle 
1870). 
Onderscheiding oplosbaar aniline-blauw en oplosbaar indigo-blauw (Elsner 
Chem. Techn. Mitth.) . 

1872 Een nieuwe aniline-verf onder den naam Rosa (Wurtembergisches Gewerbe
blatt 1872). 
Het verven met Pikrinezuur door Ferdinant Springmühl (Musterzeitung 1871). 
Blumer's nieuwe aniline-blauw voor de drukkerij (Rheimann's Färberzeitung 
1871). 

1873 De kleurstoffen welke uit steenkolen worden bereid (Les Mondes 1873). 
Nieuw aniline-rood door E. Ferrière (Comptes Rendus). 

1874 Invloed der fabrikatie van kunstmatige alizarine op de meekrapcultuur (door 
Van Eeden). 



SUMMARY 

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN CALICO PRINTING FAC
TORlES AND DYE-WORKS IN THE NETHERLANDS 1835-1920 

Industrialisation in the Netherlands took place much later than in the sur
rounding countries. Among economic-historians there has been a long de
bate on the causes ofthis belated industralisation process. The dominant ap
proach in recent years has been an economie one. The basic assumption is that 
an analysis of the costs of the production factors, like Iabour, cap i tal and raw 
materials can possibly explain why new production techniques were intro
duced at such a late date in the Netherlands. In order to test this hypothesis 
we have investigated in this study technological innovations in the cotton 
printing and dyeing industry. 

In chapter one we describe the main topics of research. These include first 
of all the development of some important innovations in calico printing and 
Turkey red dyeing. The question is whether modern and traditional tech
niques existed side by side during a eertaio period. In this situation the eco
nomie approach fails and a broader approach is needed to explain why entre
preneurs and technicians decided whether or not to introduce new machines 
or processes. Our approach ioclucles the role of product mar kets, technologi
cal development and behaviour of entrepreneurs. Also the assumption that in 
the case ofthe Netherlands, where there was almast no autonorneus techno
logica! development, the technologocial innovation can be taken as given, is 
strongly criticized. This study focusses on the adaptations and developments 
that occurred during the diffusion of technology to the Netherlands. Much 
attention is paid to the mechanisms of technology transfer and the role of en
trepreneurs and techrucal personnel in this process. A further topic is whether 
there was a growing influence of science in this field. The relation between 
science and technology is a major topic in the history of technology. 

Chapter two gives a brief outline of the development of the printing and 
the dyeing sector of the textile industry in the Netherlands. Essen ti al in the 
formation ofthis ioclustry was the Secession ofBelgium in 1830. Under the 
direction of the 'Nederlandsche Handel-Maatschappij'(NHM) a new ioclus
try was founded. Several Belgium entrepreneurs were persuacled to move 
their factories to the North. These were established in Haarlem and Leiden 
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in Holland. The weaving of textiles was stimulated in the rural region of 
Twente. The policy of the NHM led to a geographical di vision between the 
production of woven calicos and the refining industry. The most important 
printing works were those ofPrévinaire and Wilson at Haarlem and De Hey
der at Leiden. Later a few factories were established in the south, the most im
portant ofwhich was the factory of Van Vlissingen & Co at Helmond. This 
town also became the centre ofTurkey red dyeing in the Netherlands with 
three major dye works. 

The introduetion of the synthetic dyes brought about many important 
changes in dyeing and printing. This is the subject of chapter 3. The first ani
line dyes were not used in the Netherlands because oflack offastness and the 
markets on which the Dutch operated. The first synthetic dye to be applied 
on a large scale was anilin-black. The situation changed with the introduetion 
of the synthetic alizarine, that threatened the position of madder and garan
cine. Together with indigo these were not only the most important natura! 
dyes, but also a major product made in the Netherlands. The Dutch entrepre
neurs were very well informed about what was happening and they per
formed many experiments with the new dyestuff. Still they did not use the 
synthetic alizarine before 1878; at that time they were forced to use it because 
the producers of garancine went out of business. For most applications the 
economie advantages were smalland insome cases the shade of co lor, that re
sulted from the use ofthe synthetic dye, could not compete with the original 
one. The substitution process of the natura! dyes by the synthetic dyes 
evolved gradually between 1875 and 1900. The last dye to be replaced was the 
natura! indigo at the beginning of this century. 

Chapters four and five describe the introduetion and development ofTur
key red dyeing in the Netherlands. Turkey red dyeing was a c0mplex and cost
ly process which took more than a month to complete. The result was a bril
liant and very fast red. Turkey red dyeing was the pinnacle in dyeing techni
ques in the nineteenth century. The main reasou for the NHM for asking Pré
vinaire to establish a factory in Haarlem was that he was an expert in Turkey 
red dyeing. This wasthestart of a smalland very specialised branch ofindus
try which comprised a few dye works and some printing factories. The com
panies in Holland got their knowledge and dyers mainly from France and 
Belgium, whilst the factories in the southern part dependedon Germany. An 
analysis of recipes shows that as aresult of this difference in orientation there 
were some small varations in the ingredients, that were used, and in the order, 
in which they were applied. Aftersome twenty years however the 'classica!' 
way ofTurkey red dyeing was generally known and applied. 

Efforts to reduce the duration and to simplify the process were undertaken, 
but not very succesful. An analysis of the production process at De Heyder 
shows the continuous introduetion of small changes and ameliorations; the 
most important result was an increase in capacity. Th is changed with the in
troduction ofthe synthetic alizarine and turkey red oil (sulphonated castor oil) 
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in the seventies . Especially the latter materialled to a simplified and much 
shorter process. Th ere was a large difference in the introduetion of this new 
process in the printing factories and some of the dye works. While in the 
printing works the nev,r process had rapidly replaced the old one, in some of 
the dye works the old process lasted much Jonger. In these factories the new 
process was introduced only at the beginning of the twentieth century. Even 
more important was that these dye works, in contrast with the printing 
works, needed the aid of outside experts. After the first world war Turkey red 
dyeing lost very soon its special place and became a topic of mere academie 
interest. 

The mechanisation of the printing processis the main issue of chapters si x 
and seven. Chapter six describes the introduetion of the cylinder or rouleau 
printing machine. Due to the very favorable circumstances ofthe thirties this 
machine with a much higher production capacity than the traditional hand 
block printing was introduced in the Prévinaire and Wilson works. However, 
the crisis of the forti es and the great reduction of the orders of the NHM led 
to a problem of excess capacity. Other companies working on a lesser scale 
were more succesful in this period. They used a perrotine, an intermittently 
printing machine, that bore more resemblance to block printing. 

The next chapter describes how the perrotine and block printing were 
generally displaced by the rouleau after 1860. Comparisions of production 
costs at De Heyder shows that machine printing was cheaper than block 
printing in nearly all cases. However, the latter were not totally displaced. For 
certain products block printing remained in use. Partly this was because of 
technica! reasons like very large patterns, but also because ofthe irregularities, 
characteristic of block printing. Th is became a prized feature of some pro
ducts, especially for non-European markets. The Dutch cotton printing 
works were specialized in these kinds of articles, which explains the presence 
of many block printers in Dutch factories at the beginning of this century. 
This situation differed markedly from the one in the surrounding countries, 
where block printing was only used in backward regions. 

Chapters eight and nine deal with the development of the most important 
of these special products, the irnitation batiks. These were produced for the 
markets in the Dutch East lndies. Batiks are an example of aresist technique, 
in which wax is used as the main constituent of the resist. This wax was 
painted by hand. The features ofthe high quality Javanese batiks were difficult 
to imitate. Prévinaire from Haarlem went through many difftculties in a con
tinuous effort to ameliorate his imitations. He constructed a machine for 
printing the reserve, that he called 'LaJavanaise'. In spite ofhis efforts he never 
succeeded in competing with the real batiks. Among the imitations however 
his products were on first class and became a separate category of product, 
the so-called wax batiks. These were very succesful in the sixties and many 
other factories in the Netherlands and Switzerland started to produce this ar
ticle. De Heyder even built his own version of the J avanaise, which was never 
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succesfut however because of a crisis in the product market at the end of the 
sixties. Also the waxbatiks and other imitations received more and more com
petieion from native products, printed with metal blocks. 

The Dutch entrepreneurs had to look for other mar kets. Chapter nine des
cribes the introduetion ofthe wax batiks on the coasts ofWest-Africa by Pré
vinaire at the end of the nineteenth century. Altough some adaptations es
pecially with regard to the patterns were needed, the production process re
mained essentially the same. Prévinaire had succeeded in printing the reserve 
with a rouleau; the other colars were printed by hand. This combination of 
machine and block printing explains the persistenee ofblock printing in the 
Netherlands. Within two decades the Prévinaire products, known as wax 
prints, were so succesfut that many other companies started to produce their 
own wax prints. The Dutch companies, like Ankersmit and Van Vlissingen, 
relied on knowledge obtained from colourists, whohad worked at the Prévi
naire factory. Another company bought wax printing machines when the 
Prévinaire works were liquidaeed in 1918, due to circurnstances during World 
War I. The leading position was taken over by Van Vlissingen and Ankersmit. 

The colourists, the most important technicians in the calico printing works 
played a central role in the innovations, that occurred in the nineteenth centu
ry. Chapter ten deals with the specialisation and differentiation that occurred 
in the work of the colourist; the changes in their social position within the 
factory and their competition with university trained chemists; the rise of a 
separate Iabaratory for chemica! analyses, testing and controlling, the grow
ing need to obtain a more forma! and chemica! education besides training in 
practice and the role of technicalliterature. In all aspects there was a strong 
dependency on foreign countries. Almast all of the colourists (and entrepre
neurs) in the first decennia were foreigners. In a later period ;sons of directars 
and owners also were educated in France and Germany and from 1880 on the 
German dye industry became a very important souree not only of dyes but 
also of technica! knowledge. 

The last chapter summarises the conclusions. lt pays special attention to the 
role ofthe Dutch entrepreneurs, whoall had their own style in solving techni
ca! problems and dealing with new innovations. 
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NOTEN 

Hoofdstuk 1. 

1. Voor een overzicht van deze discussie zie Fischer, Fabriqueurs, 7-29. 
2. Zie büvoorbeeld het werk van Rosenberg, 'Factors affecting the difTusion ofTechnology' 

en lnside the black box. Aan de TU Eindhoven wordt onderzoek verricht naar het aandeel van 
de techniek in de industrialisatie in Nederland. Voor een overzicht van dit onderzoekspro
gramma zie 'Techniek en Industrialisatie'. 

3. Chapman en Chassagne, Textile Printing, 3-4. 
4. Smit, Katoendrukkerij. 
5. Griffiths, Achter. 
6. Griffiths, Relilrdation; Mokyr, lndustrialisatwn en Bos, 'Factorprijzen'. 
7. Fischer, Fabriqueurs, 272-273. 
8. Lintsen, 'Windbemaling', 48-63. 
9. O.a. Bläsing, 'Brabantse ondernemer' en Van den Eerenbeemt, 'Ondernemen'. 
10. Layton, 'Looking glass', 597-598. 
11. Bijvoorbeeld Homburg, 'Inschakeling'. 
12. Zie bijv. De Jonge, Industrialisatie, 85. 
13. Een onderzoek naar de introduktie van de synthetische alizarine in de bedrijven vormt een 

aanvulling op het werk van andere onderzoekers naar de ontwikkeling van de garancine-in
dustrie en dan in het bijzonder de ondergang van deze bedrijfstak; zie bijv. Schot en Hom
burg, 'Financiers' en 'Innovatie'. 

14. De Jonge, Industrialisatie, 113-114. 

Hoofdstuk 2. 

I. Smit, Katoendrukkenj. 
2. De rol die de NHM heeft gespeeld is uitvoerig beschreven in: Mansvelt, Geschiedenis, deel 

I Hfdst. VI, 258-343 en Griffiths, Retardation, Hfdst. 6, 138-184; de gegevens in deze para
graaf zijn in belangrijke mate hieraan ontleend. 

