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G. Verbong*

COLORISTEN EN LABORATORIA. DE ONTWIKKELING VAN HET
COLORISTISCHE WERK

IN DE NEDERLANDSE TEXTIELVEREDELINGSINDUSTRIEI

In/eiding

Na de afscheiding van Belgic in 1830 probeert de Nederlandse Handel
Maatscbappy (NHM), gelnspir~erddoor koning Willem I, bier te lande een
op moderne leest geschoeide textielindustrie op te zetten. Omdat de kennis die
hiervoor noodzakelijk is ontbreekt, lokt de NHM verschillende buiten1andse
fabrikanten van Belgic naar Nederland door hun opdrachten voor Neder
lands-Indie te garanderen.2 Zo vestigen zicb bijvoorbeeld in Haar1em
Thomas Wilson met een grote blekerij en drukkerij en J .B. Previnaire met een
turksroodververij en katoendrukkerij en in Leiden de katoendrukkerij van de
Heyder & Co. Ook onderneemt de NHM pogingen om bestaande, maar een
kwijnend bestaan leidende bedrijven met opdrachten een nieuw leven in te
blazen, zoa1s de katoendrukkerij Non Plus Ultra te Kralingen. die nog uit de
18e eeuw dateert. Onatbankelijk van de bemoeienis van de NHM ontstaan er
ook geheel nieuwe blekerijen. turksroodververijen en katoendrukkerijen.
Deze bedrijven hebben als gemeenschappelijk kenmerk, dat zij de in de
spinnerij en weverij geproduceerde garens en doeken proberen te verfraaien
(te "veredelen"). Dil kan geschieden door deze mooi wit te maken (bleken).
een egale kleur te geven (verven). of plaatselijk van een- of meerkleurige
patronen te voorzien (bedrukken). Onder het coloristisch werk versta ik nu
alles wat te maken heeft met en noodzakelijk is voor de ontwikkeling en
toepassing van grondstoffen. bewerkingen en procedes die de textielletterlijk
k1eur geven. Dit coloristisch werk heeft sinds het ontstaan van de nieuwe
veredelingsbedrijven in Nederland rond 1840 grote veranderingen ondergaan.
De opkomst van de chemie in de 1ge eeuw is in dit verband van groot belang

*Vakgroep Sociologie, TV Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.
I. Deze publikatie is tot sland gekomen dankzij de Sleun van de Slichting voor Historisch

Onderzoek. gesubsidieerd door ZWO. SHO Sleunl het onderzoek 'Textielververij en 
drukkerij in Nederland 1850 - 1914'. In dil onderzoek staat de relatie tussen de technische
ontwikkeling in deze bedrijfstak met de sociaal-economische omgeving en de rol die
technici (zoals coloristen) hierin spelen centraal.

2. W.M.F. Mansvelt, De geschiedenis von de Nederlondse Handelsmaatschappij, dl. I
(Haarlem, 1924). hoofdstuk VI.
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geweesl. Een groeiend begrip van de chemische en mechanische processen, die
zich voordoen bij het verven of bedrukken van vezels en vooral het aanbod
van een grote hoeveelheid nieuwe kleurstoffen en andere chemicalien, hebben
uiteindelijk geresulteerd in een volledige omwenteling in het verven en
drukken. In de loop van dit veranderingsproces ontstaan ook laboratoria,
waar (een dee! van) het coloristisch werk wordt verricht; hoewel deze in het
begin vaak zeer klein zijn, maken ze toch een onmisbaar onderdeel van het
bedrijf uit.
De centrale persoon in deze ontwikkelingen is de colorist, die verantwoor
delijk is voor het coloristisch werk in de textielindustrie.. Het beroep van
colorist vindt zijn oorsprong in de katoendrukkerijen, maar heeft zich I~ter

ook verspreid over de andere textielbedrijven. De colorist wordt daar dan
vaak cbemicus-colorist of textielchemicus genoemd. Na eerst een overzicht
gegeven te hebben van de taken, die een colorist beeft te vervullen, schets ik
enkele ontwikkelingen in bet coloristische werk in Nederlandse katoen
drukkerijen en de hiermee samenhangende opkomst van laboratoria in deze
bedrijven.

De colorist en zijn werk

Een colorist in een katoendrukkerij in het midden van de vorige eeuw hedt
een groot aantal taken te vervullen. Hij is bij uitstek de techniscbe man in het
bedrijf; hij kan in de loop van zijn carriere opklimmen tot algemeen
bedrijfsleider ofzelfs in enkele gevallen de vennoot worden van de koopman
entrepreneur of eigenaar-directeur. Onder zijn verantwoordelijkheid valien):
I. Het testen en contro/eren van de grond- en hu/pslojjen
Het gaat hier vooral om de kleurstoffen, die tot de introductie van de
synthetische kleurstoffen in de jaren zestig en zeventig van de vorige ccuw van
plantaardige ofdierlijke oorsprong zijn. Deze verschillen vaak per levcrancier
of zelfs per partij van dezelfde leverancier in kwaliteit en gehalte aan
kleucstof; zelfs is het mogelijk, dat ze niet gewenste toevoegingen bevatten.
Controle hierop is van levensbelang voor het bedrijr evenals de aanwezigheid
van voldoende water van goede kwaliteit. Onder de hulpstoffen vallen aile
chemicalien die nodig zijn bij het bleken, verven en drukken, zoals allerlei
zuren, zepen, olien en verdikkingsmiddelen.

3. Deze enigszins schematische voorstelling van het werk van de colorist berust voor een
deel op R. Haller, Der Koiorisl. eine Monogrophie des Texlilchenrikers (Heidelberg, 1939).
Prof. Haller is zelf een vooraanstaand colorisl geweest. Het boek is zeer duidelijk
geschreven vanuit de gedachte, dat de belangen en de status van de coloristen verdedigd
dienen te worden.

