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MichelA.A.M. vande Laar

...metverfvanClaus & Fritz.
firmain
Onderzoeknaar een Amsterdamse
en tekenbehoeften
schilder(1841-1931)

vandoekenen panelen,op
Op de achterkant
die
staansomsgegevens
lijstenen spieramen
over
verschaffen
kunnen
meerduidelijkheid
en de toeschrijving
de datering
de herkomst,
Daaromis hetnoodzakevaneenschilderij.
lijkdatdezestille,voorhetmuseumpubliek
numzoals etiketten,
onzichtbare
gegevens
bewaardblijven.
mers,zegelsen stempels
zichineenvande schilderijenZo bevinden
het
van
zulke,nogniet
Rijksmuseum
depots
op twee
ontstaansgetuigen
gedocumenteerde,
vanGerritWillemDijsselhof
schilderijen
van
(1866-1924).Achterop de spieramen
Snoekenen baarzenin een aquariumen Goudin een aquariumis een ovaal
en zilvervisjes

De tekstluidt
aangebracht.1
fabrieksstempel
FirmaClaus & Fritz.In Schilder-TeekenbeAmsterdam,
295 (afb.
Heerengracht
hoeften,
1).

vandeze
Enigetijdna hetdocumenteren
in 1993,werdmijnaandachtinde
stempels
kunstebijna100jaar oudeAmsterdamse
Van
de
van
naarsbenodigdhedenwinkel firma
Beekaan de Stadhouderskade
getrokken
dezefirma
betreffende
dooreendocument
Claus& Fritz.Hetwaseenfotovaneen
en doorvelenondertekende
handgeschreven
niet
waarvanhetorigineel
aanbeveling,
bekendis,metde tekst:

alien Nederlandsche
De ondergeteekenden
schildersverklaren
gaarne dat een langdurig
gebruik,derdoorde Firma Claus & Fritzte
hunde overtuiging
bereideverwen,
Amsterdam
heeftgegeven,dat die verwen,tothetbesteen

soliedstebehoorenwatop dat gebiedin Nederwordt.De
land en daar buitengeproduceerd
in
werd
1841.
opgericht
fabriek

In totaal41 mensenhebbenhunhandtekeOnderde
ningonderdezetekstgeplaatst.
Den Haag 30
tekstis hetstukgedateerd:
November
zijn:J.C.
1900.De ondertekenaars
W.C.C.
A.
Bleckmann,
Roodenburg, Coert,
F.J.vanRossum
JozefIsraels,G. Bergsma,
Th. Cool, Ph. Sadée,M.A.J.
du Chattel,
AlbertNeuhuijs,
Bauer,FlorisVerster,
J.S.H.Kever,Aug.Allebé,SophieHirschA. KoopN. Bastert,
mann,G.H. Breitner,
S. Bisschop-Robertmans,Geo Poggenbeek,
son,CarelL. Dake, P.N. vanAgt,Isaac
Jac.
Israels,W.B. vanHorssen,H.W. Jansen,
J.M.
vanLooy,JanVeth,D. Roggeveen,
Bach,C.W. vanLaer,AnnaE. Kerling,
Adr.L.
R. IvesBrowne,
ThéréseSchwartze,
Valk,G.H. vanEck,AlbertRoelofs,W.B.
Tholen,M. vanderMaarel,H. vanderPoll,
F.
E. Knipscheer,
ConstancevanTricht,
B. Bongersen W.A.vanKonijSmissaert,
(afb.2).
nenburg
warenwerkzaam
De meesteondertekenaars
en Den Haag,en lidvanArti
in Amsterdam
et Amicitiaein Amsterdamof van Pulchri

Studioin Den Haag. Watvelenvanhen
de meesteondertekebindt,is hunleeftijd:
die
vande generatie
naarswarennamelijk
was geborentussen1850en i860.Jozef
Israelsis veruitde oudste;hijwerdgeboren
staatbovenaan,
in 1824.Zijnhandtekening
middenonderde in schoonschrift
geschreven
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van
Afb.i. Stempelop hetspieraamvaneenschilderij
(inv.nr.Sk-A-3586).
DijsselhofinhetRijksmuseum

tekst.De dateringen de handtekeningvan
JozefIsraels lijkenvan dezelfdehand. Zeer
waarschijnlijkwas hij de eersteondertekenaar.
A. Coert en D. Roggeveen,beidengeboren
in 1872,en G. Bergsma,geborenin 1873,
behorentot de jongsten.Bij sommigehandtekeningenkrijgtmen de indrukdat ze door
plaatsgebrektussende anderehandtekeningen zijn gezet.De aanbevelingheeftdus
gelegen
mogelijklange tijd terondertekening
en er zijn geen redenenaan te nemendat één
samenhangendegroep schilderszich hierop
één plaats en op één tijdstipheeftwillen
als gebruikervan de vervenvan
manifesteren
Claus & Fritz.Uit de vouwlijnen,die duidelijk te zien zijn, blijktdat het origineledocumentin vierengevouwenis geweest.Mogeof
lijk is het rondgestuurdterondertekening
enigetijd opgeborgengeweest.
Deze verklaringvan de kunstenaarsuit 1900
zou natuurlijkeen commercieelinitiatiefvan
de firmaClaus & Fritzzelfgeweestkunnen
zijn, waarbij men de mogelijkheidcreeerde
om metde ñamenvan bekendeschilderste

kunnenpronken.Het is nietondenkbaardat
er voor de ondertekenaarsook een zakelijk
voordeelaan verbondenwas, bijvoorbeeldin
de vormvan kortingenbij hun bestellingen.
Het idee was nietuniek.Er bestaatnog een
ander,ietsouder voorbeeldvan een dergelijkevormvan reclamedie zelfsgedruktis.
Het is hetetiketvan de lijstenmakerE. de
Roos in de Nieuwe Spiegelstraatte Amsterdam. Een exemplaarhiervanbevindtzich op
in een thanslege lijstin het
een inlijstkarton
Rijksmuseum;een opschrifteldersop het
kartongeeftaan dat deze lijstooit om een
portretheeftgezetenen dateertvan vóór
Eta187o.2De tekstluidt:In bovengenoemd
blissementwordenalie soortenvan Teekeninen Photogragen, Gravuren,Lithographien
zin totdit
phienen al wat in den ruimsten
genrebehoortmetdenmeestmogelijken
smaak en de uiterstezorggeéncadreerd.
verklaren
De ondergeteekenden
gaarne,dat zij
volkomente vredenzijn metde netteen solide
wijzewaaropE. de roos sedertjaren hunne
totzijn vak behoorende,
bestellingen,
geeffectueerdheeft,en meenenhemdiensvolgens
dergelijkenarbeidte
gerustelijktotverderen
kunnenaanbevelen.
CH. ROCHUSSEN

J.W. KAIZER

C. SPRINGER

L. LINGEM AN

B. TE GEMPT

LOUIS CHANTAL

HERMAN F.C. TEN KATE

J. ISRAELS

A. WALDORP

JOHs. HILVERDINK

MARIE TEN KATE

J. C. GREIVE Jr.

P. J. GREIVE

C. F. PHLIPPEAU

AUGS. ALLEBÉ

WILLEM GRUYTER Jr.

