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IN DIT NUMMER 

DE ELF PROVINCIEN : 

Ten geleide 1 
Inleiding 2 
Groningen 3 
Friesland 9 
Drenthe l l 
Overijssel 15 
Gelderland 21 
Utrecht 7.9 
Noord-Holland 35 
Zuid-Holland 61 
Zeeland 95 
Noord-Brabant 101 
Limburg 1 1 1  
Register 120 

De redactie betuigt haar erkentelijkheid 
aan Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht 
voor de toestemming, de elf pravincie- 
wapens over te nemen ult De gemeente- 
wapens van Nederland dooi Kl. Sierkoma 
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De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 
vlert haar 50e verjaardag en bereikt daarmede het goud, dat 
de voorlopers der chemie, de alchemisten, tevergeefszochten 
te maken. 

De huidige chemische induslrie heeft echter niets gemeen 
met die vroegere, in een waas van geheimzinnigheid en op 
goed geluk, zoekenden naar wat hun de sleutel tot rijkdom 
leek. Was hun zoeken tevergeefs, de huidige moderne chemische industrie bega 
een betere. zekerder weg naar welvaart voor velen. 

Als ik hier schrijf over welvaart voor velen, dan denk ik in de eerste plaats aan 
de nationaal-economische betekenis van deze bedrijfstak. Een paar cgfers: het 
aandeel van de chemische industrie in de omzet van onze gehele industrie is 
ruim 10% en de uitvoer van deze bedrgfstak maakt ruim 15% uit van onze 
gehele uitvoer. Daarbb is het onze snelst groeiende bedrijfstak, waarin naar 
verwachting in de komende jaren ongeveer een miljard gulden per jaar gein- 
vesteerd zal worden. 

Dit ri jn gegevens die het belang van de chemische industrie voor onze economie 
duidelijk illustreren. In dit nummer en b j  de verdere jubileumviering zullen daar- 
over ongetwijfeld nog meer gegevens naar voren worden gebracht. Een beiang- 
rgke zaak wil ik hier wel even in het licht stellen. Dat is namelijk de grote 
betekenis die deze bedrijfstak ook heeft voor de overige bedrijvigheid in ons 
land. Ongetwgfeld is de aanwezigheid van deze expansieve industrie een 
belangrgke stimulans voor de apparatenbouw, de transportondernemingen, de 
bouwindustrie en andere bedrgfstakken. 

De nu jubilerende Vereniging is uit het bestaan van de Nederlandse chemische 
industrie niet meer weg te denken. Vanaf haar oprichting tot nu toe heeft zg veel 
werk verricht in het belang van de bedrgfstak. De laatste jaren zijn de taken van 
de V.N.C.I. door de groeiende internationale samenwerking, Benelux. EEG, OESO. 
GATT er zeker niet minder op geworden. Ook op andere terreinen werden en 
worden de nodige activiteiten ontwikkeld. Ik denk bijvoorbeeld aan de vakop- 
leiding, de oplossing van het probleem van de water- en luchtverontreiniging. het 
reglement vervoer gevaarlgke stoffen en het opstellen van een prognose op 
middellange termijn inzake de chemische industrie. Hierbij komt een steeds 
nauwere samenwerking met de overheid tot stand, hetgeen de mogelijkheden om 
tot goede resultaten te komen alleen maar groter maakt. 

Ik wil daarom eindigen de jubilerende V.N.C.I. mijn hartelijke gelukwensen aan te 
bieden en daarbij de wens te uiten dat de Vereniging ook in de toekomst en 
waar nodig en mogelijk in samenwerking met de overheid nog veel nuttige arbeid 
mag verrichten tot voordeel van de bedrgfstak en van onze gehele economie. 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

OMSLAGFOTO . Chemische industrie is niet een verzameling 
van grote en kleine, ingewikkeide en een- 

voudige, dure en goedkope apparaten ronder rné6r. Heei die complexe wereld- 
op-richzeif wordt beheerst door de mens, met hoofd en hand. De mens met zun 
kennis en kunde staat op de voorgrond; achter hem komen de insteilstiec. 
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eigen landgenoten. 

De V.N.C.I. maakt geen propaganda, maar zij doet zonder twijfel 
haar uiterste best meer bekendheid aan de chemische industrie 
te geven, waarbij het accent altijd gelegd wordt op het nut, dat 
deze industrietak voor ons en onze economie afwerpt In dit streven 
wordt het secretariaat van de V.N.C.I. onbewust dikwijls geholpen 
door allerlei ,,stukjesschrijvers", bijvoorbeeld scholieren, studenten. 
en redactieleden van alle mogelijke soorten bladen. De stroom 
verzoeken om artikelen van dit of dat aspect van de chemische 
industrie in ons land droogt ook nimmer op, zodat het zinvol is ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de V.N.C.I. een aantal 
publikaties het licht te doen zien, die aan deze behoefte enigszins 

uitgave van N.C.I. in deze gedachtengang. De oorsprong van 
reeks ligt op een ander vlak. Ter gelegenheid van de jaarvergad 

N.C.I. een opstel over de chemische industrie in de provincie 
Groningen. Dit artikel was het begin van een reeks. Toen in 1963 
de V.N.C.I. in Enschede vergaderde kwam de chemische industrie 
in Overijssel aan de beurt en zo vervolgens nog Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Noord-Holland. 

Nu de V.N.C.I. in 1968 haar 50-jarig bestaan herdenkt vond men 
dit een mooie aanleiding de reeds verschenen artikelen na bij- 
werking te bundelen en hieraan de nog niet beschreven provincies 
toe te voegen. Een en ander tezamen zou dan het Portret van de 
Nederlandse Chemische Industrie in 1968 zijn. 

F. DE BOER 

adjunct-secretaris V.N.C.I. 
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fabricage van verdere zetmeelderivaten. Met de vestiging 
van W. A. Schoiten's Chemische Fabrieken N.V.. letterliik en 
figuurlijk naast de aardappelmeelfabriek, was de 
gelegd voor de eigenlijke grote ontplooiing. Men ging zich 
toeleggen op de vervaardiging van zgn. koudzwilende 
stijfsels: produkten die zich van natief zetmeel onderscheiden 
doordat zij reeds in koud water uitzwellen tot een viskeuze 
koiloidale oplossing. Deze koudzwellende stijfsels of zwel- 
stijfsels waren voor die tijd geheel nieuw en bleken een 
hele reeks van toepassingsmogelijkheden te bevatten: als 
behangersplaksels. als bindmiddelen in koudwaterverven en 
als sterkmiddelen voor garens in de textielindustrie. Door 
oxidatie of door hydrolyse van zetmeel werden dunkokende 
of oplosbare stijfsels ontwikkeld en na de laatste wereld- 
oorlog deden de zetmeelethers en esters hun intrede. 
Scholten's chemici werkten vanaf 1946 aan deze geheel 
nieuwe wijze van modificeren, nl. het behandelen van het 
zetmeelmolecuul met verschillende chemische produkten. o.a. 
etheen- of propeenoxide. Grotere stabiliteit van de oplos- 

I singen van'de aldus verkregen produkten was het grote 
voordeel. Kon na de tweede wereldoorlog werd ook een 
aanvang gemaakt met de fabricage van plakmiddelen op 
kunstharsbasis, in de Jaren vijRig gevolgd door polyvinyl- 
acetaatemulsies. 

Van meer recente datum zijn de uit zetmeel vervaardigde 
polvolen. Deze produkten worden gebruikt als component 
bij d e  fabricage van polyurethanen.  en daartoe opgerichte 
dochteronderneming. de Resina Chemie N.V. werd in 1966 
van Sassenheim naar Foxhol overgebracht en maakt nu 
deel uit van Scholten's Chemische Fabrieken. 

Reeds eerder en wel in 1955 nam Scholten de Chemische 
Fabriek Servo te Deiden over. waarmee een nieuwe periode 
van expansie werd ingeluid. Vier Jaar later kwam de fusie 
met 0. 1. Meijer's Dextrinefabrieken N.V. en haar dochter- 
onderneming de Nationale Zetmeel industrie N.V. tot stand. 
Eind 1961 tenslotte vond een fusie met de dextrine- en zet- 
meelafdeling van de KoninkliJke Bedrijven K. & I. Wilkens N.V. 
plaats. Dit laatste bedrijf. oorspronkelijk als houthandel 
annex zageiij opgericht begon in 1872 met de aardaooel- . . 
meelfabricage. Z& chemische activiteiten kregen pas in 
1910 met de ingebruikneming van een dextrinefabriek gestalte. 
Tot op de. huidige dag is dextrine hoofdprodukt,~ terwijl 
daarnaast kernbindmiddelen en flocculatiemiddelen vewaar- 
digd worden. In 1948 verkreeg de firma het predicaat 
.,Koninklijk" ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. 

De hiervoor genoemde dextrinefabriek van 0. J. Meuer te 
,Veendam dateert uit het Jaar 1905. Aardappelmeel maakte 
de heer Meijer reeds vanaf het begin der jaren negentig. 
maar ook hij zag al spoedig, dat de fabricage daawan 
gecombineerd met de derivaten winstgevender was dan het 
maken van aardappelmeel alleen. De dextrinefabriek werd 
gestadig uitgebreid en behoort thans tot de grootste van 
Europa. 

Nog yoor de tweede wereldoorlog. in 1935, werd de Nationale 
Zetmeel Industrie o~aericht. In deze dochtermaatschaooii. . . -  

I. die nauw met de ~ker ikaanse National Starch Products 
and Chemical Corp. samenwerkt. is de gehele fabricage 

I van plakmiddelen ondergebracht. ook die- van kunsthars- . . 
.: . . lijmen. waarvoor in 1957een aparte kibriek werd gebouwd. 

, . 
, . . . 
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In 1964 vond binnen het toenmalige concern Koninklijke 
, , , ~ .  . Scholten, Foxhol N.V. een reorganisatie plaats, waarbu 

. .  . voornoemde ondernemingen, samen met de bedrijven te 
. Foxhol, werden gebundeld tot de werkmaatschappij W. A. 
- I  Scholten's Chemische Fabrieken N.V. in haar huidige vorm. ..'... ,. :. 

: . In lW5 tenslotte kwam de fusie tussen Scholten en Honig . "  , .., . , *. . ..' 
i,2:,, :(Koog ald Zaan) tot stand. zodat we nu praten over het 

. coneern KoninklUke Schoiten - Honig N.V., waarschijnlUk de v , ' , < ~ . ' .  
/b..* ̂ _ 
/I . . .  .grootsteEuropese fabrikant van zetmeelderiveten. Het hoofd- 

. .. , 

Walsen voor Drukinktfabricage bij Gembo, Winschoten 

kantoor van de holding werd in Amersfoort gevestigd. 

Dit verhaal over zetmeel en derivaten heeft tot nu toe wei 
erg eenzijdig het licht doen vallen op Scholten-Honig. Er 
is nog een grote groepering. dle in alfabetische volgorde 
eerder, maar naar ouderdom op de tweede plaats komt. 
Wij doelen op de Coöp. Verkoop- en Productievereniging 
van aardappelmeel en derivaten ,,Avebeu G.A., gevestigd 
te Veendam. De geschiedenis van Avebe begon in 1904 
in Musselkanaal. toen een aantal landbouwers de aardappel- 
meelfabriek ,,Musselkanaal en Omstreken" oprichtte. De 
coöperatieve wiize van aardappelverwerking vond navolging 
en in 1919 werd een apart "erkoopbureau-Avebe gesticht 
Hierin werken thans twaalf coöperatieve aardappelmeel- 
fabrieken samen, die met elkaar vier vilfde van de gehele 
produktie in ons land vertegenwoordigen. De vervaarkging 
van aardappelmeel was en is nog hoofdzaak. Langzamerhand 
echter ziet met het aardappelzetmeel meer en meer als 
een waardevolle grondstof omhoog komen. waaruit men in 
de chemische fabriek allerlei hoogwaardige produkten kan 
fabriceren. In samenwerking met T.N.O. vond Avebe een 
werkwijze om zetmeel in zijn beide bestanddelen te splitsen: 
amylose en amylopectine. Een volgende stap was de vesti- . 
ging van een chemische fabriek in Ter Apelkanaal. 

De produktie van zetmeelderivaten kwam in een nieuw 
stadium door de overname van Duintler Wilkens Meihuizen 
& Co. N.V. en Van Linge's Dextrinefabrieken. beide te 
Veendam. Tussen beide fabrieken bestaan zeer nauwe 
relaties: qua ouderdom ontlopen ze elkaar niet veel. Van 
Linge begon in 1869 met de vervaardiging van aardappei- 
meel en Duintjer Wilkens Meihuizen B Co. N.V. werd in 
1871 opgericht. Ook hier werd al spoedig de vervaardiging 
van derivaten erbij getrokken. Bij Van Llnge begon men 
omstreeks 1908 met de fabricage van dextrine. terwijl 
Duintjer Wilkens Meihuizen zich vanaf 1876 bezig hield 
met glucoseprod,uktie. Ook bij dit bedrijf werd al spoedig 
dextrine aan het produktieprogramma toegevoegd. De aard- 
appelmeelfabriek van Van Linge werd later gesloten. 

Avebe besloot medio 1967 met de Belgische Glucoseries 
RBunies S.A. tot een zeer nauwe samenwerking. Of men 
van een fusie kan spreken zal in de toekomst wel bliJken. 
Een ding is zeker, de produktie en afzet van zetmeel en 
derivaten in Europa en zelfs ver daarbuiten is door de 
Scholten-Honig en Avebe groeperingen een grotendeels 
Nederlandse affaire geworden. 

We begonnen ons opstel over de Groningse chemische 
industrie met zetmeel vanwege de typisch aan de streek 
gebonden industrie. 

I 



Reuk- en smaakstoffen Grafietdispersles 

Het kweken van karnuzaad was ook een typisch noordelijke In alfabetische volgorde verdergaand ontmoeten we nu 
activiteit en bijgevolg ontstonden er verschillende bedrijven Acheson Colioiden N.V. Dit bedrUf werd in 1956 in Scheemda 
voor de extractie van karwijzaadolie. SuccessievelUk ver- gevestigd als eerste dochter op het vasteland van Europa 
dwenen ze ofwel werden ze opgenomen in grotere onder- van de Amerikaanse Acheson Industries. Colloidale grafiet- 
nemingen. Slechts een, de N.V. Chemische Fabriek Flebo. dispergies als smeermiddelen vormden het uitgangspunt. 

I 
opgericht in 1935 te Hoogezand. bestaat nog onder eigen Thans wordt een uitgebreide réeks van vaste smeermiddelen 
naam. KarwUzaadolie is al lang geen hoofdprodukt meer. gefabriceerd (op basis van molybdeendisuifide. polytetra- 
Reeds v66r de overname door het Internatio concern was fluorethyleen) evenals colioldale anti-wear toevoegings- 
er sprake van de fabricage van farmaceutische produkten middelen voor oii(in en vetten en elektrisch geleidende 
naast het palet van reuk- en smaakstoffen en extracten. coatings. Talrijke industriële toepassingen zUn een gevolg 

van know-how op het gebied van technologie der kleine 
BestrlJdingsmiddelen deeltjes. 

Vrijwel direct na de bevrijding (augustus 1945) werd 
&.grunol Chemische Fabrieken N.V. te Groningen opgericht. Verven, lakken en vernlqen 
Op het gebied van de fabricage van plantenziektenbestrij- tak van industrie is. zoals trouwens in de meeste 
dingsmiddelen heeft AAgrunol zich in de loop der Jaren ncies het geval Is. rijk vertegenwoordigd. Naast Prest0 
ontwikkeld tot een der belangrijkste bedrijven in ons land. runol groep) run er nog een achtai verffabrieken. t.w. 
Naast plantenziektenbestrijdingsmiddelen omvat het fabri- ningse Verffabriek v/h E. H. Cordes, Groningen. Verf- 
cageprogramma ook rubberversnellers en conserveermid- riek .,DevefaV, DelizUi, H. Drenth & Co. C. V. Groningen. 
delen voor de papier- en de verfindustrie, alsmede farma- enstra's Verf- en Lakfabrieken N.V., Groningen, N.V. Lak- 
ceutische producten voor haar zusteronderneming Minerva Verffabrieken Kiewiet de longe, Groningen. N.V. NELF 
Chemie te Amersfoort. Beide genoemde bedrijven maken ak-, Verf- en Vernisfabriek, Groningen, Oeverbos Chemle 
deel uit van de zogenaamde ,,AAgrunol Groop" met in .V., Groningen en Verffabrieken De Wltt N.V., Groningen. 
totaal ca. 450 medewerkers en daartoe behoren verder: ewiet de Jonge is de oudste in deze reeks. Dit bedrijf 
Wiersum Chemie (voortgekomen uit het in zaaizaadkringen staat dit jaar nl. 138 Jaar. 
bekende Landbouwbureau Wiersum) voor de verkoop van de 
plantenziektenbestriJdingsmiddelen in Nederland, N.V. Kunst- verfindustriean laten over het algemeen weinig van 
stoffen MaatschapplJ ..Groningen", (kunststofbuizen). N.V. ch horen. Geen geluid, goed geboerd, zuilen we maar 
Presto-Groningen (vetven en lakken), Ellen Ney (cosmetische nken. De NELF zegt wel iets over zichzelf. nl. dat ze 
produkten). Mgrunol beschikt nog over chemische- en bio- rd opgericht in 1916 (ze vierde dus kort geleden haar 
logische researchafdelingen. Jarig jubileum), waarbu het accent In den beginne voor: 

Destillatietorens tereftaalzuurfabriek Petrochemie, DelfzLiI 



I .  ' Hoewel Sikkens niet meer tot de verfproducenten in dlt 
. J  . gewest behoort. mag toch wel gememomeid worden. dat 

in 1792 de Lak- en lapanlakfabriek van G. W Slkkens in 
..werd opge;icht' De .??&t% '$?&$kf6$ $er&" 

een soort hol. in de. oude.?tadswall8~:l'n~'iW3. 
, . $e'úi$de men naar eel~;d[e&. DM~J buiten. ide ',#t#& en . ~ 

vanaf dat jaar werd het cic&t,voiiedig op fabricage gelegd. 
. . . ' Daarvoor was ook de handel.in droge verfwaren een beiang- 

: riJke inkomstenbron. Sikkens floreerde best in Groninaen. 
. Pas vlak voor de tweede. wereldoorlog werd het bed$ In 

ZUn 'geheel naar Sassenheiin .overgebracht 

Waterglas 
Door ai deze verfmakers van ons alfabet gebracht nemen 
wg de draad maar weer op bg de G van Gembo. De 
Chemische Fabriek Gembo N.V. werd' opgericht in 1923 
ais eerste waterglasfabriek in Nederland. 
De strokartonindustrie in de provincie Groningen, die water- 
glas ais kleefstof gebruikt lokte daartoe uit. Gembo breidde 
zijn programma uit met alle produkten, die van waterglas 
afgeleid kunnen worden: natriummetasilicaat, silicagel 'en 
gemengde produkten, waarin deze basis-grondstoffen ver- 
werkt worden. Ook kaiiwatergias werd aan het produktie- 
programma toegevoegd. In 1930 werd de produktie van 
borax ter hand genomen op basis van uit de Verenigde 
Staten van Amerika geïmporteerd rasorite. Daarna vatte 
de onderneming de bereiding op van lakken en drukinkten, 
waarvoor in .die periode een aantal oplosmiddelen in eigen 
bedrijf werd vervaardigd. Na de tweede wereldoorloa vea- 
tigdé Gembo een kantoor te Amsterdam, bovendien-kocht 
men daar een bestaande drukinkìfabriek op. Een tweede 
waterglasfabriek werd in 1955 in gebruik genomen te 
Nieuwendam (Amsterdam-N.). Deze fabriek was gebouwd 
naast het terrein van Ketjen teneinde de katalysatorfabriek 
van laatstgenoemde van grondstof te kunnen voorzien. Sinds 
1959 maakt Gembo deel uit van de Koninkigke Nederiandsche 
Z9utlndustrie (Koninkil)ke Zout Organon concern). in i965 
werd de drukinktfabricage geheel in Winschoten gecon- 
centreerd, waartoe in het begin van dat jaar een nieuwe 
íabriek in gebruik werd genomen. 
In Groningen ontmoeten we ook een van de luchtschetdings- 
installaties voor de bereiding van zuurstof en stikstof van 
N.V. W. A. Hoek's Machhe- en Zuurstoffabrlek. 

Soda, zout, elektrolyseprodukten 
2ecember i957 werd een reeds lang bU de N.V. Koninklijke 
Vederlandsche Zoutindustrie levende gedachte gerealiseerd 
toen te Delfzijl de sodafabriek van de N.V. KoninkIUke 
Nederlandse Sode-industrie in bedrgf kon worden gesteld. 
De,keuqe:va?:Delfiiji ais vestigingsplaats werd in hoge mate 
bepqhl-3 door: de pndst van een zogenaamde zoutdom bij 
~el l fg~(1@!~?ptreeks '1950 (d,e verleende concessie draagt 

' .  dii;::$&rfkhagm ,,Adoif van Nassau"). door de mogelijkheid 
om. d$afiráRl!?eistof van de sodafabriek te spuien in het 
Eélhä,~ua[l~.ii, alsmede door de betrekkelijk gunstige ligging 
vc$P$fii~l qua vervoersrnog811Jkheden voor grondstoffen en : $@!$röSyk$4n. Twee pupleidingen, elk 25 km lang transpor- 
@J,@ de pëkel van het boorterrein naar DelfziJi. Reeds ten 
#de' van d$ beslissing tot de bouw van een sodafabriek 
bestonden e V  [pnen om op het terrein van de nieuwe onder- 
.neming-6Od&B~d~re, bedillven te stichten. Zo werd reeds in 
19%.éen elektmlysebed$f in werking gesteld. waarin met 

-b6hlp van elektrlacha strqom pekel wordt omgezet in chloor. 
natronidog en'waterstot Vervolasns kwam in 1959 een . . h '. . l" ", , . 
.~~n~:~,~~,uifpöbe'k::t$~~:@&& $elke weer de aanleiding 

vornid? ' t a Z ~ ; ~ & o ~ w ~ v a n ~ é n  $$t(lumsuifaaìfabriek In 1961. 
- i n  i962 v i t i ~ ' ~ e ~ $ ~ o d ü . ~ l ~ ~ ~ ~ , v a n  de caustic-sodafabriek, 
wadtin natroniqdg::~w6rdt. Ingedampt tot vaste, watervrge 
NaQH.. in dagfop ,~8l@ënde jaren vond een gestadige 
verhoaina.v&n d8.&6duktl&~6n'~&n daarmee corresponderen- 
de veigröting van de capaciteit der verschiliende bedrijven 
plaats. Met name valien te vermeiden de uitbreiding van de 
e!ekTtjsbbd?~$*I( (&&$?qe~i!let opgestelde vermogen werd 
$~t~~p~,~~oW,32:5@.kWi,~.~~:~ouw, van een tweede viertraps 
- in~,~pínSta~lat~a-~(Y~dr els proatiktie van industriezout en 
~&g*FTvt) :a806k .de $SOl&j;VBn een tweede boorterrein 
($h.t.de, winning vannjwe#eFel)ten oosten van Veendam. 
V g o ~ z a l ~ i t i ~ : d e d o o ~ p P  @n. dir jaat de pmduktie van methyl- 
amiden bn ch~line~hl6rfl~ê~e&*àenvang nemen. Hieror, aan- 
sluitend wordt ofenvoien een fabriek ;oor de produktie van 
dimethylformamide te bouvyen. Daarnaast heeft men besloten 

trolysa, een voor Neder- 



grondstoffen en hulpstoffen 
ZO", .nnui* I<ir..i"" W.. 

eindprodukten 

. ' land nieuw type elektrolyse. alsmede enkele fabrieken voor Schema K.M.2.-K.M.S.I. 
d e  produktie van gechloreerde koolwaterstoffen. methyleen- 
chloride, chloroform. perchloorethyleen en tetrachloorkoolstof. 
De inbedrUfsteiling van deze nieuwe fabrieken zal In de loop voorziening als ten aanzien van de gebezigde grondstoffen, 
van 1969 geschieden. zoals blUkt uit het bovenstaande. sterk vereenvoudigde pro: 
Tussen de momenteel te Delfzijl gevestigde K.N.2.- en K.N.S.- duktieschema. 
bedrlJven bestaat behalve een moeder-dochter verhouding In alle bedrijven wordt in volcontinudienst gewerkt. De aard 
een zeer'nauwe samenhang, zowel qua energie- en warmte- der processen en de opzet der bedrlJven laten niet a n d e ~  toe. 

,, , 
De totale investering (op basis velvangingswaarde) zal in 
1988 een bedrag van 200 miljoen gulden bereiken. dit be- 

Vo@aanzicht sodafabriek Kon. Ned. Soda-industrie, Delfzgl tekent ca. f 300.000,- per werknemer. 
. . : 



De provincie Groningen en dan met name het gebied ten 
zuidoosten van DelfzUI biedt als vestigingsplaats voor che- 
mische industrie veel voordelen: ligging aan diep vaarwater, 
mogelijkheden voor lozing op zee, beschikbare arbeids- 
krachten, de energiebron aardgas naast de deur en mogelijk 
goedkoper dan elders in ons land. 
Aan de hand van bovenstaand kaartje kunt U zich enigszins 
orienteren. Van west naar oost aaande ziin hier tot nu toe 
gevestigd: een aicoholfabriek van de N.V. Zu!d-Nederland- 
sche Spiritusfabriek te Bergen op Zoom, de Koninklijke Neder- 
landse Soda-industrie en de Koninkdike Nederiandsche Zout- 
industrie, die reeds werden besproken. verder Petrochemie, 
dochteronderneming van de A.K.U. en tenslotte de Aluminium 
D e l f a  N.V., waarin de Hoogovens voor de helft. de Billiton 
voor '16 en de Zwitserse onderneming Alusuisse voor '/s 
participeren. De reeds gevestigde bedrgven hebben voor uit- 
breidina odies OD de omliaaende terreinen genomen en de - .  -- - 
vraag rijst hoelang er voor nieuwe industrie?& op deze kust- 
strook nog nieuwe vestig:ngsmogelijkheden zijn. En:ge jaren 
geleden kwamen er plannen op tafel om aan de Eems-monding 
een groot haven- en industriegebied aan te leggen. Daartoe 
zou in de Eems eerst grond opgespoten moeten worden in 
de trant van de huidige constructie van de Maasvlakte. Tot 
o p  heden is het nog slechts bij plannen gebleven. 

Dimethyltereftalaat 

Keren we nu terug naar DelfzUI dan kunnen we nog even een 
kijkje nemen bij N.V. Petrochemie-AKU. Dit bedrUf werd op 
31 december l961 onder de naam Petrochemie A.K.U.-Amoco 
opgericht door de Algemene KunstzUde Unie N.V. (A.K.U.) en 
Amoco International S.A. Amoco is de chemische dochter- 
onderneming van de Standard Oil Company of Indlana. In de 
strenge winter van 19621'63 werd even buiten DelizUI be- 
gonnen met de bouw van een tereftaalzuur- en dimethyl- 
tereblaatfabriek. De produktie van DMT vindt in twee fasen 
plaats. Eerst wordt tereftaalzuur geproduceerd en dit wordt 
met methanol veresterd tot dimethyltereftalaat. Januari 1964 
werd de eerste charge tereftaalzuur vervaardigd. in april van 
dat iaar draaide ook de DMT fabriek. DMT wordt in de 
ter fabrieken te Emmen verder verwerkt tot poiyestergaren. 
Behalve als grondstof voor polyester wordt DMT ook gebruikt 
bij de fabricage van draadisolerende lakken. ~erefiaalzuur 
vindt toepassing bij de vervaardiging van bepaalde kunst- 
harsen. bestemd voor de lak- en verfindustrie. 
Reeds kort na de ingebruikneming van de DMT-fabriek werd 
besloten de produktiecapaciteit op te voeren van 18.OW tot 
27.000 ton per laar. in het najaar van 1966 kwam dit uitbrei- 
dingsprogramma gereed. 
Inmiddels hadden A.K.U. en Amoco besprekingen geopend 
over de overname van het aandelenpakket van Amoco door 
de A.K.U. en in januari 1967 werd Petrochemie een 100% 
dochteronderneming van de A.K.U. De naam van de onder- 
neming werd hierna gewijzigd in N.V. Petrochemie-A.K.U. 
Het bedrUf blijft tereftealzuur en DMT produceren in licentie 
van Amoco. 

En hiermede zouden wU ons overzicht van de chemische 
industrie in Groningen kunnen besluiten. Wanneer de reis 
van Delfzijl via Groningen naar de volgende provincie gaat. 
komen wU echter even buiten de hoofdstad langs Hoogkerk 
en hoewel het etiket V.N.C.I. niet van toepassing is vermelden 
wij toch de N.V. Asphalt- en Chemische Fabrlek Smid 8 
Hollander. De asfaltemulsies. die hier in Hoogkerk sinds 1927 
gemaakt worden vinden toepassing blj de aanleg en het 
onderhoud van wegen. 



Friesland is de meest agrarische provincie, die men zich 
denken kan. Hier schuilt niets denigrerends in. integendeel, 
een stille bewondering van schruvar dezes voor het uit- 
gestrekte groene land, afgewisseld door bouwland en water 
en dearboven nu eens grillige wolkengevaarten, dan weer 
strak-blauwe luchten. In dit kleurenspel past eigenlijk geen 
industrie en alsof de ondernemers in onze bedrijfstak dit 
hebben aangevoeld, zo bescheiden is de rol die de chemische 
industrie speelt in deze provlncle. Volgens het C.B.S. zun 
er ongeveer 700 werknemers in de chemische industrie. 
Daarmede staat Friesland onderaan op de provinciale 
rangliJst. 

Beroepshalve moeten wij toch een beschouwing aan de che- 
mische tak van nijverheid wuden en daartoe dus alle honken 
aandoen. Laten we daarom maar snel beginnen, en waar 
elders dan in de hoofdstad: Leeuwarden. Verder dan twee 
verffabrieken komen we niet: het zun de Firma W. I. Wielenga 
en N.V. Verffabriek vlh loh. Zandieven. de laatste groter 
en wat ouder dan de eerste. Zandleven bestaat nu 99 Jaar, 
werd in 1921 omgezet in een N.V. en fabriceert hoofdzakelijk 
industrleverí en -lak. Als we goed zoeken vinden we nog wel 
enige chemische activiteit in Leeuwarden, maar onofficieel, 
d.w.z. buiten de V.N.C.I. (moet ieder natuurlijk voor zichzelf 
weten). Vuurwerk maken is al een oud beroep en gevestigd 
sinds 1821 In de Friese hoofdstad ( l e  Nederlandse Kunst- 
vuurwerkfabriek J. N. Schuurmans). Verder wordt er kunst- 
hoorn gemaakt voor knopen en dergeluke (Casolith N.V.). 
Deze fabriek (daterend van 1931) is zich een tiental jaren 
geleden gaan toeleggen op de vervaardiging van polyester- 
harsen, o.a. voor botenbouw. Voorts is er nog een industrie, 
d!e emulgatoren maakt, vooral voor de levensmiddelen- 
industrie (Zoffmann's Laboratorium). Tenslotte is er een klein 
bedrijf voor veterinaire preparaten (Laboratorium Asda) en 
daarmee is het wat Leeuwarden betreft gebeurd. . 

Met grote sprongen gaan we nu de provincie In op zoek naar 
chemische industrie. Allereerst belanden we dan in Beraum. 
ca. 15 km oosteluk van de hoofdstad. Hier is het destructie- 

Laboratorium Ned. Thermochemische Fabrieken. Bergum 

bedrlif van de N.V. Nederlandsche ~herA-chemische Fabrie- 
ken. net belang van een destructor in een agrarische provincie 
behoeft nauwelijks betoog: cadavers, slachtafvallen. pluimvee, 
veren en bloed worden verwerkt tot diermeel.' verenmeel en 
techn sch vet. welke produkten een aizet vlnden in de meng- 
voederindustrie. De N.T.F. werd in 1926 opgericht en hierbij 
was het eerste doel het verwerken tot nuttige ~rodukten van - .  
vee. dat door allerlei oorzaken gestorven is en daardoor onge- 
schikt geworden is,roor de menselijke consumpt'e. Thans 
s~eel t  deze grondstof nog slechts een zeer ondergeschikte 
rol. De verwërking van afval van de slachterijen is in de loop 
der jaren steeds belangruker geworden en het is deze soort 
grondstoffen, die verreweg het grootste deel van de aanvoer 
iitmaken. Het gebied, daide N T  F. bestrukt wordt gevormd 
door de provincies Frteslsnd. Groningen. Drenthe. Overijssel 
en 15 gemeenten in Gelderland en tevens de Noord-Oost 
Polder en Oostelijk Flevoland. 

Teaen de wiizers van het horloge ingaand vinden we dicht bil 
de-wadden& tegenover ~meiand het plaatsje Ferwerd.  ei 
verffabrikant treffen we thuis, nl. de firma P. K. Koopmans N.V. 
Hartelijk gefeliciteerd, want men vierde In 1967 het 50-jarig 
jubileum. 