3. Mansvelt, Geschiedenis, deel I, 318. 
4. Voor een overzicht van de bedrijven zie A2, tabel I. Van een aantal bedrijven uit deze tabel 

is weinig meer bekend dan dat ze aan de NHM leverden. Het gaat hierbij om Hogenbosch, 
Bormeester, Resius en Calvelage. 

5. Wiersum en Van Sillevoldt, 'Non Plus Ultra', 67-90. 
6. O.a. circulaires uit het archief van de NHM. 
7. Voor de geschiedenis van het bedrijf in de Belgische periode zie Lis en Soly, Groot bedrijf 
8. Verbong, 'De Heyder', 19-30. 
9. Het bedrijfsarchief, dat in Leiden ligt, vormde samen met de collectie Driessen van het Ne

derlands Textielmuseum Tilburg een van de belangrijkste bronnen van dit onderzoek. Het 
materiaal van De Heyder/LKM werd bovendien gecompleteerd door Leidse stalenboeken, 
die in het archief van Vlisco b.v. worden bewaard. Andere stalenboeken en doeken bevinden 
zich in de Lakenhal te Leiden. Zie ook Leschot-Goud, Felix Driessen en Verbong, 'Theorie'. 

11. Over Prévinaire is veel geschreven, o.a. Mansvelt, 'Haarlemsche Katoenindustrie, 238-243, 
verder Griffiths, Retardation en 'Eyewitnesses'. Bovendien bevindt zich in het archief van de 
NHM een zeer uitgebreide correspondentie van Prévinaire met de NHM. 
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12. Kroese, 'Haarlem', 53-91. 
13. Ibidem en Griffiths, Retardation. 
14. Van Hooff, 'Sutorius'. 
15. De geschiedenis van Van Vlissingen & Co staat uitgebreid beschreven in het gedenkboek, 

dat verscheen ter ere van het honderdjarig bestaan: Rodenburg en Bijlsma, Van Vlissingen. 
16. Om verwarring te vermijden is achter de naam Pieter Fentenervan Vlissingen telkens een 

cijfer gezet, dat aangeeft tot welke generatie hij behoorde. 
17. Rodenburg, Bijlsma, Van Vlissingen. 
18. Gemeenteverslagen van Oldenzaal en Bolk, Schering, 145. 
19. Just de la Paisières, Nederland, 276-279. 
20. Een overzicht van alle bedrijven, die zich met het t..trksroodverven in Nederland hebben be

ziggehouden, staat in A I , tabel 2. 

Hoofdstuk 3. 

I. Bijv. Beer, Emergence; Haber, Chemica/ industry en V.d.Belt, Kleurstofindustrie. 
2. Homburg, 'Influence', 10-12. 
3. Guano was fosfaat- en stikstofrijke vogelmest. 
4. Homburg, 'lnfluence', 327. 
5. V.d. Belt, Kleurstofindustrie, 82 e.v. 
6. Nieuw tijdschrift, 1861, 168. 
7. Biografie vanJacobson, gegevens van Ernst Homburg. 
8. De Vries, Markt, 102-103. 
9. NNBW VII, 504. 
10. De Vries, Markt, 103. 
11. Lemmens, Verbong, 'Kleurstoffenproduktie', 269-270. 
12. Ibidem, 271-273. 
13. Zie Hfdst. 6. 
14. GAL LKM inv. 183 en 362, stalenboeken. 
15. GAL LKM inv. 59, calculaties. 
16. NTM MT 5-2-13, Receptenboek Heubner. 
17. NTM MT 5-4-44, Felix Driessen, Diverse Onderzoekingen 0. 
18. Ibidem, 66; deze zijn in een ander handschrift, zie noot 59. 
19. Vlisco, C.H. Deutsch, Livre des recepts (geen inventarisnummer). 
20. Het verven met anilinezwart was technisch gezien moeilijker. 
21. Kennis en Kunst, 1870, 44. 
22. Ibidem. 
23. Watts, Dictionary, 748. 
24. Ibidem. 
25. Ibidem. 
26. Ibidem. 
27. Spirk, Praktisch handboek, 168. 
28. Muster-Zeitung 1871, 169; 'Dampfapplication' hield in, dat de kleurstof in een keer samen 

met het beitsmiddel werd opgedrukt. 
29. Ibidem, 170-171. 
30. Jaquet, Teerfarbenindustrie, 101. 
31. MusU!r-Zeitung 1876, 121 
32. Vlisco, Receptenboek Hayder, losse brief. 
33. Vlisco, P.F. Van Vlissingen (3), Coloristische procédés en stalen, 1872. 
34. Ibidem. 
35. Ibidem. 
36. Muster-Zeitung 1871, 241-244. 
37. Vlisco, P.F. Van Vlissingen (3), Coloristische procédés en stalen, 1872. 
38. Ibidem. 
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39. Vlisco, P.F. van Vlissingen (3), Stageverslag Seedley, 1873. 
40. Ibidem, 15 april 1873. 
41. Ibidem. 
42. Ibidem. 
43. Ibidem, Higgins alizarine kostte 4 shilling en 6 dime per 10 Ibs, terwijl de prijs voor Garanci-

ne OP 160 sh. per 100 Ibs was. 
44. Ibidem. 
45. Zie Hfdst. 5. 
46. Vlisco, P.F. van Vlissingen (3), Stageverslag. 
47. Vlisco, P.F. van Vlissingen (3), Recepten en proeven, omstreeks 1875. 
48. Vlisco, P.F. van Vlissingen (3), Stageverslag 1872. Uit deze beschrijving blijkt, dat dit geen 

turksroodververij was; vergelijk met Hfdst. 4. 
49. Vlisco, boek roodververij, 1872-1874. 
50. Ibidem. 
51. Ibidem, 1874-1876. 
52. Vlisco, Friedrich Hayder, Probenbuch 1. 
53. Ibidem. 
54. Vlisco, C.Matthijssen, Drukkleuren, 90-91. 
55. Mededeling archiefVIisco. 
56. Vlisco, Friedrich Hayder, Probenbuch 1, 98-112. 
57. Ibidem, 143-147. 
58. Ibidem, 162-175 en Probenbuch 2, 1 -60. 
59. NTM MT 5-4-44, Felix Driessen, Diverse Onderzoekingen 0; zie ook noot 16. Ditjour

naal draagt de titel 'diverse onderzoekingen deel 0', omdat het deel uitmaakt van de reeks 
laboratoriu"\iournaals, die Felix Driessen vanaf december 1872 bijhield. Uit een vergelij
king van de handschriften valt op te maken, dat slechts de laatste vijfbladzijden door Felix 
geschreven zijn. Voor zover mij bekend was er geen andere colorist werkzaam buiten de ou
de meesterknecht Faes (of diens zoon); uit stalenboekjes van de drukkerij blijkt echter dat 
deze in een geheel ander handschrift zijn geschreven. Daarom blijft slechts de direkteur 
Louis Driessen over. Een ander argument is dat het niet zo waarschijnlijk is dat een vreemde 
Felix zijn proevenboeken zou laten overnemen. 

60. Ibidem, 31. 
61. Ibidem, 38-39. 
62. Ibidem, 65; zie opmerking noot 59. 
63. NTM MT 5-4-34, Felix Driessen, Fabrikatieboek. 
64. NTM MT 5-4-45, Felix Driessen, Diverse Onderzoekingen 1. 
65. Ibidem, 1-4, 29 jan. 1873. 
66. Ibidem, 1. 
67. Ibidem, 2. 
68. Ibidem; de verschillende beitsmiddelen werden in banen gedrukt, de ruimte tussen de ver

schillende banen, waar dus geen beitsmiddel was, moest dus tijdens het verven wit blijven. 
Vaak namen deze stroken echter toch een beetje kleur op, zodat ze niet mooi wit werden; 
hierop werden de geteste kleurstoffen ook beoordeeld. 

69. Ibidem, 4; als gedestilleerd water gebruikte men gecondenseerde stoom. 
70. Ibidem, 5. De enige uitzondering betreft een onderzoek naar de zuiverheid van ei-albumine, 

een verdikkingsmiddel; hierbij wordt verwezen naar de Musterzeitung 1873. 
71. Ibidem, 16-17. 
72. Ibidem, 16. 
73. Ibidem, 29; "Salomonson is natuurlijk de beste". 
74. Ibidem, 43. 
75. Ibidem, 37. 
76. GAL LKM inv. 58, 184. 
77. GAL LKM inv. 59, f2 .37 per kilo. 
78. Ibidem, resp. f2.20 en 1.98 per kilo in 1867 en f1.95 en 1.72 in 1870. 
79. GAL LKM inv. 60, 23; "domp" moet waarschijnlijk 'damp' zijn. 
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80. Ibidem, 31. 
81. Ibidem, 32; met Hoecht wordt MLB uit Hoechst bedoeld. 
82. GAL LKM inv.42, Verfstalen. 
83. Ibidem. Een uitzondering vormde een uitgebreide proef met een nieuw soort indigokuip, 

die volgens de methode Leuchs was bereid. Deze werd vergeleken met de in de blauwverve
rij gebruikte verfkuip (No. 150 en 151, waarschijnlijk uitgevoerd eind 1868). Het hand
schrift, waarin het verslag van deze proef werd bijgehouden verschilde van de gewone re
cepten. In september en oktober 1873 staan er twee proefjes van Felix Driessen vermeld. 

84. Ibidem. 
85. Ibidem. 
86. GAL LKM inv. 61, 27 sept. 1876; zie A2, tabel 1. 
87. Ibidem. 
88. Op de consequenties voor het turksroodverven wordt in Hfdst . 5 nader ingegaan. 
89. GAL LKM inv. 61, I nov. 1877; zie A2. 
90. GAL LKM inv. 6l, 24 dec. 1877; zie A2. 
91. Zie A2. 
92. Dit is te vergelijken met het gebruik van turksroodolie bij de nabehandeling; zie Hfdst. 6. 
93. ARA NHM inv. 1308, 14 nov. 1873. 
94. Ibidem. 
95. Ibidem. 
96. ARA NHM inv. 1323, 26 juni 1874. 
97. ARA NHM inv. 1382, 19 mei 1879. 
98. ARA NHM inv. 1397, 26 jan. 1880. 
99. GAH Archief Carp inv. 50. 
100. Raymakers, Privé-archief, Memoriaal Kaulen. 
101. Zie bijv. Ammerlaan, Praktische Problemen en De Jonge, Industrialisatie, Hfdst. 2. 
102. Onder de categorie verfwaren vielen: Cochenille, Bremer Groen, Koperrood, Vermiljoen 

en 'Alle hiervoren niet genoemde, Onbereide'. De 'bereide' waren de "verfwaren, die in olie 
gewreven zijn, met uitzondering van druktinkt". 

103. De Jonge, Industrialisatie, 14. Dit houdt in dat om conjuncturele invloeden en incidentele 
schommelingen te compenseren uit de verkregen jaarcijfers cumulatief voortschrijdende 
gemiddelden zijn berekend met een periode van 9 jaar. Bovendien is voor de invoercijfers 
de 'Invoer, aangegeven tot Verbruik, verminderd met de 'Uitvoer uit het Vrije Verkeer', aan
gezien in de praktijk vaak onder de invoer een vermomde doorvoer viel; dit geschiedde om 
omslachtige doorvoerformaliteiten te vermijden. 