De commerciéleondertoonvan dit etiket
(afb. 3) is duidelijken die van de aanbeveling
van Claus & Fritzzal nietanderszijn. Het
belang is echterdat we de ñamenkennenvan
41 schildersvan wie we zekermogenaannevan
men dat ze op zijn minstenigetijdver-f
de Amsterdamsefirmabestelden.Het feitdat
een aantal van hen in Den Haag woonde,
spreektboekdelen.
Hoe belangrijkde firmaeigenlijkwas blijkt
ook uit een briefjedat WillemBastiaan
Tholen (1860-1931) schreefaan de criticus
AlbertPlasschaert.Toen deze vroegom
biografischeinformatiewas het antwoord:
Den Haag-Wittebrug9 October1903.
WatheeftUEd me daar een vervelend
briefje
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ondertekende
van
Afb.2. Door 41 schilders
aanbeveling
defirmaClaus & Fritz,igoo. Naar defotoinbezitvan
defirmaVanBeek te Amsterdam.
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Afb.5. EtiketvandefirmaE. de Roos teAmsterdam
inhetRijksmuseum,
Amsterdam.
op eeninlijsting

woordentevindenop dezevragenkanvan
belangzijnbij de studievanatelierpraktijken
vande I9de-eeuwse
Nederlandse
schijders
maarkanook eenbijdrageleveren
vobreen
subtielere
en restauratie
van
conservering
werken
vandezeschilders.
De firmaClaus & Fritz

gezondenen nietweinigmoeilijkte beantwoordenl
Zoveel als een studieovermijneigenwerk,om
U de waarheidte zeggenheb ik nietveellust
om daaraan te beginnen.
io Octob... Toen ik gisteravondzoovergekomenwas ben ik metmijnhandenin 't haar
gaan zittenen ik zou nu daarmeeweerkunnen
beginnen.Om evenweltochietsmeteenige
zekerheidte kunnenmeldenen om de zaak
kortte makenzoudtgij vanmij kunnen
zeggen:Geborenin i860 in Amsterdamen nog
nietdood,schildertmetverfvan Claus en
Fritz.
Hoogachtend
W.B.Tholen?

Zoals de aanbeveling
al aangeeft,
gaatde
van
de
firma
Claus
&
Fritz
geschiedenis
terugtot1841.4De zaak werdindatjaar
doorPieterClausjr.,kunstschilder
opgericht
en zoon vaneentimmerman,
dieop 17
december
inAmster1778inde Amstelkerk
damwerdgedoopt.Op 15September
1825
hertrouwde
de toen46-jarige
schilder
van
en stadsgezichten
metde 24landschappen
Christina
Numan(EvangejarigeJacomina
lisch-Luthers
26
gedoopt, april1801),de
In 1841
dochter
vaneenkunsthandelaar.
begonClauseenhandelin Teekenbehoeften\Deze bevondzichop de Nieuwezijds
(thansSpuistraat)
Achterburgwal
bij de RosIn hetzelfde
marijnsteeg.
jaar verhuisde
hij
naarde Herengracht
nr.295s,waarde firma
zo'n 50jaar gevestigd
bleef(afb.4). Op 16
augustus1834werdeendochter
geboren,
HarminaChristina
LouisaClaus
(1834-1899).6
Zij trouwde
op 27 oktober
metde kunstschil1853op 20-jarige
leeftijd
derJohannes
Fritz(afb.5).7De laatstewas
toen30jaar oud,geborenin 1823,zbonvan
de 'vleeschhouwer'
MachielFritzen Engeltje
Aalders.In de huwelijksakte
gafde totde
HersteldEvangelisch-Lutherse
KerkbehorendeJohannes
Fritzal aan kunsthandelaar
tezijn.Getuigen
vandithuwelijk
warende
kunstschilder
AbrahamHulk,de goudsmid
GerritBerghen Fritz'enigebroerJacob
(1825-1886).
In de Naamlijstvande meestvooraanstaandeinwoners
vanAmsterdam
(de zogenaamdeHeerenboekjes),
komtvanaf1853de
naamClaus& Fritzvoor.Claushieldechter
totaan zijndood in 1864ook zijneigenveraan. Vanaf1856stondervermeld:
melding

Welnu,wiewarendezeClaus& Fritz?Wie
hunmaterialen
en verf?Is ernog
gebruikte
tubeverf
vanClaus& Fritzteachterhalen
en
watis karakteristiek
voordezeverf?Ant-

boven.Dat Claus& Fritzdaadwerkelijk
in
kunsthandeldewetenwe onderanderedoor
de kasboekjesvande schilder
CornelisSprin-

Claus (P.) Kunsthandelaar
s in Schilderen
Claus & Fritz,tenhuizeals
Teekenbehoeften,
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295 (hettweede
pand vanlinks)
Afb.4. Herengracht
metde naamClous& Fritzop depul De fotois
gemaaktvlakvoorde afbraakin 1915.Foto GemeenteAmsterdam.
archief,

LouiseFritz-Claus
Afb.5. HarminaChristina
in
(1834-1899). FotoF. W. Deutman,Amsterdam,
bezitvanJ.C. vanCleefteHoogezand.