Genietend van landschap en stadsschoon (Franeker, Harlin- 
gen) rijden we nu door naar Bolsward. Hier werd in 1946 door 



de N.V. Hollandsche Melksuikerfabriek haar tweede fabriek Overzichtsfoto Ned. Thermochemische Fabrieken, Bergum 
gevestigd. De moederfabriek in Uitgeest werd in 1897 door 
Dr. G. Hondius Boldingh opgericht. In Bolsward wordt alleen 
ruwe melksuiker gefabriceerd en het is de vraag of het strikt 
genomen tot de chemische industrie behoort. 

Van Bolsward naar Sneek gaan we nu voor een nadere kennis- 
making met de verfindustrie. De Flexa Fabrieken Gebr. 
Tjallerna N.V., een onderdeel van de Sikkens groep. is 
daar gevestigd en lang voor de grote hausse op de doe-het- 
zelf markt maakten de Gebr. Tiallema reeds verf voor de 
particuliere schilder. In 1904 weid het bedrgf opgericht. De 
particuliere schilder van zo'n 50 jaar geleden was in hoofd- 
zaak de schipper die zelf het onderhoud van zgn vaartuig 
verzorgde en de enkeling die zelf het schilderwerk in huis 

Flexa Fabriek, Sneek 

opknapte. Ook nu is het produktenpalet van de Flexa Fabrieken 
noa steeds aericht OD de Darticuliere verfmarkt. Er ia veel 
v~rschi l  tussén toen e" nu; ;owel in kwaliteit als in kwantiteit 
is er een enorme vooruitgang geboekt. De produkten zUn 
speciaal op de doe-het-zelve& afgestemd teneinde hen zo 
gemakkelijk mogelilk goede resultaten te laten behalen. 

Van veel oudere datum is de verffabrlek en lakstokerg van 
de firma C. & A. Nauta, die in 1850 te Illst werd opgericht 
als handelsonderneming In oiiOn, taan en teer (ook hier ver- 
band met blnnenvaart). In het laatst van de vorige eeuw begon 
men aan eigen verffabricage. In 1955 werd het bedrgf naar 
Sneek overgebracht, dat qua verblndingen veel gunstiger lag 
dan IJlst. Naast de eigen fabricage van vooral huisschildera- 
en industrieverf ging men in 1959 een nauwe samenwerking 
aan met de Murox Muurverfindustrie in Hoogeveen. onder 
de naam De Verenigde Verffabrieken-Nederland. In maart 
1964 werd in Sneek een nieuwe fabriek in gebruik genomen. 
Deze is nu gevestigd in een gemoderniseerd pand, dat om- 
streeks 1826 gebouwd werd door Jan Houwink, zelf verf- 
fabrikant met nlet minder dan 13 filialen in ons land. Voorwaar 
een historische verfprakker. Nadien hebben vele anderen in 
dit pand een bedrgf uitgeoefend, maar in 1964 keerde het 
oorspronkelijke metier er weer in terug. 

Alvorens naar de provincie Drenthe over te gaan stoppen we 
even in Wolveaa. Hier is de N.V. Owelte Textielindustrie 
gevestigd, sinds 1947 dochteronderneming van Brocades. 
Voornaamste activiteit damesverband, waarbil men alweer de 
vraag kan stellen of deze bedriiviaheid wel tÖt de chemische 
industrie behoort. ~olledigheidsh'álve ziJ medegedeeld. dat 
Orvelte tevens het Modess verband in loon fabriceert voor 
een joint-venture tussen Brocades en de Amerikaanse onder- 
neming Johnson & Johnson. 



Qua oppervlakte staat Drenthe tussen Friesland en Groningen 
in. In de totale rangschikking van provincies komt ze op 
de zesde plaats. Het C.B.S. zegt in zon maandstatistiek van 
de industrie, dat er in september 1956 971 personen werk- 
zaam waren in de chemische industrie in Drenthe. verdeeld 
over 15 bedroven. En daar ziften we dan voor de zoveelste 
maal met het probleem: wat is chemische industrie? Zolang 
het C.B.S. drie verschillende nomenclaturen hanteert voor 
de naast elkaar lopende Algemene Industrie Statistiek. 
Produktlestatistiek en Statistiek van de Investeringen moet 
men zich bij elke publikatie opnieuw afvragen in welke 
reeks deze thuishoort teneinde te weten waar men over 
praat. Bovengenoemd cijfer van aantal werknemers komt 
uit de Algemene Industriestatistiek en daarin betekent 
chemische Industrie tevens aardolieraffinage, maar bluft het 
vervaardigen van synthetische vezels buiten beschouwing. 
Op mlnder belangroke verschilpunten gaan we hier niet 

Norit Fabriek, Klazienaveen 

verder in. Waar het hier om gaat is dat het cijfer van 971 
werknemers in de chemische industrie in Drenthe veel te 
laag is. Naar ons idee zal een getal van ca. 3000 de 
werkelijkheid vro aardig benaderen en daarmede bluft Fries- 
land met 700 werknemers veruit de minste van de chemisch- 
industriale provincies. 

Genoeg nu over rangen en ranglosten en laten we de rels 
vanult Wolvega in het heitelan verder voortzetten. waarbu nu 
eens met de wozera van het horloge meegetrokken wordt. 
Eerst ruden we nog een elnd N.O.-waaits door Friesland tot 
we b1 Veenhuizen In Drenthe komen. Van hiemlt nemen we 
een kijkje in Roden. Medio 1866 vestigde Pieter Schoen & 
Zoon N.V. zich in deze aemeente met een oroduktiebedrijf 
voor wandafwerk~n~smateiaal. Voldoende mikte en ook vol- 
doende arbeidskrachten vormden de voornaamste reden voor 
deze nedernettina buiten Zaandam. Laten wli er direct aan - 
toevoegen. dat het nog niet zo gek wonen is daar In Roden. 



Geen zeep 

Langs dezelfde weg terugrijdend overpeinzen we Ineens. dat 
de drie noordelijke provincies geen zeepfabricage kennen. - ~ 

of moeten we schruven: thans geen zeepfabricaáe kennen. 
Schoon is men er wel daar in het noorden. water en bezem 
weet men te hanteren. maar moet nu alle zeep van west- en 
midden-Nederland worden aangevoerd en was dat heel vroeger 
ook zo7 Eerluk gezegd, hoe het vroeger was weten we niet 
precies, maar voor zover wU hebben kunnen nagaan was 
zeepzieden er niet bij. 

Inmiddels zijn we in Assen aearriveerd. Jawel. ook in de 
hoofdstad v i n  Drenthe Is chemische industrie. wat dacht U. 
Het is een verffabriek, wiens naam geoachtenassociaties met 
Amsterdam oproeot en dat is niet vemonderlilk. want de 
N.V. ~uurverfiabriek Amstellin werd in 1927 aldaáropgericht. 
Al gauw werd het pand te klein en men verhuisde naar Utrecht. 
Eind 1960 verhuisde men voor de tweede maal, nu naar Assen. 
In recordtud van 8 maanden kwam deze overplaatsing inclusief 
het ontwerp en de bouw van een geheel nieuwe fabriek tot 
stand. 
In 1927 werd begonnen met emulsieverven en dat doet men 
heden ten dage nog, al werd de naam gewiJzigd in N.V. In- 
dustriële MaatschapprJ,,Arnstellin". Sedert januari 1966 behoort 
Amstellin aan Tollens Verf & Vernisfabrieken te Rotterdam. 
Bundellng van krachten, versteviging van positle en uitbrei- 
ding van de fabriek te Assen als direct aanwgsbaar resultaat. 
Een deel van de produktie te Rotterdam zal worden over- 
gebracht naar Assen. In de Drenthse hoofdstad en omgeving 
is er verder op chemisch gebied weinig te beleven, behalve 
dan in het voorjaar in Gieten. wanneer in Hotel Braams de 
V.N.C.1.-staf haar jaarlukse regionale bueenkomst houdt. 

Van Gieten gaan we nu zuidwaarts over de H o n d s ~ g  naar 
Emmen. Mooi land dat Drenthe. Geen woeste grond. hoog- 
veen en wat dies meer zu. zoals we in de jaren twlntig nog 
uit Prop's schoolatlas leerden. maar nu keurig bouwland. 
afgewisseld door Staatsbosbeheer-aanplant en weiland. Niet 
-o weids en vlak als Friesland, maar door licht golvend terrein 
vat intiemer. Geen tUd voor fllosofie, ter zakel We zijn In 
immen, waar door de Algemene Kunstzijde Unie N.V. zowei 

ca~roiactam als etheenolvcoltereftalaat wordt ae~olvmeriseerd -. w .  . 
en vervolgens tot vezels en garens verder verwerkt. Voorts 
'abrlceert de A.K.U. in Emmen polyamide spultaietkorrels. Op 
ie" tiental kilometers afstand van~mmen.en b e l  in   mm ei- 

Jompascuum worden de polyamide- en polyestergarens In 
een aparte fabriek verder veredeld. 

Impuls 

Door de vestiaina van de A.K.U. heefi dit deel van de oro- 
vlncle een lm&lËgekregen, dle ook andere Industrieen heeft 
aangetrokken. Een voorbeeld daarvan is Leo Pharmaceutische 
Producten N.V. Dit bedrilf. ontsproten aan een Deense 
moeder, streek In 1958 in Emmen neer om aldus een betere 
entree in de zich fonerende E.E.G. te verkrugen. Geleideluk 
vordt de actlvlteit verlead van veroakken via confectioneren 
iaar produktie. Vlak naait Leo heek zich ongeveer te zelfder 
Ud de Amsterdamse Pharmaceutische Fabriek N.V. gevestigd. 
iet lukt welhaast of Drenthe een buzondere aantrekkinis- 

dracht uitoefent op Amsterdammers. 

Even ten zuiden van Emmen ligt Klazienaveen en hier treffen 
we de fabriek van de N.V. Purit Maatschapp,J. een volledige 
dochter van Norlt N.V. In dit bedrllf wordt poedervormlge 
actieve kool vervaardigd. Als grondstof wordt hoofdzakeik 
turf verwerkt. welke deels uit het grote veenderubedrijf komt, 

Brocachernie, Meppel 



maar ook wei van derden wordt aangekocht. De micro-poreuze 
actieve kool vindt zijn weg o.m. naar de suiker-. glucose-, 
plantaardige olie-, chemische en farmaceutische industrie voor 
zuivering, ontkleuring of smaakverbetering van vloeistoffen. 
Ook bij smaakverbetering van drinkwater speelt zij een be- 
langrijke rol. 
Voorts wordt de poedervormige actieve kooi van Klazienaveen 
in andere Noritfabrieken (Amsterdam en Amersfoort) verwerkt. 
o.a. tot korrels en tabletten. De produktie van amorces in 
Klazienaveen werd in 19ûû gestaakt. Vorig jaar richtte men 
een nieuwe maatschappij op, genaamd Nederlandse Amorces 
Fabriek om de produktie weer op gang te brengen. 

In Schoonebeek Is de kunstharsfabriek van Scado-Archer- 
Daniels N.V. met dochter Alchemica N.V. gevestigd. Sinds 
vorig jaar is Scado gezamenlijk bezit van Unilever en Archer 
Daniels. waarbij Uniiever 70% van de aandelen in handen 
heeft. Vanaf de opening van de ftaalzuuranhydridefabriek van 
Aichemica in mei 1961 tot heden heeft men verschillende ~~~~ ~ 

malen bezoek gehad van een rode haan en zo'n bezoek wordt 
niet erg op prijs gesteld, dat is duidelijk. De p.z.a.-fabricage 
is Inmiddels gestaakt. Of de nieuwe vlag nu meer geluk 
brengt moet nog worden afgewacht. 

In januari 1967 heeft N.V. Nederlandsche Linoleumfabriek. 
Krommenie een bestaand fabriekspand te Coevorden (van 
Davo) overgenomen. Hierin is de fabricage van pvc vloer- 
bedekking op rollen ondergebracht. Dit is een polyvinyl- 
chloride bovenlaag op een onderlaag van jutevilt. 

Verder gaat de reis nu naar het westen naar Hoogeveen. Hier 
is uit het aloude schildersambacht in 1880 een verfindustrie 
ontstaan. Begin van deze eeuw werd de energie voor deze 
industrie door een windmolen geleverd. Na de laatste oorlog 
werd het bedrijf voortgezet onder de naam Mumx Muurverf- 
industrie met zoals de naam aangeeft muurverven als hoofd- 
produkt. Sedert 1959 in innig verband met het bedrijf van 
Nauta te Sneek onder de naam Verenigde Verffabrieken- 
Nederland. 

Farmacle 

De ~rovinciale Drenthse tour loopt nu ten einde. Alleen I 
~ e p p e l  staat nog op het programma. Nu mogen we niet 
zeggen, dat in Meppel de victorie begon (zou trouwens pla- 
olaat ziin). maar er is toch wel iets aan de hand in Meppel. 
industríeél heeft men het daar in het fijne gezocht, of om het 
eens duldelijker te zeggen in de farmacie. Het trio Brocades. 
Reese 8 Beintema en Veraphann vormde weliswaar geen een- 
heid, maar wei verschaften zij vele Meppelaars werk. Voor 
twee van de drie genoemde bedrijven behoort dit inmiddels 
tot het verleden. Reese & Beintema Interpharm N.V.. opge- 
nomen in het Intematio concern werd als gevolg van een 
hergroepering van verspreid liggende gelijkwaardige activi- 
teiten naar Den Bosch overgebracht (Lamers i3 Indemans). 
terwillVeraoharm N.V..behorende tot de Zwanenbera-Oraanon Enkalon s~inmachine Alg. KunstzUde Unie, Emmen - - 
groep thans haar werkzaamheden in Boxmeer (Laboratoria 
Nobilis) uitoefent. Brocades tenslotte is de enige, die trouw 
bleef aan de olaats waar in 1800 Willem ~rocades als 
apotheker reed: geneesmiddelen bereidde. De huidige N.V. 
KonlnkllJke Pharmaceutische Fabrieken vlh Brocades Sthee- 
man & -~harmacia is ontstaan door een reeks van samen- 
werkingen en overnames. o.a. in 1927 met de Kon. Pharma- 
ceutlsche Handelsvereniging. Voor de geïnteresseerden ver- 
wilzen wii daarvoor naar de stamboom OD bladziide 14 In 
~ é p p e i  bévindt zich de farmaceutische fabriek, i e  zich in 
hoofdzaak toelegt op galenische preparaten (dat zijn hoofd- . . .  
-zakelijk bereidingen uit geneeskrachtige. plantaardige en 
soms ook dierlijke grondstoffen) en de industri4le bereiding 
van verpakte geneesmiddelen en verder de N.V. Broca- 
chemie, het bedrijf voor de synthese van geneesmiddelen 
in bulk. Binnenkort hoopt Brocachemia een belangrijke uit- 
breiding in gebruik te kunnen nemen. 
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soda. Opgericht in 1910 is het bedruf dus meer dan een halve 
eeuw oud. Ook hier, net ais in Kampen zien wu het ver- 
schijnsel dat de merken. in dit geval Abro. Dubro en Giorix. 
veel meer bekendheid kregen dan de firmanaam. Sinds 1964 
behoort De Fenix tot het Unilever concern. Onderhouds- 
middelen worden vervaardigd in een kleine onderneming op 
de Friese wal. niet ver van Schaepman verwijderd (Chemische 
Fabriek ,.Ewepo"). 

Laatste. maar zeker niet de minste in Zwolle is de Koninkluke 
Nederlandse Viltzeil-, Was- en Leerdoekfabriek De Vogel 
van Calcar N.V.. Een enorme naam voor een groot bedrijf, dat 
oo de verffabriek van Schaeoman na de oudste chemische 
industrie in de provincie ~ve&sse l  is. Per januari 1967 werd 
de naam gewuzigd in Kon. Nederlandse Viltzeilfabrieken Voca 

middel in die dagen. Toen werd de lak nog met de hand op 
het doek aangebracht. dat daarna heel gemoedeiuk in de zon 
te drogen werd gehangen. Het weer bepaalde aldus de 
produktie. Thans is dit alles gemechaniseerd. 

Van Zwolle gaan we oostwaarts naar Enschede. In Hardenberg 
worden we getroffen door de bedruvigheid bu de kunststof- 
buizenfabriek van Wavin N.V. BO het dorp Rossum in de 
gemeente Weerselo bevindt zich de enige vindplaats in ons 
land van natuurlijke bleekaarde. Deze hulpstof voor de raffi- 
nage van plantaardige en dieriuke oliën laten we verder voor 
wat z0 is, het sulfoneren van oli(in en vetten boezemt ons 
meer belang in. 

Enschede, textielstad. herbergt natuurluk ook chemische 
industrie en wel hoofdzakeluk fabricage van textielhulpmid- 
delen. De N.V. Fabriek van Chemisch-technische Producten 
C. J. Clahsen, opgericht in 1909, is de oudste. De relatie 
met de Twentse katoenindustrie is hier bijzonder duidelijk, 

viltzeil. Als enige fabriek in Nederland 
ter wereld vervaardigt men lakdoek, dat 

oek beziggetiouden. Het 
r rutuigen. het vervoer- 

Hoofdkantoor Vaessen-Schoemaker Holding. Deventer 

hoewel in later jaren het fabricageprogramma uitgebreid werd 
met een aantal specialit.5'~ voor de lederindustrie. De hoofd- 
activiteit bestaat uit het sulfoneren en sulfateren van olim, 
vetzuurderivaten. vetelcoholen en synthetisch-organische pro- 
dukten. In september 1964 werd het bedruf opgenomen in het 
Kon. Zwanenberg-Organon concern en de naam tevens ge- 
wijzigd in Clahsen Chemie N.V. 

Eveneens in Enschede bevindt zich de N.V. Echfa. een bedriif 
dat zich sinds 1937 in hoofdzaak bezighoudt met het for- 
muleren van was- en reinigingsmiddelen. textielhulomiddelen 
en impregneermiddelen en als zodanig bij het grote publiek 
bekendheid heeft gekregen. In maart 1963 kwam Echfa in 
handen van Zwanenberg-Organon, Enkele jaren later wordt 



tot uitbrelding van de bedrijfspanden van Echfa overgegaan. 
o.a. om de verkooporganisatie N.V. Otares onder te brengen; 
Otares komt voort uit de vroegere Glimfabriek te Overschie, 
die eveneens door Zwanenberg-Organon werd overgenomen. 

Het verfprakkersgilde wordt in Enschede sinds 1893 veriegen- 
woordigd door G. B. Holst N.V. Naast verf maken is de groot- 
handel in glas. verfwaren, drogeruen en chemicalien een 
belangrijke inkomstenbron van Holst. 

De Chemische Fabriek Jan Th. Jaspers & Co. maakt uitsluitend 
textielzeep en textielhulpmiddelen en hu heeft om zo te zeggen 
zijn klanten naast de deur. 

lubllerend zout 

Over nu naar Hengelo, ja, daar gonst het van chemische 
aktiviteit, reden om wat uitvoeriger op de historie van de 
N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie in te gaan. 
Bovendien viert men straks een gouden jubileum want de 
K.N.Z. werd op 13 juli 1918 opgericht. 
Het hoofdprodukt zout werd oorspronkeluk alleen in Boekelo 
geproduceerd. In 1919 werd hiermede begonnen. waarbij de 
jaarcapaciteit 30.000 ton bedroeg. Het jaar tevoren had de 
K.N.Z. van de regering een concessie voor de zoutontginning 
over een gebied van 3.000 ha in de omgeving van Boekelo 
aekreoen. In 1926 werd van de zoutwinnino met behulo van " - 
open pannen overgestapt op de vacuümindampinstallatie, de 
eerste belangrijke modernisermg. In 1931 ging men weer een 
stap verder door het in gebruik nemen v in  ;en eiektrolyse- 
bedruf. Hier wordt pekel door middel van een elektrische 
stroom omgezet in chloor. natronloog en waterstof. 
In 1937, het openingsjaar van het Twentekanaal. werd een 
tweede zoutfabriek, nu in Hengelo, in gebruik genomen met 
een produktie van 100.000 ton per jaar. 
Door de ligging aan dit vaarwater was de positie van het 
bedruf in Hengeio aanzieniuk gunstiger dan die van de oor- 
spronkeluke fabriek in Boekelo. Het belang van deze laatste 
fabriek verminderde meer en meer: in 1952 werd ze oesloten. ~~ ~ ~ ~ ~ 

Tegeluk met de zoutfabriek werd in Hengelo eveneens een 
elektrolysefabriek opgezet. Een belangrijke grond hiervoor 
was dat beide installaties uit een oogpunt van warmtelkracht- 
economie een bijzonder goede combinatie vormen. Naast de 
primaire elektrolyseprodukten werden ook chloorbleekloog 
(in verdunde vorm als bleekwater bekend) en zoutzuur ge- 
fabriceerd. Al deze produkten worden nog steeds, alleen in 
grotere hoeveelheden, door het bedrijf op de markt Qebracht; 
inmiddels werd daar noa natriumhvdrisulfiet aan toeäevoeod. " - 
Dtt natriumhydro8ulfier wordt volgens het amaigaamproces 
gemaakt, grotendeels volgens een door de K N Z ontwikkelde 
methode 

gebouwd aan het Twentekanaal. dicht bU de K.N.Z. De voor- 
naamste grondstof, chloor, kon hierdoor via een pupleiding 
van de K.N.Z. worden betrokken. In 1954 werd het bedrijf 
overgenomen door de K.N.Z. en voortgezet onder de naam 
Exploitatie Maatschappij Stork-Chemie N.V. Het produktie- 
programma bestaat thans uit monochlooraz~nzuur. natrium- 
monochlooracetaat, natriumtrichlooracetaat. zoutzuur, amlno- 
azunzuur. natriumaminoacetaat. chloormethylether en cyaan- 
azijnzuur. 

Zeer belangrijk was. dat eind 1960 de K.N.Z. besloot een fusie 
aan te gaan met de Kon. Zwavelzuurfabrieken vlh Ketien N.V. 
te ~msierdam en dat in 1962 de Sikkens arieo v i n  verf- 
fabrieken zich hierbij aansloot. Het hoofdkanióor ;an de Kon. 
Zout-Ketlen holding werd in l966 in Arnhem gevestigd en in 
1967 kwam de fusie met de Kon. Zwanenberg-Örganon groep 
tot stand. 

Voorts vinden wij in Hengelo N.V. W. A. Hoek's Machine- en 
Zuursioffabriek (hoofdbedrijf in Schiedam) die er een lucht- 
splltsingainstallatie heeft staan. Bij metaalgieterijen geniet 
Hengeio bekendheid als leverancier van kernolie en kern- 
bindmiddelen (N.V. Handelsond. Gietart). 

Stijfsel en olie 

Tussen Hengelo en Delden ligt het prachtige landgoed Twickei. 
verder westwaarts Stad Delden en langs de weg naar Goor 
komen we vrg plotseling in een landelijke omgeving een 
chemisch bedriif teaen. In 1926 begon hier de N.V. Chemische - - 
Fabriek Servo in een voormalige>toomwasserij met de pro- 
duktie van mangaanpreparaten, textielstijfsels en lederolien. 
Afnemers vond men. door de centrale liaaina. in de wiide -. 
omtrek. De produktievan mangaanpreparaten werd al spoeiig 
gestaakt als gevolg van een teleurstellende afzet. In 1938 
werd het produktiepakket uitgebreid door de overname van 
de Chemische Fabriek Dr. K. A. Ockinga te Enschede. Dit 
bedruf werd in zon geheel naar Delden overgebracht. Aan- 
vankeliik werden Turksroodoliën vervaardiad (aesulfoneerde - .- 
ricin~solie). maar al spoedig verschenen er anoere textiei- en 
.ederhuipmiddelen op het fabricageprogramma en thans wordt 
een hele reeks van anion-, kation- en nietion-aktieve ver- 
bindingen vervaardigd. niet alleen voor de textiel-, maar ook 
voor de ieder-. aardolie., verf- en bestrudingsmiddelen- 
industrie. Zwavelzuur en wonderolie uit 1926 hebben ~ laa ts  
gemaakt voor een grote verscheidenheid van grotendeels 
synthetische produkten. Een nieuwe aktiviteit ontstond na de 
tweede wereldoorloa. Servo had reeds lana aeiix~erimenteerd - -  . 
mer s ccatieven voor de verfindustrie. Daarop verder werkend 
werd in 1947 een Iicentie-overeenkomst gesloten met de 

Transport van chloor, zoutzuur. bleekloog en natronloog. 
Kon. Ned. Zoutindustrie, Hengelo 



. . 
Amerikaanse Nuoaex rroducts Go.. een divisie van ienneco 
Ghemical inc., voor de vervaardiging van naftenaten en 

. octoaten en een serie antivelmiddelen-en.-fungiciden, kortom 
~ , .  hulpmiddelen voor de verfindustrie. 

De hoofdaktiviteit van Servo blijft echter gericht op het gebied 
van de oppervlakte-aktieve stoffen en de ontwikkeling van 

, . nieuwe produkten en toepassingen op dit gebied. Sinds 1955 
maakt het Deldense bedriif deel uit van de Schoitenaroe~. 

I sindsdien het ~ c h o i t e n - ~ o \ i ~  concern. waartoe s e d e l  l9& 
ook de Olieraffinaderij Zuilen te Maarssen behoorde. Helaas 

, kwam er na drie jaar een eind aan het integratieproces tussen 
Selvo. en Zuilen omdat de laatste de strijd tegen de synthe- 
tiqche vetalcoholen heeft moeten opgeven. 

... I Via Goor, waar &n van de weinige Nederlandse houtskooi- 

.. . Granderben noQ werkzaam is, gaat de reis nu naar Almelo. 
Seaert 1966 is daar de ~roon-071 N.V. gevestigd in een nieuw 
pand op het industrieterreln. Hoewel de voornaamste bezig- 

+, , . heid is het samenstellen van smeeroliOn en smeervetten is 
&.daarnaast ookeen aktiviteit op het gebied van verfwaren. 

: Ih'.lWû te Wierden opgericht als olie- en wagensmeerfabriek ...,. 
. . . begon men Das in 1953 met verfmaken. Ruim 10 iaar iater .. bleek, dat min uit het Jasje barstte en dat hieraan i n  wierden 

atoenmaat- 

VacuumindampinstaIIac~e van de zouttaDr1ek van de K.N.L. 

schappij vervaardigt er sinds de vijftiger jaren methylbromlde. 
Begin van dit jaar kreeg dit bedrijf een eigen status: Broom 
Chemie N.V. Binnenkort zal het produktieprogramma worden 
uitgebreid met andere bromiden. 

Meer gewenst 

De laatste plaats, die we in Overijssel zullen aandoen is 
Deventer. De verleiding is nu groot om van Wierden over 
Russen-Holten naar de Koekstad te ruden. HB, waarom toch 
Koekstad en niet bijv. Nouiystad, zinloos echter om daar over 
te filosoferen. Ons voertuig stond nog in Wierden en we 
nemen de weo naar Zwolle. Bii Raalte aaan we eraf en horen " 
daar fluisteren, dat er wat veterinaire geneesmiddelen worden 
vervaardigd en dat dit de enige chemische aktiviteit is en dat 
men bescnog wat meer chemische industrie zou wensen. 

Westwaarts aaande komen we in Wiihe. Hier is sedert 
november 1948 een afdeling van de N.V. Nederlandsche 
Linoleumfabriek, Krommenie gevestigd. In dat jaar nam men 
een bestaand fabriekwand over en bracht men er de Linofelt 
afdeling in onder. Linofeit is een vloerbedekking bestaande 
uit iinoieumpasta aangebracht op gebitumineerd viltpapier. In 
1950 werd de fabricage hiervan aestaakt en sedertdien is de 
vloertegel vervaardigkg in wijhe ondergebracht: cumaron- 
harategels (19501, pvc-asbest tegels (1953) en 103 pvc 
tegels (1958). Deze fabriek verschaft daarmee aan 200 man 
werk. 

Enkele kilometers ten zuiden van Wijhe Ilgt Olst en daar 
treffen we BBn van de bedrijven van de N.V. Philips-Duphar. 
Nadat in 1942 de firma Phillps Van Houten aandelen vewierf 
van de toenmalige N.V. Roxane te Olst, werden in 1948 de 
bedrgven tot BBn vennootschap samengevoegd onder de 
naam Philips-Roxane, later gewijzigd in Philips-Duphar. 
(Duphar is een samenstdiing van Dutch pharmaceutlcals). 

Ketelhuis fabriek ven Noury 8 Van der Lande, Deventer 



De N.V. Roxane had zich in 1938 in Olst gevestigd in een 
leegstaande vleeswarenfabriek. Tot haar prod~ktiepio~ramma 
behoorden reeds een aantal hormonen en in 1939 werd daar- 
aan de vervaardiging van insuline toegevoegd, zodat er toen 
twee fabrieken in ons land waren ter vervaardiging van dit 
geneesmiddel voor diabetici (de andere was Organon in Oss). 
Thans houdt men zich in de vestiging te Olst nog uitsluitend 
bezig met het formuleren en confectioneren van farmaceuti- 
sche specialité's. 

Er is nog meer in Olat: een asfaltfabriek, die de naam van de 
plaats draagt met een dochteronderneming, die in verf doet 
(Cronolin). 

Heel wat gebeurd 

Tenslotte op naar Deventer en dan voorzichtig aan, want in 
de 4j f  jaar die verliepen sinds wij het eerste opstel over de 
Overilsselse chemische industrie schreven is er wel het een 
en aider gebeurd. vooral op organisatorisch gebied. Hierbij 
doelen wij op de opname in 1965 van Noury 8 Van oer Lande 
in de Koninklijke Zwanenberg-Organon groep. Een terugblik 
op de van 130 iaar ~ o u r y  toont hoe een halve 
eeuw na de aankoop van twee windmolens te Deventer. waar- 
mede de fabricage van meel en olie werd begonnen (1838). 
de kiem voor de internationaal gerichte bedrijvigheid werd 
gelegd. Een brand die in 1888 het bedrgf totaal verwoestte, 
had tot gevolg dat voortaan meel in Deventer en olie in 
Emmerik in Duitsland zou worden gefabriceerd. De inspanning 
om de eindprodukten te vervolmiken leidde vanzelf tot d i  
oprichting van een chemische afdeling. De overstap geschied- 
de eiaeniik vla het meelbleekmiddel Novadelox waarop Nouw 
a V& &r Lande een wereldpatent bezat; het werkzame 
bestanddeel hiervan was benzoyiperoxyde, Reeds spoedig 
nam de verkoop van meelveredelingsprodukten een dergeluke 
vlucht, dat besloten werd tot het stichten van een elgen 
chemische fabriek. Dit oudste chemische bedrgf van Noury 
& Van der Lande werd in 1926 in Roermond gevestigd. Later 
werd de chemische aktwiteit ook tot Deventer uitgebreid. 
Bekend Is daarbij de citroenzuurfabriek (een van de elf op 

Centraal Laboratorium Noury & Van der 

de gehele wereld). Verder maakt men hier nog hulpstoffen 
voor de verfindustrie. Door de ontwikkeling, vooral na de 
tweede wereldoorlog. van de kunststoffen ontstond niet al- 
leen een geweldige behoefte aan grondstoffen voor deze tak 
van industrie. maar werd tevens de fabricage van een groot 
assortiment hulpstoffen noodzakelijk. ~erkwairdi~erwi js &am 
toen benzoylperoxyde als katalysator voor polymerisatie in 
de belangstelling. Tegen 1950 werd de vervaardiging en ver- - koop van katalysatoren. versnellers, stabilisatoren en week- 
makers voor de kunststoffenindustrie in een aparte organi- 
satie. de afdeling ,.Lucidol". ondergebracht. 

Naast al deze chemische aktiviteiten groeide in Deventer 
sedert de jaren dertlg nog een bekende loot aan dezelfde 
stam. Hierbij doelen wij op N.V. Nourypharma een dochter 
die op het gebied van farmaceutische specialité's in de loop 
der jaren een bekende naam verwierf. 

Dit alles over hoe het groeide. 
De opname in de Zwanenberg-Organon groep brengt allerlei 
reorganisaties mede. De belangrijkste chemlsche aktiviteiten 
van de gehele groep worden geconcentreerd in de Koninklyke 
Industrieele Maatschappij Noury 8 Van der Lande N.V. te 
Deventer en Roermond. Nourypharma wordt in tweean ge- 
knipt; de produktie gaat naar Apeldoorn en de commercfëie 
afdeling naar Oss. 
~nderësectoren van Noury zoals die van reinigingsmiddelen 
en auto-onderhoudsmiddelen gaan naar Enschede. huishoude- 
iijke produkten in aerosolvorm worden in Barneveld onder- 
gebracht. 

Vanuit Oss kwamen verder ook naar Deventer de gezamen- 
lijke dochters die Organon resp. met de Amerikaanse Onyx 
en met de Engelse Ward-Blenklnsop had opgericht, nu onder 
de nieuwe namen Noury-Onyx N.V. en W.B. Noury N.V. 
Een volgende stap in de reorganisatie was de sluiting in 1966 
van de niet meer rendabele meelfabriek. 
Aldus zeer in het kort 130 jaar Noury 8 Van der Lande. waar- 
van 127 Jaar als familiebedrijf. Het is te hopen. dat de traditlo- 
nele banden die tussen stad en bedrijf zijn gegroeid door 

Lande, Deventer 



handhaven van de naam Noury L% Van der Lande nog voor 
generaties bewaard zullen blijven. 