104. Zie A3, tabel 1. 
105. Zie paragraaf 4.5. 
106. Wiskerke, Meekrapbedrijf, 125. 
107. De Handel, 2(1900), 388. 
108. Vis, Drie eeuwen. 
109. Zie A3, tabel 1. 
110. Vis, Drie eeuwen, 118. 
111. Lauterbach, Geschichte, 104. 
112. Vlisco, F. Hayder, Allgemeines Färberbuch. 
113. Zie A3, tabel 2. 
114. Zie A3. Na de Duitse eenwording werd er een nieuwe Statistiek bijgehouden voor het gehe

le Duitse tolgebied. In deze - in 1872 voor het eerst verschenen statistiek - kwamen ook 
anilinekleurstoffen voor, maar er werd nog geen onderscheid gemaakt tussen aniline als 
grondstof en de kleurstoffen. Bovendien werd bij de uitvoer als land van bestemming de 
grensovergang aangegeven. De doorvoer naar Engeland viel dus ook onder de uitvoer naar 
Nederland. In 1880 werd de statistiek aan de veranderde omstandigheden aangepast; er 
kwam aparte categorieën alizarine en anilinekleurstoffen en er werd een beter onderscheid 
gemaakt naar de bestemming van de goederen. 

115. Waarschijnlijk zowel ten gevolge van slechte conjunctuur als van de hoge alizarineprijzen, 
die het gevolg waren van Duitse kartelafspraken. 

116. Todericiu, Constitution, 589 e.v. 
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Hoifdstuk 4. 

1. Zie Hfdst. 7 en 10. 
2. NTM MT 5-3-30, documenten L. Driessen, Tekst van Hasan Sabri, 4. 
3. Ibidem, 5. 
4. Haller, 'Wijziging'. 
5. Briavoinne, Inventions, 154. 
6. GAHa Archief Maatschappij van Nijverheid inv.60, 1801, no.9. 
7. Ibidem. 
8. Ibidem, brief uit Eindhoven 22 juni 1801. 
9. Ibidem. 
10. Ibidem, briefuit Eindhoven 14 juni 1802. 
11. Ibidem. 
12. (N.N .), Extrakt, 3. 
13. Van de Graaff, Beschrijving, 493-494. 
14. Provinciaal Blad Noord-Brabant 1830, nr. 92, 60. 
15. GAH Notariële archieven, Van der Ven, 1835, akte 30. 
16. Briavoinne, Inventions, 155. 
17. Mansvelt, 'Haarlemsche Katoenindustrie'; Griffiths, Retardation, 155. 
18. Mansvelt, 'Haarlemsche Katoenindustrie'. Het is de vraag of het argument van de taal wel 

opgaat. In de hogere kringen, waaruit de meeste fabrikanten afkomstig waren, was het ge
bruik van frans gangbaar; misschien hadden de Duitse ververs meer problemen met de 
Franse literatuur. 

19. Gegevens uit GAHa, ingekomen en vertrokken personen; voor de betrekkingen tussen Pré-
vinaire en de familie Jacques zie ook Hfdst. 9. 

20. Griffiths, 'Iets meer', 42-43. 
21. Griffiths, 'Eyewitnesscs', 138. 
22. Griffiths, Retardation, 229 noot 101. Het is niet bekend wie bij Prince verantwoordelijk was 

voor de technische kant van het produktieproces. 
23. Ibidem, en Verbong, 'De Heyder', 26. 
24. In de verzameling van Van Ael ontbreken de staaltjes stof, die karakteristiek zijn voor recep

tenboeken van coloristen; daarnaast is het zeer netjes geschreven en bevat het uitvoerige 
omschrijvingen van hoe men te werk diende te gaan. De meest plausibele verklaring is dat 
Van Ael deze recepten van Fa es overschreef om in geval van het plotseling overlijden of ver
trek van de meesterknecht niet de produktie te hoeven staken. Zie ook Hfdst. 10. 

25. De eigenaar van het bedrijfbemoeide zich in het geheel niet met de drukkerij, Lis en Soly, 
Groot bedrijf, 70. 

26. Zie Hfdst. 5, o.a. het werk van Felix Driessen. 
27. Zie AS. 
28. Griffiths, Retardation, 154-155 en 172-173. 
29. Griffiths, 'Eyewitnesses', 177. 
30. Zie A7. 
31. Griffiths, 'Eyewitnesses', 177. 
32. Griffiths, Retardation, 173. 
33. GAH Bevolkingsregister 1849-1960, Georg Wilhelm Kaulen; Jelsma, Korporaal, Ver

schoor, Uit-één en mededelingen van Korporaal, die de onderzoek doet naar de geschiedenis 
van Kaulen. 

34. Zie A4, tabel 2. 
35. Harkx, Textielnijverheid, 152-155; Raymakers, Privé-archief, Debiteuren/crediteurenboek 

1876-1886 en Memoriad 1876-1880. 
36. Zie A4, tabel 3. 
37. Van Hooff, 'Garenblekerijtje', 166. 
38. GAH bevolkingsregister 1860-1870, Et, geb. 19-5-1817 Elberfeld. 
39. Schreurs, 'Rood ververij', 163-171, François Janssens (1831-1882). 
40. Zie Hfdst. 5 en 10. 
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41. Zie A4, tabel I en 2. 
42. ARA NHM, Algemeen verslag 1854, 86. 
43. ARA NHM, Algemeen verslag 1855, 116. 
44. Zie A7 en AS, tabel 3. 
4S. Van Hooff, 'Kalandermolenaars', 76-78. 
46. GAH, Gemeenteverslagen 1876-1878, later voortgezet als Diddens & Van Asten. 
47. Zie Hfdst.3 en Vlisco, receptenboeken van F.Hayder en C.Deutsch. 
48. ARA NHM inv. 1707 Circulaires; GA Vlaardingen, Gemeenteverslagen 1870-1874 en Ray-

makers, Privé-archief, Brievenboek Kaulen 1869-1871. 
49. Zie Hfdst. 3 en S. 
SO. Zie ook Carlson, 'Edison', 19. 
SI. Zie o.a. de Literatuurlijst. 
52. De volledige tekst van deze laatste recepten is te vinden in AS. 
53. Laugier, 'Verwen', 1833: 532-612 en 1834: 57-93. 
54. Ibidem, 553. 
55. Ibidem, 578-590. 
56. De FransmanJ.B. Vitalis schreef verschillende boeken over de ververij. o.a. 'Cours élémen-

taire de teinture sur laine, soie, !in, chanvre et cocon'. 
57. Laugier, 'Verwen', 1833, 579. 
58. Ibidem. 579-580. 
59. Ibidem, 582. 
60. Ibidem, 587. 
61. Ibidem, 587. 
62. Ibidem, 587-589. 
63. Schrader, Leerboek, Voorwoord. 
64. Ibidem, 82-90. 
6S. Ibidem, 82. 
66. Ibidem, 83. 
67. Ibidem, 88. 
68. Ibidem, 89. 
69. GAHa, Ledenlijst Maatschappij van Nijverheid, 18S1. 
70. In de serie kleine aanwinsten van het NEHA bevindt zich een receptenboek, dat aan Wilson 

wordt toegeschreven. Een plaatsnijder, genaamd Van den Bosch, was in het bezit van dit 
boek; hij werkte later bij de Heyder & Co (zie briefbij AS) Hoe dezeVan den Bosch in het 
bezit is gekomen, is niet bekend. In elk geval maakt het boek een zeer oude indruk: de band 
dateert uit de achttiende eeuw en ook het taalgebruik doet vermoeden, dat de recepten uit 
de achttiende, begin negentiende eeuw dateren. 

71. Zie AS. 
72. Zie AS. In het archief van de Eindhovense weverij Van der Velden bevindt zich ook een re

ceptenverzameling. Op de eerste bladzijde staar vermeld, dat het betreffende recept (Blauw
kuip op Fransche Methode) verstrekt is door K. Muller op 1 October 1854 aan Van Droste 
(?).Van beide personen is niets bekend. De eerste twee pagina's wijken wat handschrift be
treft overigens aanzienlijk af van de overige recepten; waarschijnlijk zijn ze later toege
voegd, aangezien op de derde bladzijde folio I staat. 

73. Ibidem, 6-9. 
74. Zie Hfdst 3. 
75. Bij het drukken van turksrood konden in tegenstelling met het verven wel verschillende be

werkingen worden gecombineerd; zie Kiel, Metaalcomplexen, 20-32. 
76. Zie AS. 
77. Zie AS. Bij de titel "Türkisch Roth" staat vermeld "nach der alten Methode". Dit had betrek

bng op de vernieuwingen in het turksrood verven, die leidden tot een nieuw, eenvoudiger 
en korter procédé. Na de opkomst van die zogenaamde nieuw turksrood kreeg het traditio
nele procédé vanzelf de naam oud-turksrood; zie hiervoor Hfdst. 5. 

78. ARA NHM inv. 1276, 6 aug. 1871 . 
79. Haller, Türkischrot, 1 0; Halier beroept zich ook op Vitalis. 
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80. Runge, Farbenchemie, 134. 
81. De herkomst van het gebruik van bloed en mest ligt waarschijnlijk bij de nomaden. Toch 

waren er verschillende chemici, die de oorsprong van deze gebruiken in de alchemistische 
praktijk zochten. Zo speelde bloed als drager van levenskracht een belangrijke rol in de al
chemie. Ondanks de opmars van de wetenschap in de negentiende eeuw was het volgens 
de bekende colorist Halier goed mogelijk dat in de ambachtelijk werkende ververij in de 
19e eeuw nog alchemistische praktijken werden toegepast. (Haller, Türkischroth, 10) De dis
cussie over de rol van de alchemie dient echter waarschijnlijk te worden geplaatst in het ka
der van de professionalisering en academisering van de chemie in de negentiende eeuw. 
Voor veel chemici uit die tijd stond de alchemie in een negatief daglicht. 

Een voorbeeld uit de Nederlandse praktijk levert Louis Driessen, de zoon van Fel i x. Louis 
vcrgeleek in het begin van deze eeuw twee beschrijvingen van het produktieproces in de 
turksroodververij van De Heyder (zie Hfdst.S). Opvallend is, dat hij nogal wat fouten maak
te bij zijn vergelijking. Zo vermeldde hij dat: "In 1860 werd bij het oliebad nog schapendrek 
gevoegd b.v. in het le oliebad: 10 kg olie, 17 kg schapendrek, 3 kg geer. soda, doch alleen 
in de beide eerste oliebaden." Hij stelde dat het stronten in 1872 was afgeschaft. In 1859 ge
beurde dit inderdaad tijdens de eerste oliepassage, maar dit geschiedde een vijftienjaar later 
nog steeds. De meest plausibele verklaring hiervoor is dat hij het stronten als een anachro
nisme beschouwde. (NTM MT 5-2-12, Receptenboek L. Driessen, 1-3). 

Hocfdstuk 5. 

I. ARA NHM inv. 1148, Bijlage nov. 1864. 
2. Zie Hfdst. 4. 
3. ARA NHM, Algemeen Verslag 1856, 88. 
4. ARA NHM inv. 984, Bijlage bij brief 16 april 1856. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem . 
7. ARA NHM inv. 1148, Bijlage nov. 1864. 
8. Ibidem . 
9. Ibidem. 
10. ARA NHM inv. 1026, 13 sept. 1858, 3. 
11. ARA NHM inv. 1097, 11 dec. 1861. 
12. ARA NHM inv. 950, Brief Previnaire 10 dec. 1854. 
13. Bovendien zou de firma maandelijks 2500 doeken 80/81 leveren tegen een prijs van/6.80 

per stuk. 
14. ARA NHM inv. 1026, Bijlage 28 oct. 1858. 
15. ARA NHM inv. 1276, 7 jan. 1871. 
16. ARA NHM inv. 1276, 25 mei 1871. 
17. Ibidem, 7 jan 1871. 
18. Zie Hfdst 5. 
19. De volledige tekst van deze beschrijvingen staat in A6. 
20. Persoz, Traité, deel 11, 191. 
21. NTM MT 5-4-34, F. Driessen, Fabrikatieboek. 
22. Ibidem. 
23. GAL LKM inv. 60, 18 juli 1878. 
24. GAL LKM inv. 191, Deel 1 1884, 2. 
25. Ibidem, 16. 
26. GAL LKM inv. 662, 1882; Steiner haalde de doeken een aantal malen door zeer hete olie; 

hij droogde tussen de handelingen ook slechts twee uur; de toepassing van zijn procédé in 
de praktijk kende echter veel problemen. 