mevrouwH.C.L. Fritz-Claus,hetpand. Het
echtpaaris, op een in 1864 doodgeboren
zoon na, kinderloosgebleven.Bij haaj*overlijdenin 1899 kwam het huis bij boedelscheiding aan de zoon van Johannes'broerJacob:
Jacob Machiel Fritz(1870-1938). Net als zijn
vader was Jacob Machiel makelaarin koffie
en hij had blijkbaargeen bemoeienissenmet
de verfhandel.Nog in datzelfdejaar werdhet
huis verkochtaan de uit Gouda afkomstige
kunsthandelaaren schilderBartholomeus
Johannesvan Maare (geb. 18-2-1837),die de
zaak in schilder-en tekenbehoeften
reeds
vanaf 1891 voerde.De naam Claus & Fritz
bleefna de overnamedoor Van Maare
gehandhaafd.De overwegingdat hetvoor de
zaak beterzou zijn deze oude, vertrouwde
naam niette veranderen,heefthierbijwaarschijnlijkeen rol gespeeld.Wei wordtin de
hetwoord en geplaatsttussen
vermeldingen
Kunsthandelaar
s en In Schilder-en Teekenbehoeften.

bewaard
gerdie in het Rijksprentenkabinet
worden.De firmaClaus & Fritzkocht,verspreidover dejaren 1842-1862, zes schilderijenvan deze meesterwaarvoorzij tussende
50 en 100 guldenper stukbetaalde.8Na de
dood van Claus bleefde zaak Claus & Fritz
heten.De geschrevenaanbevelingsbrief
geeft
aan dat de firmavanaf 1841 verffabriceerde.
Of de fabricagevan verfen anderekunstenaarsbehoeftenop het bovengenoemdewinkeladresgeschiedde,is onzeker.De firma
Claus & Fritzwas op de Herengrachtnamelijk nietal te ruimbehuisd.9Mogelijk werd
het pand alleen als winkelen galerie
gebruikt,terwijlde fabricagevan verfelders
plaatsvond.
Op 17 februari1891 overleedJohannesFritz
en in datzelfdejaar verlietzijn weduwe,
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tentievandefirmaClaus & Fritz.AdresAfb.6. Adver
boek1909.Foto Gemeente
Amsterdam.
Archief,

In 1909 kwam hetwoord kunsthandelaarste
vervallenen noemdede zaak zich Fabriek
vanolie- en waterverven
en in Schilderen TeeEen advertentievan Claus &
kenbehoeften.
Fritzuit datzelfdejaar omschrijft
het aanbod
Fabrikanten
nog specifieker:
vanfijneO lieen Waterverven
in Tuben,Schilderdoek etc.,
Handel in Schilder-en Teekenbehoeften
(afb. 6).

Afb.7. Herengracht
341. Het wittehuisinhetmidden
wasde winkelvanClaus & Fritz.Foto HermanH. van
Doom, Lock ImagesUtrecht.

De weduwevan BartholomeusJohannesvan
Maare, Elisabethde Steenwinkel,en haar
kinderenJacobus,Dirk, Bartholomeus
Johannesen Reijk warenalien woonachtig
op nr. 295. Het huis werdin 1913 voor
/ 25.000,- aan de gemeenteverkocht,die het
in 1915 lietafbrekenom plaats te maken
voor het nieuwegebouw van de telefoondienst.
De zonen Jacobus(geboren20-12-1866)en
Dirk (geboren26-4-1868)van Maare namen
de Firma Claus & Fritzover. Op 1 januari
19 14 werdeen vennootschapaangevangenen
vanaf die datumwas de onderneminggevestigdop het adres Herengracht341 (afb. 7).
Het pand was voor / 12.000,-gekochtvan
de commissionairin effecten
J.J.Hoogeboom. Jacobusen Dirk van Maare lieten
zich op 10juni 192 1 inschrijvenin hetnieuw
van de AmstergeopendeHandelsregister
damse Kamer van Koophandel en Fabrieken
onderde naam Firma Claus & Fritz.Als
werdopgegeven:Verfbedrijfsomschrijving
handelin schilder-en tekenbehoefbereiding,
ten.Wederomwerdde naam Claus & Fritz
gehandhaafd,al voegde men in advertenties
onderde naam Claus & Fritztussenhaakjes
toe Gebrs. Van Maare. De gebroedersVan
Maare fabriceerden
naastfijneOlie- en
Waterverven
in Tubenook schilderpapier,
schilderlinnen
en panelen.Ook bood'inen
studieverf
aan, zoals blijktuit een advertentie
van de firmauit 1915 in de catalogus van de
Moderne Kunstkringte Amsterdam.
van 23 februari1931
Blijkensde inschrijving
in het Handelsregister
is de zaak van Claus &
Fritzper 1 juli 1930 geliquideerd.De vereffenarenzijn dezelfdeJacob en Dirk van
Maare, dan respectievelijk
65 en 63 jaren
oud. Op 1 april 1931 maaktemen door
in hetzelfderegisterpubliekdat
inschrijving
de ondernemingwas opgehevenmetingang
van 24 maart 1931.
In het beginvan de 2osteeeuw hebben
(vooral) Engelse,Duitse, Franse en Belgische
tube-verven
een snelleopgang gemaaktin
Nederlanden veroverdebovendienhetin
1899 opgerichteTalens in dejaren twintig
snel het grootstemarktaandeelvoor kunste-
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vanClaus & Fritzaan WillemWitsen,
Afb.8. Rekening
1917. Stichting
WillemWitsenhuis,
Amsterdam.

naarsverf.10
Hetzal dusvoorde gebroeders
Van Maaresteedsminder
lucratief
zijn
worden
hun
verven
te
Ook de
ge
produceren.
en mogelijk
hetgebrekaan opvolgers
leeftijd
zal henbewogenhebbeneenpunttezetten
achtereennegentig
van
jaar oudetraditie
en handelinverfen kunstenaarsfabricage
behoeften.
HetpandHerengracht
341werd
in 1931 voor/ 12.408,-verkocht
aan de
fabrikant
HubertBooyen zijnechtgenote
E.
Kollerin de Oude Doelenstraat.
Thansis er
HotelAmbassade
Nietsherinnert
gevestigd.
meeraan de winkelen hetfabriekje,
maar
hetstatigevijfverdiepingen
tellende
herenhuisaanschouwende,
kanmenzichgemakkedatde winkelin hetsouterrain
lijkindenken
en/of
was.
op de bel-etage
gevestigd
De gebruikers