Chemische Fabriek Servo in een bosruka omgeving b0 

Delden 

Geheel los van dit alles staat de joint-venture die Noury in 
1963. samen met de Amerikaanse J. T. Baker, voor de pro- 
duktie van laboratoriumchemicalien oprichtte. Toen tegen het 
einde van 1967 de produktie langzamerhand enige vorm 
begon te krijgen, werd het Noury-aandeel aan Baker over- 
gedaan, zodat de naam Noury-Baker moest worden gewijzigd 
in J. T. Baker Chemicals (Europa) N.V. 

In Deventer is er meer, o.a. de Chemische Fabriek ,,Carbonia" 
die sedert 1912 chemische kantoorbehoeften maakt. een 
keurig verzamelbegrip voor stencils, carbonpapier. inktlinten 

er de N.V. Industriële Handel Mij. ,,Senzora" vlh A. I. 
oemaker 8 Zonen, sedert het eind van de vorige eeuw 

rikant van zeep. was- en reinigingsmiddelen, zowel voor 
uishoudelijk als industrieel gebruik. met het accent op zepen 
oor witwasserijen en chemische wasserijen. 

tte in Deventer nog de jongste van de Overijsselse 

chemische industrie. de Vaessen-Schoemaker Chemische 
Industrie N.V. Omstreeks 1954 werd begonnen onder de naam 
van de oprichter: Paui Schoemaker Chemische Industrie, met 
de vervaardiging van hulpstoffen voor de voedings-. vnl. vlees- 
warenindustrie. Dit bedrijf groeide gestadig; verschillende 
produkten werden aan het programma toegevoegd o.a. een 
santal derivaten van amylose en amylopectine. Een geheei 
ander karakter heeft het tweede bedrijf, de Vaessen-Schoe- 
maker Verpakkingsindustrie N.V., eveneens in Deventer ge- 
vestigd. Hier fabriceert men grote containers. tanks. vaten. 
bakken en ander verpakkingsmateriaal uit kunststoffen voor 
industrieel en huishoudeliJk pbruik .  

Hiermede besluiten wij ons overzicht omtrent Overijssel, qua 
oppervlakte de derde provincie in ons land. Het is een gewest 
met hier en daar zeer belangrijke chemische industrie, waar 
ruim 4000 mensen werk vinden. 



Gelderland is onze grootste provincie, bijna 5.000 vierkante 
kilometer oppervlakte. Hiervan bestaat ongeveer Bhderde uit 
rivierklei, de rest grotendeels uit zandgrond. Wat dit met de 
chemische industrie te maken heeft? in directe zin niets. 
indirect des te meer door het voorkomen van zacht water. 
Dit trok bepaalde industrieën aan, zoals papier, pigmenten, 
wassergen en waarschijnirJk nog wei andere ook. Dit is een 
aspect ven deze provincie. Gaan we in onze eigen branche 
wat rondneuzen dan ontdekken we nog lets merkwaardigs. 
nameiuk dat bvna alle chemische kantoorbehoeften zoals 
stanciis. carbonpapier. inkten. stempelkussens, lijm in klein- 
yerpakking en dergeigke in deze provincie vervaardigd 
worden. Gaat u maar na: Talens. Gestetner en Van Biomme- 
stein Powaiky h Apeldoorn, Gimborn rn Zevenaar en Klutman 
In Terborg. Carbonia, Deventer trekken we gemakshalve 
maar even bv het Gelderse, zodat alleen in Amsterdam nog 
een van deze vakbroeders overbluft. Zou dit alles puur 
toeval zun of is er een (wellicht verborgen) verklaring voorî 
WU weten het niet, verband met grondsoorten is nauwelijks 
dankbaar. 

Een tweede aspect, dat, hoewel niet typisch voor de provincie, 
er toch een bepaalde kleur aan geeft of liever aan zal geven, 
is het feit dat deze provincie aantrekkingskracht heeft voor 
grote ondernemingen. De Koninklijke Zout-Ketjen koos 
Arnhem als zetel van het hoofdkantoor, de Koninklijke 
Zwanenberg-Organon deed hetzelfde en na de fusie van 
belde aroeoerinoen zal het hart van dit concern in Arnhem 
gaan kiop6en. De A.K.U. zat al in Arnhem, werd er in 1911 
opgeticht onder de naam Nederlandsche Kunstzijdefabriek. 
A.K.U. is aroot. is zelfs naar omzet gemeten het arootste 
chemischebedr~f in ons land. Onder ömzet wordt hier ver- 
staan de totale verkopen van de Nederlandse bedrijven. DB 
nieuwe Kon. Zout-Oraanon had volaens het fusiebericht in 
1986 een concernomzet van 1.W miijoen gulden. maar welk 
deel hiervan voor rekening van de In Nederland gevestigde 
chemische bedruven komt, werd daarbij niet vermeld. Wan- 
neer KZO tot publikatle van dit gegeven zou overgaan. dan 

zal de image van de Nederlandse chemische industrie ver- 
geleken met die in de ons omringende landen duidelijker 
worden. Wat wil bedoelen is dit: de grote concerns in 
Duitsland.  ranki ijk. ftalie en Engeland publiceren jaarlijks 
omzetcijfers over hun chemische produkten, waardoor men 
zich een beeld kan vormen van de rangorde tussen die 
bedrijven. Tot nu toe was dat in ons land niet mogelijk, 
want alleen A.K.U. en Staatsmijnen geven dergelijke jaar- 
cUfers. Wanneer KZO hiertoe overgaat. wordt de uitdaging 
aan Shell Nederland Chemie om lets naders te zeggen 
wel buzonder groot. Laten wij ze voorlopig elk met zUn 
drie leners in alfabetische volgorde plaatsen: AKU. DSM. 
KZO. SNC. 

Keren we nu terug naar het onderwerp van vandaag. de 
chemische Industrie in Gelderland. Voor de verandering 
trekken we nu eens niet van plaats tot plaats maar zullen 
wij de verschillende branches in de chemische industrie in 
volgorde behandelen. 

Als eerste de chemische kantoorbehoeften. want deze werd 
reeds aangestipt. De Koninklgke Fabrieken Talens 8 Zn.. 
onderdeel van de Sikkens groep (Kon. Zout-Organon) is 
waarschijnlijk het meest bekend om zUn kunstschildersverf, 
pastels. schoolkrijt en dergeliJke. Commercieel gezien spelen 
waarschijnlijk de kantoorbehoeften een grotere rol bij dit 
bijna W jaar oude bedrijf. 

H. van Gimborn N.V. te Zevenaar met grotendeels dezelfde 
produkten dateert van 1855. Tot voor kort bestond er een 
vereniging op dit gebied, maar de onderlinge band was 
blijkbaar niet sterk. want men legde zich zelf te slapen en 
daarmee verviel de aansluiting bij de V.N.C.I., zodat wij de 
bedrijven. op Talens na, eigenlijk niet eens meer kennen. 

Van Blommestein Powalky N.V. (1865) is in Apeldoorn ge- 
vestigd. Een blik op het fabricageprogramma leidt tot de 
conclusie dat het bedrijf een verkleinde editie van Talens is. 
Gestetner N.V. zetelt in Diemen bU Amsterdam. De fabriek 
voor stencils en stencilinkt staat echter in Apeldoorn. De 
Chemische Fabriek vlh Klutman 8 Co. in  erb borg dateert van 
1934. SchrUf-. teken- en stempelinkten worden vervaardigd 
evenals bureaulijmen en stempelkussens. 
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Chemische industrie AKU-Goodrich, Arnhem 

Welgeteld zijn er 10 verfbedrijven in Gelderland, 

ar ouder is de C.V. Lak-. Vernis- en Verffabriek 

letter M staat men elkaar te verdringen. Allereerst 
?:en Verffabriek Macostan in Ede. Ontstaan uit een 

slechts vertragen. nlet stuiten. 

cony Mobil Oil Co. en vandaar de 

en ontstaan uit het schildersambacht. 
bijzonder snel gegaan. In 1933 werd het 

rffabriek te spreken. In l961 komt er een 

prachtig nieuwe fabriek, die vier jaar later alweer verdubbeld 
moest worden. In 1966 kwam bovendien verfcollega Vastalux 
uit Geldermaisen met zijn gehele produktie .,inwonenm. 

Op 30 Juli 1879 werd de firma J. L. H. Smits & Co.. handel 
in iJzewaren en gereedschappen. in Amsterdam opgericht. 
Kort na de oprichting werd een verffabriek aan het bedrijf 
toegevoegd. Deze kwam in 1900 onder aparte leiding en 
werd van Amsterdam naar Velsen verplaatst. Vandaar de 
naam Chemische Fabriek Velsen. In deze verffabriek werden 
de eerste scheepshuidverven in Nederland gefabriceerd. Op 
het elnd van de laatste oorlog werd het gehele complex van 
de Chemische Fabriek Velsen in verband met de verde- 
digingswerken rond IJmuiden op last van de bezetter 
opgeblazen. Als gevolg hiervan beschikte men na de oorlog 
zelfs niet meer over een gebouw. Via het Beheerinstituut 
kreeg men de beschikking over een te Wapenveld bestaande 
verffabriek. die had behoord aan de firma Klinkert. Zo kwam 
Smits dus in Wapenveld terecht. In 1960 ontstond een nauwe 
samenwerking tussen de verffabriek van Smits in Wapenveld 
en Sikkens te Sassenheim, die leidde tot de oprichting van 
Sikkens Smits N.V. In 1962 kwam de aansluiting van de 
Sikkens groep biJ de Kon. Zout-Ketjen. die. zoals bekend in 



1967 een fusie aanging met de Zwanenberg-Organon groep. 
waarbij de Kon. Zout-Organon werd gevormci. 

Volledigheidshalve ZIJ gezegd, dat de Uzerhandel in Amster- 
dam en de in het begin van deze eeuw door Smits overge- 
nomen bitumenfabriek in lutphaas niet bij de fusie met de 
Sikkens groep betrokken zijn. In de wereld van de sclieep- 
vaart en in die der staalconstructies speelt metaalbescher- 
ming de belangrijkste rol. Sikkena Smits is in deze metaal- 
bescherming gespecialiseerd. Als voorbeeld hiervan moge 
gelden een aantai verfsystemen op basis van zink-compoiinds, 
die de iaatste tijd door het bedrijf zijn ontwikkeld. Een 
andere speciaiiteit vormen de verven voor wegbebakening 
en -markering. 

Een nieuwe loot aan de Sikkens-stam is Sikkens Wapsn N.V., 
eveneens in Wapenveld. Dit bedrijf heeft zich geworpen op 
de produktie van kunststoffen voor de bouw. Twee-compo- 
"enten-materialen, die hier vervaardigd worden, ri jn bestemd 
voor betonbescherming en -reparatie, ondersabeling. vaeg- 
afdichting en slijtlagen. 

Verfafsluiter is de N.V. Veliivine VerNabrlek te Nunspeet. In 
1895 werd het bedrijf opgericht door F. A. Molijn een uit- 
getreden firmant van de gelijknamige Rotterdamse verffabriek. 
Hij was op sociaal gebied zeer vooruitstrevend en trad in 
liet voetspoor van Van Marken door zijn arbeiders deeige- 
rechtigd in de winst te maken. Met Nunspeet bestaan bij- 
zondere banden, onder meer veroorzaakt door het feit, dat 
de Veiuvine 17 jaar lang het plaatsje van elektriciteit heeft 
voorzien. 
Drie jaar geleden kwam de onderneming in handen van 
British Paint Holdings Ltd. en in datzelfde jaar, 1965. werd 
British Paint weer overgenomen door de American Celanese. 
Met de aankondiging van uitbreiding en reorganisatie van 
het praduktieprogramma kwam Veiuvine kort geleden in liet 
nieuws. 

Laten we na al dit IMeurig gedoe nu eens gaan kijken naar 
een geheel andere tak van scheiùundige nijverheid, zoals 
onze zuiderburen plegen te zeggen: de genees- en verband- 
middelenindustrie. Het echte maken van geneesmiddelen ge- 
beurt alleen in Apeldoorn en wel bij de Verenigde Pharma- 
ceiitische Fabrieken N.V. Bij het publiek is V.P.F. beter be- 
kend als de Zwitsalfabiiek, waarbij men dan meestal niet 
weet, dat hiermede eigenlijk slechts een deel van het bedrljf 
wordt aangemerkt. Onder het merk Zwitsal worden populair- 
farmaceutische en cosmetische produkten gefabriceerd, 
zoals baby- en huidverzorgingsmiddelen, toiletartikelen en 
dergelijke. De extractie en synthese van alkaloïden, vooral 
opiumalkaloiden behoort ook tot het terrein van de Ver. 
Pharmaceutische Fabrieken en op het terrein van de nar- 
cotica, zoals morfine. neemt de V.P.F. zelfs een unieke piaats 
in ons land in. Tol 1962 werden deze narcotica ook ver- 
vaardigd door de Nederlandse Cocainefabriek in Amsterdam. 
maar in dat jaar kwam deze onderneming in handen van de 
Kon. Zwanenberg Organon. Toen in 1964 de V.P.F.. die op 
dat moment 44 jaar bestand, ook door de K.Z.O. werd over- 
genomen was het logisch, dat men beide bedrijven ging 
samenvoegen. Apeldoorn kwam als meest gunstige vesti- 
gingsplaats uit de bus en zo ging de oude Ned. Cocaïne- 
fabriek begin 1965 over naar Apeldoorn. 
Na de overname van Noury & Van der Lande door de Ko- 
ninklijke Zwanenberg-Organon besluit men eind 1965 het 
produktie-apparaat van Nourypharma van Deventer naar de 
VPF te Apeldoorn over te brengen, zodat de gehele KZO 

Koninkluke Dobbelman. Nijmegen. Sproeidroogtoren 



Mazzoni drooginstallatie en de allernieuwste verpakkings- 

rocades-Stheeman 8 Phar- 
grootste. Men kan erover BU de fabricage van synthetische wasmiddelen vindt men 
t de chemische sector be- tegenwoordig maar weinig bedrijven die hun eigen grond- 
gebed zonder end en dus stoffen vervaardigen. De KoninklUke Dobbelman is daarvan 
waarover geen menings- een voorbeeld. Sulfoneren o.a. van alkylaiylverbindingen doet 

men zelf en de fabricage van synthetische wasmiddelen gaat 



veid. Hier is gevestigd de Aerosol 
Voor het afvullen van spuitbussen 
te Hilversum opgericht en in I C  
gebracht. Eind 1965 werd de Aeri 
door de Koninklgke Zwanenbei 
waardoor een aantal activiteiten v 
naar Barneveld konden worden 
vorm, d.w.z. in spuitbussen word 
produkten verkocht, die rechtst1 
geleverd kunncn worden. Voorbee 
haarlak en tandpasta. verder v l  
middelen, tenslotte ook farmaceul 
stoffen en zelfs levensmiddelen. 

Nog steeds wordt op kleine Sc 
vervaardigd door de Ned. Industri 
een bedrbf, dat in 1932 in Schied, 
gaan we nu van Barneveld naar 
maar, aiieen omdat in 1922 aldaat 
toen nog N.V. Nederiandsche 
werd geopend. en ook omdat er 
geheten tentielververijhulpmiddeie 

Zuidwestelijk steken we eerst d 
Linge over. Een geschikt punt hier 
een dochteronderneming van de 
naam Amercoat-Europa zich toele 
zuurvaste en speciaie anticorrosil 

Vervolgens kruisen we ook nog dl 
ons in de Bommelerwaard waar 
's-Hertogenbosch het plaatsje An 
U het nog niet wist. hier wordt Al! 

verder continu: sproeitorens met stofvrij intern transport. 
airlift verbonden met de sulfoneerinstallatie en dat tezamen 
met de automatische perboraat doseerders zorgen ervoor 
dat 300 pakken per minuut de fabriek verlaten. Tandpasta en 
huidverzorgingsmiddelen vullen dikwijls het programma van 
een zeepfabriek aan, zo ook hier in Nijmegen. 

In Apeldoorn hebben we nog de N.V. Zeepfabrieken vih De 
Haas & Van Brero. in Heerde de N V .  Zeepfabriek De Klok 
en in Harderwgk Zeepfabriek Fleurke. Haas & Van Brero 
heeft zich gespecialiseerd in verpakte wasmiddelen, niet 
alleen onder eigen naam en merk, maar ook voor derden. 
De Klok opgericht in 1902 fabriceert hoofdzakelijk zeep- 
poeders, conventioneel zowel als synthetisch, terwijl Fleurke 
naast zeep- en waspoeders als enige in dit gewest nog 
zachte zeep maakt. 

Industriële reinigingsmiddelen worden door Turco Chemische 
Producten N.V. te Ede en door Magnus Chemische Maat- 
schappy Nederland N.V. te Ermelo vervaardigd. In 1936 werd 
Turco te Rotterdam opgericht, in de jaren vljftig verhuisde 
men naar het huidige pand op de Veiuwe. Een en ander in 
tegenstelling tot Magnus. Dit bedrgf werd in 1958 te Rot- 
terdam opaerlcht, maar alleen de fabricaae aeschiedt nu te 
Ermelo. Het kantoor bleef in de  aass sta;. Beide bedrijven, 
Turco en Magnus, vertonen in hun produktieprogramma grote 
overeenkomst. Industriële reiniainasmiddelen moeten ru im " "  
worden opgevat. Ontkolings- en ontroestingsmiddelen be- 
horen net zo goed daartoe als anti-corrosiemiddelen. 

De volgende groep wordt gevormd door de fabrikanten van 
lijmen en daarmee verwante produkten. Vogels van uiteen- 
lopende pluimage dienen zich aan. In de eerste plaats 
Struyck N V .  te Zutphen. Struyck Sr. was omstreeks de 
eeuwwisseling werkzaam in de papierbranche en een van zgn 
zoons merkte op dat er destgds geen goede gebruiksklare 
lijmen in de handel waren. De papierverwerkende industrie 
maakte de Igm meestal zelf en zonder conserveermiddel 
gingen deze lijmen vlug tot bederf over. Struyck Sr. begon in 
1901 met zelf geprepareerde tarwestijfsel. Dit bleek een schot 
in de roos te zijn. Al spoedig werden dextrine- en caseine- 
lijmen aan het programma toegevoegd, de ieatste pas, toen 
gedurende de oorlog 1914-'l8 grondstoffen schaars werden 
en men wel op het verwerken van caseïne moest overgaan. 
De lgmfabricage bij Struyck volgde de technologische ontwik- 
kelingen op de voet en zo zien we na de laatste oorlog een 
snelle uitbreiding met een aantai synthetische lijmen, waar- 
onder ureumlijmen, polyvinylacetaatlijmen en epoxylgmen om 
slechts de voornaamste te noemen. In de zestiger jaren treft 
Struyck know how overeenkomsten met de Engelse Revertex 
en British Industrial Plastics, terwgl eind 1962 het bedrijf 
wordt opgenomen in de Sikkens groep van het K.Z.K. con- 
cern. 

Nu we toch in Zutphen zijn, mogen we toch wel even memo- 
reren dat in 1889 Leopold Schwarz en Jos Polak )zn. hier 
voor het eerst essences samenstelden. met andere woorden 
de geboorte van Polak & Schwarz vond in Zutphen plaats. 
Deze zelfde los Polak lzn. trad in 1914 uit de combinatie 
(die toen echter ai naar Zaandam was overgebracht) en 
stichtte Polak's Frutal Works te Amersfoort, waarover straks 
bil de beschrgving van de provincie Utrecht meer. 

Maar terug naar de iijrnen. In Vuren. niet ver van Gorkum 
treffen we de Chemische Fabriek Wed. P. Smits & Zoon N.V. 
Dit bedrijf, dat zijn bestaan vindt in het verwerken van 
beenderen werd in 1872 in Utrecht opgericht. Het eigenlijke 
doel was niet het verwerken van beenderen. maar de fabri- 

De pigment-slurrie wordt in filterpersen onder druk van 
overtollig water ontdaan en gewassen. Interieur bu Remmert 
Holland In Apeldoorn. 

cage van beenzwart ten behoeve 
Een Franse vinding op het gebied 
suikersappen lag hieraan ten grom 
zo niet de allereerste fabriek van 
vorm was die in Utrecht. Het bgproc 
gemakkeiijke afzet o.a. in de zeel 
volge van een crisis in de suikeri 
beenzwart terugliep, werd in 1888 
zodat men toen ook beenderlijm g 
de stad Utrecht uitbreidde kwamei 
hinderlijke geuren, die de fabriek z< 
veel voeten in de aarde gehad VOO 

in Vuren een geschikte plaats vond 
bouwen. Eind 1965 werd deze in gi 

In Winterswijk, juist in een ander, 
vincie heeft de Wed. Smits nog eer 
N.V. DierlUke Afval Verwerking. Een 
nisch vet en diermeel als produl<ten. 

Harslijm wordt in Apeldoorn gema 
Harslijm wordt ook wel harszeep 
omdat de eerste fabricagegang bes 
colofonium met soda of loog. De 
wordt in de papierindustrie gebruik1 
aan de papiermassa in de hollander 
dat kleine poriën in het papier wc 
fgne harsdeeltjes. 
Tegenwoordig wordt de colofoniun 
ficeerd alvorens men gaat verzepen. 
meestal maar gedeeltelgk, waarna di 
gemodificeerde colofonium gedisper 
wijze verkregen dispersies vinden 
toepassing in de papierindustrie. 
Engelse Bewoid concern, onder < 
Bewoid Maatschappg N.V., een har 
gevestigd. In 1965 werd dit Bewo~ 
door de Amerikaanse Tenneco Che 
had reeds een dochterondernemin: 
Transicol gevestigd in Rotterdam n 
truidenberg. Op deze wijze werde 
doorn en Geertruidenberg om het e 
broer en zus. Bij de voor de han 
werd de gehele harslijmproduktie 
treerd. 

Een geheel ander gebied bestrijkt c 
mische Prodvkten Saba (1935) te D 
passing in de rubber- en kunststofv 
men bedenkt dat vrijwei elk type rul 
stof een ander Iijmtype vereist dan 
timent begrijpelijk. Een drietai kleir 
in Gelderland nog opgespoord. WE 

Fa. H. B. de Haan (1926) in Apeldoo 



eellgmen heeft toegelegd. U 

i t  deed de Haan ook. 

et de drukinktindustrie in ons 
steld. Fabrieken genoeg dat we 

herinnert 
houdbaar 

zich hoe Struyck 
gemaakt worden. 

land is hei 
I. maar de 

I maar vreemd ge- 
grootste hoeveel- 

heden drukinkt worden voor eigen gebruik :geproduceerd. 
Als voorbeeld hiervan gelden de uitgeveruen:van dames- 
bladen. Verder lopen de ,drukinktfabrikanten met een grote 
boog om Fle chemische industrie heen. e:n soort struisvogel- 
politiek want evenals overal elders wordt deze branche nu 
eenmaal tot de chemische industrie gerekend en dat etiket 
is was- en lichtecht. 
In Gelderland zijn er drie. waarvan de oudste in Arnliem 
zetelt en verder nog een in Varsseveld en een in Twello. 
Namen zegt U? Hier zon ze: N.V. Drukinkt- en verffabriek 
Arnhemia (1.919). N.V. Drukinktfabrieken Falck-Roussel(1930) 
in Varsseveld en Drukinktfabriek ,.Tweiio" (1962) in de geiijk- 

De laatste groep is die der bestrudingsmiddelen of zoals 
deze produkten ook wel genoemd worden. pesticiden. In- 
sectenbestrijdingsmiddelen. schimmel- en onkruidbestrijdings- 
middelen vervaardigt Verdugt's Industrie en Handeisonder- 
neming N.V. in Tiel. maar niet alleen pesticiden ook che- 
mische produkten zoals azunzure- en propionzure zouten 
staan op het produktieprogramma. In 1890 werd Verdugt op- 
gericht als handelsfirma. Tijdens de eerste wereldoorlog in 
1916 betrad men het industriole pad met de opening v8n een 
glasfabriek in Tiel voor de vervaardiging van glazen mand- 
flessen d.w.z. glasballons met daaromheen ter bescherming 
een mand van gevlochten wilgentenen,.De vestigingsplaats 
Tiel werd voornameluk bepaald door de ruime mate waarin 
het teenhout aldaar beschikbaar was. 
In de dertiger jaren begon men aan de fabricage van che- 
mische produkten zoals zachte zeep. kristalsoda en ook de 
eerste bestriJdingsmiddelen (vruchtboomcarbolineum en der- 

van pesticiden zodanige vorm had aangenomen dat de fabri- 
cage van zeep- en kristalsoda daarvoor moesten wuken. In 
1960 werden de kantoren, tot dan toe in Den Haag gevestigd. 
naar Tiel overgebracht. Sedert 1962 maakt Verdugt deel uit 
van het Internatio concern. 

Pesticiden worden ook in Elst en in Voorthuizen vervaardigd. 
onze koers ligt echter oosteluker waardoor we in Doesburg 
terechtkomen. Hier is de fabricage-afdeling van Ligtermoet 
Chemie N.V. gevestigd. Een fabriekspand dat na de laatste 
oorlog een aantal jaren door de Utrechtsche Asphaltfabriek 
werd gebruikt voor de vervaardiging van tricresyifosfaat en 
dinitro-ortho-cresol (DNOC) kwam na de fusie van de UAF 
met het Teerbedruf Uithoorn (januari 1952) leeg te staan. 
Ligtermoet Chemie wist hier beslag op te leggen en fabri- 
ceert hier nu een reeks carbamaten zoals het zinkethyleen- 

ve zij hier nog vermeld dat Ligtermoet Chemie eind vorig 
r werd overgenomen door de Ciba. 

dat hier in 1926 de eerste Nederlandse kunststof op indus- 
tri(ile:schaal geproduceerd werd. Het gaat hier om kunst- 
hoorn, waarvan door De Struisvogel in 's-Heerenberg de fa- 
bricage uit caselne en formaldehyde in dat jaar begonnen 
werd. In het begin van de vuftiger jaren staakte men de 
produktie. 

Eenmaal in de  buurt van Montferland kost het verbazend veel 
moeite om ,door te reizen. De streek is hier zo aantrekkelijk 
dat een kleine rustpauze voor de hand ligt. Uitgerust en wel 
gaan we na een oaar dagen met frisse moed aan de laatste 
etappe beginnen. 

Over ~oesburg terug, passeren daar de Ilssei, waarna A.pel- 
doorn het yolgende doel is. In Dieren ontdekken we weer een 
luchtscheidingsinstallatie van Hoek's Machine- en Zuurstof- 
fabriek en in Loenen passeren we de fabriek voor bloedal- 
mine en bloedplasma van :Haarimex N.V. Runderbloed uit 
slachterijen is de grondstof hiervoor. 

l rum men aan de IJssel hadden we al rechts laten 'liggen. 
het geweten knaagt echter nog bijtijds. Hier is Cedro Vruch- 
tenprodukten N.V. gevestigd. die. essences en aroma's voor 
de levensmiddelenindustrie evenals vruchtensappen ver- 
vaardigt. 

Lanas het A~eldoorns kanaal naderen we nu de aelilknamiae 
stad. Voor het zover is. komen we eerst biJ de pigmentfabriek 
Remmert-Holland N.V. Het bedrijf werd in 1913 opgericht 
door Dr. E. W. Remmert. een chemicus van ~roningse af- 
komst. In 1916 al wordt er een N.V. van gemaakt onder de 
naam Veristoffenfabriek Holland vlh Dr. Remmert & Co. De 
keuze van Apeldoorn als vestigingsplaats werd voornamelijk 
bepaald door de eis dat pigmentfabrieken over veel zacht 
water moeten beschikken. Dit is ook de reden waarom men 
in het westen van ons land geen fabrieken van zg. bonte 
kleuren als zinkgeel, chromaatgeel (= loodchromaat), Berlgns 
blauw etc. aantreft. Er is er zelfs maar éBn boven de grote 
rivieren en dat is deze fabriek in Apeldoorn; de andere liggen 
in de provincie Limburg. Over de ontwikkeling van Remmert 
valt verder weinig te zeggen. Pas na de laatste oorlog vindt 
een aantal vermeldenswaardige gebeurtenissen plaats. Op 
verzoek van de Overheid bouwde men een methylchloride- 
fabriek (Chemische Industrie De Adelaar). Er was nl. groot 
gebrek aan dit koelmiddel. In 1949 verdween deze ,,gas- 
fabriek". die helemaal niets met pigmenten te maken had van 
het terrein om elders in Apeldoorn een ..uniek" chemisch 
bestaan te aaan leiden. Eind 1951 wordt met de Amerikaanse 
Reichhold een licentie-overeenkomst aangegaan en in 1956 
wordt het bedrijf opgenomen In het Sikkens-concern. Begin 
1965 wordt ~emm&-~olland overgenomen door Billiton en 
dat paste beter, want de Chemische Fabriek Dr. Haagen in 
Roermond was ook al in de Billiton groep opgenomen en nu 
kon men gaan rationaliseren. De gehele pigmentproduktie 
werd nu in Apeldoorn geconcentreerd. terwijl Remmert- 
Holland de vervaardiging van metaalstearaten aan Roermond 
overlaat. Het produktieprogramma vermeldt nu anorganische 
en organische pigmenten en pigmentdispersies. Onder pig- 
mentdispersies vallen pasta's, zowel als chips: nitrocellulose-. 
polyamide- en polyvinylchipa. BU de anorganische pigmenten 
verdienen de cadmium- en corrosiewerende pigmenten apart 
vermelding. Begin van dit Jaar droeg Billiton een deel van 
haar bezit in Remmert Holland over aan de Farbenfabriken 
G. Siegle und Co.. een vooraanstaande Duitse pigment- 
industrie. 

Even verder richting stad bevindt 2:ch de van het terrein van 
de Verfstoffenfabrrek HoAand verdreven Adelaar. thans Unie- 
chemie geheten. uitvloeisel van een zekere autarkische ge- 
dachte bij de naoorlogse autoriteiten. Oorspronkelijk werd 
alleen methyichioride. later ook dichloordifluormethaan ver- 
vaardigd. 

Van Apeldoorn steken we dwars de Veluwe over naar Barne- 



I veld. Hier is gevestigd de Aerosol Maatschappo Holland N.V. Gebr. Van Mourik LaMabrieken in Deil. In het begin van 
Voor het afvullen van spuitbussen werd dit bedrijfeind 1959 de dertiger jaren een schildersbedrij'f, thans een moderne 
te Hilversum opgericht en in 1961 naar Barneveld over- fabriek. 
gebracht. Eind 1965 werd de Aerosol Maatschappij Holland 
door de Koninkliike Zwanenberb-Oraanon overaenomen. - - - 
waardoor een aantal activiteiten van Orgachemia van Boxtel 
naar Barneveld konden worden overgebracht. in aerosol- 
vorm. d.w.z. in spuitbussen worden vruwel alle chemische 
produkten verkocht. die rechtstreeks aan de consument 
geleverd kunnen worden. Voorbeelden zijn o.a. scheercreme, 
haarlak en tandpasta. verder verf, reinigings- en poets- 
middelen, tenslotte ook farmaceutische produkten. verband- 
stoffen en zelfs levensmiddelen. 

gesteld. In het land vanMaas en Waal komt men nooit, tenzu 
men er iets mee te maken heeft. Is men met een onder- 
zoekende geest behept en hebben plaatsjes als Puiflijk. 
Altforst en Appeltern geen geheimen meer voor u. dan kan 
men in Dreumel op zoek gaan naar chemische industrie. Hier 
is slnds een jaar of zeven gevestigd Swarfega Chemische 
Industrie N.V. dochter van de Engelse onderneming Deb Che- 
mical Proorietaries. Vervaardiad worden reiniainas-. ont- - - - 

Nog steeds wordt op kleine schaal in Barneveld zinkwit smettings- en ontvettingsmiddelen. alles volgens Brits recept. 
vervaardigd door de Ned. Industrie voor Metaalchemie N.V., 
een bedrof. dat in 1932 in Schiedam werd opgericht. Verder 
gaan we nu van Barneveld naar Ede. Een kort oponthoud 
maar, alleen omdat in 1922 aldaar een tweede AKU fabriek. 
toen nog N.V. Nederlandsche Kunstzodefabriek geheten. 
werd geopend, en ook omdat er een klein bedrijf. Tanatex 
geheten textielverver~hulpmiddelen vervaardigt. 

Zuidwestelok steken we eerst de Nederrijn en daarna de 

Oostwaarts gaande arriveren we in Numegen. waar de Mij'. 
v w r  Industriële Ondernemingen Gebr. Van Swaay enkele 
onderneminaen [Garantor en Chemische Fabriek Katendrecht) 
heeft gevesGgd die zich bezig houden met houtconservering; 
onder andere worden hier houtsoorten onder druk geimpreg- 
neerd om zodoende beter bestand te zgn tegen rotting en 
dergelijke. Sedert begin 19ûû behoren deze bedrijven tot 
het Internatio concern. 