I',;
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2. De zorg voor de receptuur
De colorist geeft de aanwijzingen (recepten) om de vertbaden en drukpappen
te maken. Het instrument bij uitstek van de colorist is zijn receptenboek,
waarin hij nauwkeurig bijhoudt, hoe bepaalde kleuren en patronen geverfd of
gedrukt dienen te worden. Een uitvloeisel van deze taak is de beJangrijke,
vaak doorslaggevende stem, die de colorist heeft bij het totstandkomen van de
kollektie. De kollektie is het geheel van produkten, dat een drukkerij
vervaardigt. Zij is afhankelijk van de afzetmarkt en verandert regelmatig
onder invloed van de mode. De colorist moet de nieuwe kleurencombinaties
en dessins. die afkomstig zijn van de eigen ontwerpers of gekocht zijn in
modecentra zoals Parijs. beoordelen op hun technische maakbaarheid en
economische haalbaarheid.
Gezien het beperkte aanbod van kleurstoffen en de vaak omslachtige wijze
van toepassing (de noodzaak van voor- of nabewerkingen, zoals beitsen)
vcreist dit een grondige kennis en ervaring. Dit bepaalt ook de keuze van de
rcproduktietechniek. Met de opkomst van de nieuwe textielveredelings
industrie doen ook nieuwe tcchnieken. zoals de perrotine (een direkte
mechanisatic van de handdruk) en de roldruk (een continu drukproces) hun
intrede in de Nederlandsc industrie naast de al eeuwenoude handdruk. Ook
hier diencn dessins en ontwerpen beoordeeld te worden op wat de juiste en
meest economische techniek is.
3. 'Troubleshooting'
De colorist heeft ook de taak om problemen in de produktie te verhelpen,
zoals het optreden van veel uitval in het produktieproces. een te slechte
kwaliteit van de artikelen. haperingen in machines en dergelijke.
4. Het doorvoeren van veranderingen en vernieuwingen
Ais gevolg van de hierboven genoemde taken is de colorist ook nauw
betrokken bij het rationaliseren van de produktie en bij het uitproberen van
nieuwe kleurstoffen, nieuwe recepten, produkten en machines en hun
introduktie in de produktie.
5. De kwa/ileitscontrole
Een belangrijke taak is ook het controleren van de kwaJiteit van de
geproduceerde artikelen. Het gaat hierbij voornamelijk om de controle op de
echtheid van de kleuren. d.w.z. het bestand zijn tegen licht, wassen,
chemicalien. wrijven, enz. en de vergelijking van de kwaliteit en prijs van de
eigen anikelen met die van de concurrentie.
6. Het verrichlen van onderzoek
Hoewel het verrichten van onderzoek niet tot de direkte taken van een colorist
bchoon. zijn er toch verschillende coloristen geweest. die een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan de ontdekking van nieuwe kleurstoffen en
vooral aan het vinden van nieuwe procedes, die vaak hun naam dragen.
De benodigde kennis heeft de colorist in de praktijk opgedaan. Iemand met de
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ambitie om colorist te worden gaat op jeugdige leeftijd in een drukkerij
werken, waar hij het yak leert van een oudere, meer ervaren colorist. Daarna
trekt hij vaak van bedrijfnaar bedrijf in allerlei landen en vermeerdert op deze
manier zijn ervaring zodanig, dat hij in staat is om zelf een leidende functie te
vervullen. De grote mobiliteit van coloristen en ook van meesterververs,
katoendrukkers en graveurs is alom bekend in die tijd. Het coloristenberoep
vereist naast de kennis, die te vinden is in een lierst zo omvangrijk mogelijk
receptenboek, vooral veel ervaring en routine.
Ais werkplaats heeft de colorist meestal de beschikking over een kleine
ruimte, die of in een afzonderlijk gebouw is ondergebracht of een enigszins
afgescheiden gedeelte van de drukkerij ofververij vormt. Hierin staan enkele
tafels en kasten met allerlei potten met chemicalien, experimenteerkolven en
glazen en verder enkele kleine verfketels en druktafels om proeven te doen of
bepaalde processen in het klein uit te proberen. Deze werkplaats van de
colorist is op te vatten als een embryonaal laboratorium. Men verricht er
laboratoriumwerkzaamheden zonder dat hiervoor noodzakelijkerwijs een
afzonderlijke ruimte of speciaal hiervoor opgeleide en in dienst genomen
personen aanwezig zijn. Deze werkplaatsen vormen de kiem van de latere
'echte' laboratoria. Vaak echter spreken de betrokkenen zelf al van een
laboratorium.4

De reeds eerder genoemde ontwikkeling van wetenschap en techniek heefl op
aile facetten van het coloristisch werk een grote invloed uitgeoefend: de
talrijke nieuwe kleurstoffen met nieuwe gebruiksaanwijzingen en mogelijk
heden, nieuwe materialen als kunstvezels, nieuwe reproduktietechnieken,
betere apparaluur voor het verrichlen van analyses en controles, dit alles heeft
het werk, de werkomgeving en de opleiding van de colorist grondig
veranderd. Een aantal van deze veranderingen zal ik toelichten aan de hand
van de ontwikkelingen in enkele Nederlandse katoendrukkerijen.

Hel laboraborium van Prhinaire

Een van de overwegingen van de NHM om Previnaire naar Nederland te
halen is, dat hij een expert op het gebied van het turksroodverven is. Deze
wijze van verven vond tot dat moment geen toepassing van betekenis in
Nederland.s Het turksrood of adrianopelr.ood stamt, zoals de naam al
aangeeft uit hel Oosten. Behalve een fraaie kleur rood is het bijzondere van dit

4. Zo spreekt P.F. van Vlissingen in 1852 in eenjournaal, waarin hij de gegevens over de
produktie bijhoudt, over een laboratorium. Gezien de grote hoeveelheden kleurstoffen. die
er verwerkt worden, bedoelt hij waarschijnlijk de kleurkamer, waar ook een aantal van de
in de tekst genoemde taken van de colorist verricht werden.