Vanafde negentiende
eeuwkonmeninspelen
op de groeiende
vraagnaarkanten klare
diemedeontkunstenaarsbenodigdheden,
staanwasdoordaterzichsteedsmeerama-

teurschilders
voorwiehetzelf
aandienden,
vanverven
zoals kunstenaars
in
prepareren
de voorgaande
eeuwengedaanhadcjen,
was.Veleschilders
bezwaarlijk
gingenbovendienbuitenschilderen,
vaakop verrelocaties.Er was behoefte
aan materiaal
datgoed
was en meteengebruikt
konworden.
verpakt
De nieuweindustrie
maaktehetmogelijk
dezeartikelen
machinaaltevervaardigen.
De
vraagdoorwieen op welkewijzeaan deze
behoeften
inNederland
werdvoldaan,is nog
beantwoord."
Door rekeningen,
nauwelijks
notities
en inventarissen
vanschilders
te
bestuderen
weeenideewaarmeeen
krijgen
hoemenwerkte
en wieinde hierboven
behoeften
konvoorzien.
genoemde
Zo wordtinde aantekenboekjes
vanG.H.
Breitner
in't1900en 1901viermaal
vermeld
dathijvoor/ 50,-tot/ 70,-verfbetrokvan
de firma
Claus& Fritz.12
Meerinzichtin hetgeen
de firma
Claus&
Fritznaastverfaanboodkrijgen
we uitzeven
vandezefirma,
verzonden
aan de
rekeningen
schilder
WillemWitsen(i860-1923)(afb.8).
Ze zijngedateerd
18.1.1908,18.1.1909,
2.6.1917,8.7.1918,Januari1919,April1919
en April1920.Witsenkochtop rekening.13
Hierinwordende volgendeartikelen
omschreven:
Dubbeletubesolieverf,
64
stuks:Cremserwit,
geeloker(10 stuks),
donkerNapelsgeel(5 St.),bruinoker(5 St.),
Terrede Sienne(5 St.),gebrande
ferrede
Sienne(5 St.),rodeoker(5 st.)cadmium
oranje(5 St.),cobalt(5 St.),ultramarijn
(10
St.),donkerecobalt(15 tubes),ivoorzwart
(5
st.)en Van Dijk bruin(2 St.).Kleineretubes
olieverf:
Lichtecadmium(10 st.),cadmium,
donkercobalt(4 St.),carminextra(5 St.),
geraniumlak
(5 st.),Chineesvermiljoen,
citroen
cadmium1,2,3en donker,oranjecadmium(5 st.),rodecadmium,
rodeoker(10
St.),gebrande
goudoker(10 st.)en cobalt(10
St.).
Waterverven:
(No. 2) brownmadder,cobalt
donker,lichteNapelsgeel,bruinoker,geel
oker,TerreSienne,TerreSiennegebrand,
wit,rodeoker,indigo,Van Dijkspermanent
bruin,caeruleum
blauw,ultramarijn.
BehalveverfbesteldeWitsenveelpenselen
en
kwasten:
'Lionschekwasten
metbruine
'kwasten
merk
stelen','Groótekwasten',
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's Mediumineencatalogusvan
Afb.9. TubeRoberson
defirmaRoberson& Co te Londen.Catalogue
1911-1925.

marderpenselen',
Zierle[..]ia\
'Engelsche
'Gewonemarderpenselen',
'Verniskwastje',
en voortseenschilderskistje
(/ 8,50),een
doos houtskool
metzilver[papier],
pinnen
roodcontékrijt,pijpjesroodkrijt
á 7,5ct.,
pijpjesroodkrijtá 6 ct.,1 dozijnbesterkrijt,
lederendoezelaars,papierendoezelaars,
vellenmetenkelen dubbel'Ingrespapier'14,
1
flacónfielpreparé(ossegal),mahoniepaneel
32 x 41 cm.,mahoniepaneeltjes19,5x 25
cm.Witsenlietvoorts15 spieramen
opsturen
naarde schilder
JanVogelaarteAmerongen,
eenleerling
vanJac.vanLooy.Vooreigen
kochtWitsen'spieramen
oud Holgebruik
landschmodel',eenspieraammetlat,'een
meteigen
22,5x 30,5bespannen
spieraampje
en 2 anderespiera(roode)schilderslinnen'
menopgespannen
meteigendoek.Deze laatste2 bestellingen
werdengedaanin 1918en
1920.Claus& Fritzwas toengevestigd
op de
Herengracht
341.Ofmenin ditsmallehuis
schilderslinnen
is niet
werkelijk
prepareerde
bekend.Hetligtmeervoorde handdatdit
werkeldersgebeurde
ofwerduitbesteed.
Aan
verniskochtWitsen6 flaconsvernisá
en 3
peintre,
3 flaconsvernisá retoucher
dubbeleflaconsMastiekvernis.
Ook bestelde
hij9 flaconssicatifd'Harlemen 5 flacons
om
gebleekte
lijnolie,hoogstwaarschijnlijk
als bindmiddel
tegebruiken.
Daarnaast
kochthijnogeenanderbindmiddel
bij Claus
& Fritz,namelijk
Roberson
's Medium(afb.

9). In 1920kochthij7 tubesen in 1918 2
dubbeletubesvanditschildersmiddel
vande
firma
CharlesRoberson& Co. te Londen.
Ook bij andereNederlandse
kunstenaars
moetditprodukt
aftrek
hebbengevonden.
De firma
A.J.Nuss15
inde Reguliersbreestraatimporteerde
namelijk
op 10januari
Al
1917 3 dozijntubesvanditbindmiddel.
op 2 juli vandatzelfde
jaar werddoordeze
firma
nogeens3 dozijnRobersonsbindmiddelnaarAmsterdam
gehaald.De Firma
Nusskochtdirectin te Londen16;
zij komtin
1
voor
het
eerst
in
voor
het
archief
van
19 5
Robersonen de tweefirma's
doenna 1922
Claus& Fritz
géénzakenmeermetelkaar.17
komeninditarchief
als debiteur
ofcrediteur
nietvooren hoogstwaarschijnlijk
betrokken
vande genoemde
firma
zij ditmiddeltje
Nuss.
WillemWitsenhadditbindmiddel
mogelijk
in dejaren1889-1891toenhijin
ontdekt
Londenwerkte.
Hij heefthetdaarvermoedelijkdirectin de winkelvanRobersonaan de
toonbankgekocht
en komtdaaromook niet
voorin hetarchief
vandiefirma.
De verf