Linge over.Een geschikt punt hiervoor is  eid der mals en waar De Kunstrodespinnero N,V, werd in tgza door een 
een dochteronderneming van de Unie Onder de aantal Twentenaren gesticht. Direct na de inbedrijfstelling 
naam Amercoat-Europa zich toelegt OP het aanbrengen van (1929) brak de crisis uit. werden echter over. 
zuurvaste en speciale anticorrosie-lagen. wonnen, evenals die van de tweede wereldoorlog. Het pro- 
Vervolgens kruisen we ook nog de Waal en dan bevinden we duktieprogramma werd uitgebreid met CMC (carboxymethyl- 
ons in de Bommelemaard waar op ca. 10 km. afstand van cellulose), viscosekrimpcapsules, polyetheen-monofil en 
's-Hertogenbosch het plaatsje Ammerzoden ligt. Voor zover acrylonitrilvezels. Of het bedruf de moellukheden van de 
U het nog niet wist. hier wordt Alabastine of Polyfilla samen- laatste tod, vooral veroorzaakt door de teruggang in de 



textielindustrie te boven komt, ligt nog in de schoot der 
toekomst verborgen. 

We eindigen ons Gelders opstel in Arnhem. Dat de holding 
van de nieuwe Koninklgke Zout Organon N.V. er gevestigd is 
noemden we al, ook dat er drukinkt en wat farmaceutische 
pradukten gefabriceerd worden werd gememoreerd. Blijven 
over AKU en Billiton, die we dan maar in alfabetische volg- 
orde zulien nemen. In 1889 komt de Fransman De Chardonnet 
op de Parijse wereldtentoonstelling met de eerste kunstzijde. 
een jaar of elf later vindt reeds produktie op industriële 
schaal plaats. en weer elf iaar later wordt ook in ons land 
met de vervaardiging van kunstzijde begonnen. De N V .  
Nederlandsche Kunstzjdefabriek werd in 1911 te Arnhem 
opgericht. De aanduiding met de beginletters NK bracht al 
spoedig het merk Enka tot leven. Weer elf jaar later wordt 
een tweede fabriek in Ede opgericht en in 1928 verkreeg de 
AKU een meerderheidsbelang b j  de in 1919 reeds gestichte 
Hollandsche Kunstzijde Industrie te Breda. Van 1929 dateert 
de naam Algemene Kunstzgde Unie N.V., toen een belangen- 
gemeenschap niet de Vereinigte Glanzstoff-Fabriken A.G. tot 
stand kwam. Tot aan de laatste oorlog werden alleen rayon- 
garens gefabriceerd. Rayonvezel wordt sinds 1943 in ons land 
vervaardigd en wel in de fabriek Kleefse Waard. waarvan de 
bouw in 1942 begon. Na de wederopbouwperiode (40% der 
produktiecapaciteit was verwoest) zien we niet alleen een 
sterke uitbreiding van de bestaande produktie maar boven- 
dien een diversificatie-drang, waardoor de produktie van vis- 
cosesponsen (sinds 1947, Ede) en die van carboxymethyl- 
cellulose (sinds 1948, Kleefse Waard) een grote vlucht kon- 
den nemen. In 1952 begon men met de produktie van stro- 
cellulose nadat daartoe al in 1941 de N.V. Maatschappij tot 
Stroveredeling ,.SoveM was opgericht. De mogelijkheden van 
de strocellulosefabricage zijn echter beperkt. De kostprijs 
wordt bepaald door de stroprijs en de verkoopprijs door de 
prijs van de Scandinaafse houtceliulose. Het vorig jaar be- 
sloot men de strocelluloseproduktie stop te zetten; 15 jaar 
heeft deze fabriek dus gedraaid. In 1950 begon de AKU met 
nylongarens en -vezels te maken, v j f  jaar later gevolgd door 
polyestergarens en -vezels. Met nylon in korrelvorm (onder 
de toepasselijke naam Akulon) deed men een stap op het 
terrein van de kunststoffen (1950) en het zou bij deze stap niet 
blijven. In 1957 werd in Breda de cellofaanfabriek in gebruik 
genomen en in 1959 opende de Chemische Industrie AKU- 
Goodrich (Ciago) in Arnhem (wederom Kleefse Waard) haar 
poorten. De vraag naar speciale soorten synthetische rubber 

die CIAGO maakt bleek zo groot dat reeds in 1960 besloten 
werd tot een aanmerkelijke uitbreiding. De synthetische- 
rubbersoorten en -latices die in Arnhem worden vervaardigd 
moeten vooral niet verward worden met het massaprodukt 
synthetische rubber dat voornameljk voor autobanden en 
dergeljke wordt gebruikt. CIAGO maakt een grote verschei- 
denheid van typen die eik weer andere eigenschappen 
hebben en daardoor voor een groot aantal uiteenlopende 
toepassingen in aanmerking komen. AKU's dochter N V .  Pe- 
trochemie, die in Delfzjl dimethyltereftalaat vervaardigt. be- 
spraken we reeds in het opstel over de provincie Groningen. 

De jongste loot aan de AKU stam is de Polychemie AKU-GE, 
een joint-venture samen met General Electric die een fabriek 
voor de vervaardiging van poiyfenyleenoxide (PPO) in voor.. 
bereiding heeft. Dit alles was met wat goede wil onder de 
A te rangschikken. De B van Billiton zal het Gelders verhaal 
nu gaan besluiten, want de rest van het alfabet hebben we 
al gehad. 

In april 1929 begon men in Arnhem tinertsen uit Bolivia te 
smelten. De N.V. Hollandsche Metallurgische Bedrijven werd 
in 1928 daarvoor speciaal opgericht. Een jaar of vijf later 
werden ook de ertsen uit Billiton en Banka te Arnhem ver- 
werkt. Reeds voor de oorlog begon men met de verwerking 
van zg. mengertsen, waaruit calciumwolframaat en wolfram- 
zuur werd bereid. Naast metallurgie deed daarmee ook de 
chemie intrede in het bedrvf. Gedurende de oorlog nam men 
o.a. de bereiding van calciumarsenaat als bestrijdingsmiddel 
ter hand, terwijl tevens allerlei lood- en tinalliages werden 
gefabriceerd. Ook hier grote verwoestingen in het laatste 
ooriogsjaar, waardoor pas in 1946 de zaak weer op gang 
kwam. Een betrekkelijk recente ontwikkeling is de verwerking 
van bismuthhoudende materialen tot bismuth, waarmee Arn- 
hem een belanariike plaats in de wereldproduktie van dit . . 
meran -weml haast ue reeos genormoe iroointei  .i?ru?li 
t1  tlos oon van.ia .n?. .r  an aiii,ruo .inii,ct.,.an,ic i a ,  oefa- 
briceerd, evenals tindichloride en tintetrachioride. En passant 
vermelden w j  dat de naam thans luidt: Hollandse Metallur- 
gische Industrie Biiliton, hetgeen in de afkorting eén letter 
scheelt (HMIB). 

In 1963 werd door Billiton voor de produktie van zeer zuivere 
metalen in Arnhem een joint venture met Kawecki Chemical 
Corp. opgericht onder de naam Kawecki Billiton Metaal In- 
dustrie. O.a. legt men zich toe op de vervaardiging van 
tantaal, niobium, borium, caesium en germanium. 



Groeperingen en alfabetische kunstgrepen hebben we toe- 
genast om de aelderse chemische industrie aan u te Dre- 
Senteren. ~eer1;nd.s kleinste gewest dat nu aan de beurt is. 
behandelen we alfabetisch per plaats. Grote sprongen zijn 
daarvoor niet nodig. de oppervlakte is net 1300 km' en de 
afstand van Mijdrecht naar de Grebbeberg is nog gB6n 60 km. 
Waarom deze berg genoemd, er Is toch geen chemische 
industrie zult u zeggen en dat is luist, hoewel Rhenen er 
vlak bij ligt en daar brengen we straks een kort bezoek. 

Als gevolg van de centrale ligging van deze provincie zou 
men hier flinke industriële activiteit verwachten en die is er 
ook. meer nlet spectaculair. Vraag de gemiddelde Neder- 
lander of hij BBn chemische fabriek in de provincie Utrecht 
kan noemen en tien tegen een dat er niets uit komt. En 
toch zijn er klein en groot bij elkaar zo'n 45 gevestigd. die 
aan 5300 man werk geven. Hoe komt dat nu? Eigen schuld 
van de industrie zal men geneigd zijn te zeggen; men timmert 
niet, genoeg aan de weg, men schvwt publiciteit, men is 
bevreesd dat de concurrent te veel aan de weet komt. Ja. 
la dat ze1 dan wel, maar speelt hier ook niet een mentaliteits- 
kwestie doorheen; heeft de gemiddelde Nederlander thans 
nlet wat weinig gevoel voor chauvinisme om het maar eens 
v~0~11chtig te zeggen. Zelfs voor het nationale voetbalelfial 
loopt hij niet meer warm. Een gezond nationalisme wordt 
straks misschien wel voor misdadig uitgekreten door de 
zgn. progressieven. In dit licht gezien kan het geen kwaad 
als de chemische industrie. en dat geldt eigenlijk voor de 
gehele Nederlandse industrie, wat meer aan de weg timmert 
en dan bedoelen we dat in letterlvke zin. Vaak gebeurt het 

ons. dat we ergens langs een fabriek rijden en dat niet op 
duidelijke wijze aangegeven wordt wat voor soort industrie 
daar gevestigd is, ja soms kost het zelfs moeite om de naam 
te ontdekken. Het lijkt dan wel of men ergens bang voor is 
of dat men zich schaamt. 

Maar genoeg nu over dit onderwerp, we gaan snel eens een 
kijkje nemen in Amersfoort. ..Echtu chemische fabrieken zijn 
er drie. Met echt chemisch bedoelen we natuurluk bedrijven 
die produkten maken. verkregen door chemische cmzet- 
tingen. 

De oudste is de N.V. Chemische Industrie van Hasselt op- 
gericht omstreeks 1860, verder de N.V. Nederlandse Kleurstof 
Industrie van 1879 en tenslotte Polak's Frutal Works N.V. van 
1914. 

Chemische Industrie Van Hasselt heeft zich van de op- 
richting af bezig gehouden met de fabricage van hulpstoífen 
voor de zuivelindustrie: kaasstremsel, vervaardigd door ex- 
tractie van lebmagen van kalveren, was en is nog steeds 
een belangriJk produkt. Daarnaast boter- en kaaskleursel 
door extractie van annattozaden. Dit annattokleursel wordt 
heden ten dage nog In fllnke hoeveelheden gebruikt. vooral 
ook omdat de synthetisch organische kleurstoffen voor voe- 
dingsmiddelen zoveel mogelijk vermeden worden als men 

Johnson Europlant. De "boemerang" herbergt de admini- 
stratie. daarachter f@kQeh% ! . .. . ~-,. ...- .u,7n.%, 
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daarvoor natuurlijke kleurstoffen in de plaats kan stellen. foort uit als plaats waar de zetel gevestigd zou worden. De 

l Van Hasselt fabriceerde naast annattokleursel ook een ligging in het centrum van het land zal bu dit besluit een 
aantal synthetisch organische kleurstoffen en daar begint belangruke rol hebben gespeeld. 
dan de ,,echtes chemische fabricage. 
Men ging verder want na de dood van de heer van Hasselt in 
1947 toen het bedrijf door Chefaro (thans KZO concern) werd 
overgenomen. ging men zich toeleggen op de synthese van 
fungiciden en rubbe~versneliers. Een hele reeks van thiu- 
ramdisulfiden en carbamaten verscheen op het produktie- 
programma. 
In 1956 werd de verffabriek .,lndustrian te Htiversum over- 
genomen en naar Amersfoort overgebracht. Voor men goed 
en wei aan produktie toe was, viel het besluit de gehele 
verffabricage bij de inmiddels door Chefaro overgenomen 
Ludwig Leven en Sormanni te Rotterdam onder te brengen. 

De N,V. Nederlandse Kleurstofindustrie werd in 1879 door 
een vijftal Duitse chemici opgericht. Zij wilden aan de in- 
dustri8le ontwikkeling van de anilinekleurstoffen hun deel 
bijdragen. in 1905 kwam het bedrijf in Nederlandse handen. 
Het zou echter tot na de tweede wereldoorlog duren, voordat 
de fabricage van kleurstoffen aktief ter hand werd genomen. 
Het bedrijf specialiseert zich op het gebied van ievens- 
middeienkieurstoffen, die aan de hoogste warenweteisen 
voldoen. 

Verder vervaardigt men een serie olie-oplosbare kleurstoffen. 
flexo drukinkten en diepdrukinkten voor de papierver- 
werkende industrie, die tussen haakjes ook kunststoffoliën 
verwerkt. waarvoor bovengenoemde drukinkten bijzonder ge- 
schikt zUn. Vorig jaar werd een belangrgke fabrleksuit- 
breiding in gebruik genomen. 

De Nederlandse Kleurstofindustrie heeit nog een dochter. 
die in 1961 werd opgericht samen met het Engelse bedrijf 
Williams (Hounslow) Ltd. Deze Williams Nedklind Amersfoort 
N.V. heeft als doel krachten te bundelen b0 de fabricage en 
verkoop van levensmiddeienkleurstoffen in de E.E.G. Door 
goede samenwerking op chemisch. technisch en marketing 
terrein wist dit bedrijf zich snel een goede marktpositie te 
veroveren. 

Wanneer we nu noemen de in 1915 opgefichte N.V. Maat- 
schappij voor Wasverwerking (Erdalfebriek) in Bén adem met 
de daarbijbehorende dochtervennootschappen als Amstel 
(1919), Valma (1926). Tana (1930) en Prodenta (1935), die 
zich toeleggen op het vervaardigen van poets- en onder- 
houdsmiddelen. auto-onderhoudsmiddelen en cosmetica. dan 
hebben we hier een typisch voorbeeld van een onderneming 
waarbg chemische reacties vrijwel geen rol spelen. Wel zijn 
er chemici in dienst voor produktcontrâle. in de fabriek, op 
het laboratorium en wellicht nog o p  andere plaatsen en 
overal ter wereld worden fabrieken, die dit soort produkten 
maken tot de chemische industrie gerekend, maar in een 
enge bedrenzing. waarbii een chemische reactie als kriterium 
geidt. horen zf niet thiis. De Amerikanen hebben er een 
aparte groep voor. de ..chemical specialties manutacturers" 
die en-bloc deel uit maken van de chemische industrie. 
Geboorteplaats van de Erdalfabriek is Amsterdam. In 1928 
kwam een fusie tot stand met de Nederiandsche Fabriek van 
Wasproducten ..De Amstel" (dit bedriif was door de heer 
~ o l t e r s  Sr. opgericht in 1919) en dez&onderneming werd in 
1936 naar Amersfoort overgebracht. Sindsdien werden in 
binnen- en buitenland verschillende dochtermaatschappiien 
opgericht. 

We blijven nog steeds in Amersfoort. Tot voor kort was hier 
de fabriek van T. P. Viruly & Co's Stoomzeepziederij .,De 
Hamer" N.V. gevestigd. Het kantoor van deze tot de Unilever 
Groep behorende onderneming was tot medio 1967 te Gouda, 
waar Virulv werd o~aericht. Van 1952 tot '53 werd de fabri- 
cage geleidelijk na; de Wascholinefabriek in Amersfoort 
overgebracht en in 1967 werd het bedrijf van Viruly volledig 

met de Zachte Zeepfabrieken  aa aars sen" in de 
geluknamige plaats. Onder de nieuwe naam Viruiy N.V. 
komen we de onderneming straks weer tegen. 

De zojuist genoemde Waschoiinefabriek was fabrikant van 
de Dubbeltjes zeep. een naam die ouderen zich wellicht nog 
zuilen herinneren. Het bedrijf werd opgericht door een ex- 

Polak's Frutal Works N.V. heeft zich sedert de oprichting in zeepzieder van ~ ~ i f  in ~ ~ i d ~ ~  en deze ging een felie 
1914 geheel gespecialiseerd op de fabricage van smaak- concurrentiestrud aan met zijn vroegere werkgever. Wascho- 
stoffen voor de levensmiddelenindustrie en parfumcompo- line werd in 1929 opgenomen in het Unilever concern en 
slties voor de cosmetische industrie. kortom het gehele ge- omstreeks 1951 viel het besluit de harde zeep en zeep- 
bied van reuk en smaak. De bekend geworden afkorting poeder-produkten in z'n geheel naar VIBardingen over te 
P.F.W. wordt dan ook vaak geïnterpreteerd als Perfumes brengen, 
Flavors Worldwide. mede gezien de grote vestiging in Enge- 
land en Amerika. in de eerste iaren van het bedriif. de tiid Verfindustrie is er ook: Mldland Ved- en Vernisfabrlek C.V. 
van de eerste wereldoorlog. was essencebereiding voorna- 
meliik een extractie van natuurprodukten. met een enkele 
schuchtere en meestal vrij harde en ongenuanceerde syn- ' 

thetische reuk- of smaakstof. Echter heeft. in latere jaren. 
de zlch snel ontwikkelende research op het gebied van reuk- 
en smaakstoffen zeer vele. en zeer subtiele svnthetische 
smaakstoffen aan her palet toegevoegd. veelal op basis van 

' Intensieve studie van de natuurprodukten. waarvan zeer vele 
, bovendlen zelf hun belanariike ~ laa t s  hebben behodden Bil .. 

: . &t. bedriJf in ~mers foo r f  behoort een omvangrijk centraal ... v~ ~ 

.:;.:'.;' R~$e~rchlaboratorlum, waar met behulp van de op het . . . . .:>. . ?f ., . .ogenblik meest geraffineerde analytische gegevens van mas- 
I., . . . . _ . 

:Z'. '..g8*p81tometrle en magnetische kernresonantie gewerkt wordt , .I. 

' ,- . : '.a'$n:.hetondenoek naar steeds meer geurende en smakende 
:?.:'S. . .b~tandd6lan.-~aarna de gespecialiseerde laboratoria op het 

, , .  .. 
;:.,i:: -:$ebled van reuk en smaak de toepassingen ervan vinden in .o.% ' 
. C . .  '?b aroma's en parfums. die yoor een belangruk deel smaak 
.c ' . . 
X ,  . ~ f j  geur van het huidige e n  toekomstige levenamiddeien- -..., , 
-S'. : :Pakket van de cosmetische produkien bepalen. .$.1': .;... .'.I : 

...j \. 

,,vTf,:' .?e &U de fusie tussen Scholten en Honig gevormde houd- :$.:,;-,; - .atermaatschappg Scholten-Honig N.V. koos in 1966 Amers- l *.&?;L,;: 

dateert van 1904 en is de oudste. De N.V. Lek- en Vedfabriek 
luweline begon in 1937 als verfwinkel in de binnenstad; via 
d - m a l e n  werd het terrein van de fabricage betreden. Eerst 
trok men in een oude wasserij en in 1955werd een modern 
nieuw pand in gebruik genomen. Minerve-Chemie N.V. (1959) 
is een dochter van AAgrunol Chemische Fabrieken te Gro- 
ningen. Farmaceutische specialité's en ook cosmetica staan 
op het produktieprogramma van dit tamelijk jonge bedrijf. 
In Groningen wordt het leeuwendeel geproduceerd. zodat 
Amersfoort als confectiebedrijf gezien moet worden. Ook de 
Norit N.V. confectioneert in Amersfoort en wel de bekende 
medicinale Norit tabletten, terwijl dochteronderneming N.V. 

' Cosmara (1921). de naam geeft het al enigszins aan. cos- 
metica vervaardigt. 

Soest, onder de rook van Amersfoort herbergt chemische in- 
dustrie en wel Biochemisch Phermeceutlsch Laboratorium 
Enzypharm C.V., die zich bezig houdt met de vervaardiging 
van pharmaceutische specialitb's. De Nederlandsche Foto- 
grafische Industrie N.V. in Soestduinen. meer bekend onder 
de naam Dalco maakt films en ander lichtgevoelig materiaal 
sedert 1939. Afgezien van enkele kleinere bedrijfjes treffen 



we er nog een Nederlands-Amerikaanse Drukinktfabriek gan. 
N.V. Sinclair 6 Valentine geheten. Dit bedrdf b8gon in 1939. 
met de verkooo van Zwitserse drukinkten In 1963-startte men ~ ~ ~ . .  ~ - ~ ~ ~ 

met eigen produktie in een oude paardenstal en twee jaar 
later betrok men een 'prachtig nieuw pand. Ook is er nog 
een Duit5 bedrijf gevestigd voor de produktie van politoeren, 
poiyesterlakken en onderhoudsmi&delen voor dit soort hout- 
8ppervlakteveredelingsprodukten. Chemische 'Industrie De . ,~ 
Vesting luidt de naam. ' . ' 

Veenendaal op de. grens met de provincie Gelderland wordt 
hef volaende doei;. D e  N.V. Koninklilke Veenendaalsche ~~-~ ~~ 

Sajet- en ~i~fschachtfabriek vlh Wed. D. S. Van Schuppen 
6 Zoon is een mondvol voor de enige choiesteroifabriek 
in ons land. Deze cholesterol wordt uit wolvet gewonnen 
en is zelf grondstof voor verschillende synthetische hormonen. 
De samenhang tussen wol en cholesterol via-wolvet is wel 
duidelijk. Lanoline; het essentiële bestanddeel van vele 
crbmes uit de cosmetische branche, is gewoon gezuiverd 
wolvet en dat is niet algemeen bekend dachten we. Van 
Schuppen is zover we weten de grootste cholesterolfabrikant 
ter wereld. Naast cholesterolderivaten maakt men ook woi- 
vetzuren en -alcoholen en lecithine in poedervorm. waarmee 
het terrein van de levensmiddelen-emulgatoren betreden 
werd. Al deze chemische activiteiten dateren van na de 
laatste oorlog. 

Recter's Fabrieken N.V.. (1904) met een heel programma van 
specialité's op farmaceutisch, diëtisch. cosmetisch en huis- 
houdelijk gebied. completeert het chemisch beeld in Vee- 
nendaal. 

Verder maar weer. De Chemische Fabriek Rhenus N.V. be- 
hoeft men niet te zoeken. Zowel de plaats als de nabij- 
aeleaen rivier liaaen in de naam o~aesloten. Wat er niet " - 
uit spreekt, is e& nadere aanduiding omtient de chemische 
bezigheden aldaar. Welnu Rhenus is een betrekkelijk jonge 
=eepfabriek en dat betrekkelijk moet u wel wat ruim nemen. 
46 jaar is tenslotte al meer dan een halve generatie. Be- 
halve zeepzieden en wei speciaal voor wasseruen en voor 
de textielindustrie houdt men zich bezig met het destilleren 
van vetzuren en omdat destilleren niet ieders vak is. ging 
men zich ook toeleggen op het loondestilleren voor anderen, 
o.a. ter regeneratie van gecontamineerde oplosmiddelen. 
Veelzodig was men wel, daar in Rhenen. want de eerste 
remolie. die in ons land ver voor de oorlog samengesteld 
werd. kwam van de Chemische Fabriek Rhenus. 

Ne Rhenen. trouwens ook ervoor al, laten we de recreatieve 
teugels even vieren om te kunnen genieten van het land- 
schappeliJk schoon. We volgen daarbd de Rijn stroomaf- 
waarts en ietten maar niet oo de naamsveranderina. die het 
water ondertussen onderga;. Pas bU Vreeswok Gigen we 
naar het noorden: allereerst komen we dan in IJsselstein. 

Hier heeft N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek 
een geheel nieuwe luchtspiitsingsinstaIlatie gebouwd. die 
begin van dit jaar in gebruik genomen werd. Hoek kwamen 
we-al enkele malen tegen en dit is echt niet de laatste keer. 
Als de verkrijgbaarheid van de grondstof geen probleem is. 
dan kan men blijkbaar in dit soort bedrijven de service 
zover opvoeren. dat men een nieuwe fabriek in de omgeving 
van de klanten bouwt. 

Jutphaas komt nu aan de beun, net als Rhenen met een 
zeepfabriek namelok de N.V. Nederlandsche Persil Maat- 
s h a p p ~  N.V. Vanaf de oprichting in 1932 heeft de Persil- 
fabriek zich op de vervaardiging van poedervormige zeep-. 
was- en reiniginingsmiddelen geconcentreerd. in feite is het 
zo, dat deze fabriek hier indertod door de Duitse firma 
Henkel werd neergezet om de strijd. men zou bijna zeggen 
@ leven en dood met Unilever beter te kunnen voeren. 

Kuipen v w r  het vervaardigen van kleurstoffen bU de Neder- 
landse Kleurstofindustrie. 

Deze strod ging vooral over de zeeppoeders en daarbij 
werden verschillende door Unilever in bezit gekregen zeep- 
fabrieken stilgelegd en de produktie in viaardingen gecon- 
centreerd. Dezelfde strijd wordt heden ten dage eigenlijk 
nog gevoerd. alleen nu over de synthetisohe wasmiddelen. 

1 
Nu ik dit zo neerschrijf. vraag ik mij af, of de voorlichting aan 
het grote publiek over al die wasmiddelen wel op de juiste 
wijze wordt bedreven. Zo iets van informatieve etikettering 
en zou het dan ook mogelijk zijn om eens Nederlandse 
woorden te kiezen voor heavy en light duties. Hier ligt, 
dacht ik nog een terrein braak. 

Met een grote boog ..om de Zuid" draalen we om de hoofd- 
stad heen. Zeist heeft voorlopig meer aantrekkingskracht. 
Beginnen we weer met een zeepfabriek. echter van een 
geheel ander karakter dan de laatste. Het gaat hier om de 
Grande Javonnerie Française F. O. K r m ,  die in Amsterdam 
werd opgericht in 19M en In 1951 naar Zeist werd over- 
geplaatst. Toiletzeep. scheeneep en -cr&me en cosmetioa 
vormen tezamen het produktieprogramma. 

Cosmetica worden ook door Mvnhardt-Pharmaceutische 6 
Chemische Fabrieken N.V. gemaakt. doch niet in hoofdzaak 
want dat zon de farmaceutische specialité's en ais we ons 
niet vergissen is Munhardt een der edrsten geweest, die het 
verpakte geneesmiddel in ons land geintroduceeld heeft. 
De zaak vond zijn oorsprong in Den Helder (1907); tlen jaar 
na de oprichting betrok men een nieuw fabriekspand in het 
meer centraal gelegen Zeist en daarin is de onderneming 
heden ten dage nog gehuisvest. De keuze destijds blokt wel 
een goede geweest te zijn. 

De verfbranche is in Zeist rijkelok vertegenwoordigd getuige 
de volgende drie bedroven. Een filiaal van Pieter Schoen, in 
1934 als kleine zelfstandige firma opgericht onder de naam 
Fabriek van Industriële Lakprodukten ..Fil" en pas na de 
laatste oorlog onder Pieter's vieugelen oftewel ..Schoenenn 



gekomen. Met celluloselakken begon Fii de produktie. later 
werd deze uitgebreid met alle mogelbke andere soorten 
lakken. Ook de Ralston verven worden in Zeist vervaardigd. 
hoewel de Verffabrieken Reiston N.V. in Utrecht aevestlad 

I zgn. Dritte lm Bunde is N.V. Fortis Nederland in D& 
en deze plaats ligt in de gemeente Zeist. vandaar. Fortis werd 
in 1921 opgericht. Hoofdzakelijk heeft men zich op industrie- 
en scheepsverven geconcentreerd, vooral nadat in l956 een 
modern fabriekspand in gebruik werd genomen. In 1966 
sloot Fortis zich aan bij de Pan Marine World Paints Group, 
die internationale samenwerking op het gebied van scheeps- 
verven beoogt. 

In Den Dolder logeerde ik als kleine jongen verschillende 
keren. Wat ik me o.a. daarvan herinner, is Pleine's Zeep- 
fabriek De Duif tegenover het station: bij haar zeeppoeder 
zaten van die mooie plaatjes. Deze zeepfabriek (overigens 
de zoveelste in de provincie Utrecht) werd tegen het 
einde der twintiger laren opgenomen in het Unilever 

no. 61 het hoofdkantoor gevestigd van de Verenigde Kunst- 
mest Fabrieken Mekog Albetros. In 1919 werd na de fusie 
tussen de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek en de Ver- 
eenigde Chemische Fabrieken op .,neutraalu terrein tussen 
Amsterdam en RotterdamlZwijndrecht een vestigingsplaats 
voor het hoofdkantoor gezocht. De keuze vlei daarbij op 
Utrecht. en wel op een pand waarin zich toen een bekend 
Utrechts Cafb Restaurant bevond: in dit etablissement werd 
omstreeks 1883 de oprichting van de A.N.W.B. beklonken. 
In het jaar 1948 werd de naam Vereenigde Chemische Fa- 
brieken omgezet in Albatros Superfosfaatfabrieken N.V., die 
alle eigendommen enz. van de Amsterdamsche Superfosfaat 
Fabriek overnam. Twaalf jaar later werden de aandelen Al- 
batros overgenomen door de Koninklijke Nederlandse Zout- 
industrie en in 1961 aina de K.N.Z. een overeenkomst aan 
met de Bataafse ~e t rh&m Maatschappg en de Koninklijke 
Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken. eigenaressen van 
de Mekog (N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kooksoven- 
gassen) te IJmuiden. De aandelen van Albatros en Mekog 
werden ingebracht in een nieuw opgerichte houdster maat- 
schappg Verenigde Kunstmest Fabrieken Mekog-Albatros 
N.V.. kortweg V.K.F. en deze V.K.F. zetelt nu in het kantoor 
aan de Maliebaan. 

concern. en in 1931 werd de produktie stopgezet. De harde- 
zeepfabricase ging naar de Lever's Zeep-Maatschappij NV. 
te Vlaardingen, terwUI de zeeppoederfabricage werd overge- 
bracht naar Viruly N.V. te Gouda. Dit deel van Pleine'Ê-acti- 
vlteit zou jaren later weer naar de provincie Utrecht terug- 
keren. Grote verscheidenheid kenmerkt de chemische industrie in 

de hoofdstad. De CO-OP Nederland heeft hier een produktie- 
Na de oorlog zijn de tientallen soorten kunststoffen opge- . bedrUf voor zeep, was- en reinigingsmiddelen, 
komen. De verkoop van enkele. namelijk die bij de A.K.U. en onderhoud smid delen^ de Zeepfabriek ven Duist vervaar- 
en bU Staatsmilnon geproduceerd worden, geschiedt door 

digt was- en zeeppoeders en reinigingsmiddelen, 
een gemeenschappelgk verkoopkantoor. het Verenigd Plastic 
Verkoopkantoor N.V. (V.P.V.) en dit is in Zeist gevestigd. N.V. W. A. Hoek3 Machine- en Zuurstoffabriek heeft aan de 
in de kunnen we al haast zien, maar geduld is Amsterdamse Straatweg een luchtscheidingsinstallatie staan, 

zulk een schone zaak. Eerst komt Reckitts N.V. nog aan de de Coo~eretieve Apothekers Vereeniging ,,De Onderlinge 

beurt. Sinds 1925 maakt men aan de Utrechtse weg schoen. Pharmaceutische Groothandel" G.A., in de wandeling de 

crbme, pommade en poetsextracten en, voor nog op 0.P.G. genoemd en zojuist 69 jaar geworden. maakt farma- 
ouderwetse manier de was doet, het bgna legendarisch ge- ceutische ~pe~ialitB.8 en galenische en heeft 

worden zakje blauw. daarnaast nog een afdeling die verbandstoffen vervaardigt. 

Emeiux N.V. (1936) in De Bilt vervaardigt onder meer kunst- Over gebrek aan verfindustrie heeft Utrecht ook niet te 
glazuur voor beton en Laboratoria Dr. de Zeeuw N.V. (1934) 
is bekend als fabrikant van veterinaire geneesmiddelen. 

Fabriek ven de Nederiandsche Combinatie voor Chemische 
Als we dan na de laatste omzwervingen eindeluk in Utrecht Industrie te Maarssen. Op de voorgrond het Amsterdem- 

. .arriveren. is onze eerste gang naar de Maliebaan. Daar is op Rgnkeneei. 



klagen: N.V. Lak- en Verffabriek G. Stel 8 Zonen houdt 
evenals Verffabrieken Ralston N.V. kantoor in de stad. Stel 
fabriceert in de Meern. Ralston in Zeist. De Industri8le Mij. 
,,Amstellin", tegenwoordig in Assen, had haar verffabriek 
van 1930 tot 1960 in Utrecht. Chemitex Lekfabrieken N.V. 
werd In 1936 te Amsterdam opgericht en na de oorlog in 
1047 naar Utrecht overgebracht. In 1965 werd Chemitex op- 
genomen in de Vettewinkel groep. Ook pigmenten worden in 
Utrecht vervaardigd zij het op kleine schaal en nogal een- 
zudig namelijk alleen loodwit en loodtitanaat. Fabrikant is de 
van 1820 daterende Firma G. Greve. 