5. Mansveh, Geschiedenis, 283·284.

l.,
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produkt de echtheid van de kleur; in dit opzicht is het turksrood lange tijd
onovertroffen geweest.
Het verfproces van het turksrood is zeer ingewikkeld en langdurig en is lange
tijd gebeim gebouden. Met de bulp van Griekse ververs en gesteund door de
Franse overbeid is bet turksroodverven in de tweede helft van de 18e eeuw
vooral in de streek rond Rouen tot ontwikkeling gekomen; van daaruit beeft
bet zicb over heel Europa verspreid met als centra de Elzas (Mulbouse),
Elberfeld en Zwitserland. Een belangrijke ontdekking is bet procede van
Horace Kochlin, een colorist uit Mulhouse, om op turksrood geverfde doeken
andere kleuren te kunnen drukken.
Jean Baptiste Previnaire beeft de kennis van de turksroodververij in Rouen
opgedaan, waar hij een tijd gewerkt heeft. Op basis van de kennis, die hij daar
beeft verworven, begint hij in 1817 de firma Previnaire & Seny.6 In de
literatuur over Previnaire wordt vermeld dat hij in die tijd samen met de
Brusselse chemicus en katoendrukker De Hemptinne werkt aan de verdere
ontwikkeling van technieken om turksrood geverfde doeken te bedrukken.
Hij schijnt bierin zo succesvol te zijn geweest, dat hij in staat is om op dit
gebied de concurrentie met de produkten uit de Elzas aan te kunnen.' Het
verlies van Nederlands-Indie als afzetmarkt en de gegarandeerde opdrachten
van de NHM zijn de belangrijkste overwegingen voor Previnaire om zich in
1835 in Haarlem te vestigen.
Bij de overplaatsing van de fabriek naar Haarlem sticht Previnaire een klein
laboratorium bij de fabriek om proeven met kleurstoffen te kunnen nemen.
Wat dit laboratorium bevatte en wat Previnaire ofeen andere technicus hierin
heeft gedaan is he1aas niet meer te achterhalen. Erg groot zal dit laboratorium
niet geweest zijn. Toch ziet men algemeen de stichting van bet laboratorium
als de oorzaak van de goede kwaliteit van het produkt van Previnaire.8

Hoewel dit produkt kwalittatiefbeter is dan de produkten van de Nederlandse
concurrenten als Prince & Co uit Beverwijk en De Heyder & Co uit Leiden. is
het artikel van Previnaire ook veel duurder en bovendien niet in staat om
zondersubsidie van de NHM zelfstandig een eigen marktaandeel te veroveren.
Over de samenhang tussen kwaliteit en kosten enerzijds en het werk dat in het
laboratorium verricht is anderzijds valt slechts te speculeren. Het feit dat
Previnaire de kwaliteit van de meekrap, die·de kleurstof levert om rood te

j. I ~

6. Dc vestigingsplaats van het bedrijf van Previnaire in BelgiC: wordt in de Iiteratuur
nergens vermeld.

7. W.T. Kroese, "Haarlem, textielstad in de 1ge eeuw", Texliel HiSIorische Bijdragen 20
(1979) 61-63.

8. R.T. Griffiths. Induslrial wardalion in Ihe Nelherlands 1830- 1850 (Den Haag, 1979)
154-155 en W.M.F. Mansvelt, "lets over de Haarlemsche Katoenfabrieken", Eigen Hoard,
29 maan ]924.
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verven, test en onderzoekt, kan noch de goede kwaliteit noch de hoge prijs van
de roodgeverfde garens en doeken afdoende verklaren.9

Het laboratorium van Previnaire wordt wei het eerste industriele Jaboralo
rium in Nederland genoemd. 1O De oprichting van een laboratorium is in elk
geval typerend voor de houding van deze zeer innovatief ingestelde onder
nemer. Previnaire zelf en later ook zijn zoon M.P.T. Previnaire hebben
voortdurend gewerkt aan de verbetering van produkten en machines. Vooral
op het gebied van het zogenaamde wasdrukartikel (een batik-imitatie) heeft
dit tot goede resullaten geleid; hierdoor is de fabriek tot haar einde in 1919 op
dit gebied toonaangevend in Europa geweest.

De Heyder & Co

Als in 1835 het bedrijfvan De Heyder & Co uit Lier overgeplaatst wordt naar
Leiden, stell de eigenaar twee directeuren aan, Ten Zande en Van Aal, de
laatste is de technische man. In een receptenboek van Van Aal staat o.a. (in
het Frans) een recept om turksrood te verven, met een aantal praktische
aanwijzingen om produktiefouten te voorkomen. Pogingen om op dit gebied
met Previnaire te concurreren falen echter in eerste instantie, omdat de
kwaliteit te veel te wensen overlaat. Na enkele voorspoedige jaren verloopt de
zaak in het begin van de jaren veertig en verkoopt de eigenaar deze aan J.J.
van Wensen en zijn zwager Heinrich Driessen, die in Aahen een textielbedrijf
heeft. Heinrichs zoon Louis Driessen, die op dat moment een goede baan in
de textielindustrie in Manchester heeft, neemt met enige tegenzin de leiding op
zich. Van het oude bedrijf komt o.a. de Belg Jean Baptiste Faes over. Deze
Faes is colorist en meesterknecht; hij werkt nog zeer lange tijd bij De Heyder.
Ook zijn zonen doen in de jaren '70 en '80 coloristisch werk bij het bedrij f.
Verder werkt Oswald Heubner uit Saksen er nog enige tijd. Gezien zijn
jeugdige leertijd - hij is 21 jaar als hij in 1866 in Leiden aan de cholera
overlijdt - kan hij er sJechls Korte tijd gewerkt hebben; waarschijnlijk is hij

9. Ecn mogelijke hypothese is, dat Previnaire de zogenaamde 'gele gang' in plaats van de
'grauwc gang' om rood te verven heef! gcbruikl. Beide verfprocesscn zijn veelvuldig in
Rouen toegepast in de tijd, dat Previnaire er gewerkt heeft; het enige verschiltussen de beide
'gangen' is dat in de 'gele gang' een aantal voorbcwerkingen nog eens herhaald wordt
alvorcns bet doek te verven. Oit levert misscbien een beter resultaat, maar maakt het
produktieproccs in elk geval omslacbtiger, aanzienlijk langduriger en dus een stuk
kostbaarder. Beide procedes zijn gepubliceerd in het Tijdschrift ter Be\'ordering der
Nijverheid I (1833) 578-590 en 2 (1834) 87-89.

10. "Het vroegste voorbeeld bier te lande van tocpassing der wetenscbap in de industrie",
Mansvelt, Geschiedenis, 315; ook I.J. Brugmans, Paardekracht en Mensenmacht ('5
Gravenhage, 1961) 75.
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nog in opleidinggeweest. II Deze opsomming duidt er al op, dat in Nederland
in deze periode vooral buitenlandse coloristen werkzaam zijn geweest.
Gezien de belangrijkheid en daarmee samenhangend de hoge status van de
colorist in de katoendrukkerijen is het niet verwonderlijk, dat de oudste zoon
van Louis, Felix, voorbestemd is om colorist te worden. Na het behalen van
bet HBS-diploma in 1872 doet hij eenjaar praktijkervaring op in de fabriek.
Daama studeen Driessen 2 jaar aan de Ecole de Chimie in Mulhouse; deze
school is al in 1822 begonnen met de opleiding van coloristen en staat zeer
goed aangeschrcven. Na de meer theoretische scholing, die Felix in Frankrijk
ontvangt, doct hij enkele jaren lang praktische ervaring op in verschillende
Engelse drukkcrijen. De kontakten van zijn vader zullen hem hierbij goed van
pas zijn gekomen. Zo werkt hij in 1877 bij de Foxhill Printing Company,
waarover hij schrijft

"Nadat ik 9 maanden bij Mr. Dalton geweest was, vergunde mij de heer Loyd eenigen
tijd in zijne fabriek door te brengen. Ik maakte hiervan gaarne gebruik en leerde er veel,
niel zoozeer in 't afschrijven van receplen. dan wei in den algemeenen loop van zaken in
eene groote fabriek. Men had hier loch behalve 26 drultmachines adr(ianopelrood]
Garenververij en Handkerchiefdrukkerij. MeeSlal was ik in hel laboralorium bij den
chemicus Pythagoras Boyd. die mij zeer goed gezind was."