Behalvede fotovande aanbeveling
bevond
zichbij de firmaVan Beekop de Stadhouderskadeook nogeentubeolieverf
van
Claus& Fritz,verscholen
tussentubesvan
anderemakelij.Menstondtoehetuitgeknepentubetjemeete nemennaarhetRijksmuseumvooronderzoek
netais de fotovande
Hetmetolieverzadigde
aanbeveling.
etiketje
datnogkeurigrondhetlodentubetjegewikkeldis,vermeldt
dathetom sapgroenvan
claus & fritz Amsterdamgaat. In de kraag

vande tubezijneveneens
naamen plaatste
lezen.De lettertjes
zijnin hetlood geponst
(afb.10).
In hetDrentsMuseumteAssenwordtde
schilderkist
vanG.W. Dijsselhof
(1866-1924)
bewaard.Hierinbevinden
zichenkeletubes
vande merken
Oud Hollandse(Scheveningen),P. Briault(Parijs),Dr. Fr. Schoenefeld
H. Schmincke
& Co. (Dussel(Dusseldorf),
dorf)en Schoutenen Voskuyl(Amsterdam)18
en maarliefst62 tubesClaus& Fritzmet34
verschillende
kleuren
olieverf.19
Er zijnvier
verschillende
formaten.
Eén tube(smaragd-
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vanClous& Fritzuitde schilderkist
Afb.io. Verftubes
vanDijsselhofende tubeSapgroenuithetbezitvande
firmaVanBeek.

groen)draagthet opschriftStudieolieverf.
Op al deze tubes,die qua model overeenkomen metde al voor onderzoekvoorhanden
zijnde tube sapgroen,heeftDijsselhofmet
potlood zijn initialenW.D. geschreven.Op
één van de viertubes Gebrande Terrede
Sienne heefthij bovendieneen datum Mei 21
gezet.Gezien de goede en gevuldetoestand
van de tubeslijkthet waarschijnlijkdat ze
alie door Dijsselhoftegenhet eind van zijn
levenzijn gekocht.In het Rijksprentenkabinet bevindtzich ook een schilderkist
metvele
Claus & Fritztubes. Deze is afkomstigvan
Hendrikvan BorssumBuisman(1873-1951),
kunstschilder
en oud-conservatorvan Teylers
Museum in Haarlem.20
Een goed overzichtvan het gehelekleurengamma van Claus & Fritzis te krijgenuit
een BeknoptePrijscourantvan de firmaA.J.

van der Linde te Amsterdamuitjanuari
1928. De Fijne olieverfvande Firma Claus &
wordthieraangeboden
Fritz,Amsterdam
tussende Extrafijneolieverfvoorkunstschildersondereigenetiketen de Rembrandtolievervenvoorkunstschilder
s, de Studie-olieverf
en de DecoratieverfvanN. V. Talensen Zoon,
Apeldoorn(afb. 11). Van de Studie-olieverf
van Claus & Fritzwordtgeen prijsopgaaf
gedaan. Het aanbod van Claus & Fritzis
ruim.De bruineMars kleuren,die Dijsselhof
wel in zijn bezit had, wordenhierechterniet
aangeboden. Daarentegenkomtbitumen
(asfalt)wel voor op de prijslijst.Blijkbaar
gebruiktenDijsselhofen Van BorssumBuisman die verfsoortniet.Cadmium werddoor
Claus & Fritzin het assortimentgevoerden
heeftook bij Dijsselhofen Van Borssum
Buismangretigaftrekgevonden.De com-
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Afb.11. PrijslijstvanClaus & Fritzineen 'Beknopte
uit1928vandefirmaVanderLindete
prijscourant'
Amsterdam.

schiltussenBerlijns
en Pruisisch
blauwvan
Claus& Fritzaan tegeven.Typischvoorhet
Claus& Fritz-assortiment
de
zijnboven<^ien
kleuren
zwarten geraniumlak.
wijngaard
Controle

In de briefhoofden
vanalierekeningen
van
Claus& Fritzaan WillemWitsenvaltnaast
de bedrijfsomschrijving
HandelinSchilder
en
te lezen: Restaureerenvan
Teekenbehoeften

Schilder
Ook staatinhetbriefhoofd
ijen.22
op
de rekeningen
aan Witsenvanaf1917:

Fabriekvan Olie- en Waterverf.
Ondercontrolevanden Heer vanLeddenHulsebosch.

commerciéle
vancadmiumrood
produktie
begoninternationaal
pas op tekomenomstreeks1910.Cadmiumoranje,geelen citroen
was in 1926een
(cadmiumlithopone)
modernpigment
en hetgebruik
ervankwam
internationaal
De
pas op gangvanaf1926.21
firma
Claus& Fritzwas netals Van der
Lindeen Talens,diehetook in hunassortimentvoerden,
bij de tijd.Voortsvaltop dat
blauw,Berlijnsblauwen Pruisisch
Antwerps
blauwapartwordenaangeprezen,
terwijl
blauw(eenlichtere
variantvan
Antwerps
Pruisisch
blauw)en Berlijnsblauwinde literatuurmeestalals synoniemen
werden
voorPruisisch
blauw.Helaas ontgebruikt
inde schilderkisten
brekendezedriekleuren
vanDijsselhof
en Van BorssumBuisman
zodathetvooralsnog
nietmogelijk
is hetver-

Hiermeewordtgedoeldop de beroemde
Amsterdamse
en wetenschappecriminoloog
lijkadviseurbij de gerechtelijke
opsporingsdienstC.J.vanLeddenHulsebosch
(1877-1952),in kranteartikelen
bijgenaamd
'de Sherlock
HolmesvanAmsterdam'.23
De
firma
Claus& Fritzhechtte
blijkbaarzulke
vanhunprogrotewaardeaan de kwaliteit
controduct,datze zelfseenonafhankelijke
leurin de armñamen.De controle
zal erveruitbestaanhebbendatde verf
moedelijk
werdop fijnheid,
authenregelmatig
getoetst
ticiteit
en kwaliteit
vande pigmenten.
Van
LeddenHulsebosch
voerdesoortgelijke
productcontroles
uitbij de Aroma'svanMaggi
teAmsterdam
en bij de T.L.-buizen
voorPhilipsteEindhoven.24
Hij was bovendjen
geininhetmoderne
teresseerd
kunstonderzoek.
Zo beschreef
hijinzijnpopulaireboek Veeruit 1945 hoe de eerste
tigjaren speurderswerk

door
lampvoorultraviolet-stralenonderzoek
hemnaarNederland
werdgebracht
en
voorondermeer
hetonderzoek
van
gebruikt
zoals schilderijen
(afb.
kunstvoorwerpen,
MetveelmoeiteluktehetVan Ledden
12).25

