
Talens, Hilbrand Reinier Hendrikus Gerhard. - Direc-
teur Talens & Zn. N.V. te Apeldoorn. - Geb. 29 Nov. 1881
te Uithuizen. - Vader: Marten T., geb. 1850, oprichter der
Talens fabriek; Moeder: Hilje Post, geb. 1855. - Geh. op
23 Deo. 1912 met Anje Èlizabeth Ebbens. - Uit dit
huwelijk zijn geb.: Marten op 22 Dec. 1913; Henriëtte
op 14 Juli 1916 en Hillenius Detmer Ebbens op 17 April
1919. - Na de H.B.S. te Warffum te hebben doorloopen,
bezocht T. de Opcnb. Handelsschool te Amsterdam. Hij
trad daarna in dienst bij zijn vader. De zaak werd in 1917
omgezet in een N. V. met besprokene als directeur Aan-



vankelijk wer-
den inkten, verf
voor kunstschil-
ders- en school-
gebruik, zoome-
de kleefstoffen,
w.o. de bekende
„Gluton", ver-
vaardigd. Latei-
werden diverse

aanverwante
producten als
pastels, inktlin-
ten, carbonpa-
pier en stencils
in de productie
opgenomen. De
eerste bedrijfs-
jaren waren
moeilijk en de
onder n. werkte
j arenlang met
verlies. Als ge-
volg van de goe-
de kwaliteit der
producten ver-
overden deze echter een steeds grooter deel van de
markt, waardoor ook de financieele resultaten gunstiger
werden. Het bedrijf werd geleidelijk uitgebreid en ver-
schaft thans arbeid aan circa 300 personen. Het grootste
afzetgebied vindt de vennootschap in eigen land, hoewel
ook in het buitenland de zaken zich gunstig ontwikkelden.
In den loop der jaren zijn filialen opgericht in Amerika
(Irvington, N. J.) en in Indië (Batavia). Talens publiceer-
de eenige brochures over kunstschildersverf. Naast zijn
werk als fabrikant houdt hij zich gaarne bezig met staat-
kundig-economische studies. Enkele brochures van zijn
hand geven in groote lijnen de richting aan, die z.i. de
menschheid zal moeten uitgaan om te komen tot een or-
ganische eenheid, tot evenwicht tusschen productie en
consumptie en tot een rechtvaardige verdeeling van het
maatschappelijk inkomen. - Deventerstraat 39, Apeldoorn.