De fabriek beschikte over een afzonderlijk laboratorium (en een kleurkamer),
wat blijkt uit cen bijgevoegde plattegrond. 12

AI tijdens zijn stagejaar op de fabriek in Leiden is Felix begonnen met het
doen van allerlei proeven. De resultaten hiervan houdt hij telkens keurig bij in
een laboratoriumjournaal. In december 1872 begint hij met 'Diverse onder
zoekingen Deel I, dec. 1872 - sept. 1881'. Dit is het eerste deel van een reeks,
die loopt tot indejaren dertig VAn deze eeuw, vlak voor zijn dood in 1936. Zij
bestrijkt dus een periode van meer dan zestig jaar.
Er bestaat ook een 'Onderzoekingen deel 0' toegeschreven aan Felix
Driessen, maar het handschrift duidt op een andere auteur. Misschien heeft de
vader van Felix ditjournaal bijgehouden. Het begint in maart 1872 en bevat
voornamelijk drukrecepten naast enkele proeven met kleurstoffen. Opmerke
lijk zijn hierin bet testen van anilinezwart van Geigy uit Basel in maart 1872 en
van Perkins alizarine voor verschillende nuances rood in april, beide

I I. Voor de gcschiedenis van De Heyder & Co zie o.a.: F. Driessen "Peter Ludwig Carl
Driessen", Jaarboek voor Geschiedenis en Oudheidkunde van uiden en Rijn/and 3 (Leiden,
1906) en A.R. Lcschol-Goud, Felix Driessen /8.5.5-/9)6 (Leiden, 1974). Hel receplenboek
van Van Aal bevindl zich in hel Nederlands Texliel Museum (NTM) in Tilburg, inv.nr. MT
5·2·7, evenals een receptenboek van Hubner, inv. nr. MT 5-4-33. De Kleur· en
Stalenboeken van J.B. Faes sr. en zijn zonen bevinden zich in hel Gemeeme Archief Leiden
(GAL), archiefLKM o.a. inv.nr. 355,202,183,362,206,363,217.

12. F. Driessen in hel slageverslag van zijn lijd bij de Foxhill Bank Prinling Company
1877, NTM, inv.nr. MT 5-4-40.
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synthetische kleurstoffen. De laatste vijfbladzijden zijn echter wei door Felix
geschreven. Blijkbaar heeft hij dit journaal in december overgenomen. Er
treedt dan een belangrijke verandering op. Felix houdt zich in zijn 'Onder
zoekingen' niet bezig met het uitproberen van drukrecepten, wat altijd het
belangrijkste onderdeel van receptenboekjes is geweest. Zijn werk bestaat uit
het experimenteren, testen en vergelijken van chemische stoffen, vooral
kleurstoffen. ll Omdat de manier van werken van begin af aan vastligt en niet
noemenswaardig verandert, ga ik aileen op het eerste deel wat dieper in. 14

De eerste periode vall uiteen in 2 gedeehen, de eerste van 1873 tot 1874 (I
onderzoekje in 1875) en daarna vanaf 1880.ln de tussentijd is Felix in
Frankrijk en Engeland, zoals we gezien hebben. Het centrale thema in de
eerste periode is de concurrentiestrijd tussen de uit meekrap vervaardigde
garancine en de synthetische alizarine. Alizarine is het kleurende bestanddcel
van de garancine. Het proces om alizarine synthetisch te bereiden is in 1869
vrijwel gelijktijdig door Graebe en Liebermann in Duitsland en Perkin in
Engeland ontdekt en direkt in produktie genomen. Van de 35 onderzoekjes
uit die begintijd hebben er 12 op dit onderwerp betrekking. De procedure is
telkens hetzelfde: vergelijk de aangeboden kleurstof (alizarine of garancine
van een ander merk) met de tot dan gebruikte garancine. afkomstig van de
garancinefabriek Salomonson & Co Uil Capelle aan delJssel. Varieer de
omstandigheden enigszins door bijvoorbeeld zowe! met gedestilleerd water
als mel gewoon water te verven of de nuance. van lichtrood tot violet. en
vergelijk de resultaten op kwaliteit. Daarnaast speeh de prijs een belangrijke
rol. Aileen als de beproefde stof zowel beter als goedkoper is. wijkt men \-an
het oude af. Het resullaat is, dat de garancine van Salomonson in de
betreffende periode als beste uit de bus komt. In de tweede periode is aileen
nog maar sprake van het testen van verschillende soorten synthetische
alizarines; de garancinefabrieken zijn dan al failliet. Vit andere bronnen vall
op te maken, dat de omschakeling va'n garancine op alizarine in 1876 een feil
is, waarbij de lagere kostprijs in het gebruik een doorslaggevende rol heeft
gespeeld. ls
Een ander regelmatig voorkomend onderwerp is het anilinezwart (5 maal),
dat waarschijnlijk de eerste synthetische kleurstof is, die zich een vaste plaats
in de drukkerij weet te verwerven. Dit bevestigt het vermoeden, dat de
vervanging van de natuurlijke kleurstoffen door synthetische in de Neder
landse katoendrukkerijen en -ververijen vanaf 1870 langzaam op gang komt

13. F. Driessen. Onderzoekingen dee/ 0 /872-/873, NTM. inv.nr. MT 5-4-44.
14. F. Driessen. Diverse onderzoekingen dee/ / en volgende. NTM. inv. nr. MT 5-4-45 en

volgende.
15. Oil blijkl Uil de vergelijking van produkliecijfers, GAL, archief LKM. inv. nr. 61.
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met de introduktie van anilinezwart en synthetiscbe alizarine. III