Hulsebosch om als eersteNederlanderte
arbeidenop 't terreindezernieuweschepping
vande techniek.Naar eigenzeggenwas Van
Ledden Hulseboschde eersteonderzoeker,
die
in Nederlandolieverfschilderijen
vanoude
meestersin u. v. stralenbeschouwde,om signaturente ontdekkenwelkebij gewoonlicht
geheelonzichtbaarwaren. De mogelijkheid
kwamvooralsterknaar voren,indiende schilderzijn naam op de schilderijaangebrachthad
meteen der verfsoorten,
welkeopvallendluminisceeren,zoals b.v. zinkwiten anderezink-
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Afb.12. Foto vanC.L. vanLeddenHulsebosch,
afgebeeldin:De Telegraaf,
donderdag
¡4juli 1927.Het
luidde:De politie-deskundige,
de heerC.J.
onderschrift
vanLeddenHulseboschinzijnparticulier
laboratorium
aan denNieuwendijk
No. 17 teAmsterdam,
waarhij

houdende
verven,ofmetnietluminisceerende
ver
fop eenliehienden
grond.Van Ledden
Hulseboschwas inzijntijdeenberoemdheid
naareigenzeggen,ook de
en,wederom
inNederlanddiedactyloeerstecriminoloog
scopischonderzoek
toepastebij hetoplossen
vanmisdaadzaken.
Al zijnergeenredenen
omte twijfelen
aan
hetbestaanvande controles
op Claus&
Fritzverf,hetmogeduidelijk
zijndatde
firma
ook op eencommerciéle
wijzereclame
heeftgemaaktmetde naamvande bekende
onderzoeker
Van LeddenHulseboschop
haarbriefhoofd.
Netals bij de aanbevelingsbriefuit1900trachtte
de firma
metde ñamen
vanberoemdheden
bovenhaarNederlandse
concurren
tenuitte steken.
Recenteanalysevan de verven

voor
JaapBoonvanhetfomInstituut
Atoom-en Molecuulfysica
teAmsterdam,
heefthetbindmiddel
onderzocht
vanalie verschillende
kleuren
vande schilderkist
van
en vande tubesapgroenin het
Dijsselhof
bezitvanVan Beek.De monsters
zijnmet
doorhem
behulpvanmassaspectrometrie
geanalyseerd.26
Drogendeoliebleekde orgain alie 21 ondernischehoofdeomponent
zochteverfmonsters
tezijn.De aardvande
oliekonnognietpreciesvastgedrogende
steldworden,
omdatde typering
gewoonlijk
is gebaseerd
vetzuren
in
op de verzadigde
verf.Hierheeftmentemakenmet
gedroogde

tendienstevanpolitieenjustitiezijnverschillende
die reedsmenigmisdrijf
verricht,
onderzoekingen
hebbenopgehelderd.
Hij is hierbezigmetzijninteressanteinstrumentarium
voorde ultra-violet
testralen.
Foto: Koninklijke
Den Haag.
Bibliotheek,

verf.Er treden
inenkele
nognietuitgeharde
gevallenafwijkingen
op diewijzenop bijzondereoliecomponenten.
De mogelijk^ieid
dat
hetoxydatieprodukten
vantriglyceriden
betreft
wordtnogdoorBoononderzocht.
Van eenmonster
verfvande
uitgedroogde
worden
kraagvaneentubekonaangetoond
datde hoofdeomponent
vanhetbindmiddel
lijnoliewas.In enkelegevallenwerdeen
minieme
hoeveelheid
bijenwasgevonden.
Ook zijneraanwijzingen
vooreenkleine
hoeveelheid
toegevoegde
triterpenoTdehars.
vanzinkineen
Opvallendis de aanwezigheid
aantalkleuren.
De mogelijkheid
datzinkpalmitaatofstearaatvoorde smeuigheid
is toezou
nader
onderzocht
kunnen
gepast,
worden.Zowelbijenwasals zinkzouten
wordenin de literatuur
voorhet
genoemd
van
houdbaarheid
van
tubeverf.27
verlengen
Hetis echterook mogelijk
datergewoon
zinkwit
doorgemengd
is. Een voorBoon
onzichtbare
is aluhoudbaarheidsverlenger
miniumoxide.
Wellicht
is dezeook
toegepast.28
Metde analysevanhetbindmiddel
vande
verfvanClaus& Fritzis ditonderzoek
voorWellicht
kanditartikeleen
lopigafgesloten.29
aan hetkunsthistorisch
en
bijdrageleveren
materiaaltechnisch
onderzoek
naarde negentiende-eeuwse
Nederlandse
schilderkunst
en
zodoendeook vanbelangzijnbij toekomWe wetennu immers
van
stigerestauraties.
veleschilderijen
metwelkeverfze geschilderdkunnenzijn.Van dieverfkennenwe
thansde samenstelling
en we kunnenzo antihet
ciperenop de risico'svanbijvoorbeeld
schoonmaken
vandezeschilderijen.
Hopelijk
is hiermee
eenaanzetgegeven
totonderzoek
vananderevervendiegebruikt
zijninNederlandin de negentiende
en twintigste
«euw.

206

Noten
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RobersonArchive,HamiltonKerrInstitute,
van de
Cambridge,Irenede Groot,voorzitter
de
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WillemWitsenhuis
Stichting
herenDe Weerdsr.enjr. van de Firmavan der
CenYsbrandHummelen,
Lindete Amsterdam,
Paul Berends,
traalLaboratorium
Amsterdam,
Talensfabrieken
Apeldoorn,J.J.
Koninklijke
van hetDrentsMuseumte
Heij,conservator
Museum
Assen,mevrouwS. Bergé-Slager,
MarijnSchapelhouSlager's-Hertogenbosch,
het
Amsterdam,
man,Rijksprentenkabinet,
PolitieMuseumte Apeldoorn,S.A.C. Dudok
van Heel,GemeenteArchiefAmsterdam,
Alan LemArminJacobs,PeterPoldervaart,
mers,MartinBijl en LaurentSozzani,RijksmuC.J.van LeddenHulsebosch,
seumAmsterdam,
Dommelen,H.W. Fritz(kleinzoonvan
en
genoemdeJacobMachielFritz),Amsterdam,
MevrouwR.
de FirmaVan Beek,Amsterdam.
dankik voor
terKuylete 's-Gravenhage
advies.
schriftkundig
1Inv.nrs.respectievelijk
Sk-A-3586en Sk-Ais zelfsongeschilderij
2889.Het eerstgenoemde
doubleerden de opspanningvan het,naar het
zichlaat aanzien,industrieel
geprepareerde
linnenis nog in orde.Spieraamen doek lijken
hierais één geheelaan Dijsselhofgeleverdte
zijn.Dit is ook hetgevalmethetin 1994aan
van Isaac
hetRijksmuseum
portret
geschonken
de BruyndoorJanVeth(inv.nr.Sk-A-4893);op
van het
deze nogonaangeroerde
achterzijde
doeken op hetspieraambevindenzichevenHet stempelis ook
eensClaus & Fritz-stempels.
van Willem
op een schilderij
aangetroffen
in het
Witsen(Sk-A-2953,Winterlandschap)
Rijksmuseum.
2Inv.nr.Sk-L-1073.Het handgeschreven
etiket
is gedateerdSep.
onderop hetinlijstkarton
Tantev.d.Oudermeulen.
18jo en gesigneerd
Deze tante,MevrouwJohannavan derOudermeulen-Dedel
(1796-1873),laat op hetetiket
na te willenlatenaan Jhr.
wetenhetportret
JohanHugo Backer(1865-1881). Deze was bij
in 1873negen
van zijnpeettante
hetoverlijden
en
overleed
oud
zestienjarige
vroeg
op
jaren
van de geporGeziende afstamming
leeftijd.

