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BRAAFF - VAN SCHILDER TOT VERFFABRiKANT

In Medemblik woonde omstreeks 1800 de huisschilder Jacob Braaff, geboren op 29 
december 1776 en getrouwd met Catrina Mulder uit Monnikendam. Hij woonde op de 
Oosterhaven, was huisschilder en daarnaast tekende en schilderde hij ook aardig. Toen in 
1827 het Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik gevestigd zou worden, solli
citeerde Jacob Braaff voor het vak leraar tekenen. Maar zijn tekeningen werden niet goed 
bevonden en hij werd dus geen tekenleraar. Wij prijzen ons gelukkig dat er nog wat 
afbeeldingen van zijn tekeningen overgebleven zijn die ons een beeld geven van 
Medemblik in die tijd. Op 28 juli 1820 werd een zoon geboren, Simon genaamd, die op 
27-jarige leeftijd trouwde met Magdalena Antonia Pijl, dochter van de burgemeester van 
Winkel. Vader Jacob gaf toen als beroep op: lid van de raad van de stad Medemblik,

Volgens overlevering woonde schilder Van Milten in Hoofddorp. 's Winters kon hij praktisch 
niet schilderen en dan werd er in de werkplaats gewerkt. Op een kachel werden de ge
bruikte ijzeren verfbussen geplaatst, gevuld met causticsoda en water. Als het water heet 
was loste de cuasticsoda de oude verfresten op en was de bus weer schoon en bruikbaar 
voor het volgende jaar. Intussen was de baas bezig pigmenten, zoals loodwit, zinkwit en 
andere kieurpigmenten op een marmeren plaat met lijnolie fijn te wrijven. Dit deed men 
door middel van een zogenaamde "loper". Dit was een kegelvormige staaf marmer met 
een vlakke onderkant. Door de loper steeds over het pigment en lijnolie te wrijven
verkreeg hij verf. Vulde hiermee de schoongemaakte bussen en maakte zo zijn verf voor
het komende seizoen,

Op zekere dag was het knechtje weer aan het bussen schoonkoken toen met een plof de 
bus in brand vloog. Van schrik bleef het knechtje verstijfd staan. De baas vloog er op af 
en legde een deksel op de bus en ... het vuur was gedoofd. Het bleek nu, dat het 
knechtje per ongeluk een bus gevuld met lijnolie op het vuur had gezet en deze was door 
oververhitting in brand gevlogen. De baas mopperde, de olie was nu donkerbruin van 
kleur geworden en daarmee kon hij geen witte verven meer maken. Uiteindelijk maakte 
hij hiervan wat grijze verf en zette een proefstukje op om te zien of de verf goed hechtte
en nog bruikbaar was. Tot zijn verwondering zag hij de volgende dag dat de verf
opgedroogd was met een hoge, bolle glans. Het was toen 1834, En zó ontstond en noemde 
men dit "brandolie'* en later "standolie". Ook werd het wel "Bennebroeker olie" genoemd. 
(Was het dan Bennebroek in plaats van Hoofddorp waar deze uitvinding plaatsvond?) Had 
men tot dan toe alleen maar vrij matte olieverven, het werd later een hele omwenteling. 
Later ging men overal afschiideren met het hoogglanzende standwit, standgroen, enz.

En nu komen wij weer terug bij de familie Braaff, want in 1864 passeert een notariële 
acte bij notaris Alewijn, waarin Simon Braaff een vennootschap aangaat met Gerrit van 
Milten (de uitvinder van de standolie), die als beroep opgeeft: handelsreiziger en 
lakstoker uit Haarlem. Het doei van de vennootschap is: het stoken en verkopen van 
lakken en vernissen, standolie en verfwaren onder de naam: Braaff en Van Hitten te 
Medemblik.

Achter het pakhuis "London", thans kantoor van Kool & Co. aan de Oosterhaven, werd 
een lakstokerij gebouwd, evenals een grote bak, afgedekt met glas. Deze bak werd 
gevuld met Russische lijnolie en wat eikeschors en deze liet men één jaar bleken in het 
zonlicht. De gebleekte olie werd door middel van een turfvuur verhit tot 320° Celsius, 
waardoor na langdurige verhitting standolie ontstond. Deze standolie werd gemengd met 
Silezisch zinkwit en door middel van "potmolens" gemalen. De fijn gemalen verf werd in 
een tank gedaan en deze werd weer één jaar gelagerd. Daarna werd de tank geledigd en 
ging de verf in een dubbelwandige ketel. De dubbele wand van deze ketel was gevuld met
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water met aan de zijkant een fluitje, De ketel werd boven een turfvuur geplaatst en als 
het fluitje floot dan werd de ketel er weer afgereden. Na afkoeling weer op het vuur 
enz.
Dit duurde een hele dag. Daarna werd de dikke verf met zuivere terpentijn afgedund en in 
bussen afgetapt. Men had dan een zeer hoogwaardige, glanzende lakverf. Hoewel 
bijzonder sterk, was het nadeel de droogtijd. Deze duurde 1 tot 2 dagen. Bij harde wind 
had men stof m het mooie lakwerk of het verregende. De vennootschap hield slechts 5 
jaar stand. Intussen wist Braaff wel hoe hij lakken en vernissen moest stoken.