27. Ibidem, sept. 1883. 
28. Ibidem, 1885. 
29. NTM MT 5-4-46, Felix Driessen, Diverse Onderzoekingen 2, 1882. 
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30. GAL LKM inv. 662, 1885. 
31. GAL LKM inv. 663, 18 juni 1886. 
32. Ibidem, 1 juli. 
33. Ibidem. 
34. GAL LKM inv. 665, augustus 1891. 
35. Ibidem. 
36. GAL LKM inv. 666, 1891. 
37. Ibidem; het is niet bekend, wat het procédé van Köchlin inhield. Schlieper en Baum gebruik

ten alleen olie bij de nabehandeling; bovendien was er in hun procédé een speciale bewer
king om het beitsmiddel te fixeren. 

38. Felix Driessen, Etude, 6. 
39. Ibidem, p.ll . 
40. Ibidem, idee ingediend in juli 1901. 
41. Ibidem, p.18. 
42. Ibidem; onderstreping en Duitse woorden van Felix Driessen. 
43. Er zijn naast verschillende artikelen ook een aantal proefschriften over dit onderwerp ver

schenen: Hoffmann, Konstitution, Rutishauser, Kenntnis, Kiel, Metaalcomplexen en verder bij
dragen van Haller. 

44. ARA NHM inv 1344, 27 jan. 1876. 
45. ARA NHM inv 1356, 1 jan. 1877. 
45a. ARA NHM inv 1382, 11 juni 1879,2-3. 
46. Zie Hfdst. 4. 
47. Ibidem. 
48. Vlisco, P.F. Van vhssingen (3), Proeven etc. omstreeks 1875, o.a. 121. 
49. Vlisco, F. Hayder, Probenbuch No.!, 98. 
50. Ibidem , No.2, 6. 
51. GAL LKM inv. 662, 15 september 1880. 
52. Ibidem, 1 ján 1881. 
53. NTM MT 5-4-45 Felix Driessen, Diverse Onderzoekingen 1, 52. 
54. Ibidem, 57. 
55. NTM MT 5-4-46, idem 2, 4. 
56. Ibidem , 19. 
57. Ibidem. 
58. Catalogus Amsterdam, 5, no. 74. 
59. Catalogus Arnhem, 1879. 
60. Schreurs, 'Roodververij'. 
61. GAR, Boedelbeschrijving door notaris Bongaerts No 31, 32 en 35, 1882. 
62. Ibidem; de titels, die in de inboedelbeschrijvingwerden gegeven, waren niet erg nauwkeurig. 
63. Zie Hfdst. 3. 
64. Raymakers, Privé- archief, Memoriad Kaulen 1876-1884 en Balans 1884. 
65. Raymakers, Privé-archief, Crediteuren/debiteuren 1878 -1887. 
66. Raymakers, Privé-archief, Contract met Stracke. 
67. Raymakers, Privé-archief, Contract met Toenges. 
68. Raymakers, Privé-archief, Correspondentie met Mackertich & Malcolm. 
69. GAH, Bevolkingsregister 1860-1880, Et, geb. 9-8-1828. 
70. Ibidem, geb. 23-12-1839 in Barmen. 
71. Ibidem, geb. 2-8-1832 in Barmen. 
72. Ibidem, El en E30, geb. 7-6-1833 in Barmen. 
73. Ibidem, geb. 11-11-1859 in Barmen. 
74. Helmondsche Courant 22 okt. 1960. 
75. Tabel 2 van AS geeft een overzicht van deze kleurstoffen. 
76. Dit is overenkomstig de conclusies, die in hoofdstuk 4 op basis van de handelsstatistieken 

werden getrokken. 
77. GAH Archief Carp inv. 773, Losse beschrijving. 
78. De volledige tekst staat in AS. 
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79. GAH Archief Carp inv. 773. 
80. Ibidem. 
81. O.a. afgeleid uit het verloop van het aantal arbeiders in de Helmondse ververijen, weergege

ven in tabel I van AB. 

Hoofdstuk 6. 

1. In dit hoofdstuk is o.a. gebruik gemaakt van: Bolliger, Beitrag, Endrei, Evolution, Jenny
Trümpy, 'Handel', Von Kurrer, Zeugdruckerei, Reinking, 'Entstehung', Smit, Katoendrukkerij 
en Turnbull, History. 

2. Floud, 'English contribution', 425-434. 
3. Reinking, 'Entstehung' 498. 
4. Ibidem . 
5. Endrei, 'Evolution', 209-230. 
6. Eibers, Arbeitsmachinen, 123-24 enJenny-Trumpy, 'Handel', 505-507. Hierbij was het pers

ofkale weefSeleffekt, dat bij rouleaudruk optrad niet gewenst, omdat de reserve weer moest 
worden verwijderd; het werken met een reserve werd vooral in de indigoververij toegepast; 
hierbij ontstonden witte patronen op een blauwe ondergrond. 

7. Bovendien traden er allerlei beperkingen op in de andere afdelingen van het bedrijf, die nog 
niet waren gemechaniseerd, zoals de ververij , de wasserij en de blekerij. Door de grote ar
beidsproduktiviteit van de machines moesten de andere afdelingen sterk worden uitge
breid, waardoor het aantal arbeiders sterk toenam. De werkelijke verhouding in de arbeids
produktiviteit lag daardoor ongeveer op 3 à 4 : 1., Bolliger, Beitrag. 

8. Ibidem. 
9. Briavoinne, Inventions, 76-88 en 150-156. 
10. Endrei, 'Evolution'. 
11. Jenny-Trümpy, 'Handel'. 
12. Bolliger, Beitrag, 31; naast de perrotines waren er nog 95 rouleaus. 
13. Briavoinne, lnventions. 
14. Zie A9. 
15. Zie o.a. Hfdst. 2 en 5; alleen als men doeken gebruikte, die in Nederland waren geweven, 

kwam men in aanmerking voor de voordeligere invoerheffing. 
16. Sarphati, Volksvlijt, 357. 
17. Ibidem, 358. 
18. Ibidem, 381. 
19. Tijdschrift van Nijverheid, 1846, 136-137. 
20. Ibidem. 
21. Catalogus, Haarlem 1861, 144. 
22. Tijdschrift van Nijverheid, 1846, 137- 138. 
23. Ibidem. 
24. Griffiths, Obedient Servant, 1. 
25. Ibidem, p.S. 
26. Griffiths, 'Eyewitnesses', 147. 
27. Messing, Werken, 43. 
28. Griffiths, 'Iets meer', 48. 
29. Ibidem, cijfer uit 1836. 
30. Ibidem, p. 49 en A9. 
31. Catalogus, Delft 1849, 45. 
32. Griffiths, 'Jets meer', 47-48. 
33. Briavoinne, Inventions, 155; Prévinaire was getrouwd met M.A. De Hemptinne. 
34. Ibidem, 85. 
35. De produktiviteit van de handdrukker omstreeks 1830 is op 2 meter per uur geschat. 
36. Briavoinne, Inventions, 85; men sprak ook over 'bon teint' voor de meekrapkleuren i.t.t. 'fa u x 

teint' bij de drukkleuren. 
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37. Mansvelt, Geschiedenis, deel I, 317. 
38. Ibidem, 316. 
39. Doorman, octrooiwezen, 264. Dit waren een 'Passeur', waarmee de strengen verschillende ke

ren door een vloeistof, bijvoorbeeld het oliebad, werden gehaald, een 'Tordeur', waarmee 
de behandelde strengen konden worden uitgewrongen, en een 'Laveur', waarmee de stren
gen na de verschillende bewerkingen konden worden gewassen. Met deze machines kon 
Prévinaire een aantal bewerkingen, die tot die tijd met de hand werden uitgevoerd mechani
seren. In de toelichting op zijn octrooiaanvraag noemde Prévinaire de voordelen, die dit 
voor de fabrikant opleverde: "Aucun Blanchisseur ou Teintmier ne pourroit s'attribuer de 
ce chef une supériorité industrielle & se mettre dans une position sensiblement plus favora
ble, soit par une économie de main d'oeuvre, soit par une plus grande régularité des opérati
ons de blanchiment, de teinture & de lavage" (ARA ArchiefBinnenlands Zaken OKW inv. 
4787). De door Prévinaire ontworpen machines waren overigens niet geheel nieuw; derge
lijke machines werden al gebruikt bij het bleken en appreteren, niet echter bij het verven 
van garens. 

40. Catalogus, Utrecht 1847, 54-55; bij de korenblauwe doeken werd de mastiekreserve met 
de hand opgedrukt; zie Hfdst. 8 en 9. 

41. Catalogus, Delft 1849, 42-43. 
42. GA Ha, Gemeenteverslag over 1851, 37. 
43. Ibidem, over 1852, 35. 
44. Zie Hfdst.S. 
45. GAHa, Gemeenteverslag over 1854, 41 en Registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 

Bronnenuitgave deel I, 1856-1858, 23. 
46. ARA NHM inv. 950, 28 juli 1854, 2. 
47. Zie Alt. 
48. ARA NHM inv. 950, 28juli 1854,2. 
49. Zie All. 
50. GAL LKM inv.1, 459 stel platen tegen 211 stel voor Indië. 
51. NTM MT 5-2-7, Receptenboek Van Ael, 16-18. 
52. GAL LKM inv. 1; Driessen en Van Wensen vermelden, dat de stoommachine met drie ketels 

uit Lier werd meegebracht. Op grond van mededelingen van C. Lis kan worden aangeno
men, dat er in Lier geen stoommachine in het bedrijf aanwezig was. 

53. Ibidem. 
54. All, tabel 1. 
55. GAL LKM inv. 372, 92. 
56. Ibidem, 93-94. 
57. ZieAll. 
58. GAL LKM inv. 372 en 58, Calculaties. In de calculaties komen vanaf1850 ook verschillende 

recepten voor kleuren, die op de perrotine werden gebruikt. Opmerkelijk bij de eerste re
cepten is dat de samenstelling van de drukpap voor rood voor de driekleurige perrotine af
week van die voor de vierkleurige (inv. 58, 35). 

59. All , tabel 2. 
60. Rodenburg, Bijlsma, Van Vlissingen, 28. 
61. Catalogus, Delft 1849, 42. 
62. GAH, Gemeenteverslag over 1851 en 1852. 
63. Zie AlO. 
64. Zie A9. 
65. ZieAlûenAil. 
66. Zie All, tabel 6. 

Ho'!fdstuk 7. 

1. Bolliger, Beitrag, 31. 
2. Dit gold vooral voor mechanische reserves, zoals bij de was- ofharsdruk; bij de chemische 
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reserves was dit een geringer probleem. Een volgende stap was het overigens rechtstreeks 
opdrukken van indigoblauw met de rouleau, waardoor het gebruik van reserves overbodig 
werd. 

