
VECHTKRONIEK PAGINA 29 

Verffabriek te Loenen 

Inleiding 

Het Haags belastingarchief kan belangwekken
de gegevens leveren, onder meer over bedrijven 
in ons land. Uiteraard geldt dit ook voor de 
verffabriek die in de eerste helft van de negen
tiende eeuw in Loenen heeft bestaan. Onder
zoek naar de Loenense verffabriek in dat archief 
leidde al direct tot de conclusie dat in die tijd 
grote hoeveelheden brand- en grondstoffen via 
de Vecht naar Beek en Hoff werden aange
voerd. Wetenswaardigheden daarover zijn te 
vinden in onderstaand artikel. 

Oprichting 
Hendricus Joannes Tijssen Dz. richtte tussen 
1821 en 1825 aan de Dorpsstraat in Loenen 
aan de Vecht, even ten zuiden van het gebouw 
Beek en Hoff, een zogenaamde doodsbeen-
branderij op. In dit bedrijf werden diverse pro
ducten geproduceerd als "blausure potas, mine
rale bergblauwsels, Berlijnsblauw, zoutzuur en 
soda". In 1830 werkten hier 13 werknemers, 
waarvan vier jonger dan veertien jaar. ) 

Bedrijfsspionnage in 1839 ) 
Bedrijfsspionage is iets van alle tijden en menig 
(aspirant)fibrikant heeft zich hier schuldig aan 
gemaakt, zo ook Willem Albert Scholten, de 
grote man achter de Groningse aardappelmeel-
en strokartonindustrie. In een door Winkler 
Prins geschreven biografie gaf Scholten dit zelf 
toe. Hierbij speelde ook de Loenense firma een 
rol zij het een lijdende. Schol ten was van oor
sprong een verffabrikant die zijn kennis niet 
alleen in het buitenland opdeed, maar ook in 
Nederland. Tijssen was blijkbaar in die jaren de 
belangrijkste fabrikant van bergblauw in 
Nederland. Deze grondstof werd door hem 
geleverd in de vorm van langwerpige vierkante 
broodjes en als ovale platte schuitjes. Volgens 
zijn zeggen kon Scholten netter broodjes 
maken dan Tijssen, maar de deuk aangebracht 
in een zijde van de Loenense schuitjes kon hij 
niet geheel naar wens namaken "...De vorm 

deed wel is waar niet af tot de hoedanigheid, 
maar de koopers verlangden de waar in die 
gedaante, en daarnaar moet een fabrikant zich 
weten te schikken...". En dus vertrok eind 
december 1839 Scholten richting Loenen om 
achter het geheim van de deuk te komen. In 
een herberg ter plaatse deed hij zich voor als 
een Duitse werkman op zoek naar werk in een 
verffabriek. Er werd hem door de herbergier 
verteld dat 's winters op de fabriek weinig 
gewerkt werd en onlangs arbeiders waren weg
gestuurd. Opnieuw draaide Scholten de aanwe
zigen een rad voor de ogen door te zeggen dat 
het hem eigenlijk niet om loon te doen was, 
maar om het vak te leren. Dan blijkt dat tot 
voor kort in de herberg een kostganger, 
genaamd Jan, had gewoond die in het bezit 
was van een boek waarin Tijssens fabriek en 
productieprocessen werden beschreven. Na een 
lange zoektocht speurde Scholten de man in de 
buurt van Alkmaar op. Deze was in het bezit 
van het bewuste boek maar bleek niet te kun
nen lezen of schrijven. Een andere werknemer 
had het voor hem opgeschreven. Wel toonde 
de man Scholten hoe de schuitjes werden 
gesneden en had deze dus ten dele toch zijn zin 
gekregen. 

Productieproces bergblauw en Berlijns blauw 3) 
In de 19e eeuw werden verschillende verfstof
fen met dezelfde naam aangeduid, met mine-
raalblauw bedoelde men niet alleen een vorm 
van Berlijns blauw, maar ook bergblauw, beide 
totaal verschillende verfstoffen. Bij Berlijns 
blauw was in ieder geval potasch bij de berei
ding nodig. Bij Tijssen zijn beide verven ver
vaardigd, dat weten we in ieder geval dankzij 
Scholten met zijn bergblauwschuitjes en het 
boek van Jan waarin het maken van Berlijns 
blauw stond beschreven. Bergblauw werd ver
kregen door koperlazuursteen tot poeder te 
vermalen, men hield dan een basisch koolstof-
zuurkoperoxide over. Bij een kunstmatige 
bereiding gebruikte men als grondstoffen zwa-
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velzuurkoperoxide en koolzure ammoniak of 
fijne koolzure kalk (krijt). Het resultaat was 
een fraaie verfstof ook wel bekend als Engels 
blauw, kalkblauw, kopetblauw en Nerewied's 
blauw. Het is een watet- en kalkverf ontleed 
door zwavelwaterstoffen en weinig giftig. Den 
Ouden beschreef in zijn boek hoe in de 
negentiende eeuw ijzerblauwpigmenten 
gemaakt werden. Deze pigmenten hebben een 
diepblauwe kleur. De eerste stap was het ver
krijgen van bloedloog. Het voornaamste 
ingrediënt hiervan was (gedroogd) dierlijk 
bloed, daarnaast verwerkte men er ook dierlij
ke huidresten, hoef- en hoornsnippers enzo
voort in. Hier is duidelijk ook de telatie te leg
gen met de doodsbeenbranderij. Na calcinatie 
tot dierlijke kool werd er potas of paatlas aan 
toegevoegd, waarna de substantie werd fijnge
wreven en in liggende, gesloten ijzeren potten 
gegloeid. 