Last but not least noemen we Harshaw Chemie N.V., voort- 
gekomen uit de Firma L. van der Hoorn. in 1893 in Utrecht 
opgericht. Begonnen werd met apparaten voor de galva- 
nische industrie. maar al spoedig werd een belangrijke plaats 
ingeruimd voor de chemische kant van de electrolytische 
metaalbedekking. Na de laatste oorlog verkreeg men li- 
centierechten van de Amerikaanse Harshaw Chemical Co. 
voor glansnikkelprocBd8's. Een periode van sterke groei 
brak daarmee aan. In 1960 ontstond een nauwe samen- 
werking tussen beide firma's, die in 1966 tenslotte tot vol- 
ledige overname van het Nederlandse bedrijf door Harshaw 
leidde. 
Inmiddels was men in De Meern op het industrieterrein aan 
de bouw van een nieuwe fabriek begonnen. waarna het oude 
pand aan de lutphaseweg verlaten werd. Naast chemische 
produkten voor de galvanische industrie maakt Harshaw 
Chemie ook als enige in ons land synthetische scintillatie- en 
optlsche kristallen voor detektie van onzichtbare straling en 
verder katalysatoren o.a. voor de petrochemie. 

Alvorens de stad nu te verlaten, memoreren we nog dat éBn 
van de houdstermaatscha~~iien van de huidige CINDU in 
Uithoorn de Utrechtse ~sphaltfabriek is en dat dit bedrijf 
in 1900 in de stad Utrecht begon als firma Stein en Takken. 
Dit was In ons land het eerste bedrijf voor de fabriekmatige 
verwerking van koolteer. afkomstig van de gasfabrieken. i n  
de twintiger jaren werd deze aktiviteit overgebracht naar 
Krimpen aan d e  Ilssel, waar toen het hoofdbedrijf van de 
U.A.F. duideluke vorm kreeg. 

Even ten noorden van Utrecht langs het Amsterdam-Rijn 
kanaal liggen tal van industrie&n. Bekend is hier het staal- 
bedrijf van de Demka, maar er liggen ook chemische fabrie- 
ken van naam. Zo komen we tegen de in 1904 gevestigde 
N.V. Nederlendsche Kininefabriek. Aanvankeluk was kinine 
uiteraard het hoofdprodukt van de Kininefabriek. In de loop 
der jaren is het fabricageprogramma evenwel aanzienlijk uit- 

Harshaw Chemie. Nieuwbouw op het industrieterrein in 
De Meern biJ Utrecht. 

gebreid. Momenteel worden behalve kinine en het sinds de 
oorlog zo belangruke kinidine. ook theobromine, caffelne. 
jodium- en bismuthzouten. een zevental sulfonamiden en een 
groot aantal andere belangrijke synthetische geneesmiddelen, 
zowel voor humaan als voor veterinair gebruik in de fabriek 
te Maarssen oeoroduceerd. De fabricaae omvat ook andere - .  
produkten dan geneesmiddelen, zoals de belangrijke smaak- 
stoffen vantlline en ethylvanilline, alsmede verschillende 
tussenprodukten. De ~ederlandache Kininefabriek is thans 
houdstermaatschappU van de Nedchem (afkorting voor N.V. 
Nederlandsche Combinatie voor Chemische Industrie) de 
eigenlijke werkmaatschappu met het hoofdkantoor te Am- 
sterdam. In Maarssen is tevens gevestigd het distributie- 
centrum van ACF Farmaceutische Groothandel N.V.. welke 
laatste maatschappu een dochterbedruf van de Nedchem is. 

Buurman van deze farmaceutische industrie was de N.V. 
OlieraffinaderiJ Zuilen, sinds 1964 deel uitmakend van de 
Koninkloke Scholten-Honig en geïntegreerd met de Che- 
mische Fabriek Sewo te Delden. In 1920 bu de oprichting 
was Zuilen een raffinaderu van eetbare oliën. Omstreeks 
1930 begon men met de verwerking van spermolie en wolvet 
tot vetalcoholen en vetzuren. Deze produkten zijn grond- 
stoffen voor reeksen textiel- en iederhulpmiddelen - van- 
daar de opname in 1964 in Scholten-Honig en de integratie 
met Servo. Als gevolg van de hevige concurrentie op het 
gebied van vetalcoholen langs synthetische weg vervaardigd, 
heeft men eind vorig jaar de beslissing moeten nemen het 
bedrijf te sluiten. 

Het verfprakkersgilde is vertegenwoordigd door de N.V. 
Tropic Fabrieken van Lakken, Vewen en Chemische Pro- 
dukten (1931), de zeepzieders door de Zachte Zeepfabrieken 
..Maarssen" N.V. aan de Westzijde van het Amsterdam- 
Rijnkanaal. 

Kortgeleden is Zachte Zeepfabrieken ..Maarssenm N.V. sa- 
mengevoegd met T. P. Viruly & Co's Stoomzeepziederij 
,,De Hamer" N.V. tot ,,Viruly N.V. 
Toen in de tweede helft van de twintiger jaren de strijd op 
leven en dood tussen de verschillende zeep (en margarine) 
fabrikanten op z'n hevigst woedde, was concentratie van de 
oroduktie Ben van de kostenbesoarende middelen. In dit 
verband werd de zachte zeep produktie van Lever in 
Maarssen geconcentreerd. In de naam Zachte Zeepfabrieken 
is dit tot iitdrukking gebracht. Na de laatste oorlog pro- 
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sen nieuwe gebieden te ontsluiten. Als 

genomen. Het spreekt vanzelf, dat het ~ f o -  

rssen gefabriceerd. 

t bereiken we Nieuw Loosdrecht. Hier 
V. vlh Fa. I. van Pembroek 8 Co. ge- 
t dit bedrijf in de stad Utrecht (1930). 
essences voor de ievensmiddelen- 

kleurstoffen vormen een voornaam deel 
palet. terwui extracten tincturen, tonica en 

Loosdrecht naar Kortenhoef en daarna lanoa 
~~ -~ w-  bi;,: :,Vreeland en Vinkeveen naar Mijdrecht is voor natuur- en 

- $ ,  ' 'watersportliefhebbers een heerlilke tocht. Moeiliik. zo niet 
1; 2;' ahmogelijk is het stilstaan op de merendeels smál1.e wegen, 
' 7 , .  bdat.men eerst moet zoeken om z'n voertuig kwijt te raken, 
,. * . . i:. . . voordat men kan gaan genieten. Wij voor ons maken liever 
." >..~., 

;a?;. - . -+fat  ons overzicht af om dan een fijn stil plekje op te ,. . ..\ . , . .:.. . ,.. 4&K@n. - . , ,  

aan Johnson Europlant. omdat deze 

,: i,:... . 
, .. 

. .vdni,Yettewlnkel naar Uithoorn, waar men eind 1984 een 
!i:),.:: .:.dldádnieuwe fabriek in gebruik-nam. .._ . , , I,.' ' 

. . . . . . . . . . -- 
-l . I  r-.. ~. 

e ... .. . ~. - . ~  

In Mudrecht is ook gevestigd de N.V. Substentia. een in 1935 
in Amsterdam opgericht bedrilf. dat in licentie orodukten fa- 
briceert. die eigendom ziln van de ~merikaanse'firma Warner 

~ ~ - -  ~~ ~~~.~ ~ 

Lambert internätional. Deze produkten omvatten een range 
van farmaceutische specialitë's en kosmetische artikelen. 
welke laatste onder de namen ..Three Flowers" en ,,~ichard 
Hudnut" op de markt gebracht worden. 

De offsetdrukinktfabriek Beit 8 Co. N.V. (van 1870) kwam 
kortgeleden van Amsterdam zich in Mudrecht vestlgen. 
Hetzelfde gebeurde met Orphahell N.V., nadat het bedrijf 
door Norwich Pharmacal was overgenomen. De N.V. Hamol 
Cosmetisch Chemische Industrie. dochter van een Zwitsers 
bedrijf heeft eveneens de produktie In Mijdrecht onder- 
gebracht. 

De N.V. Drogerijen Maatschappij. in 1923 in Voorburg be- 
gonnen en in 1945 naar MiJdrecht overgeplaatst. is in de 
vijftiger jaren dochteronderneming van Erdal geworden voor 
cosmetische en farmaceutische merkartikelen. Annex hier- 
mede is het Medinos Laboratorium. waar de tandpasta-met- 
het-hondje vandaan komt. 

En tenslotte lohnson Europlant N.V. Men begon eerst met 
een eigen verkoopkantoor in Den Haag, genaamd Johnson 
Holland Java Co. Omstreeks 1955 werd de fabricage van 
onderhoudsmiddeien onder Johnson licentie in Sassenheim 
ter hand genomen. In 1962 werd de Hollandse vestiging 
geheel opgenomen in het Amerikaanse concern. S. C. Johnson 
and Son, en tegelijk besloot men een grote nieuwe fabriek 
voor onderhoudsmiddelen voor huishoudeigk gebruik en 
voor auto-onderhoudsmiddelen in Nederland te bouwen, die 
de gehele E.E.G. zou gaan bedienen. Eind 19Ei werd de 
fabriek in gebruik genomen, terwijl het op 5 pijlers rustende 
kantoorgebouw ongeveer een jaar later In gebruik kwam. 
Het is dit kantoor. gebouwd in de vorm van een boemerang. 
dat allerwegen de aandacht heeft getrokken door zijn archi- 
tektonische vormgeving. 



Naar inwonertal Nederland's tweede provincie en eenzelfde 
plaats komt haar toe inzake de Importantie op chemisch- 
industrieel gebied. In dit laatste opzicht vindt wei geen 
nek aan nek race met Zuid-Holland plaats, maar iocaai 
chauvinisme (in de gezonde betekenis) steekt meer en 
meer de kop op waar het gaat om het aantrekken van 
nieuwe chemische industrie. 

Oorspronkelijk was Noord-Holland met Zuid-Holland edminl- 
stratief .verbonden. De splitsing kwam 125 jaar geleden 
tot stand. Voordien sprak men van Holland, waarin het 
Noordelijk deei domineerde. Volgens de oppervlakte is 
Noord:Hoiiand de zesde provincie. vlak achter Zuid-Holland. 
maar het inwonertal zet de onderhavige provincie op de 
tweede plaats met ruim 2.2 miljoen inwoners. Zuid-Holland 
staat bovenaan met 2.9 miljoen inwoners. De grillige vorm 
van Noord-Holland wijst op het ontstaan uit tal van eilanden. 
die deels door de natuur. deels door mensenhanden werden 
samengevoegd. Geologisch gesproken is het Nederlands 
jongste provincie daterend uit aluviale tiJden en het is 
waarsch!fnlijk landschappelijk het meest gevarieerde gewest: 
dulnen, zandgrond, klei en veengrond en ook bos en heide 
kan men er aantreffen. Sinds het einde van de 16e eeuw 
is men met inpoldering bezlg en dit proces vindt straks 
wellicht een voorlopig einde. wanneer in het begin van 

de zeventiger jaren de Markerwaard aan Noord-Holland 
zal worden toegevoegd. De polders Zijpe, Heerhugowaard, 
Schermer, Beemster, Purmer en Wormer werden tussen 
1599 en 1635 drooggelegd, de Il-polders tussen 1845 en 
1877 en de meest bekende van eiie. de Haarlemmermeer 
in 1852. 

Was er in vroeger eeuwen water aiom en was mede hier- 
door de handel tot grote bloei gekomen, door verzanding 
en ook door de beperkte diepte van de Zuiderzee was 
het noodzakelijk een kunstmatige waterweg van de belang- 
rijkste handelsstad Amsterdam naar zee te crewen. Koning 
Wiiiem I liet daartoe in 1819 het Noordhoilands kanaal 
graven. een werk waarover men zes jaren heeft gedaan. 
Alhoewel de weg van de hoofdstad naar zee door dit 
kanaal aanmerkelijk bekort werd en men niet langer van 
het getij afhankelijk was, kon het Noordhoiiands kanaal 
moeilijk een ideale oplossing genoemd worden. Toch zou 
het nog tot 1865 duren alvorens een begin werd gemaakt 
met de doorgraving van de duinen bij Velsen. In 1876 
werd de opening van het Noordzeekanaai feestelijk gevierd. 
Aan een belangrijke voorwaarde voor de industriale ont- 
wikkeling van het deel van de provincie, gelegen rond 
Amsterdam en tussen die stad en de Noordzee. was nu 
voldaan. 

Kataiysatorfabriek, Ketjen. Amsterdam. 



Contactzwavelzuurfabriek. Ketjen, Amsterdam 

de omzet van de chemische industrie in ons land het 
afgelopen jaar bijna 7 miljard gulden. Per provincie zijn 
ilerover geen exacte gegevens bekend. maar naar onze 
ichatting moet de chemlsche nijverheid in Noord-Holland 

hiervan 201% of wel bijna 1.4 miljard voor haar rekening 
genomen hebben: een eervolle tweede plaats na Zuid- 
iolland. zoals trouwens in de aanhef van d i t  artikel reeds 
werd opgemerkt. Het aantal werknemers, voor de chemische 
industrie een slechte graadmeter. kan bii benadering gesteld 
worden op 18.000. maar deze 18.000 brengen dan toch 
maar een bedrag van 850 miljoen gulden aan deviezen 

/. Afgezien van enkele vroege vestigingen zou het evenwel " i E F.^' ' nog driekwart eeuw duren voordat het Industri8le klimaat 
! , z i ch  zodanig zou aitekenen, dat van een industriegebied , :. : , rond het Noordzeekanaal gesproken kon worden. Maar 
r .  daarmee lopen we vooruit op ons verhaal over de chemische 
; I  

i , .: IndUstrie in Noord-Holland. 
, . . , %t felt, dat er in deze provincie een belangrijke chemische 

- .!Q$Ustrie is gevestigd, is op zich zelf niets bijzonders. 
,'.. . . ffappant is echter. dat men deze industrie in hoofdzaak 

. - a$!reft in de driehoek Amsterdam-IJmuiden-Alkmaar en 
l ' , fond de lijn Amsterdam-Hilversum. De oude havensteden 
, . . , : Hoorn, Enkhuizen en Medemblik doen in dit opzicht niet 

1 : : : ~  meei verklaarbaar overigens omdat de aanleg van het Noord- 
pilflands kanaal en van het Noordzeekanaal de laatste inter- 

,. '. rritiopale handelsactiviteiten van die Zuiderzeesteden hebben 
L., ." . dgen sneuvelen. 

~ . .  . . .  
, . . . , feit  tenslotte waarop Noord-Holland met enige trots 

, ... . %b, bogen, is, dat de alleroudste chemische industrie in 
'.,, : . $n+!and binnen haar grenzen .ligt. De oudste is de zeep- 
i ~ " .  . f$bri$k, ..De Vergulde Hand". daterend uit 1554. doch het 

l::.,;. , - i#:n(qf alleen deze fabriek die getuigt van oude industriale 
...., &tivirèiten. In de 170 en 18e eeuw ontstonden hier ver- 
C," :- 
. . ;  : - +$&l.ende chemische fabrieken. vooral in de Zaanstreek 

..i. .,, v., .iW.rond Amsterdam. Vele van deze fabrieken kwamen voort 
: ,. ... : 

zijn van beide categoriean 
voorbeelden te vinden. 

learverslag 1967 van de V.N.C.I. staat vermeld, bedroeg 

binnen. als we aannemen dat het gemiddelde exportpercen- 
tage gelijk is aan dat van de gehele industrietak. 

Amsterdam 

Komende tot de hoofdzaak van ons artikel nemen wij 
Amsterdam als uitgangspunt, dwalen daarna rond in het 
Gool, om vervolgens via Uithoorn naar Haarlem en de 
Noordzeekust te gaan: daarna keren wg over Alkmaar en 
de Zaanstreek terug naar ons uitgangspunt. 

Hoeveel chemische industrie6n er in Amsterdam gevestigd 
zijn zult U zich wellicht afvragen; wij hebben ze niet geteld. 
Een feit is echter. dat de oudate chemische fabriek zich 
in de hoofdstad des lands bevindt en dat er daarnaast 
een aantal zeer belangrijke fabrieken gevestigd zijn. 

Teneinde de neutraliteit ten opzichte van de leden tot in 
details te handhaven. gaan we in alfabetlsche volgorde te 
werk. De rij .,Mokummers" wordt dan geopend met de 
verffabriek van de Wed. M. H. van Abbe en al dadelijk 
dient zich een moeilijkheid aan. Er is ons van dit bedrijf 
nl. weinig meer bekend dan dat het verf maakt en in 1906 
werd opgericht. 

De Industrieele Maatschappij Activit N.V. timmert meer aan 
de weg. zoals dat heet. Als dochtermaatschappij van Ketjen 
en nu dus van de Ketjen groep van Koninklijke Zout- 
Organon N.V. begon Imacti in 1933 met het sulfoneren 
van organisch materiaal. voornamelijk steenkool: dit was 
de eerste zuurbestendige kationenuitwisselaar. Dusarit ge- 
naamd. In de jaren '40 werd baanbrekend werk verricht 
met de ontwikkeling van een absorptiehars, Asmit geheten. 
Gedurende de naoorioase laren is uewerkt aan de totstand- 
koming van het huidige Giet van-hoogwaardige kationen1 
anionenuitwisselaars en absorptiemiddelen op kunsthars- 
basis, waarvoor. als voorheen, de zuivering van water veruit 
het omvangrijkste toepassingsgebied is: Veelal worden 
deze produkten door sulfonering verkregen, ziedaar het 
verband met de moedermaatschappij. Een in 1936 opge- 
richte dochtermaatschappij van Imacti, Duper Waterreiniging 
N.V. te Amsterdam. is een op het gebied van de water- 
zuivering gespecialiseerd ingenieursbureau. 

De N.V. Nederlandse Gasaccumulator Mij. AGA werd in 
1917 gevestigd als dochteronderneming van een wereid- 
bekend Zweeds concern. De fabr~cage van acetyleen-dis- 
sous vindt plaats in de fabriek te Duivendrecht en bii de 
dochteronderneming Magondeaux in Terheyden blj ~ i e d a .  
De grondlegger van het Zweedse concern, Gustav DalBn, 
introduceerde lang geleden een manier om het acetyleengas 



Zo ging het vroeger. Pyriet-roostovens ng Ketjen. Acht jaar 
geleden werden deze gedoofd. Thans gebruikt men alleen 
zwavel als grondstof voor zwavelzuur. 

zonder gevaar aan de gebruiker beschikbaar te stellen. 
Volgens een Frans patent kon acetyleen in aceton worden 
opgelost en daarvan maakt men nu nog gebruik. De gas- 
flessen bevatten kiezelgoer, dat doordrenkt is met aceton 
en hierin lost ongeveer 7 kg. acetyleen op. Begin 1968 
werd de N.V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek door het 
KZO concern aan AGA overgedragen. 

De Albatros Superfosfaatfabrieken N.V. werden in 1907 
opgericht onder de naam Amsterdamsche Superfosfaat- 
fabriek (ASF). In 1913 nam de ASF de Superfosfaatfabriek 
,,Holland<! te Pernis over en in 1918 sloot deze combinatie 
zich aan bij de N.V. Vereenigde Chemische Fabrieken (VCF) 
(ontstaan uit een fusie tussen de superfosfoatfabrieken te 
Groningen. Capelle ald Ilssel en Zwundrecht). Deze VCF 
wijzigde na de laatste oorlog haar naam in Albatros Super- 
fosfaatfabrieken N.V. In de volksmond is de naam Amster- 
damse Superfosfaatfabriek nog lang blijven voortleven. ja 
wordt ook nu nog wel gebruikt. De Albatros Superfosfaat- 
fabrieken werden in 1960 door de Kon. Ned. Zoutindustrie 
overgenomen. Het jaar daarop ging de KNZ een overeen- 
komst aan met de Bataafsche Petroleum Mij. en de Hoog- 
ovens. Hun dochter de N.V. MaatschapplJ tot Exploitatie 
van Kooksovengassen (Mekog) zou daarbij met de Albatros 
onder gezamenlijk patronaat worden gebracht. Als gevolg 
hiervan maakt de fabriek thans deel uit van de Verenigde 
Kunstmestfabrieken Mekog-Albatros N.V. met hoofdkantoor 
te Utrecht. In Amsterdam worden uitsluitend superfosfaat 
en dubbel superfosfaat geproduceerd. 

In een verhandeling over de chemische industrie van 
Amsterdam mag toch wel even de firma F. Alberdingk & 
Zonen genoemd worden. In de vorige eeuw verkreeg dit 
bedrlJf vermaardheid als fabrikant van bewerkte lilnolie, 
standolie. vernissen. scheepshuidverf en patentolie -(voor 
verlichtingsdoeleinden). De oprichting geschiedde in 1710 
door de gebroeders Alberdingk. In later jaren werd de 
firma omgezet In een N.V. en na de laatste oorlog vinden 
we haar nog enige tijd in Blaricum. 

In 1898 begonnen twee mijningenieurs op lava een mijnbouw 
project om mangaan-erts te winnen. In 1918 werd daartoe 
een N.V. opgericht. Algemene Industrieele Mijnbouw - 
Exploitatie Maatschappij N.V. genaamd. Geproduceerd werd 
een mangaandioxide met een zuiverheid van 940/,. Vroeg 
in de Jaren veertig kwam, mede ten gevolge van de tweede 
wereldoorlog, de produktle op lava van het hoogwaardige 

materiaal :tot stilstand. Het Nederlandse verkoopkantoor had 
zich ondertussen ontwikkeld tot importeur, maler en ver- 
koper van verschillende soorten mangaanertsen. In 1949 
werd de afgekorte naam ,,A.I.M.E. - AMSTERDAM'' inge- 
voerd. Na lange tijd de ertsen blJ derden te hebben laten 
malen. werd in oktober 1966 de eigen malerij in gebruik 
gesteld. welke als de modernste malerij van Europa geldt. 
Naast deze malerij staat nog een reductiebedrijf, waar 
Mn02 tot Mn0 gereduceerd wordt. In 1965 vond de over- 
nam* door de K.Z.K. van het grootste deel der aandelen 
van AIME-Amsterdam plaats. 

Het kantoor van de Atria Reclarnelucifers Fabrieken N.V. 
is weliswaar in Amsterdam gevestlgd. maar de eigenlijke 
fabricage vindt in Eindhoven plaats. 

Avis-Kranenburg Verf N.V. is een combinatie. In 1963 ge- 
vormd uit de bijna honderdjarige firma A.F.G. Avis en de 
tien jaar oudere Kranenburg Verf uit Apeldoorn. De pro- 
duktie geschiedt nu alleen nog in laatstgenoemde plaats. 
Avis had in 1937 de Gooische Verffabriek te Amsterdam 
opgekocht. 

Beecham (Nederland) N.V. is een dochteronderneming van 
een buitenlands concern, nl. van de Beecham-groep in 
Engeland. In Amsterdam worden sedert enkele jaren Bryl- 
cream en MacLeans tandpasta gefabriceerd. Na een wat 
aarzelend begin in 1955 schijnt Beecham, evenals dat trou- 
wens met veel hier gevestigde buitenlanders het geval is. 
zich in Nederland temidden van alle andere chemische 
broeders en zusters best thuis te voelen. 

Van Beiersdorf N.V. vermeiden we hier alleen, dat het 
hoofdkantoor sedert 1932 in Amsterdam gevestlgd is. De 
fabricagevindt in Hilversum plaats en daar komen we de 
naam dus opnieuw tegen. 

De verffabriek N.V. A. Bok 8 Zn. ontstond in 1913. Eerst 
hield men zich bezig met het imiteren van hout ewmarmer. 
Later legde men zich toe op de vervaardiging van plastic 
als wandversiering en dit plasticwerk groeide uit tot een 
bedrijf. dat werken uitvoerde door het gehele land en dit 
noopte weer tot het zelf vervaardigen van de materialen 
hiervoor. De verffabricage begon eind 1938 en werd na de 
oorlog in een groter pand voortgezet. 

Via Bok komen we terecht bij een bedrijf dat thans 179 
jaar oud is. de Koninklgke Eau de Colognefabriek 



I .  C. Boldoot N.V., voortgekomen uit de apotheek die Jacobus 
Cornelis Boldoot in 1789 aan de N.Z. Voorburgwal vestigde. 
In 1833 deed hii de motheek over aan ziin neef. eveneens 

waardoor Boldoot zo'n grote bekendheid zou krijgen. In 
1865 had het ,,reul<waterbedrijV' zo'n grote vlucht genomen, 
dat de oude apotheek verkocht werd. Tien jaar later werd 
de in Keulen gevestigde firma lohann Maria Farina over- 
genomen. Zo kreeg Boldoot vaste voet in de stad waaraan 
(Ie Eau de Cologne haar naam ontleent. Inmiddels waren 
politoeren. mondverzorgingsmiddelen en zeep aan het fabri- 
cageprogramma toegevoegd. in 1902 werd de vervaardiging 
van zeep overgebracht naar de nieuwe fabriek aan de 
Haarlemmerweg en sedert 1938 werd alles daar geconcen- 
treerd. De Keulse fabriek, als oorlogsslachtoffer gevallen. 
keerde niet meer terug. Sedert 1964 maakt deze oudste 
en tevens grootste fabrikant in de Nederlandse parfumerie 
branche deei uit van de Kon. Zwanenberg Organon groep. 
In dat jaar werd Boldoot ook Koninklijk. 

Farmacie 

De N.V. Kon. Pharmaceutische Fabrieken vlh Brocades- 
Stheeman & Pharmacia doet maar weinig in leeftgd onder 
voor Boldoot: 168 jaar geleden, ook ais apotheek. gesticht 
door Willem Brocades te Meppel. Deze apotheek groeide 
langzamerhand uit tot een grote onderneming. Door samen- 
werking, 0.8. in 1927 met de Pharmaceutische Handels- 
vereniging, en door overnemingen werd dit proces sterk 
bevorderd. Vóór de oorlog was Brocades hoofdzakelijk 
Confectioneerbedrijf en groothandel in farmaceutische pro- 
dukten met daarnaast de in 1932 overgenomen wattenfabriek 
te Nijmegen. Na de bevrijding werd ook het synthetiseren 
van geneesmiddelen ter hand genomen en verschiliende 
eigen vindingen. zoals het antispasmodicum Cyclospasmol. 
kregen bekendheid over de gehele wereld. In 1947 werd 
de Orvelte Textielindustrie te Wolvega overgenomen. 
Nijmegen en Wolvega produceren nu het gehele gamma 
dat loopt van verbandstoffen tot celstofluiers. In Amsterdam 

Links: Kon. Eau de Coiognefabriek I .  C. Boldoot te 
Amsterdam. L~iclitfoto van het bedrgf, rechts het aivuilen 
van Eau de Cologiiefiakons. 

ia het hoofdkantoor aevestiad. in Haarlem het iesearch- " " .  
laboratorium en in Meppel de fabricage van farmaceutische 
produkten (door dochteronderneming Brocachemie) en con- 
fectionering. In 1967 vond een fusie met de Kon. Neder- 
landsche Gist- & Spiritusfabriek plaats en verder kreeg 
men door overplaatsing van de groothandelsafdeling in 
datzelfde jaar naar panden aan de Pilotenstraat in de behui- 
zing Ban de Looiersgracht wat ,,lucht". 

In 1870 werd door de heer H. Buter de Stoomessence- 
fabriek ,,Old Holland", handelend onder de naam Firma H. 
B~i ter  opgericht. De overname in 1904 van de Essencefabriek 
Kroon & Co. vloeit voort uit de expansiedrift van de oprich- 
ter. Het bedrijf wordt vervolgens in 1927 gesplitst in een 
Nederlandse en een Belgische onderneming en breidt 
vooral na de tweede wereldoorlog haar activiteit uit. In 
1965 tenslotte vindt de overname plaats van Vogelzang 
Essencefabriek te Rotterdam. 

Vervolgens komt Btitimin-Fabriek van Bitrrmineuze Prodricteii 
en Verffabriek aan de beurt. Door de naam is een toelichting 
op het fabricageprogramma van dit. enkele jaren vòòr de 
oorlog gevestigde bedrijf nauweiijks nodig. Wei vermeid 
mag worden, dat drukinkten door dochter Drukinktfabriek 
Grafitinta vervaardigd worden. 

Chemifa N.V. behoort sinds 1964 tot het Internatio concern. 
De produktie van Röntgencontrastmiddelen. infusievloeictof- 
fen en farmaceutische specialité's is daartoe ondergebracht 
bu het bedrijf van Dr. Lamers 8. Dr. Indemans N.V. te 
's-Hertagenbosch, 

Colgate-Paimolive Handeimij N.V., een dochteronderneming 
van het Colgate concern te New York exploiteert tezamen 
met haar Belgische zustermaatschappij een fabriek in 
Benelux verband gevestigd te Luik, waar alle produkten 
zoals toiletzeep. tandpasta, scheerprodukten, toiletartikelen 



1 en huishoudelijke reinigingsmiddelen worden vervaardigd. 

In maart l958 werd Cyansmid-Ketjen Katalysator N.V. opge- 
richt door American Cvanamid Cv. en Ketien (501501. De I . .. , . 

I fabriek staat te ~msteidam naast.de terreinen van Ketjen. 
Cvanamid-Ketlen Katalysator N.V. produceert platinakataly- 
s8tOren voor de olie-i

n

dustrie. aanvankelijk In de vorm van 
pillen. Begin 1960 werd een verbeterde serie in produktle 
genomen in de vorm van "extrudates". De witte rook- 
pluimen (onschuldige stoom overigens), die men dikwijls 
boven de op grote afstand zichtbare mengsilo's op het 
dak van een van de gebouwen van het Ketjen-complex 
ziet, getuigen van activiteit in de katalysatoriabriek. 

Terug nu naar het gilde der ,,pillendraaiersm. Dit jaar her- 
denkt de DARO Pharmaceutische Fabriek N.V.. dat zij 40 
Jaar geleden werd opgericht. De grondlegger van dit bedrijf 
is de heer A. Daroczi. die destijds reeds In diverse farma- 
ceutische branches werkzaam was geweest. Het begon zeer 
bescheiden In een groot fabriekspand in de Tolstraat. dat 
in de loop der jaren echter geheel door DARO bezet werd. 
De farmaceutische afdeling vervaardigt In hoofdzaak ver- 
pakte geneesmiddelen en hier vinden omstreeks 100 werk- 
nemers een goede boterham. Door de grote verscheidenheid 
van artikelen. welke in drogisterijen verkocht worden, is 

I de DARO ertoe overgegaan áctiviteiten te gaan ontplooien 
In de niet-farmaceutische sector. Enige jaren geleden werd 
een nieuw fabrieksgebouw aangekocht, dat na Ingrijpende 
verbouwingen zojuist geheel door DARO in gebruik is 
genomen. Hiermede beschikt men thans over een modern 
goed geoutilleerd farmaceutisch bedrijf en een afionderlijke 
afdeling. waarin o.a. cosmetische artikelen worden ver- 
vaardigd. 

Aan gezien het aantal kaarsenfabrieken in de tot nu toe 
behandelde provincies op de vingers van &n hand te 
tellen is. noemen we de N.V. Kaarsenfabriek Deiteyk-Faas 
(1900) hrer in Amsterdam volledigheidshalve. 

In de Hobbemastraat is het Chemisch Laboratorium voor 

I ongediertebestrijding Doramu N.V. gevestigd. Ratten- en 
muizenbestrUdingsmiddelen vervaardigt men en echt niet 
alleen voor -de hoofdstedelijke behoéfte. 

Van rattenbestrijding naar carbid, zulke bokkesprongen 
maken wij regelmatig in ons overzicht. De N.V. Electro Zuur- 
en Waterstoffabriek is echter pas in 1940 met de carbid- 
fabricage begonnen. In 1909 werd het bedrijf opgericht. 
Zuurstof en waterstof (verkregen door elektrolyse van 
water) waren de eerste produkten en dit feit vindt men 
nog steeds in de naam terug ofschoon waterstof al lang 
niet meer gemaakt wordt. De carbidproduktie geschiedt 
in enorme elektrische ovens en dit produkt is zelf weer 
grondstof voor de vervaardiging van acetyleen. Dit acety- 
leen werd tot december 1966 door Electro gebmikt om 
azijnzuur en vinylacetaat te synthetiseren. Eind 1958 werd 
de onderneming overgenomen door de Koninklijke Ned. 
Zoutindustrie. 

Begin 1965 werd door de Kon. Zout-Ketjen groep tezamen 
met de Amerikaanse Celanese Corporation de Konam N.V. 
opgericht. Deze onderneming heeft in het Europoortgebied 
een nieuwe fabriek gebouwd. o.a. voor dezelfde groep van 
produkten als die van Electro. met dit verschil, dat Konam 
van aardgas en aardoliefracties uitgaat, terwijl Electro van 
cokes en dus van de inmiddels als grondstof verouderde 
kolen uitgaat. Konam, waarvan het hoofdkantoor in Amster- 
dam gevestigd is, gaat In de nieuwe fabriek echter veel 
meer produkten maken. Hierover echter bijzonderheden in 
ons volgend artikel over Zuid-Holland. 
Door deze Konam zijsprong lijkt het alsof we van ons 
alfapropos zijn afgeraakt. Deze sprong was echter nodig om 
de verdere activiteiten van Electro te bezien. Electro ging 
zich namelijk op luchtscheiding concentreren: luchtschei- 
dings apparatuur was al v66r 1940 in de plaats van de water- 
elektrolyse. gekomen. zodat naast zuurstof ook stikstof en 
argon gemadktwerd. In 1963 werd de oude fabriek door een 
geheel nieuwe vervangen. De industriële gassen staan op 
het ogenblik nogal in de belangstelling. vooral omdat steeds 
meer toepassingsgebieden voor vloeibare zuurstof en stikstof 
ontsloten worden. In dit verband is het van belang, dat 
eind 1966 in het Botlekgebied de grote luchtscheidings- 
installatie van Cryoton in bedrijf werd gesteld. Dit bedrijf 
werd gebouwd In samenwerking met andere Nederlandse 
zuurstoffabrikanten. De KZK nam hierin voor 50% deel. 