maarook dankzij corresponderende
tretteerde,
van vellumen de bewustelijst(met
afmetingen
dat deze
glasplaat)is hethoogstwaarschijnlijk
van Clara
lijstgezetenheeftom een portret
van
MagdalenaDedel (1727-1778),echtgenote
HendrickBicker.Het is een pasteldoor J.E.
van
Liotarduit 1756en pendantvan hetportret
haar man.Deze pastelsbevondenzichtot
van de stadAmsterfebruari1978ais bruikleen
en warengenummerd
dam in hetRijksmuseum
C 30 en C 31. Thansbevindenzij zichin de colHistorischMuseum
lectievan hetAmsterdams
(inv.nr.A 7367en A 7368). De matenvan het
zijn 53 x 43.5 cm,de sponningmadamesportret
tenvan de genoemdelijst53.4 x 43.7 cm.Zie:
Haarlem
F.J.E.van Lennep,Late regenten,
5; P.J.J.van
1962,pp. 75-80, 172en afbeelding
Thiele.a., All thepaintings
of theRijksmuseum
Amsterdam1976,pp. 791 en
inAmsterdam,
846.
3Plasschaertarchief,R.K.D., Den Haag. Zie
Annekede Jong,WillemBastiaanTholen
1860-1931,Assen 1994,p. 159.
4De
gegevensvan de familiesen hetbedrijfzijn
de doop- ,
opgezochtin hetBevolkingsregister,
en de Burgelijke
trouw-en begrafenisregisters
in hetGemeentearchief
Standvan Amsterdam
uitde
aldaar. Voortszijngegevensverstrekt
van de Kamervan
uittreksels
Historische
Ook is gebruik
Koophandelte Amsterdam.
Scheens
de
van
Heerenboekjes.
z.g.
gemaakt
Lexiconen ViereeuwenHerengracht
(Amsterdam 1976)zijneveneensgeraadpleegd.
5Het huisnummer
was eerst147(kk), vervolvan
gens165en bleefvanaf1875,bij hetfixeren
in Amsterdam,
de huisnummers
295.
6Claus heeft,vermoedelijk
uitzijneerstehuwelijkmetJoh.Louisa Wichand,nogeen dochter
ChristinaClaus (1823-1889).
7Zowel P. Claus jr. en J.Fritzstaante boek ais
te Amsterdam
Beidenexposeerden
kunstenaars.
van werkenvan Levende
op Tentoonstellingen
Meesters.Claus in 1824:Een Landschapbij
in 1828:Een Duingezigt
bij Egmond
Avondstond,
aan denHoef,in 1830:Een gezigtop hetBikkers
Fritzin 1840:Een landschap
Eilandbij Winter.
metVee; Teekening.
8W. Laanstra,H.C. de Bruynen J.H.A.Ringeling,CornelisSpringer(1817-1891), Utrecht
1984,cat. nrs.42-3,52-2,52-5,54-4,54-16en
1854-1860,
62-6;C. Springer,Verkoopboek
(sign.326
Rijksprentenkabinet
ongepagineerd,
D). DaarnaastplaatsteClaus & Fritznogeen
bijzondereopdracht.In 1854noteerdede schilderdat hijvan Claus & Fritz10 guldenhad
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voorEenestoffaadje
in
ontvangen
geschilderd
eeneschilderij
vanM.A. Koekkoek.
9 Behalvehet
echtpaarFritz-Clausen de
weduweClaus (f 1876),woondeer ca. 1870
tevensde commissionair
J.A.P.Leclerc,terwijl
hetpand vanaf1871ook de zaak van de uit'sH.A. en
Hertogenbosch
afkomstige
gebroeders
P.H. Brorens,fabikanten
van goud-en zilverVanaf1857totenigetijd
werkenhuisvestte.
aan de Main
vóór 1869 was de uitFrankfurt
kantoor/handelsbediende
Georg
afkomstige
HeinrichFunckinwonend.Van i860 tot 1866
stonder bovendieneen zekereGeorgeHeyden295.
op Herengracht
ryckingeschreven
10Talens
van
begonin 1904metde produktie
In een gesprekdat ik op 1
kunstenaarsverf.
februari1994in hetRosa Spierhuiste Laren
Theo
had metde in Tilburggeborenkunstenaar
(1898-1994),die vanaf1932in
Swagemakers
Amsterdam
werkzaamwas,kwamnaarvoren
dat Talensin hetbeginvan de jaren '30 alom
door de meesteen door de meest
werdgebruikt
schilders.
toonaangevende
11Een
hieropis hetonderuitzondering
gunstige
zoek en artikelvan E.B.F. Pey,'De Firma
& zoon. Een negenMichielHafkenscheid
te
handelin schildermaterialen
tiende-eeuwse
Bulletinknob,86 (1987),nr.2,
Amsterdam',
pp. 49-70.
12De
van de uitgavenvan Breitvermeldingen
die in hetRijksbunerin de aantekenboekjes,
te
Documentatie
reauvoorKunsthistorische
bewaardworden,zijnals volgt:
's-Gravenhage
3/ maartigoo Cl Fritzf 60.5 sept.igoo ClausFritzf 70.6 sept.1go1 Claus Fritzf 50.16 okt.1go1 Claus Fritzf 50.13
Op 1-1-1907heeftWitseneen schuldvan
hebbendop 1906en moge/ 475,72,betrekking
lijkop voorgaandejaren.In 1907neemthij
voor/ 214,41af,in 1908voor/ 69,40.Op
van voor
1-1-1917heefthijvoorbestellingen
die datumeen schuldvan / 346,13.Witsens
afnamein 1917 en 1918 is in totaal/ 368,07.In
maart1919 koopthij voor/ 60,85en in het
eerstekwartaalvan 1920voor/ 110,41.Witsen
kochtook schetsboekjes
bij Claus & Fritz.Een
stempelin zo'n boekje,dat bewaardwordtin
hetRijksprentenkabinet,
geeftdat aan (inv.nr.
1964-224).Het stempelis identiekaan dat
RP-Tvan Dijsselhof.
op de spieramen
14Dit is créme
getinten van een watermerk
voorpassevoorzienpapier,nu vaak gebruikt
partouts.
15De FirmaA.J.Nuss werdopgericht
in i860.