Het resultaat was bloedloog (het kaliumzout 
van ijzerblauwzuur). Na in water te zijn 
gewassen, volgde een twee weken durend zui
veringsproces van verdamping, oplossing en 
kristallisering. 

Rood bloedloogzout vermengd met een ijzer-
nitraatoplossing gaf Berlijns blauw. Berlijns 
blauw is niet giftig. De na de vermenging 
gevormde kleurstof werd als neerslag opgevan
gen, uitgewassen en in een stoof langzaam 
gedroogd en om klontering te vootkomen 
nagedroogd op gips. Deze ijzerblauwpigmen
ten werden gebruikt in de verf- en inkmijver-
heid en voor het kleuren en bedrukken van 
papier, zijde en textiel. 

Rijksaccijnzen 
Door de Loenense fabriek werd jaarlijks grote 
hoeveelheden brand- en grondstoffen verbruikt. 
Over een aantal hiervan was accijns verschul
digd. Nu bestond de mogelijkheid om aan de 
dienst in- en uitvoerrechten en accijnzen vrijstel
ling van de rijksaccijns te vetkrijgen. Tijssen 
heeft dit inderdaad verzocht. 

In 1834 werd vrijstelling verleend voor de 
accijns op turf voor zover het de productiepro
cessen betrof van soda potas en mineraalblauw. 
Voor beenderkool(dierlijke kool) werd dit gewei
gerd. Dit laatste product werd veelal in de sui
kerraffinaderijen (veelal in Amsteidam gebruikt 

als zuiveringsmiddel en aan deze bedrijven was 
al vrijstelling van de accijns verleend en dit kon 
dus niet dubbelop. Een vreemd aandoend argu
ment, Tijssens fabriek behoorde immers rot een 
geheel andere bedrijfstak. ) De Utrechtse gou
verneur was overigens van mening dat de in 
Loenen geproduceerde soda potas niet meer en 
niet minder dan "kunstliche Potasche. Een 
namaaksel der Amerikaansche Potasch" was en 
gewoonlijk bestond uit 100 deelen sodazout, 50 
delen keukenzout en 1 deel zwavelzuurkoper. 
Over het mineraalblauw was hij genuanceerder. 
Dit was duidelijk iets anders dan het gewone 
lakmoes en blauwsel en deze fabriek was meer 
vergelijkbaar met de vermiljoenstokerijen en de 
groen- en loodwitfabrieken van de Vriesch. 

Van de minister van financiën kreeg Tijssen op 
28 juni 1844 en op 28 november 1849 toestem
ming jaarlijks 8.000 kilo geraffineerd zout onder 
genot van vrijdom in te slaan. Dit zout was 
bestemd voor de productie van de fabriek van 
soda potas. Zes jaar latet kreeg hij op 9 augustus 
1850 vrijstelling van de accijns voor 19/20 over 
een jaarlijkse inslag van 16.000 ton tutf van de 
tweede soott derde klasse voor de fabriek van 
beenzwart en minetale blauwen. Er werd in de 
stukken gesproken over (abrieken, maar vermoe
delijk werd met de term "fabriek" productie van 
een bepaald goed bedoeld en was er slechts een 
fabriek in ons bekende betekenis. ') 
Na Hendricus overlijden in 1850, zette zijn 
weduwe Maria Magdalena Fehrmann de fabriek 
voort onder de firma H.J. Tijssen Dz. Haar man 
duidde zij aan als fabrikant in beenzwarr of dier
lijke kool, minerale blauwen en soda potas. Zij 
wilde natuurlijk gebruik maken van de voor
rechten die eerder aan haar man waren verleend 
en verzocht de minister op 25 november hier in 
te mogen treden. Onderrussen was de situatie 
toch enigszins gewijzigd, het ging goed met de 
fabriek. In plaats van de eetder toegestane 8.000 
kilo zout wilde de weduwe vanwege het "meer
der debier" vrijstelling voor maat liefst 17.000 
kilo. Sinds 1 januari 1850 waren 11.495 ton turf 
en 7.500 kilo zout verbruikt. Op 26 november 
schreef de controleut der belastingen aan de 
ministei hiertegen geen bezwaar te hebben. Op 
6 december besloot de ministet dit met ingang 
van het komende dienstjaar toe te staan, maat 
voor het dienstjaat 1850 echtet maximaal 
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1 0 . 0 0 0 ki lo . V o o r w a a r d e was dat ne t als vroeger 

h e t geraff ineerd z o u t v o o r mense l i jke c o n s u m p 

tie onbru ikbaar w e r d g e m a a k t . H o n d e r d ki lo 

z o u t w e r d h i e r t o e v e r m e n g d m e t 5 % h e t e 

A m e r i k a a n s e p o t a s , 5 % fijne p o e d e r k a l k e n 5 % 

to t p o e d e r v e r m a l e n l i c h t b l a u w glasacht ig 

k o b a l t . D i t m o e s t o n d e r t o e z i c h t van de belas

t i n g a m b t e n a r e n d irec t bij d e inslag ( a a n v o e r ) 

v a n h e t zout g e b e u r e n ""). 

R . H . C , v a n M a a n e n 

P.S. Dit artikel is eerder verschenen in 'Oude sporen, contact

blad van de afdeling Gooiland van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging (jaargang 11, nummer 3, sept. 

2000 ) . De redactie dankt de auteur voor de bereidwil

ligheid om dit artikel eveneens in de 'Vechtkroniek' te 

willen publiceren. 
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