Keren we wederom terug naar Electro, dan moeten we van 
dit bedrijf met z'n hoge schoorsteen en kalkovens die aan 
de noordeliike IJ-oever oovallen. tenslotte noa de ~roduktie " .  
van de oplosmiddelen tri- en perchloorethyleen noemen, 
die, totdat de nieuwe installaties van KNZ in Delfzijl gereed 
zijn. voorlopig nog in Amsterdam worden vervaardigd. 
Toen het artikel over Noord-Holland gereed was. kwam 
het bericht dat de KZK-groep Electro had overgedragen 
aan de Zweedse onderneming AGA. 

De lener F slaan we over en zo komen wij bij de Chemische 
Fabriek Gembo N.V. In Nieuwendam ontstond in het begin 
van de jaren vijftig een vestiging voor de vervaardiging 
van waterglas. Dit produkt had Ketjen in grote hoeveel- 
heden voor de katalysatorproduktie nodig. vandaar dat de 
Gembo de uitbreiding van de slllcaatproduktie niet in 
Winschoten maar naast Ketjen in Amsterdam realiseerde. 
Gembo behoort sinds 1959 tot het K.2.K.-concern. zodat 
de buren van toen nu ook in innig familieverband verbonden 
zijn. 

Bekend bij de huisvrouw zijn de artikelen van Grada 
Producten N.V.: bleekwater. huishoudammonia en was- 
middelen. 

Drukinkt wordt in Amsterdam volop gemaakt. Nadat Gembo 
enige jaren geleden de gehele drukinktfabricage naar 
Winschoten heeft overgebracht, bleven er nog vijf fabri- 
kanten over: in alfabetische volgorde: 
Drukinktfabriek Grafitinta (dochteronderneming van Butimix) 
Drukinktfabriek vlh Chr. Hostmann-Steinberg N.V. 
N.V. Rudolph Mever's Drukinktfabriek 
N.V. vlh Springer 6 Möller (1924) 
Industriële Maatschappij Tenax N.V. (1927) 

Even is de alfabetische volgorde nu verstoord. We her- 
vatten ons verhaal bij de letter H. W. A. Hoek's Machine- 
en Zuurstoffabriek heeft ook in Amsterdam een zuurstof- 
fabriek staan. 

Het vullen en dichtsmeiten van ampullen bv Brocades, 
Amsterdam. 



De verffabriek Fa. Hoeksma & Co. daterend van 1865 is 
een dochteronderneming van Verffabrieken A. W. Sabel N.V. 
te Zaandam. die overigens 11 jaar iater werd opgericht. 
In 1967 werd door Hoeksma in Arnhem een filiaal gesticht. 
Ook in verf doet de Fa. Th. lonker & Co., sedert 1917. 

Veelzijdig en belangrijk 

Al enkele malen viel de naam van de Konink!!jke Zwavei- 
zuurfabrieken vlh Ketjen N.V., waaruit mag worden afgeleid. 
dat men hier met een veeizijdige en belangrijke exponent 
van de chemische industrie te maken heeft. De geschedenis 
van dit bedruf gaat terug tot 1835, toen Gerhard Tieleman 
Ketjen een rwavelzuurfabriek oprichtte op een terrein aan 
de Schans te Amsterdam. Dit was de eerste in Nederland 
en tevens de derde op het vasteland van Europa. Door 
stadsuitbreidingen werd men meer dan eens gedwongen 
te verhuizen, totdat in 1900 de tegenwoordige plaats in 
Amsterdam-Noord aan het IJ  werd betrokken. In 1863 
vestigde Dr. Mouthaan in Uithoorn een twee rwavelzuur- 
fabriek in ons land onder de naam Koninklijke Chemische 
Fabriek. Dit bedrijf werd in 1891 door Ketjen overgenomen. 
die het tot 1916 exploiteerde. Oorspronkelilk fabriceerde 
men in Amsterdam lodenkamerzuur. doch door de concur- 
rentie gedwongen, ging men daarnaast contactzwavelzuur 
maken. Uithoorn bleef echter uitsluitend kamerzuur vervaai- 

Oe fabriek van vloeibare zuurstof en stikstof van Electro, 
Amsterdam. Op de achtergrond de carbidfabriek. 

digen. In 1916 bouwde Ketjen in Amsterdam een nieuwe 
grote lodenkamerfabriek naast de contactfabriek en tege- 
lijkertijd werd het Uithoornse bedrijf gesloten. Nadat in 1929 
nog een nieuwe lodenkamerfabriek werd gebouwd. maakte 
de tweede wereldoorlog definitief een einde aan deze 
fabricagemethode, d.w.z. bij Ketjen. Tot 1939 concentreerde 
het bedrijf zich hoofdzakelijk op zwavelzuur en aanverwante 
produkten. In dat jaar begon men met de caccharine- 
fabricage. Na 1945 werden daar nog tolueensulfochloride 
en -sulfonamide aan toegevoegd, evenals chlooramine. In 
de vijftiger jaren begint in feite de grote expansie. De 
eerste stap op geheel nieuw terrein was de produktie van 
verschillende soorten katalysator. bestemd voor de aardolie- 
industrie. Cyanamid-Ketjen Katalysator NV., reeds eerder 
genoemd, produceert platina-katalysatoren, Ketjen zelf een 
reeks andere. gedeeltelijk onder licentie van bekende 
Amerikaanse firma's. In 1955 bouwde men een difenylol- 
propaanfabriek, terwijl daarna een reeks weekmakers en 
aikylfenolen aan het produktieprogramma werd toegevoegd. 
Een volgende stap was de oprichting van Ketjen Carbon 
N\/. In het Botlek gebied bij Rotterdam werd door deze 

Kunstharsinstaliatte in de fabrlek van Vettewinkel te Am- 
sterdam 



onderneming een fabriek gebouwd voor de vervaardiging 
van diverse soorten roet. die grotendeels worden afgezet 
in de autobandenindustrie. De fabriek kwam gereed in 1960. 
Ketjen nam voor 6O!% deel. terwijl de Amerikaanse Cabot 
Corporation voor 40% eigenaar is. Begin 1967 kwam in 
de Botlek op een terrein gelegen vlak naast Ketjen Carbon 
N.V. een nieuwe aan Ketjen toebehorende zeer grote con- 
tactzwavelzuurfabriek in produktie. In 1961 ging Ketjen 
een fusie aan met de Koninkluke Nederlandsche Zout- 
industrie, waaruit de Koninkluke Zout-Ketjen N.V. ontstond. 
In 1967 ging deze K.Z.K. een fusie aan met de Koninkluke 
Zwanenberg-Organon, waaruit de Koninklijke Zout-Organon 
(K.Z.O.) ontstond. 

Kores N.V. (1941) is een buitenbeentje, want zoals we in 
ons opstel over Gelderland constateerden. zitten bijna alle 
fabrikanten van chemische kantoorbenodigdheden in die 
provincie op &n uitzondering na en dat is Kores. In Amster- 
dam staat een van de bijna 30 over de gehele wereld 
verspreide fabrieken van de Kores familie. Wat zun che- 
mische kantoorbenodigdheden zult u misschien vragen. Wel 
daaronder worden verstaan: carbonpapier. stenclis. stencil- 
inkt en inktlinten en correctielak. Wist U overigens. dat 
carbonpapier voor het eerst in 1860 in Frankrijk vervaardigd 
werd? 

Een drietal vertegenwoordigers van de verfbranche dienen 
zich hierna onder de L aan, nl. Olie-. Lak- en Verffabriek 
Lakfa, Van Leer's Vatenfabrieken N.V. en de Lero Lak- 
fabrieken N.V. Deze tak van nuverheid is in de provincie 
Noord-Holland rijkeluk vertegenwoordigd en dat kan op 
historische gronden verklaard worden. Er moet een verband 
bestaan met de in de Zaanstreek en omgeving eertuds 
bloeiende olie-industrie en IiJnolie is het klassieke bind- 
middel voor verf. vandaar. De Vatenfabriek maakt geen 
verf voor derden, dat zal de lezer wel begrepen hebben, 
en Lero is naast verf- ook kunsthars- en iumfabrikant. 
Bovendien neemt Lero deel in de Tamarin Marine Paints, 
een Internationale combinatie op het gebied van Soheeps- 
verven. 

Vogels van diverse pluimage vormen tezamen de chemische 
industrie, ook vreemde vogels behoren ertoe, dat hebben 
y e  al bU verschillende gelegenheden kunnen constateren. 
Een van deze is Loctite (Esrcpa) N.V. Deze met harde 
westenwind uit de Verenigde Staten overgewaaide vogel 
houdt zun naam hoog met de vervaardiging van anaerobe 
borgings-. bevestlgings- en afdichtingsmiddelen voor metaal- 
delen. 

e. L. Loos 8 Co's Fabrieken N.V. komt voort uit de door 
Goossen Leendert Loos In 1890 gevestigde handel in 
Victqria mineraalwater. Kort- daarop werd een aanvang 
gemaakt met de handel in koolzuurgas en zuurstof gn In 
1920 werd een eiaen zuurstoffebriek in Amsterdam-Noord 
in gebiuik Nauwe samenwerking met de Gentrale 
Ammoniakfabriek te Weesperkarspel leidde tenslotte tot 
overname van laatstgenoemd bedrijf, waardoor vloeibaar 
en vast koolzuur aan-het programmi van Loos werd toege- 
voegd. De naam van de Centrale Ammoniakfabriek werd 
toen aewiiziad in Loosco Centrale Kookuurfabriek N.V. - F -  

De gang van zaken bb Loos in Amsterdam leidde in 1958 
tot de ingabniikneming van een nieuw fabriekscomplex in 
Amsterdam-West. 

Lotos Verf N.V. .,timmert niet, maar verft sinds 1920 aan 
de weg". Enkele veranderingen hebben in de loop ter tud 
wel plaatsgevonden. In 19ûS nam Lotos de afdeling verf 
van Senzora in Deventer over en eind 1965 werd Lotos 
Veff zelf overgenomen door de Vernis- en Verffabriek 
S. Dmst N.V. te Venlo. 

Marbon N.V. Is een dochteronderneming van de Amerikaanse 
Borg-Werner Corp. Sedert eind 1968 worden in een fabriek, 

Het kantoor van de N.V. Teer-, Bitumen- en Verflndustne 
touwen 8 Co. is gevestigd in het door Monumentenzorg 
gerestaureerde pand ,,De Dry Gekroonde Haringen" in Am- 
sterdam (zie bh. 44). 

aebouwd OD het industrieterrein Havens-West ABS harsen 
gemaakt. Deze afkorting staat voor aciylonitril-butadiaen- 
styreen-copolymeer en insiders in de kunststoffenwereld 
weten. dat het hier om produkten met buzondere eigan- 
schappen gaat die voor het eerst in l954 in de Verenigde 
Staten op de markt gebracht werden. De produktie capaci- 
teit van de Amsterdamse fabriek bedraagt 10.000 ton per 
jaar. Behalve ABS harsen fabriceert men ook een reeks 
latex produkten, die gebruikt worden om vloerkleden. textiel 
en papier speciale eigenschappen te geven. 

A. Maschme!ier Jr. Chemische Fabriek N.V. werd medio 
1900 opgericht door August Maschmeijer. ZiJn belangstelling 
ging uit naar het synthetiseren van de In de natuur voor- 
komende reuk- en smaakstoffen. De synthetische reuk- 
stoffen. waarvoor de fabriek een internationale reputatie 
geniet, is de groep van de nitro-muskussoorten. Na de 
oorlog werd het noodzakeluk in allerlei landen dochter- 
ondernemingen te vestigen teneinde het hoge exportpercen- 
tage van 90% van de totale omzet te kunnen handhaven. 
In Duitsland, Frankrijk, India. Itali8 en Engeland kon Masch- 
meiler zich op deze wiJze van het verkregen atzetgebied 
venekeren. Als nieuwste ontwikkeling dient nog vermeid 
dat een door het bedrijf zelf ontwikkelde semi-automatische 
muskusfabriek in 1966 in gebruik werd genomen. 

Op het westeluke industrieterrein is de Mobil Raftinaderg 
zojuist in gebruik genomen. 
Van plannen op chemtsch gebied werd In het begin, toen 
de bouw van de raffinaderu aangekondigd werd, veel ophef 



, 
. . 

t veel meer bekend geworden en is volledig in de fabrieken te Maarssen geconcentreerd. 
temijl directie, administratie. research, confectionering en 
verkoop in Amsterdam zijn gesitueerd. De ACF Farmaceu- 
tische Groothandel N.V. heeft in Amsterdam haar hoofd- 
kantoor, in Maarssen haar distributiecentrum en een 7-tal 
filialen in verschillende provincies van Nederland. 

De N.V. Nederlandse Dermolin Mij Nederma (1945) maakt 
diabetes (dleet) produkten en daarnaast ook farmaceutische 
en veterinaire specialit6a. 

De N.V. Nederlandse Raffinaderv ven Petroleumproducten, 
die in Haarlem een fabriek heeft staan, begon in 1963 in 
het Amsterdamse Westhavengebied met de bouw van een 
nieuwe raffinaderu. Een jaar later werd dit bedrijf in gebruik 
genomen. Vervaardigd worden minerale wassen en hoog- 
spanningsisolatiematerialen. 

Alweer een verffabriek. de Nederlandse Verf- en Lakfabriek 
Neverlek N.V.. die omstreeks 1850 werd opgericht als 
dochteronderneming van Les Flis Levy-Finger te Brussel. 
In 1929 werd door de toenmalige direkteur A. H. M. van 
Wersch het bedruf voor eigen rekening voortgezet onder 
de naam Nederlandse Verf- & Lakfabriek vlh Les Fils Lev -  
Finger. In 1962 ontstond als gevolg van de omzetting in 
een N.V. de huidige naam Neverlak. 

Nicholas N.V. (1951) is een dochter van de Engelse Aspro- 
Nicholas Ltd. In Amsterdam maakt zU Aspro en de bij 
maagpati6nten vooral bekende Rennies. 

De superfosfaalíabriek van de Verenigde Kunstmest Fe- 
Weken Mekog-Albatros te Amsterdam. 



Het bedruf van Pieter Schoen aan de Zaan. 

De volgende maatschappij is alom bekend bij industrie en 
bll.het grote publiek. Het gaat hier om de in 1968 jubilerende 
Norit N.V. Het was in de fabriek te Hembrug dat ruim 
50'jaar geleden voor het eerst hier te lande op grote 
schaal korreivormige actieve kool werd vervaardigd. Als 
grondstof wordt thans een halfprodukt gebruikt; de van 
de fabriek te Klazlenaveen afkomstige poederkool. De 
korrelkool (85% export) kent vele toepassingen. o.a.: gas- 
zuivering, terugwinning van oplosmlddelen, smaakverbetering 
Lan drinkwater en ontkleuring van sappen. Ook wordt 
karrelkool gebruikt als katalysator of katalysatordrager. In 
Amersfoort staat een dochterbedrut dat o.a. de medicinaal- 
Norlt tabletten slaat. 

D?N.V. Odol Company (1916) behoeft nauwelijks introductie. 
Haar mondwater is overbekend. Odol tandpasta iets minder 
dachten wij. We bigven bij de cosmetica: Pento Cosmetic 
N.V. werd in 1936 gesticht en mag zich redelijk bekend 
veronderstellen. 

Over de Nederlandsche Persil Maatschappi] N.V., opgericht 
In 1932. valt te zeatren, dat wasmiddelen van alle soorten, 
kristalsoda._ schuurpoeder. afwasmiddelen en merasilicaat 
tot het fabricageprogramma behoren. De fabriek staat in 
Jutvhaas: de Amsterdamse activiteit beperkt zich hoofd- 
zakeluk tot verkoop. Bekend mag worden verondersteld 
dat Persil tot het Duitse Henkel concern behoort. 

UIt Itcht geboren 

Da N.V. Phtlips-Duphar is uit het licht geboren en wel in 
het Natuurkundig Laboratorium van Philips te Eindhoven. 
In 1928 vond men bij het onderzoek naar de vervaardiging 
van een hooatezon een methode om vitamine D te bereiden. 
Later vond men ook een methode om vitamine A synthetisch 
te vervaardigen. De bekende chocoladefabriek Van Houten 
te Weesp zocht in die dagen naar een manier om gevita- 
miniseerde chocoladetabletjes te maken. Zo ontstond de 
firma Phillps-Van Houten met zetel te Weesp. Toen Philips 
echter uitkeek naar een bredere reeks van farmaceutische 
pmdukten trok Van Houten zich temg. Na de oorlog werd 

de Fa. Roxane te Olst. producent van insuline. overgenomen. 
Korte tijd heette het bedrijf toen Philips-Roxane. mear deze 
naam voldeed niet. P h i l i ~ s - D ~ ~ h a r  is nu een over de gehele 
wereld bekend begrip: de producent van vitamine - 
D en BBn van de drie grootste van vitamine A In de wereld. 
Duohar is een samentrekkina van Dutch damaceuiicals. 
 ei produktieprogramma weri aanzienlijk .uitgebreid. Niet 
alleen humane geneesmiddelen, maar ook veterinaire medi- 
clinen. vaccins. voedinascom~onenten en ~lantenzlekte- 
béstrijd~n~smiddelen worien th8ns vervaardigd; veelal voort- 
vloeiend uit eigen research. Sedert een aantal jaren is daar 
ook de produktie van radio-actieve isotopen bijgekomen. 
Daartoe bezit Philips-Duphar op het terrein van het Reactor 
Centrum Nederland te Petten een eigen cyclotron met 
laboratoria ter vervaardiging van dergeluke isotopen. Met 
de ingebruikneming in 1867 van een lactulosefabriek in 
Weesp betrad men weer een geheel nieuw terrein nl. dat 
van de sucrochemie. Het hoofdkantoor is thans in Amsterdam 
gevestigd, in Weesp het Centraal laboratorium. alsmede 
de vitamine-A en -D-fabrieken, Aan de Hemdljk worden 
de fytofarmaceutica vervaardigd en in Olst geschiedt de 
formulering en confectionering van geneesmiddelen. BIJ 
's-Gravelana en Muiden vindt research plaats op agro-bio- 
logisch gebied. 

Philipsen Asphaltfabriek N.V. is weliswaar een Amsterdams 
bedrijf daterend van 1924, maar de fabriek is in Zaandam 
gevestigd. Bitumineus dakbedekkingsmateriaal is het hooM- 
produkt met daarnaast allerlei andere bitumen en ssfalt- 
produkten. Mastiek en kitten zijn daar voorbeelden van. 

00 zeer soeciaal farmaceutisch terrein beweegt zich de in 
1946 opg&ichte dochteronderneming van de Ämstel brou- 
werij, genaamd Poviet Producten N.V. Het voornaamste 
produkt is dextran, dat in infusieoplossing toepassing vindt 
 IJ de behandeling van shock-toestanden en als plasma- 
substituut. Eiwitten en fibrinogeen uit plasma van runderen 
en menselijke eiwitfracties worden eveneens gefabriceerd 
en verder o.a. testsera voor bloedgroepbepaling. 

De firma Schaap 8 Borgman ,,Schabora" Verffabriek C.V., 



ratie op de Noordzee. Hierdoor is de economische positie 
stabieler geworden. Tegenwoordig wordt ook activiteit ont- 
plooid in de richting van raketten en raketbrandstoffen, zij 
het dat men hier nog in het beginstadium verkeert. 

Dr. E. J. Swaab's Verenigde Fabrieken N.V. (1935) legt 
zich vooral toe op de vervaardiging van zalven en emulsies 
,oor humaan en veterinair gebruik. 

Wee verffabrieken. hoewel verschillend van aard volaen 
elkaar op in de alfabetische rij: de firma Herman van 
Tlnteren, ook bekend als de Verf- 8 Vernisfabriek ..Tintol". 
opgericht in 1899, en de N.V. Teer-, Bitumen- en Verf- 
industrie Touwen 8 Co. daterend van 1885. Deze laatste 
maakt hoofdzakelijk bitumineuze verven. zoals kleurcarbo- 
lineum, black varnish en dergelijke. Succes had Touwen 
enkele jaren geleden met de introductie van haar Tencotop- 
onserveringsverí speciaal in houtbouw. Met de restauratie 
an ,,De Diy Gekroonde Haringen". het aangekochte, in 

-674 gebouwde pand naast de fabriek bewees Touwen 
de Heemschutgedachte een goede dienst. 

Qe N.V. Koninklijke Fabriek van Verbandstoffen vlh 
Itermöhlen 8 ~0.-(1880) behoort tot de grote bedrijven 
p dit gebied. Alle mogelijke soorten verband, watten en 

pleisters worden door deze onderneming gefabriceerd. 
Watten in de fabriek in Emst (Gld.). de rest in het Amster- 
'amse bedrijf. 

Ie Verenigde Parfumerie Fabrieken werden in 1930 or>ae- 
icht. vooral na 1950 ging de verkoop van cosmetica'met 
prongen omhoog. De Verenigde Parfumerie behoort in de 

..oofdstad na Boidoot tot de grootste op dit gebied. 

Vervolgens komen we bii de oudste noa in werkina ziinde ~" ~~~~~~~ " 
chemische fabriek. de C. A. Woltman Elpers' KoninkliJke 
Zeepfabriek ,,De Vergulde HanC N.V. Ais stichtinasiaar 
wordt 15YI aangenomen: zeer waarschijnlijk is het Ledrijf - nog ouder. maar de naam is in genoemd jaar in documenten 
zwart op wit aanwezig. Eigenaar was toen Jan Pauw. 
De familie Pauw is wel de bekendste generatie van zeep- 

G e van voor ionenuitwisselingsharsen van zieders. In 1695 werd de gekocht door jan 
In ndustr Maatschappij Activit te Amsterdam. Woltman en toen een zekere Anthonv Woltman ongehuwd 

in 1820 overleed. werd een kleinzoon.van ~nthony's-zuster 
eigenaar, waarmee de naam Elpers zijn intrede deed. Deze 
Caspar Anton Elpers kreeg van Koning Willem I toestemmina 
de aloude naam holtman áan zijn eigin naam toe te voegen: 

vijftig iaar oud. is weer een vertegenwoordiger van het T O ~  op de huidige dag wordt het bedr~ f  geleid door een 
,,verfprakkersgilde", terwijl de Chemische Industrie ,,De telg uit dit geslacht. Toileheep en scheerreep zijn de voor- 
Stef' huishoudens voorziet Van schuuuroeder. vloer- en naamste produkten. in het begin van 1966 werd het bedrijf meubelwassen en wat dies meer zij. overgenomen door N.V. Chefaro Maatschappij te Rotterdam, 
We gaan nogmaals naar het Westhavenaebied van Amster- waardoor de Vergulde Hand in de grote KZO familie terecht 
dam- in 1963 bouwde de N.V. ~sphel t -  en Chemische 
Fabrieken Smid 8 Hollander aldaar een raffinaderij voor 
asfaitbitumen. Een belangrijk deel hiervan wordt in het 
bedrijf te Hoogkerk verder verwerkt tot asfaitbitumen 
emulsies. 

Van de Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken 
N.V. was het hoofdkantoor tot voor kort in Amsterdam 
gevestigd. De twee fabrieken lagen onder de rook van de 
hoofdstad in Muiden en Ouderkerk aan de Amstel. De 
geschiedenis van de ..Buscruytmaeckers" gaat terug tot 
1702 toen de fabriek ,.De Krijgsman" te Muiden werd 
gevestigd. De huidige fabrieken zijn niet meer te vergelijken 
met de vroegere buskruitmolens. Zo heeft men in de loop 
der laren steeds betere spingstoffen ontwikkeld. die ver- 
fijning van de produktiemethoden vereisten. Rookzwak en 
rookloos buskruit en dynamiet zijn daar voorbeelden van. 
Daar springstoffen behalve voor militaire doeleinden ook 
in andere bedrijfstakken. vooral het mijnwezen, toepassing 
hebben gevonden. is het bedrijf allang niet meer uitsluitend 
staatsleverancier. Men denke in dit verband aan de expio- 

- 
kwam. 

Het overzicht van de chemische industrie in en rond Amster- 
dam loopt bijna ten einde. De rij wordt gesloten met, hoe 
kan het anders. een drietal verffabrieken, waarvan de N.V. 
Vernis- en Verffabriek vlh H. Vettewinkel 8 Zonen de oudste 
en tevens de grootste is. In 1809 werd door Dirk Vettewinkel 
de grondslag gelegd voor het huidige bedrijf. Tot 18% 
gingen produktie en uitvoering van schilderswerk hand in 
hand, maar sedert genoemd jaar heeft men zich uitsluitend 
toegelegd op de fabricage. In vroeger tijd ging de fabricage 
enigszins anders dan wij nu gewend zijn. Men maakte toen 
vernissen en droge verfstoffen en liet de uiteindelijke meng- 
ing aan de schilders over. Hierin kwam nog vóór het 
eind van de vorige eeuw een ingrijpende verandering. mede 
doordat verf maken en chemie elkaar vonden. Na de oorlog 
begon wederom een nieuw tijdperk, waarin de olieverven 
plaats moesten maken voor synthetische verven en lakken, 
d.w.z. waarin het klassieke bindmiddel lijnolie vervangen 
werd door allerlei kunstharsen. In het oude bedrijf op de 
Prins Hendrikkade worden thans de huisschilders- en .,doe 



het zelf" verven vervaardigd. In de fabriek aan de Cruquius- 
weg, gebouwd !n 1935, geschiedt de fabricage van lakken 
en vernissen. scheeos- en industrieverven en in het alae- ~.~ 
me& ?&e" welke' op metaal worden toegepast. Op d i t  
kóhole,, werd kortelings een nieuwe kunstharsfabriek ge- 
bouwd Ook de laboratoria ziin daar aevestiod. Uitbreidinaen 
van de- &?taande fabriekén hadien regelmatig plaats. 
Exoana8e in andere richting zagen wU toen de Nederlandse 
~ "~ rye r f i~dus t r i e  N.V. te-~i jdrecht  in 1963 werd overge- 
no,q<g: In~lddels is de NEMI in MiJdrecht uit ziJn jasje 
gCg~o$j'd''r(ri.naar een nieuwe fabriek in Uithoorn verhuisd. ., . ,, 
~@,i&e~fd~;grote terrein. dat Vettewinkel daar heeft, is 
h@,@uwa gebouw voor het Centrale Laboratorium geves- 
:tig, Vdorjaar 1965 werd ook de Chemitex Lakfabrieken 
,,$q::.ìt??c@t overgenomen en medio 1967 Hesso Chema uit 
WgFím. @f dit het laatste woord in de ontwikkeling ven 
VetiBwhkel .is geweest. hierover durven wij geen voor- 
$@lljngan re doen. 

.Lab1 but not least komen nog Wodan Verf- en Lakfabrieken 
.J,f.c@~ Maeens (1919) en de Fabriek .,Het II" N.V.. daterend 

.?vit 1882. Deze laatste vervaardigt behalve verf ook hout- 
donserveringsmiddelen. De eerste werd in april 1966 over- 

. ' : gé,(ipmdn door de Vernis- en Japanlakfabriek J. C. van 
$ff~l( '& %:'te Rotterdam en sindsdien naar de Maasstad 
.J s. 
overgebraoht. 

Wiermeg eindigt de bespreking van de chemische industrie 
in Amsterdam. Het spreekt haast vanzelf, dat het ons onmo- 
&!@;l?geweest alle chemische fabrieken in de hoofdstad 
.$s,i$$ja.te laten passeren, zelfs als we diegenen, die zich 

'.. ..:ál&fabrikant ., aandienen maar het eigenlgk niet zgn. buiten 
;~d&$$yiFg laten. Dan nog bigven er een aantal kleine 

,. . , .. .. . 
- . . , -~6&jlvìjYgn;.over. die wij niet kennen en waarover we dus 

y + a g ~ n  hebben. . . . . 
.', . '~g.p$i&e:c~ter niet aardig zon afscheid van de hoofdstad 
. , .te:n#rnen zonder het Konink1,JkelShell Laboratorium Amster- 

dam ook maar met een enkel woord te noemen. Dit labora- 
toriim, dat in 1964 zUn 50-jarig Jubieum vierde. is wel 
,en &etnische industrie in de strikte zin. maar de invloed, 

. ' die er in de oeriode van 54 iaar oo de ontwikkeiina van 
hef.'a<n $j petroleum industrie^ verwante chemische bedfijf 
i? uitpejaqn, is zo groot, dat het K.S.L.A. (Shell-jargon) 
hier ,toGn.'genoemd dient te worden. Gestart in 1914 als 

* :  . ,. kk(éin laboratorium is het sedertdien gegroeid tot Ben 
.,.i ... 
. . .  ,%: 

Omzetting van cholesterol in provntamine D bU Phiilps- 

. . . - Duphar, .Weesp. . . ". . . 

van de grootste research-centra in de wereld op het gebied 
van de aardolie-industrie e n  de petroleum-chemie. Aanvan- 
kelijk werd het laboratorium belast met de evaluatie van 
ruwe aardolie van verschillende herkomst en het oplossen 
van incidentele problemen, die zich bU de winning, b0 de 
verwerkina of bli de verkooo voordeden en verder funaeerde " 
het als opleidingsinstituut voor uit te zenden employé's. 
De invoering van kraakprocessen en de daarbij vrukomende 
kraakgassen waren voor het industrlëie labora<orium de 
direkte aanleiding tot een verandering van een passief in 
een actief centrum. De structurele wgziging van moleculen, 
niet alleen door kraking, maar ook met behulp van kataly- 
satoren, die velerlei reacties in de gewenste banen kunnen 
leiden, vormde het belangrukste arbeidsterreln van het 
laboratorium. Nadat de technische katalysatoren zich defini- 
tief een plaats hadden veroverd in de olie-industrie, werd 
de chemische industrie gebaseerd op aardolie geboren. 
de zg. petrochemische industrie. Na 1930 zon op. het terrein 
van het K.S.L.A. een aantal proeffabrieken gebouwd. Van 
tal van processen. die thans te Pernis op grote schaal 
worden toegepast, stond de wieg in het laboratorium te 
Amsterdam. Ook de huidige bezetting van rond 2.000 man 
illustreert nog eens duidelijk het belang. ook in de 
industriliie zin, van dit research-centrum. " 

Naar hst Gooi 

Opgewekt verlaten we de hoofdstad in de richting Diemen. 
Lang zullen we hier niet vertoeven. maar een drietal bedrijven 
dienen toch gememoreerd te worden en in alfabetische 
volgorde zgn dat Dagra N.V. (1935). Keune Cosmetic Works 
N.V. (1922) en de N.V. Nederiandsche Teerdestilleerderij 
(1925). Dagra is naar aantal werknemers en naar omzet 
gemeten verreweg de grootste. Farmaceutische specialité's, 
vitaminepreparaten en Röntgencontraststoffen behoren tot 
het produktieprogramma. Begin 1967 nam men een grote 
aerosol afvulfabriek in gebruik. Keune maakt cosmetica 
in de ruimste zin en van de Nedteer. zoais de derde fabriek 
in Diemen meestal genoemd wordt, behoeft slechts vermeld 
te worden de' activiteit op het gebied van bitumineuze 
dakbedekkingsmaterialen. 

Van Diemen komen we in Weesp en daar treffen we onder 
andere Lwsco Centrale Koolzuurfabriek N.V. De voorge- 
schiedenis van dit bedruf is de moeite van het optekenen 
waard. in 1852 werd door de Firma van der Elst & Matthes 
in Amsterdam een Ammoniak- of Salmiakfabriek gebouwd. 
Van het van de gasfabrieken afkomstige gaswater maakte 
men hier ammoniumsulfaat en ook door concentratie 
ammonia liquida. De gasfabrieken. die in d e  tweede helft 
van de vorige eeuw en begin van de twintigste eeuw als 
paddestoelen uit de grond verrezen. waren b10 met deze 
verwerking van een voor hen lastig bgprodukt.:Van heinde 
en verre werd het gaswater naar Amsterdam gebracht. 
Omstreeks de eeuwwisseling werd het duideluk. dat men 
niet in de hoofdstad kon blijven, stadsuitbreiding was hier- 
van de oorzaak. in 1905 werd de nieuwe fabriek te Weesp 
in gebwik genomen en in 1916 ging men zelfs over tot 
het vervaardigen van salpeterzuur door verbranding van 
ammoniak volgens een eigen werkwoze. Deze activiteit 
werd spoedig na de oorlog weer beëindigd Na de eerste 
wereldoorlog in 1921 werd het bedrijf voortgezet onder 
de naam N.V. Centrale Ammoniakfabriek om duidelijker 
aan te geven. dat men op coöperatieve basis het gaswater 
voor een groot aantal gasfabrieken verwerkte. In het begin 
van de vijftiger jaren werd deze activiteit gestaakt wegens 
gebrek aan gaswater. Inmiddels was men met. de fabricage 
van koolzuurgas begonnen en dit vormde het aanknopings- 
punt voor Loos, die het bedrlJf in 1963 overnam. 