3. GAL LKM inv. 662, 16, Batikprints. 
4. GAL LKM inv. 664, 47,5-10-1891. 
5. Zie beschrijving van batikdoeken in Hfdst. 8. 
6. GAL LKM inv. 664, 53 en LKM inv. 666, 23. 
7. GAL LKM inv. 669, 23. 
8. GAL LKM inv. 666, 54. 
9. GAL LKM inv. 173, L.Driessen, 15-12-1910. 
10. GAL LKM inv. 664, 8. 
11. GAL LKM inv. 664, 16. 
12. GAL LKM inv. 664, 22, 3-11-1890. 
13. GAL LKM inv. 668, 21-3-1895. 
14. GAL LKM inv. 668 21 13-8-1895. 
15. GAL LKM inv. 664 22 14-8-1895. 
16. GAL LKM inv. 674, 32, Engels fabrikaat . 
17. GAL LKM inv. 678, 19, Engelse prints voor Afrika. 
18. GAL LKM inv. 679, 21, Manchester vierkleuren rolprints 1909. 
19. GAL LKM inv. 681, 9, 1909. 
20. GAL LKM inv. 673, 23. 
21. GAL LKM inv. 675, 4. 
22. "Druk zoo zuiver, dat men zoude meenen Roldruk te zijn", bij de analyse van een Zwitsers 

handdrukartikel; GAL LKM inv. 671, 48, 4-10-1900. 
23. GAL LKM inv. 667, 22, 20-5-1904. 
24. GAL LKM inv. 683,32, 1911. 
25. bijv. GAL LKM inv. 686, 23, 9-7-1912. 
26. GAL LKM inv. 58, 139-140, 1859. 
27. GAL LKM inv. 59, 89, mei 1869. 
28. Voor de berekening van de generalia zie Hfdst.S. 
29. GAL LKM inv. 59, okt. 1866. 
30. Het doel hiervan was precies het omgekeerde van de reserveringstechniek. Bij een reserve 

werd voorkomen, dat het bedekte gedeelte werd geverfd, bij een absorbant werden door het 
beitsmiddel alleen de bedrukte delen geverfd. 

31. GAL LKM inv. 59, 12jan. 1867. 
32. Voor de samenstelling en de toepassing van mastiek zie Hfdst. 9. 
33. GAL LKM inv. 59, april 1867. 
34. GAL LKM inv. 59, 32 maart 1868. 
35. GAL LKM inv. 59, 1869. 
36. GAL LKM inv. 59, 89, mei 1869. 
37. GAL LKM inv. 59,juni 1870. 
38. GAL LKM inv. 59, 146. 
39. GAL LKM inv. 59, maart 1871. 
40. GAL LKM inv. 59, 12 april 1871. 
41. GAL LKM inv. 59, 23jan. 1872. 
42. Ibidem. 
43. Ibidem. 
44 . GAL LKM inv. 60, 48-49. 
45. GAL LKM inv. 60, 16 dec. 1873. 
46. Zie A2. 
47. GAL LKM inv.62, 73,juli 1880. 
48. GAL LKM inv. 62, 99. 
49. Ibidem, 113. 
50. GAL LKM inv. 63, Pad. 880, begin jaren tachtig. 
51 . GAL LKM inv. 352, 17-3- 1888. 
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S2. GAL LKM inv. 180, No. 10, 1900. 
S3. GAL LKM inv. S, Taxaties. 
S4. Ibidem. 
SS. Alle overzichten zijn te vinden in A 11. 
56. GAL LKM inv. 342. 
57. Waarschijnlijk vielen de strijkers hier ook onder, zie A 11, tabel 6. 
58. NTM MT 6-43, Correspondentie L. Driessen. 
59. GAL LKM inv. 342, Taxatie 1886. 
60. GAL LKM inv. 230, 67, 14-5-1892. 
61. GAL LKM inv. 101, 23-1-1897. 
62. GAL LKM inv. 230, 106,27-11-1897. 

GEERT VERBONG 

63. GAH, Gemeenteverslag 1883; de handdrukkers van Van Vlissingen gingen na de brand van 
1883 bijvoorbeeld naar Kralingen; zie par. 5. 

64. Namelijk in 1900, 1905, 1906 en in 1912/1913; verandering van balansjaar in 1912. 
65. Zie All, tabel 4. 
66. GAL LKM inv. 230, Commissarissen, 17-09-1902. 
67. Ibidem, 137, 10-1-1903. 
68. Ibidem, 142, 14-5-1903. 
69. Ibidem, 134, 27-9-1902. 
70. Ibidem, 142, 14-S-1903. 
71. Ibidem, 176, 13-10-1906. 
72. Zie All, tabel 7. 
73. GAL LKM inv. 230, Commissarissen, 179, 17-2-1907. 
74. GAL LKM inv. 235, Commissarissen, 28-1-1911. 
75. GAL LKM inv. 683, 33, 1911. 
76. GAL LKM inv. 692, 16, 1913; over goedkope Engelse prints. 
77. GAL LKM inv. 235, Commissarissen, 270, 31-5-1913. 
78. Ibidem, 187, 19-10-1907. 
79. Ibidem, 31-1-1914,3. 
80. Ibidem, 20-3-1915. 
81. Ibidem, 14-5-191S. 
82. Ibidem, 2-9-191S. 
83. GAL LKM inv. 733, 27-2-1917. 
84. Ibidem, 1-3-1917. 
85. GAL LKM 235, 27-1-1916. 
86. Ibidem, 2S8, 2-9-1912. 
87. Ibidem, 263, 12-10-1912. 
88. Ibidem, 201, 30-1-1909. 
89. Ibidem, 213, 29-4-1910; de zaal boven de drukzaal fungeerde als droogkamer. 
90. Ibidem, 218-219, 5-11-1910. 
91. Ibidem, 264, 12-10-1912. 
92. "Bewijs dat ons fabricaat nog lang niet met Helmond kan concurreeren." GAL LKM inv. 

687, 23. 
93. GAL LKM inv. 173, L.Driessen. 
94. Lanczer, Textieltechnologie, deel 11, 72. 
95. Dus in feite door de beperktheid van de oplage. 
96. All. 
97. GAL LKM inv. 173, beschrijving door L.Driessen. 
98. GAL LKM 235, Commissarissen, 26-8-1914. 
99. Ibidem, 236-237, 28-1-1912. 
100. Ibidem, 20-3-1915. 
101. Zie A 11 , tabel 1. 
102. Uit deze cijfers is niet te achterhalen, hoe men de stukken telde, die bijvoorbeeld zowel met 

de hand als met de rouleau werden bedrukt. Uit het aantal verkochte stukken valt op te ma
ken, dat het hierbij niet om dubbeltellingen ging. Het totale aantal in de drukkerij geprodu-
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ceerde stukken lag nog hoger, omdat men ook stukken verfde, onder andere in de blauwver
verij en na 1884 in de roodververij. 

103. Volgens gegevens van Vlisco; Rodenburg, Bijlsma, Van Vlissingen, vermelden 1863, 29. 
104. Ibidem, 163. 
105. Enquete 1864, Rapport der commissie, deel 5, 1079 e.v. 
106. Rodenburg, Bijlsma, Van Vlissingen, 32-33. 
107. Ibidem, 33 en GAH, Gemeenteverslag 1883. 
108. Zie A12. 
109. GAL LKM inv. 665, 16-9-1891. 
110. GAL LKM inv. 667,35, 21-3-1895; Malabar Kissuto's. 
111. "Waarschijnlijk roldruk", GAL LKM inv. 676, 26,28-12-1908. 
112. GAL LKM inv. 676,22, 19-11-1908. 
113. GAL LKM inv. 235,211, 5-2-1910. 
114. De Nederlandse Industrieel, 5 (1867) no.45, over de Rotterdamsche Katoendrukkerij. 
115. GAL LKM inv. 669, 27 1898. 
116. Bijv. GAL LKM inv. 668, I, 18-3-1895 en 26-4-1895. 
117. GAL LKM inv. 230, ISO, 23-1-1904. 
118. GAL LKM inv. 669, 10, 1896. 
119. GAL LKM inv. 669, 16, 1896. 
120. GAL LKM inv. 682, 1910. 
121. GAL LKM inv. 235, 193, 25-4-1908. 
122. GAL LKM inv. 235,222, 5-11-1910. 
123. NTM MT 6-43, Correspondentie L. Driessen. 
124. Messing, Haarlem, 56-57. 
125. GAL LKM inv. 665, 43, 17-9-1891. 
126. GAL LKM inv. 675, 55, 4-4-1905, zie Hfdst. 9. 
127. GAL LKM inv. 666, 30, 1892. 
128. Rodenburg, 'Batiks', 47 en Kroese, 'Oorsprong', 32. 
129. GAL LKM inv. 235, 221, 1910. 
130. GAL LKM inv. 694, 4, 4-3-1915. 
131 . Mansvelt, 'Haarlemsche Katoenfabrieken', 243; de belangrijkste machines en koperen rollen 

gingen in elk geval naar andere katoendrukkerijen. 
132. GAL LKM inv. 701,49,6-7-1918. 
133. Ibidem. 
134. Ibidem; Driessen spreekt overStorkuit Almelo; hij vergiste zich of misschien kwam Blink 

persoonlijk uit Almelo. 
135. Ibidem, 13-7-1918. 
136. GAL LKM inv. 13, 17-8-1918, 2. 
137. GAL LKM inv. 13, 12-10-1918. 
138. GAL LKM inv. 51, mededelingen over de maand oktober 1918. 
139. Ibidem. 
140. Ibidem. 
141. Ibidem. 

Hoofdstuk 8. 

1. Smissaert, Bijdrage, 196-197. 
2. Mansvelt, 'Haarlemsche Katoenindustrie', 238-243; Rodenburg, 'Batiks', 17-51; Kroese, 

'Oorsprong' 21-89; Kroese, 'Haarlem', 53-91. 
3. Voor een meer uitvoerige beschrijving zie vooral Rouffaer, Juynboll, Batikkunst. Verder is 

gebruikt gemaakt van L.Driessen, Techniek' 205-211. 
4. Zie Hfdst. 5. 
4a. Bij een procédé, dat later werd onrwikkeld, bracht men alleen het beitsmiddel aan. Tijdens 

het fixeren van de beits op een hoge temperatuur werd tevens de was verwijderd; daarna 
kon men gewoon verven. 
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6. 
7. 
8. 
9. 

Smits, Katoendrukkerij, 82-83; pijpaarde is een soort klei. 
Zie A13. 
Ibidem. 
Ibidem. 

10. Ibidem . 
11. Ibidem. 
12. McKernan, Treatise, S3. 
13. Ibidem, 42-43. 
14. Doorman, Octrooiwezen, 29. 
1S. ARA Nationale Nijverheid, OKW, aanvraag 3 april 18S4. 
16. Ibidem, Simons 16 april 18S4. 
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17. ARA Binnenlandsche Nijverheid inv. 8S9. De octrooiaanvrage is al gepubliceerd in: Kroese, 
'Haarlem' 66-69 en noot 23, zodat wij ons tot de hoofdzaken zullen beperken. Kroese ver
meldt als belangrijkste vernieuwing het gebruik van de harsreserve. Uit het octrooi van 
1844 en de discussie hierover blijkt duidelijk dat dit niet het geval was. 

18. Kroese, 'Haarlem' 69. 
19. ARA Binnenlandsche Nijverheid inv. 859, 4. 
20. Ibidem. 
21. ARA NHM inv. 9SO, maart 18S4. 
22. Ibidem, Brief29 juli 18S4; dit zou erop kunnen duiden, dat de afmetingen van de drukblok

ken en het drukraam verschillende afmetingen bezaten, zodat men ook doeken van verschil
lende afmetingen kon drukken. 