De overige kleurstoffen, die Felix test, zijn de van oudsher gebruikte
natuurlijke kleurstoffen. Bebalve vervaardigde garancine zijn dit sumac en
quercitron, curcuma, spaans groen en cachou. Een belangrijk verscbil met de
synthetische kleurstoffen komt hierbij naar voren. Bij de natuurlijke kleur
stoffen is bet vaak noodzakelijk om bet percentage aan werkzame bestand
delen te onderzoeken en dit blijkt per monster nogal te verscbillen. De
synthetische kleurstoffen zijn veel geconcentreerder en uniformer van
kwaliteit, wat het testen van kleu:-stoffen aanzienlijk vereenvoudigt.
De overlge proeven bebben betre:,king op bulpstoffen, zoals albumine (voor
de drukpap), salpeterzuur, zwavelzuur, chloorkalk en stijfsel. De onder
zoekingen richten zich op de kwaliteit ofeen vergelijking tussen twee merken.
In het algemeen vinden deze experimenten plaats na het aanbieden of
opvragen van monsters van nieuwe produkten. In een enkel geval beeft een
publikatie in de vakliteratuur, zoals de Musterzeitung, ofhet advies van een
collega aanleiding gegeven om iets uit te proberen.
In de volgende delen van de reeks onderzoekingen komen ook klachten aan
de orde. Zo blijkt in 1883 alizarine van Meister, Lucius & Bruning sterk te
bezinken. Driessen vermoedt, dat de fabriek bern alizarine van een andere
fabrikant gestuurd heeft, maar dit wordt heftig tegengesproken door de
fabriek; deze wijt de problemen aan bet te visceus zijn van de alizarine en
belooft de volgende keer minder visceuze alizarine te sturen. Ais gevolg van
deze affaire test Driessen 5 soorten alizarine, maar het produkt van M.L.B.
komt nog steeds als beste naar voren, zodat er geen reden is om voor een
andere firma te kiezen. 17

Na zijn terugkeer in de fabriek start Felix in 1880 ook met het testen van de
kwaliteit van bet eindprodukt, het zogenaamde stalenonderzoek. Hij doet
proeven om de echtheid van de stalen van de concurrentie te testen, meestal
door ze in een zoutzuurbad te dompelen, en vergelijkt ze met de artikelen van
De Heyder. Ook dit staJenonderzoek wordt voortgezet tot de opheffing van
de fabriek in 1936.18Een nieuw type onderzoek, verricht aan bet einde van de
vorige eeuw, betreft de sterkte van de gebruikte textielvezels. 19 Reizen naar

16. Dc toepassing van de eerSle anilinekleursloffen, die vanaf 11160 zoveel ophef
veroorzaken, is aan de Nederlandse katoenveredelingsindustrie voorbij gegaan. Dezc
weliswaar fraaie, maar vaak zeer vluchtige kleurstoffen zijn vooral gebruikl voor de
modegevoelige luxe-artikelen, die in Nederland niet op grote schaal gemaakl zijn in die tijd.
De meer bestendige anilinekleurstoffen duiken pas enkele jaren laler op.

17. F. Driessen, Diverse onderzoeki/;gen dee/II, NTM, inv.nr. MT 5-4-45 biz. 12 e.v.
15.8.1883 en later.

18. Deverse Slalenonderzoek, GAL, archief LKM, inv.nr. 662·731. 1880-1936.
J9. Sterkte onderzoek, T~gister houdende de resullaten l.a.v. de slerkte der stoffen, GAL,

archief LKM, inv.nr. 201 (1894-1905) en 196 (1910-1923).
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Indie leveren Driessen het idee en het materiaal om eeo studie over het Indisch
Rood (een variant van het turksrood) te schrijven. Hij toont hierin aan, dat de
plantenresten, die men in Indie gebruikt om rood te verven meer aluminium
bevatten dan tot dan toe aangenomen was. Aluminium is een essentieel
onderdeel van de verflak, die bij het turksrood ontstaat; het is bij de Europese
manier van verven afkomstig van de aluin, die als beitsmiddel gebruikt wordt.
De studie verschijnt in 1902 in het blad van de 'Societe Industrielle' van
Mulhouse en levert Felix Driessen internationale bekendheid op.20 Enkele
jaren later doet hij proeven met elektrolyse. In 1909 houdt hij over dit
onderwerp een wetenschappelijke voordracht voor het Natuurkundig Oezel
schap te Leiden.
Zijdelings vermeldt hij het praktisch belang van de elektrolyse; het blijkt een
uitstekende methode te zijn om de zuiverheid van grachtwater te contro
leren.21

Felix Driessen, die sinds 1889 samen met zijn broer direkteur is van het
bedrijf, dat inmiddels de Leidsche Katoen Maatschappij (LKM) heet, heeft
ongetwijfeld de beschikking gehad over cen laboratorium. Aangezien de
procven in de begintijd in chemisch opzicht nogal ccnvoudig en routinematig
van aard zijn, zal dit laboratorium slechts klein van omvang zijn geweest. Met
het uitbreiden van het werkterrein is het laboratorium echter zeker in
belangrijkheid en waarschijnlijk ook in omvang en personele bezetting
toegenomen. Zo werkt in 1896 de bekende Zwitserse colorist Schmidlin bij Je
LKM.22 Op een plattegrond van de fabriek uit die tijd (1896) blijkt, dat het
laboratorium een klein hokje in de kleurkamer is. In 1901 is het lab een iets
grotere ruimte in de hoek van de machinale drukkerij. In 1910 wordt cen
vergunning aangevraagd in kader van de Hinderwet voor het bouwen van een
laboratorium voor het onderzoeken en gereedmaken van kleurstoffen. 2J Etn
expliciete vermelding van de aanwezigheid van een laboratorium staat in de
reeks laboratoriumjournaals, die de zoon van Felix bijhoudt onder de
titel:"Analyses I, gemaakt in het laboratorium der L.K.M. door Louis A.
Driessen, Leiden 5.10.1907 - 12.12.1907."24 Uit een verslag van een bezoek
van de Leidsche Chemische Kring aan de fabriek in 1909 blijkt, dat naast de
elektrolyse-apparatuur, die Felix demonstreert, in het lab ook nog een toestel

20. F. Driessen, Etude sur Ie RougeTurc (ancien proced~), par F. Driessen et a\'ec rapporT
sur ce trayail parM.F,H. Niederhauser, (Mulhouse, 1902).