Phillps-Duphar kwam al eerder in Amsterdam aan de beurt 
en daarnaast zon 8 r  nog vier bedrijven, alle gevestigd aan 





dezelfde Nijverheidslaan: de N.V. Essencefabriek Gruno en 
de N.V. Zeepfabriek Weesp. In lm6 werd Gruno opgericht 
als dochter van de C.P. fabrieken te Groningen. In 1915 
werd deze binding verbroken en het bedruf overgeplaatst 
naar de Amsterdamse binnenstad. alwaar een voorspoedige 
groei haar deel werd. Medio 1964 werd het gehele bedruf 
overgeplaatst naar Weesp. De essencefabriek F~t ic la ,  ook 
in Amsterdam werd in 1952 overgenomen, nadat een jaar 
tevoren een belangengemeenschap met de Fa. Coene te 
Brussel was aangegaan. 

De Zeepfabriek Weesp werd in 1933 opgericht als dochter- 
anderneming van de Margarinefabriek ,.De Valk". Deze 
combinatie komt meer voor, dachten wij. 
Tegenover de zeepfabriek zit Weesp-Plastics N.V. fabrikant 

kunstleer en kunststoffoliën. In 1933 werd dit bedrijf 
als Hollandsche Gummifabrieken ..Weesp" opgericht en 
zoals vele rubberfabrieken deden, ging men hier ook na 
de oorlog over op de verwerking van kunststoffen. In 1961 
werd ,,Weesp" overgenomen door de Imperia1 Chemica1 
Industries. 

I Aan de Nijverheidslaan vonden wij bij nadere beschouwing 
ook nog de Chemische Fabriek ..De Komeet" die hutshoude- 
~ ~ k e  prÖdukten vervaardigt. 

,Aan de linkerzijde van de snelweg werpen we v66r Muiden 
nog even een blik op de Springstoffenfabrieken (zie' Amster- 
dam), als het ware om ons te overtuigen, dat het bedruf 
zich in goede welstand bevindt. Langs de ruksweg v66r 
Naarden wordt onze aandacht getrokken door een hoog 
wit geval. dat nog niet zo lang geleden in opspraak kwam 
door een verlichte tekst die iets met pacifisme te maken 
had. Er is een fabriek van farmaceutische specialité's in 
gevestigd. maar deze Chemische Industrie ,,De Toren" zal 
de geschiedenis ingaan als de eerste Nederlandse sproei- 
droger. 

Bij Naarden verlaten we de grote weg om via het oude 
vestingstadje een bezoek te brengen aan de N.V. Chemische 
Fabriek ..Naardenm. De fabriek begon in het iaar 1905 
haar activiteit met het destilleren van glycerine, o.m. 
voor een diamantmun in Zuid-Afrika: Vanaf het begin werd 
geëxporteerd. ~ h a n i  is rond 70P, van de pioduktie voor 
het buitenland bestemd. De fabricage van glycerine is tot 
heden BBn van de pijlers gebleven. waarop de naam 
;.Naarden" rust. maar reuk- en smaakstoffen zijn de pro- 
dukten waarmee het bedrijf internationaal zijn grote bekend- 
heid kreeg. Dit begon met de winning van kummelolie uit 
karwijzaad in 1909. Extractie en daarop volgende destillatie 
waren de technieken voor de fabricage van een reeks 
etherische oliën en logisch hierop aansluitend kwamen al 
spoedig de synthetische reukstoffen om de hoek kijken. 
De mens immers tracht de natuur te evenaren en zelfs 
te verbeteren. Met behulp van reukstoffen en aroma's kwam 
men in de volgende fase terecht: parfumcomposities en 
essences. Inmiddels was in 1931 de N.V. Oranje te Amster- 
dam overgenomen. Dit bedruf was het eerste in ons land. 
dat zich met de fabricage van etherische oliën bezig hield 
(1896). Het extraheren van caffeine en theobromlne uit 
cacaodoppen en -schroot werd nu ook door Naarden ter 
hand genomen, waarmee een nleuw terrein betreden werd. 
namelijk dat der farmaceutica. Verder dan toeleverancier 
aan de farmaceutische industrie wilde men niet gaan omdat 
men anders de eigen afnemers zou gaan beconcurreren. 
Ditzelfde principe werd ook gehandhaafd tegenover de 

Reactoren voor de reukstoffenfabricage bij de Chemische 1 Fabriek Naarden. 

afnemers in de voedings- en genotmiddelenbranche. Wel 
werden allerlei stoffen ontwikkeld om de houdbaarheid van 
levensmiddelen te verbeteren en het bederf tegen te gaan. 
Benzoëzuur en natriumbenzoaat zijn daar voorbeelden van, 
evenals verschillende galluszure esters. Een belangrijke 
activiteit was het oprichten van dochterondernemingen in 
het buitenland. Momenteel zijn er 21 producerende Naarden- 
veatiainaen over de wereld verspreid. Een belangrilke reden 
van desnelle groei 18 de aandacht. welk; Naarden 
geeft aan zijn wetenschappelijke achtergrond: Het Smaak- 
centrum en het In 1967 in gebruik genomen Reukcentrum 
zon daarvan recente voorbeelden. Het aantal employ6es 
in Nederland bedraagt ruim 12M). In 1961 kwam een joint- 
venture tot stand met het Finse bedrijf Kemt Oy. Er werd 
een fabriek in Wormerveer gebouwd. die onder ,de naam 
Naarden-Kemi tall-olie gefractioneerd ging destilleren. Deze 
fabriek staat op het terrein van de voormalige fabriek van 
Jan Dekker, welk bedrijf in 1957 werd overgenomen. Genoeg 
nu over .,Naardenu, er staat nog zoveel. meer op het 
programma van onze rondreis. 

In Hardernuk noemden wij al de N.V. vlh Fe. J. G. Koster. 
In Bussum is echter de belangrukste vestiging van deze 
verffabriek, die in 1920 werd opgericht.' Specialiteit zijn 
de talloze soorten lakken voor alle mogelijke toepassingen. 

Luttele kilometers verder aan de Ilsselmeerkust liat Huizen 
en hier domineert Balamundi Nederland N.V. die" in 1926 
als Balatum N.V. werd opgericht. Het bedrijf is een dochter 
van de Belgische ~apeteries RBunies. ~ o ~ s ~ r o n k e i i j k  werd 
de ..nieuwe vloerbedekking" uit België gelmporteerd, maar 
al vrij spoedig deed zich de behoefie aan eigen produktie 
gevoelen. In Huizen werd een bedrufspand gevonden en 
vanaf dat moment ging het snel voorwaarts. Na de oorlog 
doen kunststoffen hun intrede. ook bij de fabriek in Huizen: 
kunstleer, wandbekleding op basis van polyvinylchloride 
en tenslotte ook vloerbedekking op deze basis. De Balastore 
zonwerende gordunen worden wel even genoemd, doch 
horen eigenlijk in dit overzicht niet thuis, aangezien zij 
moeilijk als chemisch produkt gezien kunnen worden. Baia- 
mundi met haar 1100 werknemers varen er echter wel bij. 
In Huizen is ook nog gevestigd het kantoor van Jean A. Du 
Crocq N.V., fabriek van reuk- en smaakstoffen. Van de 
grotere bedrijven op dit gebied is Du Crocq de jongste, 
daterend van 1932. De fabriek staat in Blaricum. 
Van de in Den Haag gevestigde N.V. Bitumen- en Teer- 
produktenfabriek ,,Biteer" staat de fabriek van bitumineus 
dakbedekkingsmateriaal sedert l937 in Huizen. 

In Laren is het oponthoud maar kort en toch lang genoeg 
om te constateren. dat de verffabriek van Van den Brink 8 
Thuys vlh Bayens (1830) hier gevestigd is. Verder is er 
in deze rustige Gooise gemeente nog een klein bedruf, 
dat farmaceutische grondstoffen vervaardigt. genaamd 
Chemische Industrie Petry (1936) en een kleln onderhouds- 
middelenbedrijf onder de naam Deja (1935). Op naar het 
volgende doel: radiostad Hilversum. 

Om te beginnen is hier de fabriek van Beiersdorf N.V. In 
Amsterdam stipten we dit bedrijf al even aan vanwege 
het feit dat daar sinds 1932 het hoofdkantoor gevestigd is. 
Beiersdorf behoeft nauweluks verdere intioductie, omdat 
de produkten Leukoplast. Hansaplast en Nivea in ieder 
huishouden een vaste plaats hebben veroverd. In naoor- 
loase laren werd zelfklevend industrieband aan het oroduk- - .  
tieprogramma. dat overigens veel meer farmaceutische en 
cosmetische produkten omvat dan de drie bovengenoemde. 
toegevoegd. 

Verder Is hier gevestigd de N.V. Boometal, fabrikant van 
parfumerie-artikelen. Het is echer zo, dat alleen, de zetel 
van Boometal in Hilversum gevestigd is. De fabricage van 



Berkenhaarwater. het bekendste produkt. vindt plaats in de 
fabriek te Schiedam. 

De N.V. Gaba is wellicht minder bekend dan haar produkten. 
Wij denken dan in de eerste plaats aan Wybert, maar ook 
aan Aronal tandpasta en mondwater. Nieuw is een anti- 
cariëspasta, die onder de naam Elmex als eerste preparaat 
In ons land het tandbederf effectief bestrijdt door de toe- 
passing van organische aminofluoriden. Verder maakt Gaba 
nog een hele reeks farmaceutische specialité's en cosme- 
tische produkten. In 1969 bestaat het bedrijf 50 laar, zodat 
men binnenkort kan gaan feest vieren. 

International Flavors 8 Fragrances Is een naam die geen 
twijfel laat over de activiteiten van dit bedrijf: het creëren 
en produceren van smaak- en reukstoffen. 

I.F.F. (Nederland) N.V. is een dochteronderneming van dit 
wereldomvattende. in 26 landen gevestigde, reuk- en smaak- 
stoffenconcern en deze dochter is zelf BBn van de grootste 
bedrilven in de branche. In Hilversum is het hoofdkantoor 
voor geheel Europa gevestigd. waardoor Hilversum 66n der 
b'elangriJkste centra van het concern werd. De huidige I.F.F. 
ontstond eerst in 1958, doch men erfde de ervaring van 
twee der oudste ondernemingen in deze branche, Polak 
8 Schwarz en Van Ameringen-Haebler. Polak 8 Schwarz 
werd in 1889 opgericht. In dat Jaar stelden Leopold Schwarz 
en Jos Polak Izn. te Zutphen de eerste essence samen 
en dat betekende de geboorte van Polak 8 Schwarzis 
Essencefabrieken N.V. Al vrIJ gauw verhuisde men van 
Zutphen naar Zaandam en in 1919 werd een tweede fabriek 
te Hilversum gesticht. P 8 S, zoals de onderneming meestal 
werd genoemd, groeide gestaag en verwierf grote inter- 
nationale bekendheid, niet in het minst doordat men op 
WLe.plaa$en,over, de aardbol verspreid eigen vestigingen 

" 
stichtte. In 1958 kwam de fusie tot stand met het Ameri- 
kaanse concern Van AmeringenlHaebler Inc. In de zestiger 
laren werd besloten een geheel nieuw fabriekscomplex te 
bouwen en de bestaande fabricage van Hilversum daar naar 
toe over te brengen. De administratie en commerciële afde- 
lingen, evenals de laboratoria, tot dan toe in Zaandam 
gevestigd. werden tegelijkertijd naar Hilversum overge- 

Baiemundi-fabriek te Huizen. 

bracht. Voor de nieuwe fabriek viel de keuze op Tilburg 
en in augustus 1967 werd het complex aldaar in gebruik 
genomen. In Hilversum is nu alleen wat we zouden noemen 
het hoofdkwartier van 1.F.F.-Nederland gevestigd. Begin 1967 
werd I.F.F. (Nederland) N.V. uitgebreid met een fabriek In 
Sint-Maartensdijk, die zich geheel specialiseert in de verwer- 
king van natuurprodukten als uien en prei. 

In Hilversum is ook het hoofdkantoor van de N.V. Neder- 
iandsche Thermo-Chemische Fabrieken. De destructor van 
dit bedrijf ligt echter in de provincie Friesland en wel in 
Bergum. De N.T.F. werd in 1926 o~gericht en het hoofd- 
kantoor was aanvankelijk in ~mste'rdam gevestigd. 
Natuurlijk is er ook een verffabriek in Hilversum en wel 
Ripolin N.V. De eerste lakverf ter wereld geschikt voor 
buitenwerk werd ontwikkeld door Dr. J. C. F. Riep. wiens 
vrouw Lin heette. Vandaar het merk Ripolin. Dit was in 
1885.. Met koopman G. Briegieb werd eerst een fabriekje . .. 
inAmsterdam opgericht. dat al spoedig naar Hilversum 
verplaatst werd. Een fabriek nu eens niet voortgekomen 
uit een grossierderij of een.schildersbedrijf, maar gebouwd 
met het doel een lakverf te fabriceren. Het succes met 
deze lakverf leidde tot samenwerking met de Franse firma 
Lefranc &'Co. en zo ontstond de naamloze vennootschap 
Le Ripolin. na de oorlog gewilzigd in N.V. Ripolin. Onder 
het bekende merk met de drie mannetjes werd kort na 
1900 reeds een verf gebracht in wat we nu zouden noemen 
doe-het-zelf-busjes. Ripolin beroept zich er op de eerste 
te zgn geweest, die verf voor de Doe-Het-Zelver maakte. 
Wie gedacht had dat de enige betekenis van Hilversum 
die van radiostad zou zUn. komt wel bedrogen uit. Ook 
de bekende Roter maagtabletten komen hier vandaan: zij 

n - ,  worden sinds 1938 gemaakt door Pharmaceutische Fabriek 
Roter. 



kunnen leggen, moet de zaak gedrukt kunnen worden en 
daarvoor zorgt Van Son's Inkt- en Verffabrieken N.V. Zij 
fabriceert alle soorten druk- en stencilinkt en kan over vier 
jaar op een eeuw noeste arbeid terug zien. 
Industriële reiniaingsmiddelen worden eveneens in Hilver- 
surnvervaardigd.~ët betreffende bedrijf Chemische Industrie 
Burcht heeft nog een aparte verfdochter Pentaplast geheten. 

Van Hilversum gaan we nu westwaarts. Eerst komt Korten- 
hoef. alwaar we onder de rook van Tromp's buiten een 
klein bedrijf treffen, dat ons aan hem doet denken: Chemische 
Fabriek De Ruiter. Huishoud- en auto-onderhoudsmiddelen 
vervaardigt men hier. Vervolgens nemen we v66r Vinkeveen 
de autosnelweg richting Amsterdam en verlaten deze l 1  km. 
verder. bij Ouderkerk 'ald Amstel. waar we ddn van de 
bedrijven van de Koninklijke Nederlandsche Springstoffen- 
fabrieken N.V. ontwaren. De fabriek, eertijds ,,De Oude 
Molen" genaamd, ligt op grondgebied van de Gemeente 
Nieuwer Amstel. 

Langs de Amstel komen we in Uithoorn. Reeds op grote 
afstand tekent zich het silhouet van kantoor en fabrieken 
van Cindu N.V. af. Cindu ontstond in zijn huidige vorm 
In 1952 door de fusle van N.V. Teerbedrijf Uithoorn en 
N.V. Utrechtsche Asphaltiabriek. Het Teerbedrijf Uithoorn 
werd In 1922 opgericht door de heer J. F. van Seumeren. 
HIJ gebruikte hiervoor het terrein, waarop Dr. Mouthaan 
in 1863 een zwavelzuurfabriek stichtte. KetJen nam dit 
bedrijf in 1891 over en exploiteerde de lodankamerfabriek 
nog tot 1916. In het door Van Seumeren gegrondveste bedrijf 
namen de Kon. Hoogovens al spoedig deel. Het verband 
is niet moeiliik te raden. De teer. het residu uit de cokes- 
ovens. kan verwerkt worden tot waardevolle produkten. 
Thans is het aandelenkapitaal ven de vroegere Tebu geheel 
In handen van de  oogo ovens. De Utrechtsche Asphalt- 
fabriek kwam via een aantal fusies tot stand uit de firma 
Steln & Takken. omstreeks 1900 te Utrecht opgericht. In 
de vijftiger jaren richtte de aandacht van Cindu zich. mede 
door het teruglopen van het aanbod van de grondstof ruwe 
teer, op dlversificatiemogel@heden. EBn der eerste resul- 
taten was de ontdekking van een belangrijke grondstoffen- 
bron in Zuid-Afrika. die leidde tot de bouw van een speciale 
destlilatie-eenheid, Eind 1959 werd Neviile Cindu Chemie 
N.V. opgericht, een Joint venture tussen Cindu en Neville 
Chemical Co. te Pittsburgh. Beze dochteronderneming is 
producent van cumaronharsen en petroleumharsen. Een 
volgende stap was de ingebruikneming in 1962 van de 
ftaalzuuranhydridefabriek. waarvan de capaciteit sindsdien 
meer dan verdubbeld is. In 1965 kwam de oprichting tot 
stand van Cindu de Venezuela S.A. te ~aracas.weik osdrijf 
tropische dakbedekkingsmateriaien en asfaitprodukren maakt: 
in 1967 de volgende dochter. rw. Boston Cindu Chemie N.V. 

Het bedrijf van International Flavors & 
(Nederland) te Hilversum. 

te Uithoorn, een joint venture van Cindu en General Latex 
and Chemical Corp. te Cambridge, Mass. B.C.C. produceert 
polyurethaanhardschuimsystemen. De laatste ontwikkeling is 
de oprichting eind 1967 samen met de United States Steel 
Corp. van Coroban Industrie N.V. Deze dochter gaat zich 
toeleggen op de produktie van industriële beschermings- 
systemen tegen corrosie. Eind 1968 hoopt men met de 
~roduktie te kunnen starten. Hiermede zijn zeker niet alle 
werkzaamheden van Cindu voldoende belicht. Cinduwerken 
N.V. is &dn der grootste aannemersbedrijven voor specialis- 
tische bouwactiviteiten. waaronder dakbedekkingen. kunst- 
stofvloeren en brugdekken en afdich~in~stechnleken, en 
thermische isolaries v a  isolatietechniek Bofa N.V. De 
Nederlandse Weatanker Mil aeniet internationale bekendheid 
op het gebied van het vervoer van chemische en plantaar- 
dige produkten, zowel in vloeibare als in poedervorm. De 
N.V. Tankrederij J. A. van Seumeren transporteert bitumina 
en andere zware produkten, maar is middels haar speciale 
10 in 1 tanker ook op schoon vervoer ingesteld. Cindu 
heeft fabrieken te Uithoorn, Krimoen ald Ilssel en Dordrecht, 
alsmede tankopslagfaciliteiten t i  Amsterdam. terwijl Cindu- 
werken vestigingen heeft in Almelo. Amsterdam, Groningen, 
Leeuwarden, ~ ~rnhem, Den Haag. Rotterdam. Dordrecht, 
Utrecht. Breda. Eindhoven en Oirsbeek. 

Uithoorn is een beiangruke industrlegemeente geworden. 
Verschillende ondernemingen hebben hun zetel naar deze 
plaats aan de Amstel overgebracht. Zo ook de N.V. Neder- 
landsche Productie Maatschappij ,,Miaric", fabrikant van 
cosmetische produkten in licentie van I'Or6al te Parijs. 
Deze is in 1947 te Amsterdam begonnen doch in 1961 
naar een daartoe gebouwde fabriek in Uithoorn verplaatst. 
In 1967 werd een uitbreiding van de bedrijfs~imte in 
gebruik genomen, een volgende is thans onder handen. 

Ook de Nederlandse Muurverf Industrie N.V., Neml. eerst 
te Mijdrecht gevestigd, kwam naar Uithoorn. Deze dochter 
van Vettewinkel (sedert 1963) vierde haar tienjarig bestaan 
in 1964 in de nieuwe fabriek. Sindsdien is hier ook het 
Centrale Laboratorium van Vettewinkel ondergebracht. In 
Uithoorn zijn verder nog gevestigd een bedrijf. dat o.a. 
badzouten voor de galvanische industrie vervaardigt: N.V. 
Elpewe. de N.V. Metallo Chemie die hoofdzakelijk hardlngs- 
zouten en fosfateermiddelen voor de metaalnijverheld fabri- 
ceert en tenslotte nog een buitenlandse onderneming de 
Quaker Chemical (Holland) N.V., specialist op het gebied 
van booroliën en dergelgke koelmiddelen op minerale-olie- 
basls. 

Nadat we het industrieterrein in Uithoorn bekeken hebben. 
beklimmen we ons voertuig en gaan verder in de richting 
Haarlem. Onderweg in Aalsmeer ontdekken wij de twee 

Fragranms I.F.F. 



verffabrikanten aldaar: W. Heeren & Zoon N.V. en de Firma 
Heeren & Meyer. De eerste dateert van 1902. de andere 
van 1934. Naamsverwisseling zal zeker wel eens voorge- 
komen zijn, was onze overpeinzing. Er is nog een derde, 
de Chemische Fabriek Hermadix doch die houdt zich niet 
aiieen met verf maar ook met kitten en dichtingsmateriaien 
bezig. 

Hoofddorp, midden in de Haarlemmermeer herbergt ook 
een verffabriek de Vira. hetgeen betekent Verfindustrie 
Rotterdam Amsterdam. Deze industrie dankt zijn ontstaan 
in 1965 aan de fusie tussen N.V. Beunk's Verfindustrie 
en de N.V. Verf- en Vernlsfabriek Van Wok & Co. van 
1877. Beunk begon in Amsterdam in 1891 een verfhandel, 
die in 1946 werd omgezet in Beunk's silicaat- en verf- 
industrie. In Haarlem werd in 1958 een nieuw pand betrok- 
ken dat ai spoedig te klein bleek. Nieuwbouw in Hoofddorp 
bracht de oplossing en de fusie. De partner Van WUk 
& Co. kreeg onlangs bekendheid toen in samenwerking 
met Ghana Industrial Deveiopment Corp. in Tema de eerste 

! verffabriek (annex blikfabriek) in West-Afrika werd gebouwd. 

i 
In oktober 1961 werd dit bedrijf in gebruik genomen. Tegen 
het einde van het vorig jaar kwam het bedrijf in Hoofddorp 
geheel in handen van Van Wijk & Co. van 1877. 

Van Hoofddorp rUden we om twee redenen via Halfweg 
naar Haarlem. Ten eerste is de weg niet zo druk en voert 
zh ons langs het gemaal de Lijnden (de Cruquius, vlak 
V66r Heemstede hebben we al zo dikwuls gezien) en ten 
tweede Is er In Zwanenburg nog iets op chemisch industrieel 
gebied te beleven. Hier is gevestigd Byk Nederland N.V. 
qandochteronderneming van Byk-Gulden Lomberg GmbH 
te Konstanz. Deze firma heeft met ingang van januari 1966 
de actlvltelten van de voormalige Cosmopharma Mij vóor 
Chemlsch-Pharmaceutische industrie N.V. voortgezet. Tot 
haar programma behoren: farmaceutische specialité's, vete- I 

rinaire produkten en lakhulpmiddelen. Sedert mei 1964 is 
de ~roduktie ondergebracht in een modern inaerichte fabriek 
te 'Zwanenburg. september 1966 werd ogk het nieuwe 
kantoorgebouw in gebruik genomen. voornamelijk met het 
oog op cosmetische produkten werd een nieuwe dochter- 
onderneming opgericht onder de naam Cosmopharma N.V. 

De Verffabriek Artekobin is uit Zwanenburg verdwenen. 
die komen we in Alphen aan de RUn wel weer tegen. 
Haarlem is nu het volgende doel van onze excursie. Zoals 
wel meer gaan we hier weer alfabetisch te werk. 

Om te beginnen noemen we Chemische en Cosmetische 
Fabriek Akru (1897). Voor de niet-eiektrisch-scheerders 
onder ons: snelscheercr&me is een A ~ N  produkt. Nummer 
wee. de Chemische Fabriek Collall levert een bekend 
huishoudelijk produkt: lijm in tubes. De Haarlemsche Soda- 
fabriek. opgericht in 1898, fabrikant van kristalsoda. behoort 
al sinds iaren aan Kortman & Schulte in Rotterdam. Hesso- 
Chema N.V.. producent van kitten, afdichtingsmaterialen en 
pakking sedert 1936. werd begin 1967 overgenomen door 
Vettewinkel. 

In 1932 werd de N.V. Handel en Industrie MaatschappU 
H.I.M. opgericht. welk bedrUf zich bezig ging houden met 
de fabricage van beschermende produkten voor beton en 
metaal op basis van steenkoolteerpekken en bitumen. Daze 
produkten 'worden nog steeds onder het merk Inertol op 
de markt gebracht. Het produktieprogramma werd na de 
laatste oorlog sterk uitgebreid: verf OP basis van chloor- 
rubber, epoxyhars en icrylaten, voegkitten en kunsthars- 
morteis. Een damp- en gasdlchte asfaltemulsie werd ont- 
wikkeld evenals geluiddempende coatings. Naast de be- 
staande fabriek t; Velsen werd in 1966 een nieuwe ge- 
bouwd. Doordat het accent steeds meer op de chemie 
kwam te liggen. vond ook een naamwuziging in H.1.M.- 
Chemie N.V. plaats. De nieuwste ontwikkelingen vonden 
plaats op het gebied van koolteer-epoxy coatings. 

Vervolgens een tweetal fabrikanten van het oudste Neder- 
landse panacee Haarlemmerolie nl. de N.V. MaatschappU 
tot Expl. der Zaken gedreven onder de naam van Klasolem 
(1854) en de Oprechte Haarlemmeroliefabriek C. de Koning 
Tilly, daterend van 16%. 

Een zeepfabriek kwamen we lange tUd niet tegen. Welnu 
In Haarlem bevindt zich de N.V. Zeepfabriek Het Klaverblad, 
fabrikant van de beroemde Karnemelkzeep. Hoewel Het 
Klaverblad niet kan bogen op een eeuwenoude historie 

Bijna 25 /aar geleden zag het er bU de HlM in Velsen o ult. 

HIM-Chemie thans. 



gaat de geschiedenis toch terug tot het jaar 1864. Toiletzeep 
en medicinale zeep zijn nog steeds de troeven van het 
melkmeisje, dat zover bekend het oudste beeldmerk ter 
wereld voor zeep is. Medio 1964 kwam een fusie tot stand 
met de Koninklijke Zeep-. Eeau de Cologne- en Parfume- 
rieenfabriek vlh Sanders & Co. N.V. te Leiden. waarbij 
de gehele zeepfabricage te Haariem geconcentreerd werd. 

De Fa. C. J. Krug had in 1962 veertig Jaar na de oprichting 
pech toen de fabriek geheel uitbrandde. DikwUls echter 
komt er na zo'n brand iets mooiers voor In de plaats en 
dat is nu te zien in de Waarderpolder. Hier opende de 
N.V. Verfindustrie Krug begin 1967 haar nieuwe fabriek. 
Drukinkt wordt in Haarlem. behalve voor eigen gebruik. 
b0 de Uitgever0 De Spaarnestad en bg Joh. Enschede & 
Zonen gefabriceerd door Lorilleux Nederland Drukinkten. 
Dit bedrgf werkt sedert 1895 in ons land. eerst in Amsterdam 
en sedert 1941 in Haariem; het is een dochteronderneming 
van de Franse Lorilieux-Lefranc S.A., een der grootste 
drukinkt-concerns ter wereld. Medio 1962 werd in de 

geproduceerd. Van hieruit wordt een groot deel van Europa 
bediend. 
De Merck Research Laboratoria hebben hun sporen op 
medisch-farmaceutisch gebied verdiend. Van alle eigen 
vindingen worden op het ogenblik vltamine Bi2 (1949). 
chloorthiazide. een diureticum (1957). amprolium. een cocci- 
diostaticum voor pluimvee (1960). alpha-methyldopa. een 
middel tegen hoge bloeddruk (1961). thiabendazole, een 
breed spectrum antiwormmiddel (1962) en indomethacin, 
een antirheumaticum (1963) in Nederland door MSD ver- 
vaardigd. De tussen haakjes geplaatste Jaartallen geven 
het jaar aan waarin de uitvinding in de Amerikaanse research- 
laboratoria van Merck gedaan werden. In de l 1  jaren van 
haar bestaan in Haarlem vonden in het fabriekscomplex 
in 1959 en 1966 grote uitbreidingen plaats en nieuwe plannen 
voor uitbreiding zgn reeds weer in bewerking. 

Langs de Spaarndamse weg rgdend zien we op een gegeven 
moment stapels vaten liggen. wachtend op verzending of 
zojuist gelost en bestemd om te worden verwerkt in de 

De ftaalzuuranhydridefabriek van Cindu te Uithoorn. 

Waarderpolder een geheel nieuw fabriekspand in gebruik 
genomen. 

Lincol Poiish fabriceert haar vioerwassen hier in Haarlem. 
z0 is in Hiiiegom gevestigd. 

In Haarlem staat sinds 1957 een modern ingericht chemisch- 
farmaceutisch bedrijf, nl. Merck Sharp & Dohme Nederland 
N.V. Deze fabriek is een onderdeel van waarschijnlgk het 
grootste concern op farmaceutisch terrein. Merck & Co. 
Inc., Rahway. U.S.A.: Merck bezit 27 fabrieken verspreid 
over de gehele wereld. De internationale top van dlt bedrijf 
is gevestigd in New York en wordt door een ex-Nederlander 
geleid, nl. prof. dr. A. T. Knoppers - arts-farmacoloog uit 
Amsterdam. De Nederlandse vestiaina. aestart in 1954 in -. " 
Amsterdam, is uitgegroeid tot een bedrgf dat 6 ha. op het 
Haarlemse Industrieterrein in beslag neemt en zowel de 
chemische als de farmaceutische -fabricage bedruft. Er 
wordt zowel voor de humane als voor de veterinaire sector 

N.V. Nederlandse Raffinaderg van Petroleumproducten. 
Oprichter van dit bedrijf was de apotheker:L. Schoorl Sr. 
welke, omdat hg niet tevreden was met de kwaliteit van 
de toen beschikbare vaseline, in 1909 een proeffabricage 
opzette. Het resultaat van zUn proefnemingen was van dien 
aard, dat reeds spoedig van een Industrieel bedrijf kon 
worden gesproken. Behalve vaseline6 werden reeds na 
korte tgd ook medicinale oliën en andere speciale hoog- 
geraffineerde petroleumprodukten in het produktieprogramma 
opgenomen, zoals witte oiiiin voor allerlei doeleinden, trans- 
formator-olie. turbineolie. ' petroieumsulfonaten en micro- 
kristallijne wassen. Vooral na de tweede wereldoorlog heeft 
het bedr0f zich sterk uitgebreid, waardoor de in Haarlem 
beschikbare ruimte niettegenstaande de aankoop van alle 
beschikbare aangrenzende percelen snel te klein werd. In 



De Nederlandsche Raffinaderij van Petroleumproducten m 
het Westhavengebied van Amsterdam. 

klinische research, heeft goede resultaten afgeworpen. In 
het kader van deze internationale samenwerking vervaardigt 
men enkele produkten in licentie. 

In 1BM) vestlgde zich te Haarlem een tweede Amerikaanse 
chemische onderneming de Rust-Oleum (Nederland) N.V., 
die roestwerende verven op basis van visolie fabriceert, 
voowaar,een~ eenling op dit gebied. 

N.V. Vlsprox begon in 1936 met het Importeren van auto- 
lakken en zeefdmkinkten van de Amerikaanse Shewin 
Willlams & Co. Omdat na de oorlog import van deze pro- 
dukten een moeiluke zaak was, besloot men tot elgen 
Fabricage ' over te gaan. Daarmee was Visprox de eerste 
die in ons land zeefdrukinkten produceerde en is thans' nog 
steeds de grootste. Naast autolakken is vooral autoplamuur 
een belangruk produkt geworden van deze firma. 

In Bennebroek even ten zuiden van Haarlem Is het kantoor 
.:, , van F. $loepink Chemhche Industrie. Na de laatste oorlog . , 

Is d g  ,%ad<yf; yaa,%ah de. 'faWiek,Ip No~rd&Ukerìiolit.~:~e? . 
. 

.~d~~e~niqb~,;~t@oard;nollarid) I lgt begonnen met d6 var+aar-' 
diging-;Jah-.toevo@l$g$lddelen voor wegen$itumen en  teer:':^: 

, :,s ",,. ... 
~ate~::?~$$$h'~~+~?~iri~gende ád~lti,<<~n aai. het fdbtl- . . . . ~ . . , ' . ~  . . .  

. .,qagrpf$mma roegevsee? . . . ', ,. .. , . . . . . , . .  .. ,~ . 
.., , 

i, .~fi&&$%.f&d. l ~ ~ h , e $ ~ ~ n s t h a r e b e d r u f ~ ~ o r ~ e x  N.V. i e ~ ~ . i ~ d j .  
- .Nu Avls ,In .Westzaan niet. meer bestaat, ik ~&?ddx$:d4 - 

&$ge; die, fenplfqr~ldehyd,e.~peerep.oed8Is ..vooi.:~erden. yer; ' . . 
vaai<iigt.,. De-:andereBB fphrlkant; ..Puli@ maak$< ~dezé ' alleeg . ,. 

