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Kennis van oude schildersmaterialen is ontbeer-
lijk voor kunsthistorisch onderzoek van schilde-
rijen en voor de restauratiepraktijk. Maar ze is ook 
boeiend voor een breder publiek, geïnteresseerd in 
de geschiedenis van kleurrijke materialen om ons 
heen. 

Een in Teylers Museum aanwezig kabinet met een 
unieke en indrukwekkende collectie neemt daar-
bij een belangrijke plaats in: het ‘stalenboek’ van 
Michiel Hafkenscheid (1772-1846), handelaar in 
‘verfwaren, terpentijn en gommen’. Hij zette de 
Amsterdamse zaken voort van de firma Tollens uit 
Rotterdam, waartoe ook tijdgenoot en dichter Hen-
drik Tollens behoorde. De Collectie Hafkenscheid, 
die stamt uit de periode 1800-1835, bevat onder an-
dere pigmenten, harsen, materialen voor de textiel- 
en papierververij.

Een kabinet vol kleur beschrijft de geschiedenis van 
de firma Hafkenscheid en haar collectie. Het boek 
geeft een compleet overzicht van de aanwezige stof-
fen, waarbij aandacht wordt besteed aan de samen-
stelling, toepassing, herkomst en nomenclatuur, en 
vormt een belangrijk naslagwerk voor iedereen met 
interesse in historische schildersmaterialen.

De boekpresentatie vindt plaats op 
15 maart om 15:00 uur in Teylers Museum, 

Spaarne 16, Haarlem.

Vrije toegang, aanmelden via: 
promotie@vantilt.nl

Persbericht

Een kabinet vol kleur
De collectie schildersmaterialen van de Amsterdamse

verfhandelaar Michiel Hafkenscheid (1772-1846)

Ineke Pey studeerde kunstgeschiedenisen archeologie 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij ook 
promoveerde, en was als onderzoeker onder andere 
werkzaam bij de vu Amsterdam en het Nederlands 

Architectuurinstituut in Rotterdam. Zij publiceerde 
onder andere over middeleeuwse kerken, herenhuizen 

en villa’s, de Collectie Hafkenscheid en de teken-
materialen van Van Gogh.

Ernst Homburg is hoogleraar geschiedenis van weten-
schap en techniek aan de Universiteit Maastricht. Hij 
publiceerde onder andere over de bedrijfshistorie van 

dsm Agro (2004) en Solvay (2013) en over de geschiede-
nis van kleurstoffen (meekrap; anilinekleuren), pigmen-

ten (loodwit), katoendruk en coloristen.
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