Gezicht op Medemblik door Simon Braaff

Simon Braaff kreeg eén zoon, geboren op 10 september 1848, Jacob geheten. Zoon Jacob 
kon goed leren en ging naar de universiteit. Maar met zijn gezondheid ging het niet zo 
goed. Hij leed namelijk aan blaasstenen, Uiteindelijk moest hij hieraan geholpen worden 
en ging naar het ziekenhuis, De operatie die hij moest ondergaan was toen nog middel
eeuws, Opereren? Nee, ze werden "gestoken". Je moet er niet aan denken. Hij kreeg 
hierna infectie en overleed op 19 november 1869.
Na het overlijden van zijn vrouw nam Braaff een huishoudster, Jans Oudheusden, dochter 
van de stadstimmerman die in het Poorthuis bij de molen woonde.

Mijn vader, Piet van Leverink, geboren in 1889, kwam als jongen veel bij Braaff in huis. 
Hielp hem bij allerlei karweitjes in de tuin en m huis. Mogelijk dat Braaff hem als zijn 
zoon beschouwde.
Fluiten of zingen in huis was na het overlijden van zijn zoon streng verboden.
Éénmaal in het jaar werd het rijtuig ingespannen en ging mijn vader mee. Het was toen 
gebruikelijk dat de schilders in West-Friesland een jaarrekening hadden, welke éénmaal 
per jaar aan huis werd betaald. Braaff schreef dan zijn afnemers een brief en kondigde 
zijn bezoek per rijtuig aan. Dan werd er betaald en kreeg hij een nieuwe jaarorder mee

In de tuin van Braaff stond een grote jutteperen boom en eenmaal per jaar plukte Piet de 
peren. In een mandje moest hij ze dan buitenom naar de zolder hijsen. Maar Piet kreeg 
instructies van Jans Oudheusden dat hij het mandje even voor haar raam moest laten 
stoppen. Dan pikte ze er snel een aantal peren uit en verborg deze onder haar bed, Braaff 
spreidde de peren op kranten uit over de zoldervloer en bewaarde deze voor de winter.
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De sponde van Simon Braaf en Jans Oudheusden

In die tijd was de Medembiikker Prins opgeleid tot lakstoker; hij woonde op de hoek van 
de Bangert en Gedempte Achterom tegenover de kaashandel van Kramer. Prins had een 
zoon, Simon, die kennis kreeg aan de zuster van Jans Oudheusden en hiermee trouwde. 
Deze Simon werd schilder en verhuisde naar Groet. Als hobby maakte Simon 
schilderstukken van Groet en omgeving en was een vaste bezoeker van Braaff en 
afnemer van zijn verven. Zijn vader, de lakstoker, ging met vrienden m een bootje vissen 
op de Vliet. Door een onverhoedse beweging kapseisde het bootje. Allen trachtten zich te 
redden, alleen Prins kwam niet meer boven water. Men heeft hem later, rechtop staande 
op de bodem van de toen nog 4 tot 6 meter diepe Vliet, gevonden, De oorzaak van zijn 
verdrinking waren zijn lieslaarzen, die vol water gelopen waren.

Braaff werd een zuinig mannetje. Als 
mijn vader als jongen met hem ging 
wandelen en hij zag een roestige spijker 
liggen, dan moest hij deze oprapen, "Dat 
is de waarde van 1 cent. Piet!"

Uiteindelijk verkocht Braaf de verf- 
fabriek en lakstokenj aan de Amster
damse verffabrikant Kroon & Co.
Braaff overleed op 17 november 1915 op 
de hoge leeftijd van 95 jaar.
In 1908 maakte hij nog mee dat op een 
late avond de fabriek m vlammen op
ging. Door de straffe oostenwind was de 
hitte van de brand zó groot, dat de 
muren van zijn woning aan de overzijde 
van de Kromhoutsteeg gingen scheuren. 
Met natte zeilen probeerde men erger te 
voorkomen.

Lakstokenj van Kroon & Co 
aan het Gedempte Achterom
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In zijn testament schonk Braaff een legaat aan zijn huishoudster, die hiervan een huisje in 
Haarlem kocht. Mijn vader kreeg de boekenkist van zijn overleden zoon Jacob, De 
tekeningen van Jacob Braaff sierden het huis van de huishoudster. In de oorlogswinter 
van 40-45 bracht Nico Bakker haar tarwe en peulvruchten en uit dankbaarheid heeft zij 
hem de tekeningen geschonken. Deze zijn onder zijn kinderen verdeeld.

J.C. van Leverink
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