21. F. Driessen, "Electrische Analyse", Chemisch Weekblad6(1909) 140-142. Proeven
verricht van 1904 tot 1923, GAL, archier LKM. inv.nr. 177.

22. Overlijdensbericht in Melliand Textilberichttn (1921) or. 21,405.
23. Gegevens uit GAL, archier LKM. inv.nr. 346.
24. Laboraloriumjournaals aanwezig in NTM onder de lilel Analyses I en volgenue.

inv.nr. MT 5-4-64 en volgende.
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aanwezig is om rookgassen te controleren.25

Louis treedt in de voetsporen van zijn vader en gaat in Mulhouse studeren om
vervolgens in het buitenland praktijkervaring op te doen. Over het laborato
rium van een Russisch bedrijf schrijft hij:

..Apan gcbouw met 3 ruime kamers, leer goed ingericht. Het dient hoofdzakelijk voor
onderzoelcingen van grondstoffen en voor het invoeren van nieuwe procedes en
Icleumoffen. Personeel: dr. Leontjef, die slechts hier werkt en haast niets te maken heef!
met de fabricatie, assistent Policarpov (Moskou &. Mulhouse) en nog 2 assistenten
(Moskou), venier 3 labojongens. leer goede bibliotheek en kast voor catalogi.
Hoofdzaak is dus feitelijk wetenschappclijk werk (bchalve onderzocken van grond
stoffen) en bebbcn allen weinig uitte staan met de eigenlijke fabricage. De colorist (M.
Bley) beefl zijn bntoor in de "printroom" en maakt daar met de foreman van de
Icleurkeulcen (M. Bowden) en diens assistent procven welke meer in verband staan met
de fabricage_ ..26

Vergelijken we deze situatie met die bij De Heyder, dan zien we dat in Leiden
nog niet zo'n vergaande splitsillg van taken heeft plaatsgevonden.
Vader en zoon Driessen behoren nog tOI de groep coloristen, die zich
bezighouden met aUe onderdelen van het coloristisch werk, met name met het
chemisch onderzoek en het doorvoeren van vernieuwingen. Aileen de meer
routine-achtige werkzaamheden, zoals het bijhouden van de receptuur,
geschiedt door anderen. Dit zijn waarschijnlijk coloristen, die aileen een
praktijkopleiding genoten hebben. Het duidelijke scheiden van de verschil
lende taken en de systematische aanpak hiervan, zoals we dat bij De Heyder
zien, zijn tekenend voor een nieuwe genera tie coloristen, die naast de altijd
noodzakelijke praktijkervaring ook een meer theoretische opleiding genoten
hebben.27

P.F. .van Vlissingen & Co

Bij de katoendrukkerij P.F. van Vlissingen & Co in Helmond zien we
eenzelfde ontwikkelingspatroon als in Leiden. Pieter Fentener van Vlis
singen, die in 1846zelfstandig in Helmond een katoendrukkerij begint, neemt
al spoedig de colorist Jacques Braun, in. dieQst. Deze is afkomstig uit
Mulhouse en blijft tot 1861 in Belmond. Daarna vertrekt hij naar Kralingen
en Rotterdam, waar hij medefirmant wordt van de Rotterdamsche Katoen-

25. Verslag van de Leidsche Chemische Kring in Chemisch Weekblad6 (1909) 477-480.
26. Stageverslag van L.A. Driessen bij Schliisselburg Print Works, NTM, inv.nr. 5-4·80.
27. He! bclang van een meer theoretische opleiding is ook te zien bij Fran~ois Janssens,

directeur van een turksroodververij te Herten. Janssens was apotheker van bcroep. [n het
bcdrijf, clal hij ovemam van zijn oudere broers, had Janssens een laboratorium tot zijn
bcschikking; bij vcrrichtte daar een aantal experimenten, die onder andere leidden tot
enltele ocuooicn tegen ketelsteen. Hij noemde zith in advenenties dan ook 'technisch
scheiltundige·. .
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drukkerij. Brauns opvolger, Antoine Lejeune, komt uit Parijs; hij blijft tot
1868. In dat jaar overlijdt de oprichter van het bedrijf. Omdat de zonen van
Pieter Fentener van Vlissingen en die van zijn vennoot Jan Matthijsen nog te
jong zijn om de leiding van het bedrijf over te nemen, trekt men in 1869 de
Zwitserse colorist Conrad Hermann Deutsch aan als technisch-direkteur. De
uit dezelfde streek als Deutsch afkomstige Friedrich Hayder is dan al in
Helmond werkzaam als colorist. Het is niet bekend, of deze coloristen meer
dan een praktijkervaring genoten hebben. Braun en Lejeune zijn ervaren
coloristen als ze naar Helmond komen, maar Deutsch is pas 23 als hij
technisch-direkteur wordt. 2K

In dezelfde tijd gaan de oudste zonen van beide firmamen, die eveneens Pieter
Fentener van Vlissingen en Jan Matthijsen heten, naar Zurich om daar van
1869 tot 1873 chemie te studeren. De Polytechnische Schule in Zurich is in die
tijd een internationaal centrum voor technisch onderwijs, waar vele chcmici,
die in de opkomende kleurstoffenindustrie terecht komen, hun opleiding
gevolgd hebben. Pieter en Jan worden beiden in 1873 direkteur. In daijaar
werkt Pieter Fentener van Vlissingen ook nog bij de Medley Printing Co in
Engeland. Vit het proevenboek, dat hij daar bijhoudt, is te zien, dat hij
bijvoorbeeld bij het roodverven met alizarine zeer systematisch te werk gaat.
Hij test de invloed van de verschillende stoffen, die bij het roodverven
gebruikt worden, zoals sumac, tinzout, garancine ofalizarine, het kalkgehalte
van het water, of verandert de omstandigheden tijdens het verfproces, zoals
koud of warm drogen. Interessant is dat hetturksrood, dat hij probeert na te
maken, afkomstig is van De Heyder &Co. Jongere famiJieleden, zoals Henri
Fentener van Vlissingen en Cor Matthijsen, leren het yak aileen in de
praktijk.29

Na de dood van Friedrich Hayder in 1881 komen er geen buiten!andse
coJoristen meer in het bedrijf voor; waarschijnlijk zijn de al genoemde
familieleden verantwoordelijk voor het coloristisch werk. De volgende
generatie Van Vlissingen (de derde)gaat in 1906 en 1907 aan de Twentse
textielschool studeren. 30 Deze is in 1886 ontstaan uit de Twentse Industrie- en
Handelsschool. De nieuwe school in Enschede, de Nederlandse School voor
Nijverheid en Handel geheten, omvat o.a. een "Opleiding voor aanstaande
beoefenaars van de industrie in het algemeen en de Twentse in het bijzonder,

28. J. Braun, Gemeente Archief Helmond (GAH), Bevol'kingsregister 1849 -1860. deel 5
fol. 94; A. Lejeune, GAH, bey. reg. 1860-1880, A176. Verdere informatie verstrekt door het
bedrijfsarchief van de Vlisco te Helmond.