23. Ibidem, 17 juli 18S4. 
24. Ibidem, 10 dec. 18S4. 
2S. ARA NHM inv. 984, 13 feb. 18S6. 
26. Vlisco, LKM 27, Van Leeuwen, 3. 
27. ARA NHM inv. 984, 2 febr. 18S6. 
28. Ibidem, 984, S febr. 18S6. 
29. NTM MT S-3-4-11, Rapport uit Samarang en Batavia, 9. 
30. Ibidem, 10. 
31. Ibidem. 
32. Ibidem, 1S-16. 
33. Ibidem, 17. 
34. Ibidem, 22. 
3S. Ibidem, 24. 
36. Ibidem, 2S. 
37. ARA NHM inv. 967, Brief 12juli 18SS. 
38. ARA NHM inv. 967, 16 oct. 18SS. 
39. Van Gorkom, 'Bijdrage', 209-220. 
40. ARA NHM inv. 1167, Bijlage bij briefvan 14 jan 186S. 
41. Ibidem, Bijlage p.S; mangkadoe = mangkoedoe. 
42. ARA NHM inv. 1073, 17 nov. 1860. 
43. Ibidem. 
44. ARA NHM inv. 1097, 1 jan. 1861. 
4S. ARA NHM inv. 1097, 26 maart 1861. 
46. ARA NHM inv. 1148, 16 juni 1864. 
47. Vlisco, LKM 22, Brief9 mei 1861. 
48. Ibidem. 
49. Vlisco, LKM 19, 80S, 1S febr. 1864. 
50. Ibidem, 1006, eind 1866/begin 1867. 
SI. ARA NHM inv. 1244, 16 jan. 1869. 
S2. ARA NHM inv. 1097, 5 maart 1861. 
S3. ARA NHM inv. 122S, 20 aug. 1868. 
S4. GAL LKM inv. 3, Boedelbeschrijving. 
SS. ARA NHM inv. 1142,2-4-1864. 
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56. GAL LKM inv. 58, 3, 1847. 
57. Ibidem, 96, jan 1855. 
58. 9 kg hars op 1.65 kg stearine. 
59. GAL LKM inv. 58, 112, sept. 1856; deze reserve werd reserve no.34 genoemd. 
60. Ibidem, 36, 1850. 
61. Ibidem, 141, dec. 1859. 
62. NTM MT 5-2-1, August Driessen, Fabricatieboek, 73-76. 
63. Vlisco, LKM 22, brief9 mei 1861. 
64. GAL LKM 58, o.a. 153,juni 1862; 155, jan. 1863; 160, febr. 1863 reserve no.34. 
65. Reserve 177; in mei gecalculeerd, reactie al in juni, dus calculatie - i.t.t. gebruikelijk - na 

verkoop. 
66. Vlisco, LKM 22, 662 juni 1863. 
67. Reserve no.395, samenstelling onbekend. 
68. Vlisco, LKM 19, 906, 31 aug. 1865. 
69. Ibidem, 917, 15 oct. 1865. 
70. Ibidem. 
71. NTM MT 5 3-4-13, Losse recepten. 
72. Ibidem, 2. 
73. Ibidem. 
74. Ibidem. Het is niet bekend wanneer deze beschrijving werd gemaakt. De reserve was vrijwel 

identiek aan die welke men bij De Heyder al in 1855 gebruikte, alleen de verhoudingen wa
ren iets afwijkend. Aan de andere kant zijn enkele dateringen van een latere datum. Het laat
ste gedeelte van dit manuscript bestond uit een briefuitjuni 1861 van August Driessen uit 
Soerabaya over de "fabricatie der echt Indische Batiks". Het uittreksel uit het coloristenboek van 
Pierre Driessen is gezien de titel waarschijnlijk in 1866 gemaakt. 

75. NTM MT 5-2-13, Probenbuch Heubner, 22 mei en 2juni 1866. 
76. Vlisco, LKM 19, 1006, vermoedelijk eind '66, begin '67. 
77. GAL LKM inv. 59, 19. 
78. Ibidem, 61, oct. 1868. 
79. Zie A 11, tabel 1. 
80. GAL LKM inv. 59, 88. 
81. Ibidem, 102, dec. 1869, Reserve No. 657. 
82. Ibidem, 140; in elk geval kwam men er het volgendejaar achter, waaruit de reserve bestond; 

dit blijkt uit een los briefje met het "Recept Stringer 1871". De reserve bestond uit een meng
sel van Chinaklei, gele was, terpentijn, Dammargom, hars en zinksulfaat. 

83. NTM MT 5-4-34, Felix Driessen, Fabricatieboek, 103-107. 
84. De mannen kregen elk 0.3 cent per doek. Bovendien waren de doeken door een naaister aan 

elkaar genaaid; deze kreeg hiervoor 0. 75 cent. Totaalleverde een drukloon van 1.65 cent per 
doek, wat voor een stuk van 26 doeken 43 cent aan kosten opleverde. De jongens kostten 
voor 400 doeken bijna 2 gulden, dus per doek 1h cent en per stuk 13 cent. 

85. GAL LKM inv. 60, 2, nov. 1872. 
86. Ibidem, 51, 10 nov. 1873. 
87. 464 in 1873, 364 in 1875 en 311 in 1876, zie All, tabel 1. 
88. GAL LKM inv. 63, 1881. 
89. GAL LKM inv. 59,juni 1872. 
90. GAL LKM inv. 352, 1881. 
91. GAL LKM inv. 60, 74 juli 1874; waarschijnlijk omdat het om éénzijdige druk ging, zie 

Hfdst.7. 
92. NTM MT 06-43, Correspondentie Louis Driessen; therenbenthine is terpentijn (niet te 

verwarren met terpentine). Het bezoek van Voortman is al eerder vermeld o.a. in Hfdst. 7. 
93. Ibidem. 
94. Catalogus, Delft 1849, 43. 
95. Ibidem, 42-45. 
96. Rodenburg, Bijlsma, Van Vlissingen, 22-26. 
97. Ibidem, 24. 
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98. Ibidem. 
99. Ibidem, 26. 
100. Zie Hfdst.7. 
101. GAH Arch. Bots inv. 358a. 
102. Ibidem. 
103. Ibidem . 
104. 4% Rente op kapitaal - wat gebruikelijk was in die tijd - en 2,9% dividend. 
105. ARA NHM, Circulaires, 1861, 0. 
106. GAH Bevolkingsregister 1849-1860, deel.5, fol.94. 
107. ARA NHM, Circulaires, 1864, 0; zie Hfdst. 2 en 4. 
108. Vlisco, LKM 19, 917. 
109. Ibidem, 1006. 
110. Ibidem, bij staal no. 580. 
111. ARA NHM inv. 1173, 18 maart 1865. 
112. Catalogus, Parijs 1867, 104. 
113. ARA NHM inv. 1214, 16 nov. 1867. 
114. ARA NHM inv. 1214, 19 nov. 1867. 
115. Vlisco, LKM 19, 27 juli 1868. 
116. Ibidem. 
117. Jenny-Trumpy, 'Handel', 457. 
118. Ibidem, 456. 
119. ARA NHM inv. 984, 16 april 1856. 
120. ARA NHM inv. 1049, 27 dec. 1859. 
121. Jenny-Trümpy, 'Handel', 645. 
122. Vlisco, LKM 19, 917, 15 oct. 1865. 
123. Ibidem, 1032, 5 april 1867. 
124. Ibidem, 962, no. 514. 
125. Jenny-Trümpy, 'Handel', 645. 
126. Ibidem, 645-646. 
127. Ibidem, p.646. 
128. Vlisco, Fr. Hayder, Allgemeines Färberbuch, 49-50. 
129. Ibidem, 51-56. 
130. Vlisco, Fr. Hayder, Allgem ei nes Färberbuch, 65 -71; of het hierbij werkelijk om het vloei

artikel ging, is niet met zekerheid vast te stellen. Niet bekend is wat Avegement betekent 
en bovendien ontbreken juist hier twee bladzijden! De pagina's 67 en 68 zijn verwijderd. 

131. Ibidem, Losse brief, plaatsnaam onleesbaar. 
132. Vlisco, C . Deutsch, Livre des Recepts, 8. 
133. Ibidem, p.126. 
134. Jenny-Trümpy, 'Handel', 646. 
135. Vlisco, C. Deutsch, Livre des Recepts, 23 en commentaar van de colorist Kooiman op het 

receptenboek van Deutsch. 
136. Van Musschenbroek, Kaloenverven, 6-7. 
137. Ibidem. 
138. Ibidem. 
139. ARA NHM inv. 1397, 19 juni 1880. 
140. Ibidem. 
141 . Ibidem, Bijlage bij brief26 juni 1880. 
142. Ibidem, 26juni 1880. 
143. Ibidem, 9 juli 1880. 
144. ARA NHM inv. 1412, 21 jan. 1881. 
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Hoofdstuk 9. 

1. Zie Hfdst.4. 
2. Zie A14. 
3. Ibidem. 
4. Nielsen, 'History' 468-469. 
5. Kroese, 'Oorsprong, 43. 
6. Nielsen, 'History', 479. 
7. Zie A14. 
8. Zie Hfdst. 7. 
9. NTM MT 06-43, Correspondentie L. Driessen; het bezoek van Voortman is al vermeld in 

Hfdst. 7. 
10. LKM 352 approx. calc. 1880-1901 
11. Voor meer bijzonderheden over Fleming zie Kroese, 'Oorsprong' 53-59. 
12. Over deze dessins is elders meer gepubliceerd, o.a. Kroese, 'Oorsprong', 60 e.v., met fraaie 

illustraties. 
13. O.a. Ibidem, 44-53; Kroese wijst in een poging het succes van de wasdruk te verklaren op 

de aanwezigheid van de 'Blanda Items'. Dit waren zwarte soldaten van de Goudkust, die in 
het Nederlands-Indisch leger hadden gediend. Bij hun terugkeer naar Afrika zouden zij de 
fraaie Java.anse batiks hebben meegenomen; op deze manier zou er een vruchtbare voe
dingsbodem zijn ontstaan voor de wasbatiks. De rol van deze negersoldaten is echter vol
gens recent onderzoek vrijwel niet van belang geweest. De schepen van de VOC, die op de 
terugreis ook West-Afrika aandeden, hebben waarschijnlijk een veel grotere invloed gehad. 

14. NTM MT 5-4-18, L. Driessen, West African Wax-block-prints. 
15. GAL LKM inv. 675, 55, 4-4-1905. 
16. GAL LKM inv. 180, Approx. calculaties 1901-1920, 23 aug. 1901. 
17. Ibidem. 
18. Ibidem. 
19. Zie Hfdst. 7. 
20. GAL LKM inv. 670, 25, 4-7-99. 
21. GAL LKM inv. 671, 48, 4-10-1900. 
22. GAL LKM inv. 678, 9, 1908. 
23. GAL LKM inv. 679, 13, 1908. 
24. GAL LKM inv. 682, 18, 24-9-1910. 
25. Ibidem, 26, 4-10-1910; deze Reinking zou later met Louis Driessen nog verschillende publi-

katies over de geschiedenis van de katoendrukkerij schrijven. 
26. GAL LKM inv. 683,31,29-3-1911. 
27. GAL LKM inv. 684, 1, 1911 en 686, 2l,juni 1912. 
28. Jenny-Trumpy, 'Handel', 648. 
29. Ibidem, 649. 
30. GAL LKM inv. 671, 10,30-11-1899. 
31. GAL LKM inv. 664, 37, 28-12-1889. 
32. GAL LKM inv. 668, 16, 20-6-1895. 
33. Bijv. GAL LKM inv. 663, 40, 1887. 
34. GAL LKM inv. 673, 42, 15-7-1902. 
35. GAL LKM inv. 677,24, 24-9-1907. 
36. Ibidem. 
37. Bij de specificatie van de omzet op de verschillende markten, voegde de direkteur in 1908 

expliciet Afrika toe. Zie A12. 
38. GAH, Bevolkingsregister 1900-1913, deel 9, fol.76. 
39. GAHa, Ingekomen en vertrokken personen 1821-1850. 
40. Het is niet duidelijk of hier nog een generatie tussen lag. in elk geval werkte er in het begin 