Het was een 'Handelsdrukkerij,
Binderijen
Vóór 1921is de zaak enige
Linieerinrichting'.
jarenovergenomen
geweestdoor de AmsterdamscheKiosk Onderneming
(ako). In 1921
in de Falckstraatte
was de Firmagevestigd
In 1976verhuisde
Amsterdam.
zij naar Soest,
waarde zaak als drukkerij
nog voortbestaat
en FirmaA.J.
(gegevensK.v.K. Amsterdam
Nuss te Soest).
16Dit
blijktuitgegevensuithetRoberson
Universiteit
Archive,HamiltonKerrInstitute,
de
van Cambridge(G.B.). Het archiefbestrijkt
periode1815-1944.In LeslieA. Carlyle'sdissertatieA CriticalAnalysisofArtist'sHandbooks,
Manualsand Treatiseson Oil Painting,Publishedin BritainBetween1800-1goo: withRefeSourcesuit
renceto SelectedEighteenth
Century
1991,wordtRobersonsbindmiddel
uitvoerig
Het blijkteen zogenaamdmegilpte
beschreven.
metals bestanddezijn,een schildersbindmiddel
lenzowelharsals olie,dat bestaatuit 1 deel
drogendeolie (32 oz.) 1 deelcopalvernis(32
(64 oz.)
oz.) en 2 delen'genuine'mastiekvernis
van 1 ouncespijkolie(per
meteen toevoeging
gallon).De drogendeolie werddoor de Firma
vervaarCharlesTurner& Son te Bloomsbury
digden bestonderinde copal[opnieuw]te
kokenmetextraRed lead en Litharge.Roberhad gretigaftrekbij 'eminente
sons bindmiddel
schilders'en was in 'universeel
gebruik'.Het is
voorheteerstomstreeks1840 op de markt
in tubes(zie afb.
gekomenen werdverkocht
hoe er in hetRoberson10). Carlylebeschrijft
archiefeen briefwerdgevondenvan Charles
Parkdie de zaak in 1878 van zijnoom Charles
Robersonhad overgenomen.
Op de briefstond
to be openedwhenI am dead (Park
geschreven
stierfin 1898).In deze brief,die in 1868was
bevondzichhetreceptzoals hierbogedateerd,
Of hetreceptin de jarenonvervenbeschreven.
anderdis geblevenkan nietmetzekerheid
Maar in correspondentie
wordenvastgesteld.
uit 1976tussende FirmaRobersonen de Tate
nog steeds
Gallerybleekdat hetbindmiddel
oil en masbestonduitcopalvernis,
pale drying
tiekvernis.
17Accessionnumbershki ms.387-1993 (p. 175
van 'theSyndics
and p. 277); mettoestemming
Museum'.
of theFitzwilliam
18Schoutenen Voskuylwas een Amsterdamse
in 1883.Bij de
boek-en kunsthandel,
opgericht
van de Amsteropening>vanhethandelsregister
damseKamervan Koophandelin 1921was het
adresLeidsestraat75. In 1935luiddehetadres
de Firma
Leidsestraat60 en in 1936verhuisde
naar hetadresKerkstraat
401.De zaak werdop
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8 oktober 1940 ambtshalve opgeheven. (Gegevens van de Kamer van Koophandel te Amsterdam).
19Dit waren: Carmin fixde
Garance, Donkere
gekristalliseerdeKraplak, Cadmium Geel, Cadmium Rood, Engelsch rood, Oranje Cadmium,
Lichte Cadmium nr. 3, Licht Cadmium nr. 1,
Citroen Cadmium, Parijs Geel, Geel Oker,
Bruin Oker, Gebrande Geeloker, Roode Oker,
Paarsche Dodekop, Terre de Sienne, Gebrande
Terre de Sienne, Jaune d'Mars, Oranje d'Mars,
Brun d'Mars, Violet d'Mars, Terre Vert,
Gebrande Terre Vert, Omber, Cobalt Groen
no. 1, Cobalt Groen nr. 3, Cobalt, Ultramarin
Guimet (Extra), Wijngaard Zwart, Ivoor Zwart,
Zinkwit en Loodwit.
20De
volgende kleuren overlapten de inventaris
van Dijsselhof niet: Cremserwit,Cremserwit
dun, Vert Veronese, Chinees Vermiljoen,Half
Gebrande Geeloker, Gebrande Omber, Vleesch
oker, Donker Napelsch Geel.
21R.J. Gettens and G.L.
Stout, Paintingmaterials, New York 1966, p. 149.
22Over dit restaureren
zijn verdergeen gegevens
gevonden. Er is van de firmaClaus & Fritz
geen bedrijfsarchiefovergeleverd.
23De
Telegraaj'28 februari1937, Amsterdamse
editie. In de landelijke editie luidde de kop:
'Een wetenschappelrjkeSherlock-Holmes'
(GemeentearchiefAmsterdam,persmap C.J.
van Ledden Hulsebosch).
24Zoals bleek uit een
gesprek met zijn kleinzoon
C.J. van Ledden Hulsebosch te Dommelen
(N.Br.).
25C.J. van Ledden
Hulsebosch, 40 jaren speurderswerk,2de vermeerderdedr., Utrecht 1945,
pp. 157-167. De u.v.-lamp werd in de eerste
wereldoorlog gebruiktdoor de oorlogvoerende
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