29. Verslag praktijkstage aanwezig bij de Vlisco; inventarisatie archief nog niet vohooid;
ook andere gegevens verstrekt door de Vlisco.

30. Studiegidsen van de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel 1906-1909
aanwezig in bedrijfsarchief Vlisco.
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in aansluiting met een cen- of tweejarig bezoek der Konigliche Webe-,
Farberei- und Appreturschule te Crefeld." Deze nijverheidsafdeling wordt in
1890 tweejarig en in 1892 driejarig, waardoor de noodzaak vervalt om in het
buitenland te studeren. Toch gaan nog lange tijd de zonen van de textiel
fabrikanten naar het buitenland om een (vervolg)opleiding te volgen.31

. Het onderwijs, in de tijd dat de Van Vlissingens er studeren, bestaat uit een
algemeen eerste jaar, waarna een keuze gemaakt kan worden tussen een
opleiding in het weven, spinnen of verven, bleken, enz. Dit laatste omvat:
"Analytische Scheikunde, Practische Oefeningen in bet Scheikundig Lab.,
Chemische Technologie, Practisch verven en bleken, Mechanische Techno
logic, Schetsen van Machinedeelen, Kennis van Spinvezels, Natuurkunde en
Werktuigkunde."32 In 1918 krijgt de school de MTS-status (vergelijkbaar met
de huidige HTS); de afgestudeerden mogen zich textieltechnicus noemen. Bij
Van Vlissingen & Co doet tijdens de eerste wereldoorlog naast een hele
nieuwe generatie coloristen de eerste technoloog zijn intrede, ir. Hannik.
Deze wordt al spoedig opgevolgd door mej. ir. Arends en die weer door drs.
Van Breemen. Deze chemici houden zich vooral bezig met het analyseren van
grond- en hulpstoffen. 33 In die tijd zijn gediplomeerde chemici nog zeldzaam
in de Nederlandse textielbedrijven.34

Na de eerste wereldoorlog groeit het aantal in de textielindustrie werkzame
academici. Bij van Vlissingen & Co komt in 1928 ir. Lotichius in dienst; hij
wordt later hoofd van het hele onderzoek en ontwikkelingswerk. Enkele jaren
later, in 1931, vindt er een reorganisatie plaats, waarbij er een taakverdeling
tussen chemici en coloristen tot stand koml. De coloristen werken in het
coloristisch lab en doen daar het gebruikelijke werk, zoals het onderzoeken
van nieuwe kleurstoffen, de toepassing ervan, het beproeven en ontwikkelen
van nieuwe procedes en procescontrole. De chemici werken in het analytisch
laboratorium, dat afgesplitst is van het coloristisch lab. Zij houden zich bezig
met het testen en controleren van chemicalien, het water van de Zuid
WilIemsvaart, de calorische waarde van steenkool e.d. Bovendien krijgen ze

31. A. Buter, "Honderdjaar textielonderwijs in Twente", de Tex 23 (1964) nr. 3 (maan)
185-186. Dc Tilburgsche Textielschool begint pas na de eerste wereldoorlog met een cursus
apprcteren en verven.

32. Zie 22.
33. De Rake/, personeelsblad van de Vlisco, 9 maan 1957.
34. Een uitzondering is dr. Pareau, die vanaf 1893 pan-time en vanaf 1898 volledig in

dienst is van de wollenstoffenfabriek J.J. Krantz'" Zoon in Leiden. fen belangrijk deel van
zijn werk heeft betrekking op het onderzocken van panijen natuurlijke en synthetische
indigo en op het verven in de indigokuip, GAL, archiefKrantz, inv.nr. 857-878. Verder zijn
er nog enkele technologen en scheikundigen te vinden in de Twentse textielindustrie
(bijvoorbeeld bij de blekerijen) en aan de Twentse lexlielschool. zoals blijkl Uil naamlijslen
van de Polytechnische School en uit de Chcmische Jaarboekjcs.
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ook de beschikking over een klein lokaaltje, waar ze 'tussen de bedrtJven'
door zelf wat onderzoek kunnen verrichten. 35

Tijdens de tweede wereldoorlog ontstaan de plannen voor de bouw van een
nieuw laboratorium. In 1947 wordt dit geopend. Het biedt plaats aan het
coloristisch lab, het analytische lab en een laboratorium voor bedrijfsresearch,
waar men bijvoorbeeld werkt aan het probleem van de terugwinning van hars,
een belangrijke grondstof voor het wasdrukartikel. Daarnaast bevat het
laboratorium nog een proeffabriek, die later echter het veld moet ruimen voor
uitbreiding van het onderzoek,o.a. naar de produktie van kleurstoffen. In
verbinding met het coloristisch lab staat bovendien een controledienst voor
de bewaking van de kwaliteit. Onafhankelijk van het centrale laboratorium
ontstaat er op de 'finish'afdeling het finishlab en werkt men op mechanisch
gebied aan de ontwikkeling van nieuwe machines.36