van de jaren zestig een Jacques bij Prévinaire (GAHa, Adresboekjes 1862 en '63). De oude 
Jacques was bij de geboorte van Ch.Jacques 59 jaar. H . Ankersmit noemde Jacques 'De El
sasser Colorist' (NTM MT 5-4-16, H. Ankersmit). 
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41. ZieA11,tabel5. 
42. Rouffaer, Juynboll, Batikkunst, 242. 
43. Sansone, Fortschritte, 245. 
44. Ibidem. 
45. Ibidem, 247. 
46. De Ingenieur, 29-9-1950, A460. 
47. Meeles, Ankersmit, 15-16. 
48. Ibidem, 1-2. 
49. Ibidem, 5. 
50. Ibidem, 6-7. 
51. Ibidem, 8 en 15. 
52. Ibidem, 17. 
53. Ibidem, 40-48. 
54. NTM MT 5-4-16, Correspondentie L. Driessen, mededeling 15-12-1948. 
55. Meeles, Ankersmit, 50-51. 
56. Ibidem, 54-55. 
57. Ibidem, 64-66. 
58. Ibidem, 52-53. 
59. Ibidem, 59-60. 
60. Namelijk 8 112 d. per yard tegen 9d. van de HKM. 
61. Ibidem, 81-83. 
62. Ibidem, 92-95. 
63. Ibidem. 
64. 1911: 3400, 1912: 24977, 1913: 40674 en 1914: (tot aug.) 37461. 
65. Meeles, Ankersmit, 129 e.v. 
66. Ibidem, 142. 
67. Zie Hfdst. 8. 
68. Meeles, Ankersmit, 10. 
69. Ibidem, 12-13. 
70. Ibidem. 
71. GAL LKM inv. 684,21,24-6-1911. 
72. Ibidem, 22, 22-8-1921. 
73. NTM MT 5-4-28 12, jan. 1913. 
74. Ibidem. 
75. Ibidem. 
76. Ibidem, Brief 18 jan.1913. 
77. Ibidem, Brief28 jan.1913. 
78. Ibidem. 
79. Ibidem, Brief 11 febr. 1913. 
80. Ibidem, 18 febr. 1913. 
81. GAL LKM inv. 688, 13, 24-2-1913. 
82. GAL LKM inv. 235, Commissarissen, 271, 31 mei 1913. 
83. Ibidem. 
84. (N.N.), De Industriële Club, 255-260. 
85. NTM MT 5-4-28, Brief 17 mei 1913. 
86. Ibidem, 22 mei 1913. 
87. Ibidem, Brief26 mei 1913. 
88. NTM MT 5-4-73, L. Driessen, Analyses IX, juni 1913. 
89. Volgens een analyse door een zekere Arnoldus bestond de geheime specie uit norzine; het 

is niet duidelijk welke stofhij hiermee bedoelde; GAL LKM inv. 689, 31, aug. 1913. 
90. GAL LKM inv. 235, Commissarissen, 273, 29-8-1913. 
91. Ibidem, 18-9-1913. 
92. Waarschijnlijk was Charles Jacques zelf leraar in Enschedé. 
93. Ibidem, 9-10-1913. 
94. NTM MT 5-4-28, 6jan 1914. 
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95. Ibidem, 22 en 23jan 1914. 
96. Ibidem, 11-2-1914. 
97. Zie Hfdst. 8. 
98. NTM MT 5-4-28, 19-5-1915. 
99. GAL LKM inv. 695, lO,juni 1915. 
100. NTM MT 5-4-75, L. Driessen, Analyses XI, juni 1921. 
101. NTM MT 5-4-79, L. Driessen, Fabrieken 11, 8-10, 22-8-1918. 
102. GAL LKM inv.240, 12-10-1918. 
103. Ibidem, 23 dec. 1918. 
104. Ibidem, 18juli 1919. 
105. Rodenburg, 'Batiks', 44. 
106. Bijv. GAL LKM inv. 703, 5, aug. 1919, Taylor. 
107. Ibidem, 14 1919. 
108. GAL LKM inv. 240, Commissarissen, 28-5-1920. 
109. NTM, L.Driessen, Fouten '0', 1916-1923, 3. 
110. Met de reserve 395. 
111. Ibidem. 
112. Ibidem. 
113. NTM MT 5-4-76, L. Driessen, Analyses XII. 
114. GAL LKM inv. 240, 14-8-1920. 
115. NTM MT 5-4-28, Brief2 mei 1921. 
116. Ibidem . 
117. Ibidem, Brief22-7-1922. 
118. Ibidem. 
119. Van 1926 tot 1929 deed het bedrijf wel goede zaken met wasbatiks voor West-Afrika, maar 

tijdens de crisis kwam het bedrijf in de· problemen. In 1932 werd de produktie stopgezet 
en in 1936 werd tot liquidatie besloten. 

Hocfdstuk 10. 

1. Zie bijv. Haller, Kolorist. 
2. Een overzicht van de coloristen, die (voorzover bekend) in Nederlandse katoendrukkerijen 

in de periode 1835-1920 hebben gewerkt, is te vinden in A 15. Slechts voor De Heyder/LKM 
en Van Vlissingen & Co is deze lijst (vrijwel) compleet. Bij Prévinaire zijn de namen van 
coloristen vooral uit indirekte bronnen bekend. Van de andere bedrijven zijn slechts inci
denteel namen gevonden. 

3. Voorbeelden van een dergelijk receptenboek zijn het receptenboek 'Wilson', de receptenver
zameling van de firma Van der Velden uit Eindhoven en de receptenverzameling van Van 
Ael bij De Heyder (zie Hfdst. 4). Van Ael was geen colorist (of meesterknecht) maar be
drijfsleider. Om echter niet al te zeer afhankelijk te zijn van de meesterknecht Faes, legde 
hij zijn eigen receptenverzameling aan. Karakteristiek hiervoor zijn het (vrijwel) ontbreken 
van staaltjes en enkele aanwijzigingen hoe bepaalde oplossingen moesten worden bereid; 
dit laatste trof men vooral aan bij coloristen in opleiding. Een ander opvallend punt is de 
speciale recepten voor het drukken met de rouleau. De introduktie van deze machine ver
eiste een aanpassing en daarmee uitbreiding in de receptuur. De opmerkingen bij het recept 
om turksrood te verven hadden daarentegen meer te maken met het voorkomen van proble
men in het produktieproces. 

4. De receptenboeken van de coloristen bij De Heyder, o.a. van Pierre Driessen en van Heub
ner, en bij Van Vlissingen & Co, o.a. van Hayder en Deutsch, zijn hier duidelijke voorbeel
den van. 

5. GAL LKM inv. 347, 348 en 190, Inventaris. 
6. NTM MT 5-2-4, Heubner. 
7. Er werkten verschillende leden van de familie Fa es bij De Heyder, onder wie ook een aantal 

met de naamJ.B. Faes; onduidelijk is hoe lang de oude Faes, de meesterknecht aan het bedrijf 
verbonden is geweest (GAL, Bevolkingstellingen en LKM, stalenboeken). 
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8. Zie Hfdst. 4. 
9. Ibidem. Ook de methoden om stoffen te controleren veranderden; de kwaliteit van de mee

krap werd bijvoorbeeld getest door op een kleine hoeveelheid te kauwen (Schot, Meekrapnij
verheid'J. Het turksroodverven geeft eveneens voorbeelden, hoe de verver in de praktijk de 
controle uitvoerde. De wijze van werken van Driessen e.a. betekende ook in dit opzicht een 
verandering. 

10. Driessen maakte geen onderscheid tussen economische en technische criteria. 
11. Mansvelt, Geschiedenis, 315. 
12. Zie Hfdst. 8. 
13. ARA NHM inv. 1148, 16 nov. 1864. 
14. Ibidem. 
15. Een aantal van deze proeven zijn in de Hfdst. 3 en 5 beschreven. 
16. Zie Hfdst. 5 en verder Vlisco, P.F. van Vlissingen (3), 1881 e.v. 
17. Zie Hfdst. 3 en 5. 
18. NTM MT 5-2-46, Felix Driessen, 12-13. 
19. In deze stalenboeken werden de produkten van de andere drukkerijen verzameld, en dus niet 

van het eigen bedrijf 
20. Deze schatting is waarschijnlijk aan de lage kant. 
21. GAL LKM inv. 662-694. 
22. GAL LKM inv. 665, 52. 
23. Een substantieve kleurstof is een kleurstof, die direkt - dat wil zeggen - zonder voorbe-

handeling op de stof kan worden aangebracht. 
24. Ibidem, 53. 
25. Ibidem, 50. 
26. Ibidem, 59. 
27. GAL LKM inv. 681, 28, 1910. 
28. Niet bekend is, waar hij had gestudeerd, in elk geval niet in Delft of in Leiden. 
29. GAL LKM inv. 667, 11-14; over het verband tussen de struktuur van een kleurstof en haar 

eigenschappen hadWittin 1876 zijn chromofoortheorie ontwikkeld. Door in aromatische 
verbindingen chromofore en auxochrome groepen in te bouwen, ontstonden volgens Witt 
kleurstoffen. Chromofore groepen waren bijvoorbeeld N02, N = N en C = C. 

30. Ibidem, 14, dec. 1893. 
31. NTM MT 5-2-48, F. Driessen, Diverse Onderzoekingen 3, nov. 1895. 
32. GAL LKM inv. 230, Commissarissen, 177, jan. 1907. 
33. NTM MT 5-4-64, L.Driessen, Analyses I, 13. 
34. GAL LKM inv. 678, 29, 1908. 
35. GAL LKM inv. 689, 38, 1913. 
36. GAL LKM inv. 688, 32, 1913. 
37. GAL LKM inv. 691, 28, 1913. 
38. GAL LKM inv. 235, Commissarissen, 2 sept. 1915. 
39. GAL LKM inv. 664, 23 en 26. 
40. Meeles, Ankersmit, 55. 
41. Ibidem, en zie Hfdst. 9. 
42. Zie All en Vlisco, Rakel9-3-'57 en 1-1-'55. 
43. Vlisco, Fr. Hayder, losse brief in Algemeines Färberbuch, 1872. 
44. De buitenlandse coloristen van Franse afkomst noemden zich vaak chimist; Duitsers ge

bruikten de term chemise ofkolorist. Het gebruik van de naam colorist raakte na 1850 alge
meen verspreid. 

45. Informatie over de salarissen van de coloristen is afkomstig uit de grootboeken van de LKM 
inv. 540 e.v. 

46. Dit was de 'Society ofDyers and Colourists'. Bij de oprichting stond de Societé lndustrielle 
de Mulhouse' model. Het doel van de nieuwe vereniging was: ''The promotion ofScientific 
and Technica! Knowied ge among Textile Colourists and the general ad vancement bfthe in
terests oftheTinctorial and Allied Industrys, excluding all questions conneeeed with wages 
and tra de regulations" (Tordoff, Servant, 2-4). Belangenbehartiging werd zelfs uitdrukkelijk 
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uitgesloten. De 'Society ofDyers and Colourists' was een Britse vereniging; voorzover be
kend waren er geen Nederlanders lid van deze organisatie. 

4 7. Dit was de Verein der Chemiker-Coloristen. Dit was een internationale organisaties, maar 
de groei werd geblokkeerd door het uitbreiden van de eerste wereldoorlog. In 1921 werde 
de organisatie nieuw leven ingeblazen onder de naam 'Internationaler Verein der 
Chemiker-Coloristen'. Deze vereniging had in de jaren twintig zelfs een sectie in Nederland 
(Tordoff, Servanl, 166). 

48. Er waren meer ververs dan coloristen in Nederland. In 1926 werd ook een afdeling van de 
Deutscher Färber Verband in Nederland opgericht. Deze vereniging groeide tot zij in 1931 
84 leden in de Nederlandse textielcentra had. Dat men ervoor koos om lid te worden van 
een Duitse vereniging was niet zo vreemd; ongeveer driekwart van de leden was Duitser 
of van Duitse afkomst (ARA archief DFV, afdeling Nederland). 

