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• N.B. het experts dilemma



(1) Tollens, Usellino, Hafkenscheid

Joris Tollens (1687-1760)

Gent, Antwerpen, Rotterdam
Carolus L. Tollens

(1716-1789) Gent, 

linnen- en verfhanndel

Johannes J. Tollens (1718-

1797) Rotterdam 1751

J.J. Tollens & Zoon (1774)

penselen en verfstoffen

Carolus L. Tollens (1752-

1818). C.L. Tollens & Zoon 

(1801) handel verfstoffen, 

vernissen, productie 

bergblauw

Hendrik Tollens (1780-1856)

C.L. Tollens & Zonen 

(1815), met J.D. 

(tweelingbroer Joanna) en 

J.W. Tollens groothandel 

verfstoffen en vernissen

Johannes F. Tollens (1749-1789)

Amsterdam 1771 fijne verfwaren, 

penselen en kwasten

1790 huwelijk weduwe Louisa 

Henning met Pieter M. Usellino

(1757-1834) Tollens & Usellino

Tollens, Usellino & Comp. (1806)

Met Franciscus L. Usellino (1786-

1856)? En Michiel Hafkenscheid? 

(1772-1846)?

Hendrik Tollens, 1783-1793 bij 

oom in Amsterdam

1789 overlijden van kinderloze J.F. 

Tollens. Verdeling erfenis.

1791 doop zoon van Carolus T. 

Getuigen: Louisa Henning en 

Pieter Usellino

1803 doop dochter Hendrik T. 

Getuigen: Louisa Henning en 

Pieter Usellino

Febr. 1809 huwelijk Joanna C. 

Tollens (1790-1865) met 

Franciscus L. Usellino (Hercules)

1827: Hendrik Tollens wordt protestant

Nov. 1809 doop Joanna F. 

Hafkenscheid. Getuigen: Franciscus 

L. Usellino en Joanna C. Tollens



Tollens: Rotterdam

• 1832 C.L. Tollens & Zonen >> Tollens 

& Zoon

grossiers in verfwaren. Beginnen ook

een bescheiden vernisproductie.

• 1839 Tollens & Comp. In 1841 komt

a.s. schoonzoon C.L. Kolff in de zaak. 

1845 Hendrik Tollens trekt zich. 

Familie Kollf verder.

• 1858 Tollens & Comp. bouwt

vernisfabriek in Kralingen. Eerst naast

groothandel, later steeds meer

fabricant.

• 1941 nieuwe, grote verffabriek Tollens 

in Overschie. 1960 NV.

• 1980s Breda >> Lafarge >> PPG

Evolutie: handel > vernis > verf



M. Hafkenscheid & Zoon: Amsterdam
• 1820s Michiel Hafkenscheid, 1826-1828 fa. 

M. Hafkenscheid & Zoon

• Handelaar in verfwaren. Vader en zoon 

Usellino gaan aan het Rokin verder.

• 1833-1835 grote aankopen + bouw pakhuis 

> winkel + groothandel. Michiel 

Hafkenscheid (1772-1846)

• 1846-1877 Antonius H. Hafkenscheid; 

1877-1893 Andreas Smits (schoonzoon); 

1893-1822 Anton Smits. Groothandel te 

Amsterdam: droge en bereide verven, 

lakken en vernissen, terpentijnolie, 

kwasten, penselen, e.d. (tot 1957)

• 1920-1925 fabriekje in Nijmegen: 

verfmengen; Japanlakken > vd BURG >>

• 1927 verkoop aan Ivormica >> Veveo >> 

Schoen >> Sigma >> PPG

Evolutie: winkel > groothandel > verkoopdienst



(2) De (veranderende) verfhandel

siccatief

lijnolie

pigment

hars

terpentijnolie

verf

lak

vernis



Delpher verkenning

Problemen: (1) termen veranderen: verf = gemalen pigment; = kleurstof 

en chemisch pigment; = gerede verf; (2) brand etc. in vele kranten > 

dubbeltellingen. Kortom: niet meer dan eerste indruk.

>> Engelse importen gaan hieraan vooraf !!



Lak- en vernisfabrieken 
(schatting – statistiek + Delpher details – probleem onbetrouwbare 

gedenkboeken !)

(eerst vaak maar 1-3 arbeiders; pas vanaf ca. 1875 grote fabrieken)

Jaar schatting belasting

1800 7

1820 6

1850 21 53

1860 31 57

1871 45

1878 70

1890 75



Soorten oprichters
• Schilders (Waterloo, Molijn; Vreedenburgh; Vettewinkel; 

Savry; Varrosieau; Sikkens; Schreuder) 

• Kooplieden / groothandelaren (Van Klaveren; Tollens; 

van Beugen; Sander)

• Chemisten en drogisten (Ruitinga; Woltman; Hesterman; 

van Son; Levy Finger; Lechler; van Wijhe)

>> vervangt vernisproductie door de schilder (1819   )



Verffabrieken
(gerede / gewreven verven

• UK en USA liepen voorop (rol 

platteland in USA)

• verf in bussen: 1848, Van 

Someren, Rotterdam; 1876, 

Van Leur, Haarlem; 1883, 

Vettewinkel; pas daarna meer

• rol export naar koloniën 

(Semarang, 1865) 

• rol giftigheid loodwit (pas na 

1880 vaker in bussen)

• tubes voor kunstschilders  

1862 (Winsor & Newton; 

Schoenfeld; Claus & Fritz)

>> deels nieuwe gebruikers: 

boeren, schippers, later doe-het-

zelf 



(3) Verfhandelaars

• Verfwinkels (J.F. Tollens)

• Groothandels in verfwaren (H. Tollens)

• Drogist, chemist, verfwaren (onderzoek

Vermande)

• Schilders, met detailhandel (Molijn; 

Sikkens)

• Handelaars/ importeurs van ‘bulkgoederen’ 

zoals indigo, en meekrap (Van Winter)

• Makelaars in verfstoffen



(4) Het cabinet en de collectie

• Unieke verzameling van 

monsters voor in- en verkoop

• simplicia vooral overgebleven 

van artsen en apothekers; niet 

van verfhandelaren

• pigmenten, kleurstoffen, 

siccatieven, beirsmiddelen, 

harsen, gommen, looistoffen > 

dus breeder dan de schilder

• Vooral 1802-1832 opbouw 

firma

• daarnaast verkocht 

Hafkenscheid oliën en 

terpentijn e.d. 



vervolgonderzoek

• In boek worden de stoffen de 

collectie in detail beschreven

• vervolgonderzoek naar andere 

verfhandelaren kan firma 

Hafkenscheid in perpectief 

plaatsen

• ook meer onderzoek naar 

opkomst verfindustrie nodig + 

verklaringen: urbanisatie, 

koloniën, gezondheid, 

internationale concurrentie



Conclusies

• verfhandel leverde (eerst) aan 

schilders

• Later ook steeds meer aan lak-

en verffabrieken

• c1830-1850 opkomst 

vernisfabrieken, pas na 1875 

grootschaliger

• vanaf 1880 opkomst 

verfindustrie > slecht 

onderzocht

• 1892 Japanlakstory van Van der 

Burg > zit mooi verhaal in

• Verandering schilderspraktijk 

grotendeels na 1900, eerst 

werden andere groepen 

bediend.