De ajhankelijkheid van de kleurslofleninduslrie

De opkomst en de uitbreiding van de laboratoria bij De Heyder & Co en bij
Van Vlissingen & Co kunnen een verkeerde indruk wekken over het chemisch
onderzoek in de textielindustrie. Het verrichten van chemisch onderzoek
komt niet op grote schaal voor in de textielindustrie. De sterke groei van de
synthetische kleurstoffenbedrijven eind vorige eeuw leidt enoe, dat de
verhoudingen tussen kleurstofleverancier en afnemer volledig veranderen. In
de ontstaansfase van de kleurstoffenindustrie is deze sterk afhankelij k van de
textielindustrie, die vrijwel de enige afnemer van hun produkten is. Maar al
spoedig beperken de toonaangevende Duitse en Zwitserse bedrijven zich niet
meer tot het voortdurend op de markt brengen van nieuwe kleurstoffen; ook
de ontwikkeling van nieuwe procedes trekken ze steeds meer naarzich toe. In
de laboratoria van deze bedrijven vinden voor dit doel in toenemende mate
ook coloristen werk. Tekenend hiervoor is dat P.F. van Vlissingen na zijn
studie aan de Textielschool- in tegenstelling tot zijn vader, die in een Engelse
drukkerij ging werken - stage gaat lopen bij de Badische Anilin & Soda
Fabriken om zich in het chemisch-coloristische werk verder te bekwamen.J7
De resultaten van de bedrijfsresearch worden vaak geoctrooieerd. Rond de
eeuwwisseling zijn de meeste afnemers van kleurstoffen in de textielindustrie
volledig afhankelijk geworden van de kleurstofproducenten. Een iIIustratie
voor dit proces levert de turksroodververij van Carp in Helmond. Dit bedrijf
heeft altijd de benodigde kennis in huis gehaald door Duitse verfmeesters aan

35. Rake/, 5 september 1959,
36. Rake/, 7 december 1957. Verdere gegevens verstrekt door het bedrijfsarchil:f van de

Vlisco.
37. Rake/, 9 maart 1957.

.,j ' .. -,
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te trekken. BJijkbaar is deze manier van kennisverwerving niet voldoende,
want in 1910 koopt Carp een nieuw procede om rood te verven van de firma
Bayer uit Elberfeld.38

De enige mogelijkheid, die de kleinere bedrijven hebben om een aJ te grote
afbankelijkheid van een Jeverancier te voorkomen, is hun grondstoffen van
meerdere fabrieken te betrekken. Met de verregaande concentratie van de
Duitse kleurstoffenfabrieken na de eerste wereldoorlog vervalt ook deze
mogelijkheid. Slechts bedrijven als Van Vlissingen & Co. zijn groot genoeg
om zelf onderzoek en ontwikkeling te verrichten. De meeste andere Neder
landse katoendrukkerijen overleven de krisisjaren niet. Ook de overige
texticlbedrijven stichten geen afzonderlijke onderzoekslaboratoria. Voor het
noodzakelijke onderzoek zorgen in eerste instantie de leraren aan de Hogere
Texticl School in Enschede, die in 1931 in opdracht van het Textielfonds met
onderzock beginnen. In 1942 wordt dit omgezet in het textielresearchinstituut
De Voorzorg, dat nauw samenwerkt met het Vezelinstituut van TNO, wat
wijst op het sterk toegenomen belang van de synthetische vezels voor de
texticlindustrie.39

Kon/chtsies

Enkcle konklusies, die uit het voorgaande getrokken kunnen worden, zijn:
1. Het werk van een colorist in een katoendrukkerij in het midden van de
vorigc eeuw, dat o.a. het testen, controleren van stoffen, de ontwikkeling van
procedes omvat, vereist op zijn minst een embryonaallaboratorium. In dezc
betekcnis heeft elke grotere katoendrukkerij de beschikking gehad over zo'n
laboratorium. Het laboratorium van Previnaire wordt echtcr als cnigc
zodanig genoemd.
2. De steeds toenemende invloed van de chemic heeft tot gevolg, dat de
verschillende onderdelen van het werk van de colorist duidelijker van elkaar
te onderscheiden zijn en deze bovendien op een meer systematische wijze
worden aangepakt. Coloristen als de Driessens voeren al deze onderdelen nog
zelfuit, maar in een latere fase vindt er een taakverdeling plaats, die leidt tot
het ontstaan van meerdere laboratoria met elk een eigen werkgebied.
3. Samenhangend met deze ontwikkelingen veranderen de eisen voor de
ol)leidingvan coloristen. Naast de praktijkcrvaring, die elke colorist op moet
doen, wordt het in toenemendc mate voor vooraanstaande coloristen
noodzakelijk om een voortgezette schoolopleiding te volgen om zich dc
benodigde chemische kennis eigen te maken. Met de introduktie van

38. Contract van de firma Carp met Bayer is te vinden in GAH, arch. Carp. inv.nr. 773.
39. Butcr. Honderdjaar lexlieJonderwijs. 190.
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academisch opgeleide chemici yindt een yerdere taakverdeling plaats. De 
coloristen beperken zich meer tot het coloristische werk in engere betekenis. 
terwijl de chemici het chemisch-analytische werk en bet onderzoek YOM hun 
rekening nemen. 
4. Nederland is in de vorige eeuw wat coloristische kennis betrert atbanl.:elijk 
van het buitenland. De benodigde kennis verwerft men door buitenlandse 
coJoristen aan te trekken. Het naar het buitenJand sturen van fabrikanten
zonen om een opleiding te volgen en later het tot stand komen van 
opJeidingsmogelijkheden in Nederland verminderen de atbankelijkheid. 
S. De opkomst van de Duitse kleurstoffenindustrie. die een groat gedeeJle van 
het onderzoek naar nieuwe kleurstoffen en hun toepassingen naar zich 
toetrekt,leidt vanafhet einde van de vorige eeuw tot een nieuwe atbankelijk
heid. Slechts een redelijk groot bedrijf als Van Vlissingen & Co is enigszins in 
staat zich hieraan te onttrekken door zelf onderzoek te verrichten. 

SUMMARY 

Colorists and laboratories 
The development of the work of Ihe coloriSI in Ihe Dutch ltxlile industry. 

The colorisl(or textile chemist) in the middle of the nineteenth century was the person. who 
was responsable for nearly all the technical aspects in the calico-printing works. His work 
included the testing and examination of dye-stuffs and other chemicals. quality-control, 
trouble-shooling and in some cases research. An embryonic laboratory was required at 
leas I for some of these tasks. One of the first industrial laboratories in the: Dutch industry 
was attached to the.calico-printing works of Previnaire & Co in Haarlem, mainly for the 
testing of dye-stuffs. Developments al the printing works or De Heyder & Co in Leiden 
show, that some of the many tasks became clearly separated and systematically tackled by 
the first colorist. Felix Driessen, who was educatcd abroad. Also, Driessen increasingly did 
researchwork. Comparable dcvelopmenls al Van Vlissingen & Co in Helmond Juring 
World War I resulted in the engagement of universily trained ,hemists With a further 
separation of tasks. These chemists conducted analytical work mainly, but soon they 
obtained their own laboratory. distinct from the coloristic lab. This ended the continuing 
process of differentiation and specialization which characterized the development of 
coloristic work. 