49. Mansvelt, Geschiedenis, 315. 
50. Prévinaire bezat ook zelf toestellen om meekrap te bereiden; Gemeenteverslag Haarlem 

1852, 37. 
51. Zie Hfdst. 9. 
52. Zie Hfdst. 9. 
53. GAL LKM inv. 1. 
54. GAL LKM inv. 5, 1861 en 342b 1874 en 1885; inventarissen opgemaakt respectievelijk van

wege brand in 1861, de beëindiging van de vennootschap met Van Wensen in 1874 en de 
oprichting van de NV in 1885. 

55. GAL LKM inv. 508,journaal1846. Verschillende boeken en tijdschriften zijn in de collectie 
Driessen van het NTM bewaard gebleven; het probleem is echter dat de Driessens later ook 
boeken en tijdschriften op het gebied van het katoendrukken verzamelden, zodat moeilijk 
met zekerheid is vast te stellen, wanneer een bepaald werk in hun bezit is gekomen. Men 
was echter zeker geabonneerd op de Muster-Zeitung en het Bulletin de la Societé ln
dustrielle van Mulhouse. 

56. GAR, Boedelbeschrijving notaris Bongaerts no.31 & 32, 10-2-1882; zie ook Hfdst . 5. 
57. Vlisco, Pieter F. van Vlissingen (3), Produktiegegevens 1852-1861. 
58. Het ging hierbij om het zepen van roodgeverfde staaltjes; zie Hfdst. 4 en 6. 
59. Vlisco, Plattegrond 1884. 
60. Vlisco, Rakel 1-1-1955. 
61. GAH Hinderwetvergunningen, 122-44. 
62. NTM MT 5-4-40; handkerchiefs zijn o.a. de bekende rode zakdoeken. 
63. Zie Hfdst. 5. 
64. Felix Driessen, 'Electrische Analyse', 140-142 en GAL LKM inv. 177, 1904-1923. 
65. NTM MT 5-4-80, L. Driessen, Stageverslag bij Schlüsselburg Print Works. 
66. Ibidem . 
6 7. Meel es, Ankersmit, 51. 
68. Verbong, 'Coloristen', 228. 
69. Vlisco, Fr. Hayder, Losse brief 6 mei 1872. 
70. Dergelijke stageverslagen zijn bewaard gebleven van Willem August Driessen, Felix Dries

sen en Louis Driessen bij De Heyder/LKM en van Pieter Fencener van Vlissingen bij Van 
Vlissingen & Co. Voor voorbeelden van buitenlandse stages zie o.a. paragraaf 4. 

71. Het aandeel van de chemische wetenschap in de tot stand koming van de kleurstofindustrie 
is het onderwerp van vele studies geweest, zie o.a. Van den Belt, Kleurstofindustrie. 

72. Zie o.a. (N.N.), Histoire en Oberlé, Enseignement. 
73. NTM MT 5-4-34, Felix Driessen, Fabricatieboek; dit is een voorbeeld van een zogenaamde 

typenformule, die in die tijd gangbaar waren. 
74. Todericiu, Constitution, 956. 
75. Zie paragraaf 4. 
76. Homburg, 'Inschakeling', 136-137. 
77. Zie Hfdst. 3. 
78. Zie A16. 
79. De TEX 23 (1964), 175-176 en Buter, 'Honderd jaar', 184-186. 
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80. Ibidem, 186. 
BOa. Niet duidelijk is of de zoon van Hein de studie afmaakte. 
81. Vlisco, Folders van de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel 1906-1909. 
82. Vlisco, Rakel 9 maan 1957. 
83. Zie Hfdst. 9. 
83a. Behalve de Textielschool in Twente kwam er ook in het centrum van de Nederlandse wolnij

verheid, Tilburg, een dergelijke school. Deze bezat echter tot de eerste wereldoorlog geen 
afdeling voor de opleiding tot colorist. 

84. Lawrie, Bibliography. Deze bibliografie is de meest uitgebreide, maar is zeker niet volledig. 
85. Ibidem. 
86. Deze uitzondering was de "Bijdrage tot de Kennis van de groene Kleurstof der planten" van 

J. Campert, dat in 1872 in Leiden verscheen, maar niet in deze lijst thuishoort, omdat Chlo
rophyl niet als textielkleurstof is gebruikt. 

87. Jacobson, Verwst'!!Jen, 4. 
88. Een uitzondering is de verwijzing naar Knapp, Lehrbuch der Chemische Technologie. 
89. Zie Hfdst. 4. 
90. Tijdschrift van Nijverheid 1862, 86-88. 
91. Komt niet in de bibliografie voor. 
92. Bierens de Haan, Oeconomische Tak, IX. 
93. Bierens de Haan, Oeconomische Tak, IX. 
94. Een uitzondering was P 86, ontworpen door Van der Boon Mesch in 1834; deze prijsvraag 

ging over de oorzaak van het ontkleuren van verfstoffen zowel bij het schilderen als bij ge
bruik op textiel. Er kwam geen inzending. Van Lieburg, Bataajsch Genootschap, 69. 

95. Bierens de Haan, Oeconomische Tak, 92. 
96. Tijdschrift van Nijverheid 1(1833), 532 -612. 
97. Zie Hfdst. 5. 
98. Tijdschrift van Nijverheid 2(1834), 57-93. 
99. NNBW IV, 905-906. 
100. Zie A17. 
101. Respektievelijk in 1881 , 1898, 1899 en 1900. 
102. NNBW IV, 164 
103. Zie o.a. de brochure van Verhagen, Een woord. 
104. Volksvlijt 1(1854) en Volksvlijt 3(1856). 
105. Lemmens, Verhang, 'Kleurstoffenproduktie'. 
106. Chemisch Weekblad 6(1909), 140-143. 
107. Register Notulen Klvi, 1847-1869. 

Hoofdstuk 11. 

1. Rodenburg, Bijlsma, Van Vlissingen, 48-52. 
2. Dit sluit aan bij de zogenaamde actorbenadering in de geschiedenis van de techniek, zoals 

die o.a. in SCOT (Social Construction ofTechnology) wordt voorgesteld. ZieBijkeren 
Pinch, 'Social construction'. 

3. In Crookes, Handbook, bijvoorbeeld wordt Prévinaire een wetenschappelijke deskundige op 
dit gebied genoemd. 
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STELLINGEN 

behorend bij het proefschrift Tál111isrhc illtlt'Fatics i11 de kar,,c"dmkkcrU CII-I'Cn'cr!i 

i11 Nedcrla11d 1835-1920, door Geert Verbong 

1. Kreeft beweert dat de techniek in kleine landen aan het begin van het in
dustrialisaticproces een onafhankelijke variabele is. Dit moet van de hand 
worden gewezen. Het hanteren van de techniek als een onafhankelijke 
variabele doet ernstig afbreuk aan economische groeimodellen. 

C. Kreeft, 'Economische groei in Nederland 1815-1850', ErMie>misrh Cl1 .wiaa/-hist•>
risrhja,".!J,,ck 51 (1988), p. 194-239. 

2 . Het debat over de 'late' industrialisatie van Nederland werd lange tijd ge
kenmerkt door een strijd tussen aanhangers van een sociaal-psychologi
sche en die van een economische benadering. De laatstgenoemde bena
dering is op dit moment dominant. De groeiende aandacht voor de rol 
van de ondernemer in het innovatieproces dient evenwel niet te leiden tot 
een herleving van deze strijd. Een integratie van beide benaderingen biedt 
meer perspektief. 

o.a. E. Fischer, Fabriqueur.< Cl1 Fabrikm11etl, Utrecht 1983, p. 7-29 en H.J. van den Eeren
beemt, 'Ondernemen op het breukvlak tussen traditie en modernisering', S,>rialr Wc
rmsrlwppm 29 (1986) nr. 4 p. 225-272. 

3. De term Industriële Revolutie is voor Nederland in dubbel opzicht mis
leidend. Recent historisch onderzoek laat zien, dat in vrijwel alle geïn
dustrialiseerde landen de industria!Îsatie mogelijk is gemaakt door grote 
voorafgaande veranderingen en ontwikkelingen in de agrarische sector, 
terwijl bovendien de industriële ontwikkeling zich veel geleidelijker vol
trok dan tot voor kort werd aangenomen. Voor Nederland geldt boven
dien dat tijdens de industrialisatie de landbouw en de dienstverlening een 
belangrijke rol zijn blijven spelen. 

o.a. N.F.R. Crafts, British economie growth duri11g rhr industrial rcvolution, Oxford 1985; 
J. McGaw, 'Agriculture in the industrial revolution', Papers cif the Confermee HSS
BSHS Manchester, England 11-15 July 1988, p.65-75 en M. Knibbe, 'De evolutionai
re revolutie', /11termediair 24 (1988), 17 juni p. 73-75. 

4. Volgens Endrei hebben de uitvinding en de toepassing van de perrotine 
de ontwikkeling en de verspreiding van de rouleaudrukmachine ver
traagd, hetgeen tegen de 'natuurlijke' ontwikkeling van de techniek in
ging. Deze opvatting getuigt van een technisch determinisme, dat op 
grond van recent techniek-historisch onderzoek dient te worden af
gewezen. 

W. Endrei, 'L'évolution de !'industrie de l'impression sur étoffes en Europeet les ob
sracles à son progrès (1700-1900)', in: Cahiers de 1'/nstitut de science économique appliquée 
134 (1963), p. 209-230. . 



5. Layton bt'\\"t'ert dat technische kennis vooral \\·ordt ontwikkeld voor 
toepassing tijdens de ontwerpfase van produktcn en processen en zich 
daarin onderscheidt van wetenschappelijke kennis. Dit gddt ook in si
tuaties waarin er geen strikt onderscheid bestaat tussen opdrachtgevers. 
technici en vormgevers. 

B. Elzc·n. stelling 6 bij he-t proefSchrift Srinui.<l .md R,,,,,,._,, Enschcd,~ 1988 rn E. Laycon, 
Through thc looking gbss, or m·\\·s from fromlakc mirror image: Tt·ri""'"'.~J' .md Clll
wrc. Vol. 28 (1988), p. 594-607. 

6. Molenaar en Kooiman beweren dat de kleding rond 1850 zeer grauw was 
en dat dit kwam door het geringe aantal mogelijkheden in die tijd om 
kleuren op textiel aan te brengen. Dit getuigt van een volledige misken
ning van de bekwaamheden van coloristen en ververs uit die tijd. 

L. Molenaar eB P. Kooiman, Chemie r11 Sammlel'illg, 11m1 klc11r.<t<f t<'l kriiiSIIIICSt, Maas
tricht 1986, p. 15. 

7. Greenhalgh veronderstelt dat turksrood voor militaire uniformen werd 
gebruikt ofwel met de bedoeling om geen bloed te laten zien of omdat 
het de goedkoopste beschikbare kleurstof was. Dit gaat voorbij aan de 
unieke kwaliteit van het turksrood én aan het gecompliceerde en daar
door kostbare produktieproces. 

C.W. Greenhalgh, 'A spects of anthraquinone- dyestuff chemistry', Eudeavour, 126 (25), 
sept. 1976, p. 134-140. 

8. Het verband dat algemeen wordt gelegd tussen de industrialisatie en de 
opkomst van de fabrieksnijverheid aan de ene kant en een verpauperd fa
brieksproletariaat aan de andere kant, is niet terug te vinden in de sociaal
realistische victöriaanse schilderkunst. 

J. Treuher_z, Hard Times, social realism i11 Virtorian art, Londen 1987. 

9. Isoleren als een volwaardige vorm van bodemsanering is onaanvaardbaar 
omdat het de problematiek van de bodemverontreiniging doorschuift 
naar toekomstige generaties. 

10. Systematisch onderzoek naarbedrijfs-en andere activiteiten in het verle
den die de bodem mogelijkerwijs hebben verontreinigd, zál het aantal te 
saneren terreinen aanzienlijk doen toenemen. Het verdient niettemin 
aanbeveling dit onderzoek te verrichten en niet de kop in het vuile zand 
te steken. 