. .  ' yÒoio~,elgen'gebmik~Mi~r In .dit:l<us,tgebled zun .de dulnen 
, op z'nb@e&t:& wat- ons betreft onderbreken we onz6:tooht 

fiiëc-om eens;qad$r"Eentf*.. te maken met de, Av-duinen, 
dae, ziii;.de dulnen. van de Amsterdamse Waterleidinli ten, 
zuidei van de weg'zandvoort-Heemstede of de   en nemer- 
duinen ten noorden van de Zeeweg Zandvoort-Haarlem. 
Wanneer we In deze prachtige aebleden enkele dagen rond- . 
zwerven; doen we tegeluk-voïdoende energie op .om d e  
tocht door het noordeluk deel van.de provincie te v9~olgen. 
De 'Gemeente Velsen. waartoe ook IImulden behosrt. Is 

i > .  . 
. . d&&,h& eerst $+"de'.ti$u% , . . ., , , . .  . . .  

e '~D~;N:V. ~ederland&, Lak-; V&- i n  virniiribi~ek "/h:& F. . . . 
, g' " 

+ . &@lg & Co:.yrd in i878. t$ $m:spj.d$&'~~&eiiçht.?ed~' . . 
(n 1961 t iair Vels?r~ord (thans' Ilmuiiian:,?~et). .:~brpla,&t:~ . ' .  . . 
Oors~ronkeliik werden alleen blanke lakken vervaardiad. ' 

:werd In het Westhavengebied van Amsterdam begon: 
d e  bouw van een nieuwe .mfflnaderUi waarin thans 

18 wisbh, ten deie bestemd als grondstofvoor het 
. Haarlem: en hoo~s~anninasisoleermaterialën wor: 

produkten in de 'huishouding: boenwassen, 

met buitenlandse onder: 
ed van farmacologische en 

Aan de overkant 

Aan de overkant van het Noordzeekanaal zien we het 
machtige complex van Hoogovens, Mekog en de Cement- 
fabriek liggen. Hoewel aan de fabricage van &er en staal 
een chemisch proces ten grondslag Ilgt, nl. de reductie 
van Uzeroxiden tot ijzer, rekent men een bedrrJf als de 
Koninkluke Nederlandsche Hoogovens toch niet tot de 
chemische industrie. De Mekog echter, die in 1928 werd 
opgericht ale dochteronderneming van de Bataafsche Petro- 
leum MaatschappiJ en de Hoogovens, met als doel de 
fabricaae van stikstofmeststoffen. behoort er zeker wel toe. 
De aanleiding tot de oprichting van de N.V. Maatschappij 
tot Exploitatie van Kwksovengassen, kortweg Mekog, was 
de wens van de B.P.M. om ervaring op te doen met een 
hoge-druksynthese ten behoeve van de verwerking van 
aard- en kraakgassen. Deze gassen waren in Nederland 
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na$"&Lcp~hikbaar, maar wel het kooksovengds, dat een 
@fik%Ye: wat?rstofbron voor de ammoniaksynthese is 
cdïìnnoniak wordt gefabriceerd uit stikstof en waterstoï). Het',.' La6p :l928 waarin met een ammoniaksynthese ,een begin 
.Wtd:aé@kïakt, hangt samen met het aflopen van de (Duitse) 

, &i&Óiën o p  dit gebied. Ook bij de StaatsmiJnen en in 
SIÜfBkil--beden men omstreeks Iienoemd laar met de stikstof- - - -  
blndlng. 68 geproduceerde &nonlak- werd aanvankeiuk 
digezet In de meststof zwavelzure ammonlak. Al spoedig 
bowvd'e men in Velsen een salpeterzuurfabriek. waardoor . . 
m in staat was nitraatmeststoffen te produceren Ammoniak 
wordt daarbij geoxideerd tot salpeterzuur en dit wordt met 
ka-(gteen omgezet tot kalksalpeter. Op deze wijze werd 
Le~eiQ, dat de kunstmestprUs niet langer afhankeluk was 
van' de zwavelzuurmarkt. Na de oorlog kwam de grote 
ontwikkeling van de Mekog tot stand. Kooksovengas 
levgrdeniet voldoende waterstof om de produktie-ultbreidlng 
van de stikstofmeststoffen bij te houden. Waterstofgas 

. . . $&t nu ook verkregen door vergassing van stookolie~en 
omvorming van aardgas. De capaciteit bedraagt op 

hq8,dgenbllk 140.000 ton N In ammoniak. meer dan het 
. rt~&@q~djge-van die in 1829. Naast de beide reeds genoemde 

.,y&?$tow%n wordt ook al sinds jaren kalkammonsalpeter .. .(&&@),,aefabriceerd. een meststof, verkregen uit ammoniak. 
,8ijlpeferzuur en kalkmergel. .Begin 1967 kwamen de uitbrei- 
+$$$n.:va.n'de .MS-fabrieken en de Saipetetzuurfabrieken 

. . i$, $&ai; hierdoor kwam de jaarcapaciteit van KAS. op 
., @q,Q,, ton en die van salpeterzuur (100Ph) op 450.000 ton. 

lriI>p$l_ vond een ingrupende organisatorische wijziging 
.. -plm&tQe..B.P.M. en K.N.H.S. enenuds en de Koninkluke 

N~$#rlandsche Zoutindustrie (K,N.Z.), elgenaresse van de 
' 

&,@&os Superfosfaatfabrleken N.V. anderzijds, besloten hun , . 
, Ip@estbelangen samen te brengen in de Verenigde 

, . . I&@tmest Fabrieken Mekogalbatros N.V. (V.K.F.). Mekog 
,, : J é-P.;&i.bBtros bleven bestaan als werkrnaatscha~pgen~ Er 
: ' ,  . . . I  '$t$$~.thana,op het terrein van de Albatros te Pernis. ook 
. . , . gktgll~tieë van de Mekog, waaronder een salpeterzuur- . . 

. . 
. . 

in &evernuk werd.48 jaar geleden .opgericht da ve'reenigde 
Chemische Fabrieken >Ceta-Bever, thans Ceta&ver..:N.V. 
genaamd; Lijmen. , kitten. lakken en beitsen .%.n en 
zun nog steeds de specialiteiten van deze fabriek,, agefp 
is het assortiment In de loop der jaren b,elangrgk toegenomen. 
Vroeger was de hout-verwerkende industrie de voprnaams* 
afnemer van Ium, tegenwoogig a t ~ e f t  men op allerlei 
gebied naar snellers en, betere vemerking.:van maferlalen; 
Lumen vinden toèpasslng'in.de automolrielbianche;de b o u y  
nljverheld'en no'g.ve1.e antiere tákken,ván indudtr1e.'-Tkiys; 
parante kleurlakken voor de'afweklng van"h6utbinneiïshuis 
is BBn van tie nieuwste ontwikkelingen. . Eind .IQ&' werd 
@tabever opgenomen In de Sikkens Groep. zodat. -@t 
bedrijf nu behoort tot het Koninklijke Zout-Qrgenon qon+ynl 

In deze, .plaats ziJn ook. nog de N.V. BeVbfqi 'F8;6@&! 
ge\;eMigd; die behalve smeeroli8h obk t a l  v@ aíiae* 

' ,  . , . , .  . . . I  . . .  
. . . . :;:: ' : - . ' ' . . . .  

. . _ . .. . . .  < , ~  . . 
' : . , .  

Het bedrijf van MerckSharu 8 Dohme in Uaailem. ' : . .. . : 



produkten vervaardigen Zoals remolie, boor- en snijolien, 
anti.roestmiddelen en textieloliën. 

in Beverwijk memoreren we ook non een bedriif. dat hier 
van 1926 tot 1956 actief was. De  hemi he mica vérvaardlgde 
geel bloe~ioogzout en rhodaniden uit afgewerkte gasaarde 
van de Hoogovens. Ook rood bloedloogzout werd gemaakt. 
De gasaarde werd vervolgens door Van Geider geroost 
tot S02 voor de fabricage van calciumbisulfiet. 

Voordat we aan het eind van onze rondreis bij de diverse 
Zaankanters op bezoek gaan. huren we een paar van 
straalmotoren voorziene zevenmijlslaarzen. In het noordeldke 
deel van de provincie liggen zeer verspreid een aantal 
bedrijven. die we ,,op ons gemak toerend niet meer 
zouden kunnen ..meenemenm. In Uitgeest komen we langs 
de N.V. Hollandsche Melksuikerfebriek, die in 1897 door 
G. Hondius Boldingh werd gesticht. Naast lactose worden 
lactalbuminen en galactose vervaardigd. In Bolsward heeft 
de H.M.S. nog een fabriek. waar alleen ruwe melksufker 
wordt gefabriceerd. 

De N.V. Alkmaarsche Soda- en Chemische Fabriek levert 
haar afnemers sinds 1918 bleekwater, huishoudammonia en 
kristalsoda. De Chemische Fabriek ,,Burg" N.V.. eveneens 
in Alkmaar, dateert van 1925 en produceert poets- en auto- 
onderhoudsmiddelen (Avolin Works). Behalve voor eigen 
verkoop fabriceert men voor grootwinkelbedrijven en vrij- 
wliiig filiaalbedrijven. en omdat deze laatste bijna altijd 
onder eigen merk verkopen. wordt dikwíjis het belang van 
de kleinere fabrieken. die deze produkten vervaardigen, 
onderschat. 

Als we wat meer tijd hadden. zouden we het Reactor 
Centrum Nederland in Petten eens gaan bekijken. Philips- 
Duphar heek daar ook haar eigen cyclotron en isotopen 
laboratorium. E6n en ander is beslist de moeite waard, 
dat kunnen we u uit eigen ervaring verzekeren. 

Noord-Holland staat ver aan de top met betrekking tot het 
aantal chemische bedrijven in ons land. Toevalligerwijs is 
het aantal destructoren in deze provincie ook groter dan 
in enig ander gewest. Dit laatste ia een gwolg van het 
feit, dat het grootste deel van de gemeenten in Noord- 
Holland indertijd gemeend heeft, dat het beter was de 
destructie zelf te verzorgen dan een contract te sluiten 
met een particulier bedrijf. Zodoende treffen we destructoren 
aan in Den Burg op Texel. in Barsingerhorn. in Twisk (ten 

Volledigheidshalve 
msterdam jarenlang 

Interieur van de sabeterzuurfabriek van de Mekog 
De Mekog maakt deel uit van de VKF. , 

Medemblik huisvest de Verf- en Vernisfabrieken Kool & Co. 
In 1922 werd dit bedrijf opgericht en ,,normaal" zoals 
zovele andere, kwam het voort uit het schildersambacht. 

Polva Nederland N.V. in Enkhuizen behoort tot de grote 
kunststofbuizenfabrikanten in ons land. Omdat we in Over- 
iJssel de Wavin en in Groningen de KurniJ noemden en 
we zoveel mogelijk onpartijdig willen blijven. krijgt deze 
Draka-dochter, die in 1949 geboren werd. hier een plaatsje. 
Zweihorn-Holland N.V. te Hoorn. In 1953 opgericht, had 
geen ambachteluke voorgeschiedenis. Het is een speciaal- 
fabriek van produkten voor de verfraaiing en duurzame 
afwerking van meubelen. Het fabricageprogramma omvat 
onder meer meubellakken en beitsen. Sinds l960 is het 
bedrijf gelieerd met de Hermann Wiederhold Lackfabriken 
in W.-Duitsland. 

Krommenie behoort exact genomen niet tot de Zaanstreek. 
want het ligt niet aan de Zaan maar aan de Nauernase 
Vaart. De verwantschap met de echte Zaanstreek is echter 
z6 groot, dat wij er niet voor schromen de plaatselijke 
industrie in BBn adem te noemen met de andere Zaankanters. 
Krommenie en Linoleum zijn 66n en hetzelfde begrip 
geworden sinds de N.V. Nederlandsche Linoleumfabrlek in 
het jaar 1899 hier zijn tenten opsloeg. Nu ja tenten. dat 
was zelfs in het begin niet van toepassing en thans waar 
beide grote fabriekspanden ,,Noordw en .,Zuid" de skyline 
van Krommenie een bijzonder accent geven, helemaal niet 
meer. Het bedrijf heek zich sedert de oprichting gespeciall- 
seerd op het gebied van de vloerbedekking. Voortgekomen 
uit de aloude olie-industrie en zeildoekweverij, heeft de 
Linoleumfabriek zich van bescheiden omvang ontwikkeld 
tot een internationaal georiirnteerd bedruf. In de jaren na 
1945 heeft de vinylvloerbedekking zijn intrede gedaan. 
Onder de verzamelnaam ..Krommenien fabriceert het bedruf 
nu dan ook. behalve vele soorten linoleum. een verscheiden- 
heid aan vinylvloerbedekkingen in tegels en in banen. Naast 
de beide reeds genoemde fabrieken .,Noord" en ..Zuidw 

te Krommenie. telt de onderneming thans een fabriek in 
Wijhe (0). een dochteronderneming in Mobeni bij Durban. 
en. sinds kort. een fabriek in Coevorden. Het aantal werk- 
nemers bedraagt ca. 1.500, waarvan omstreeks 1.200 in 
Krommenie. Laatstgenoemden komen deels uit de omgevlng. 
maar ook veel uit de kuststrook en noordelijker gelegen 
plaatsen van Noord-Holland. 

In de schaduw van de Linoleum staat de verffabriek van 
de Gebroeders Caro, van bescheiden omvang maar al met 
een gouden jubileum achter de rug. In oktober 1967 werd 
het bedrijf omgezet in een N.V. en tegelukertijd besloot 

te Velsen. 



men tot een nauwe samenwerking met Rapide'a Olie & De eerste fabriek (thans fabriek ,,Noord") omstreeks 1900 
Chemische Fabrieken. van de Nederlandse Llnoieumfabriek (zie ook blz. 58). 

In Wormer en Wormerveer. twee aparte gemeenten maar 
voor ons doel aaneengesmeed, treffen wu. hoe kan het 
anders. twee verffabrieken. De oudste is Storm van Bentem 
& Kluyver N.V., in 1699 ontstaan uit het samengaan van 
drie concurrerende windmolens. S.B.K. heeft zich door een 
zeer ver doorgevoerde specialisatie op het gebied van 
verven en lakken voor industri6le toepassing een aparte 
plaats verworven. Internationale samenwerking bewerk- 
stelligde een sterke toename van de export. Sinds l966 
omvat het programma de produktie van Lakmoes, over- 
genomen van Avis. Westzaan die hierin sinds eeuwen 
gespecialiseerd was. 

Wilms Floet's TabakmaetschappU N.V. afdeling ,,DenicoU 
maakt geen verf, maar nicotine en nicotinesulfaat. WU 
blijven nog even aan de oostzude van de Zaan op grond- 
gebied van de gemeente Wormer. Eerst gaan we de Veerdijk 
weer terug tot voorbij S.B.K., dan het sluisje over en 
vervolgens de Ringduk tot we de volgende verffabriek in 
het vizler krijgen. 

Wakker's Verfindustrie N.V. dateert van 1933 en ere wie 
ere toekomt. Wakker was de eerste. die na de oorlog de 
produktie van welpasta's ter hand nam. Deze welpasta's 
worden gebruikt voor het inwellen van glasruiten in allerlei 
soorten sponningen. Het succes hiervan was zo groot, dat 
men hiervoor enkele jaren geleden een aparte fabriek heeft 
doen bouwen. Naast welpasta's vormen kitten een belangrijk 
onderdeel van het fabricageprogramma. Door al deze zaken 
zou de activiteit op het gebied van verf maken bijna ver- 
geten worden. Wakker produceert roestwerende- en industrie- 
verven en vooral afbijtmiddelen. 

OP dit punt van de Zaan nemen we een denkbeeldige pont 
om in Wormerveer te komen, we landen daartig op het 
terrein van Jan DekkerN.v. In de geschiedenis van Wormer- 
veer komen wij talloze malen de naam van de firma Jan 
Dekker tegen. In 1778 is zu hier begonnen metzeepzieden. 
Het bedruf groeide voorspoedig en had lange tud een zeer 
bekende naam als fabrikant van zachte zeep. Ais enige 

in Nederland had Jan Dekker een elektrolyse voor de 
produktie van kaliloog. Verder behoorde Jan Dekker met 
Gouda-Apollo en de Chemische Fabriek Naarden tot de 
drie bekende glycerine-destillateurs. In 1957 ging Jan Dekker 
op in de Naarden organisatie (als &n der jongere Naarden 
dochters overtreft haar leeftijd die van de moeder met 
anderhalve eeuw). Het merendiel van de toenmalige produk- 
tie-afdelingen (zeep. kaliloog-elektrolyse. vetruurdestiliatle) 
werd gesloten en op het terrein verschenen nieuwe fabrieken 
die ten dele uit Naarden naar de Zaanstreek werden over- 
gebracht: een extractiebedrijf voor theobromine en caffelne. 
een glycerine-destilleerderij en in 1962 het Naarden-Kemi 
tallolie-fractioneringsbedruf. 
De N.V. Chemische Fabriek Naarden-Kemi werd medio 1964 
in gebruik genomen. 
De molen is voor de Zaanstreek een kenmerk. Hoewel 
de molen aan de Zaan nu niet meer dan een historisch 
monument is, is het ieven daar nog verweven met de 
1.000 molens, die hier werkzaam zgn geweest. De opkomst 
van de Zaanse industrie is zoals bekend verbonden aan 
de windmolens. Oliezaden en verfhout waren naast granen 
de produkten die in de molens vermalen werden. Dit is 
de verklaring van het grote aantal verffabrieken in deze 
streek. 

Deel van het fabriekscomplex te Weesp van Phiiips-Duphar. 



De chemische industrie rondom het Noordzeekanaal, 

Aan de Zaan 

Als we nu met dezelfde imaginaire pont weer terugkeren 
naar de oostzude van de Zaan en we verplaatsen ons 
daarna iets in de richting van de Zaanse schans. dan 
komen we weer bij een verffabriek. nameiuk de N.V. 
Lakfebriek & Exportmaatschapprj' vlh lacob Vis Pzn. We 
zun nu bovendien in de gemeente Zaanduk aangeland. De 
geschiedenis van deze onderneming begint in 1856 toen 
Jacob Vis Pzn. voor eigen rekening zaken ging doen. 90 jaar 
daarvoor kwam de windoliemolen ..De Oude Wolf" in bezit 
van de familie Vis en deze molen werd in 1860 eigendom 
van de stichter van de lakfabriek. Weliswaar werd ,,De 
Oude Wolf" in 1877 al gesloopt, maar het langzaam groeien- 
de fabriekscomplex behield de naam die vroeger aan de 
molen had behoord. Lijnolie was hoofdprodukt. in 1875 
begon men met gekookte o l im en twee jaar later ook met 
stopverf en plamuur. Sinds 1890 worden vernissen vervaar- 
digd en in 1908 was de zaak genoeg uitgegroeid om een 
omzetting tot N.V. te rechtvaardigen. Grappig is het hier 
te memoreren, dat in 1918 de heren E. M. Vis en J. P. Vis 
als commissarissen optraden. Deze J. P. Vis was de stichter 
en eerste directeur van de Koninklijke Nederiandsche Zout- 
industrie. toen nog in Boekelo. Standolie. bewerkte lijnolie. 
blanke lakken en vernissen. harsesters en siccatieven. zie- 
daar het huidige produktieprogramma, dat in 112 jaar groeide 
uit een Zaanse oliehandel. Bij de Zaanse Schans steken 
we de Zaan weer over en nu volgen we de Guisweg die 
ons naar de volgende gemeente voert. 

Weshaan, weliswaar niet aan de Zaan gelegen. maar een 
paar km ten westen ervan, is de plaats waar vroeger de 
N.V. Verffabrleken Avis gevestigd waren. De geschiedenis 
van Avis ging terug tot 1701 toen de blauwselfabriek ,,De 
Blauwe Hengst" begon met het malen van een erts. kobalt 
genaamd. Dit was de eerste fase in de vervaardiging van 
blauwsel. In 1852 werd het bedruf gekocht door een zekere 
Cornelis Avis. waarmee de huidige naam verklaard is. Na 
de oorlog werd de ultramarunfabriek uitgebreid met een 

, , Installatie voor fenolperspoeders. Helaas heeft Avis de 
concurrentiestriJd niet kunnen bolwerken: in 1966 werd het 
bedrlJf voor goed gesloten. De lakmoesproduktie ging zoals 
reeds vermeld over naar Storm van Bentem 8 Kluwer N.V. 
In Wormerveer. 

. , 

, , .  , , In Westzaan is nu alleen nog de kleine Lak- en Vernisfabriek . . 
,. . - Laanlandla gevestigd, daterend van 1925. Terug weer naar 

;-i de Zaan. De Koger verfindustrie is niet groots, slechts &n 
b' , relfresentant treffen we hier aan en wel N.V. Verffabriek 

s. , 2 . , vlh P. Roos Szn., opgericht in 1909. < . . '  ' , .. ':),.<i ..c C , .- 

S@ 

De fabrlek van lonk N.V. vlak bU het station Koog aan de 
Zaan kent ieder die wel eens per trein van Amsterdam 
naar Wormerveer of verder (Alkmaar) reist. Het bedruf 
dateert van 1933. maar de huidige fabriek is in 19611'62 
gebouwd. nadat in het daaraan voorafgaande jaar het gehele 
pand door brand verwoest werd. Jonk legt zich toe op het 
raffineren en veredelen van ruwe wassen (plantaardige en 
dierlgke zowel als minerale). 

Het Industriele beeld in Koog aan de Zaan wordt beheerst 
door het bedrUf van Honig N.V., sinds 1965 met Scholten 
Foxhol gefuseerd. Als grondlegger van het Honig-deel van 
de Koninkluke Scholten-Honig N.V. wordt Meindert K(laas- 
zoon) Honig aangemerkt. In 1867 kocht zijn vader voor hem 
het stgfselhuis ,,De Troffel" en deze daad wordt als het 
begin van Honig gezien. Aan Meindert werd de fabriek. 
waarin tarwest~fsei vervaardigd werd. overigens pas in 
1873 door zUn vader overgedragen. Vooruitstrevend als 
hu was voerde hu vriJ snel stoomkracht in en bovendien 
ging hu maisstijfsel fabriceren. Voordat men dit proces 
onder de knie had. verliepen er vele moeilijke jaren. Pas 
n4 1895 ging het bergopwaarts met de onderneming. In 
dat jaar werd namelijk De Stufgelfabriek ,,De Bgenkorf" 
vlh M. K. Honig opgericht. Door overname komt men in 
1913 in het bezit van de maisstgfselfabriek ..Hollandia" te 
Numegen en in 1922 van Latenstein's tarwestijfselfabriek 
te Oosbaan. Vuitien jaar later slaat Honig de vleugels uit 
tot over de grenzen. Eerst in Engeland. later ook in Zuid- 
Afrika. Sinds 1927 is glucose aan het produktieprogramma 
toegevoegd. Na de laatste oorlog vindt een ontwikkeling 
plaats in de richting van zetmeeiderivaten. niet alleen deri- 
vaten van malszetmiei maar ook van temizetmeel. in 1961 
na de grote reorganisatie komt dit duideluk tot uiting; Koog 
aan de Zaan herbergde onder andere de volgende groepe- 
ringen: Honig Maisamyl N.V.. Honig Glucose N.V., Amylo 
Chemie N.V. en Latenstein's Fabrieken N.V. De eerste fabri- 
ceert maiszetmeei, -olie. -weekwater en -aluten: de tweede - .  
naast glucose ook dextrose; Amylo Chemie maakt maiszet- 
meel derivaten: door chemische behandeling worden de 
eigenschappen van het zetmeelmoiecuul belingrijk gewg- 
zigd. De nieuwste ontwikkeling is hier het kationactief zet- 
meel, dat de eigenschap heeft zowel de zich in papier 
bevindende vulstoffen als de cellulose sterk te binden. 
Eind 1967 zgn de drie zetmeelbedruven van Honig Maisamyl. 
Honig Glucose en Amylo Chemie samenaevoead tot een 
grotere eenheid onder de naam Verenigde >etmeeibedri~ven. 
Latenatein's Fabrieken tenslotte produceert nu tarwezetmeel 
en derivaten, zoals verstijfseld zetmeel, ontsloten zetmeel 



en tarwegluten. De N.V. Nederlandse RUststUfseifabriek 
zouden we buna vergeten. In plaats van uit te gaan van 
tarwe, gebruikt men hier breukrust als grondstof en men 
verkrijgt eenzelfde produktengamma als bij tarwe. dus rijst- 
zetmeel, -gluten en rijstzetmeelderivaten Het is verre van 
ons te beweren. dat hiermede alle Honig activiteiten 
beschreven run. Op levensmiddeiengebied gebeurt nog heel 
veel dat hier onbesproken blijft. Alleen volledigheidshalve 
noemen we hier aan het einde van de Honig story de fusie 
in 1965 met Schoften. waardoor de Koninklijke Scholten- 
Honig geformeerd werd, die thans Amersfoort tot dom8cilie 
heeft gekozen. 

Zonder clot we het in de gaten hebben. betreden we reeds 
Zaans grondgebied en omdat in Zaandam nogal wat che- 
mische tndristrie is. guaii we maar weer alfabetisch te werk. 
We beginnen met Brriynzeel. Het is nu 40 jaar geieden. 
dat men hier in Iiet toenmalige vlocrenmagazi.in in een 
klein lhokje het eerste busje ine: zelfgemaakte was vulde 
ten behoeve van de vloerenleggers om de puri<etvloereir 
in de was te kunne:> oplevcren. Naarmate de afzet van dit 
soort vlceren groeide. niocst col< het wasbedruf meer produ- 
ceren. In 1953 bouwde men een aparte wasfabriel< en vanaf 
1960 werd de bindiiig met hel begi-ii~ parketvloer losgelaten, 
teneinde ook op andere terreinen ,?iet wasprodukten werk- 
zaam te Iklinnen zun. 

W) zouden onvolledig zijn, als wij de naam van Heyme Vis 
8 Zoneii niet noemden. Weliswaar is het bedrijf in 1961 
overgedragen aan de firma Offers en Veder in Rotterdam 
en werd daarna de fabricage in Zaandam stilgelegd, maai', 
aangezien de fabriek van Heyme Vis dateert var! 1643, 
menen wij, dat we de oudste verffabrikaiit van de Zaan- 
streek niet oiivermelcl mogen laten. Volgens een opmeri<ing 

van de burgemeester van Zaandam neem: de Zaanse verf- 
indiistrie 20% van de totale Nederlandse verfproduktie 
voor haar rekening. 

Zeepindustrie is in de Zaanstreek nooit tot grote bloei 
gekomen. Eén vertegenwoordiger van deze bedrufstak is 
er werkzaam namelijk de N.V. Zesp- en Parfilmeriefabriek 
Hilko (1922). Van de hier op moderne continu-apparatuur 
gefabriceerde zepen neemt de toiletzeep veruit de belang- 
rijkste plaats in. Naast zepen worden echter ook diverse 
pop~ilair-cosmetische produkten. zoals shampoos. hand- 
cremes en douche-baden, vervaardigd. Het bedrijf maakt 
voor de ihlederlandse markt veel zogenaamde .,eigen merken" 
van afnemers in de levensmiddelen-, cosmetische- en farma- 
ceutische branche. 

De volgende is weer een verffabriek nl. de N V .  Verffabrieken 
vlh Evert Koning & Co., die in januari 1925 begon met de 
verkoop van verfprodukten. Reeds een jaar daarna werd 
in een oude hooischuur gestart als verffabrikant. In 1929 
verhuisde men naar het huidig adres, een voormalig kolen 
pakhuis. Tot 1947 behielp men zich hiermee en niet zonder 
succes, want Iiet standgroen van Koning kreeg bekendheid. 
De periode van nieuw- en verbouw werd voorlopig in 1960 
afgesloten. 

De Zaandamsche Essencefabriek Di. Marciise, in 1939 opge- 
richt, blijft, sedert I.F.F. hier vertrok de enige veitegen- 
woordiger van deze brancho in de Zacnstree!<. 

De Meypro N V  vestigde zicli in 1951 in Zaandam als 

De Honig-iabriekrn to Koog ald Znaii 
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dochter van een Zwitserse onderneming. Vervaardigd wor- 
den bind- en verdikkingsmiddelen op basis van Johannis- 
brood en Johannisbroodpitten. in Amsterdam bespraken wij 
de Norit N.V. Als onze kaart van de gemeentelijke indeling 
uit 1965 ons niet bedriegt. dan ligt het bedrijf aan de 
Heembrug net op Zaans grondgebied. dus vermelden we 
de .fabriek voor gevormde aktieve kool hier nogmaals. 

Oosterveld en Romgn NN.. is wat wij zouden noemen een 
gemengd bedrijf. Hier worden nl. niet alleen verven en 
vernissen, maar ook drukinkt vervaardigd en dat Is iets 
wat de meeste verffabrieken niet doen. Oosterveld en 
Romijn dateert van 1903. 

Verffabrieken A. W. Sabel N.V. is een rasechte familie-N.V.. 
die door A. W. Sabel in 1876 werd opgericht. De oprichter 
heeft waarschijntuk Zweedse voorouders gehad en merk- 
waardigerwijs werd zijn naam met een Z geschreven. Het 
is zijn eigen wens geweest deze Z door een S te doen 
vervangen. De firma begon, zoals zovele met een handel 
in verfwaren. maar niet alleen verfwaren. Hij leverde vruwei 
alles waar men hem naar vroeg. van paarden voor een 
baggeronderneming tot naaimachines. patentolie en huizen 
toe. Met het zelf maken begon zijn zoon Teunis Sabel in 
het begin van deze eeuw. Thans heeft Sabel zich gespecia- 
liseerd in de fabricage van hoogwaardige huisschilder-, 
constructie- en winkelverven. Commerciële samenwerking 
met buitenlandse verffabrieken is van veel betekenis vaar ~~ ~-~~ - ~ ~ -  

de ontwikkeling; als voorbeeld hiervan geldt dat Sabel 
sinds 1965 een der belangrijkste leden is van de Corioless 
World Association. ~ochtéróndernemin~ Hoeksma kwam in 
Amsterdam reeds aan de beurt. 

Onze tocht loopt ten einde. zes bedrijven staan nog op 
het Zaanse lijstje. Wij beginnen met Pieter Schoen & Zoon 
N.V., waarbij wij ook de naam Pieter Schoen Verfchemie 
zouden kunnen gebruiken. In het jaar 1722 werd aan Pieter 
Schoen Siemenszoon een zogenaamde windbrief uitgereikt 
door de Staten van Holland en West-Friesland. Deze wind- 
brief gaf hem recht op bescherming van windkracht. De 
Overheid garandeerde hiermee, dat geen andere windmolen 
in de onmiddellijke nabijheid zou worden geplaatst, zodat 
de houder van de brief steeds over voldoende windkracht 
zou beschikken. ,,De Gekroonde Schoen", waarmee Pieter 
Schoen in dat jaar met het malen van droge verfstoffen 
begon, is thans verdwenen, maar het bedrijf. dat thans 

Laboratorium in gebruik. Het wetenschappelijke onderzoek 
en het veritechnoiogische werk dat tot dan toe op ver- 
schillende plaatsen in het bedrijf was verricht. werd toen 
in 66n grote. hypermoderne ruimte geconcentreerd. In het 
begin lag de nadruk sterk op de chemische analyse en 
de grondstoffenkeuring. Maar mede door de opkomst van 
de gemechaniseerde verwerkingsapparatuur werd in de loop 
der tijd steeds meer aandacht geschonken aan de verwer- 
kingseisen van de verven, lakken en coatings. De verf- 
chemie en de verfappiicatie hebben de grens der mogelijk- 
heden nog lang niet bereikt. Het Centraal Laboratorium 
van Pieter Schoen Verfchemie zal hierin een werkzaam 
aandeel blijven houden. Op de foto 85 van de ongeveer 
130 medewerkers(sters). die nauw betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van nieuwe produkten. 

Eerst echter nog een bijzondere eenling. een bedrvf ook, 
dachten wij, dat uniek in ons land is. nl. de Nederlandse 
Fabrieken van Homoeopathische Geneesmiddelen ,,Dr. 
Willmsr Schwabe" N.V. Opgericht in 1889 vervaardigt men 
fytotherapeutica waarvoor een uitgebreid assortiment van 
geneeskrachtige kruiden verwerkt wordt tot tincturen. Ken- 
merkend daarbij is dat deze kruiden in verse toestand 
worden verwerkt, hetgeen speciale voorzorgen noodzakelijk 
maakt. o.a. in verband met de aanbouw en verzameling 
in het wild. 

De Koninklijke Verkade Fabrieken N.V. komen in dit over- 
zicht voor wegens het feit. dat men theelichten fabriceert. 

Vitamineconcentraten voor veevoeder, bestrijdingsmiddelen 
voor land- en tuinbouw en de exploitatie van een aerosol- 
afvulstation vormen de activiteiten van de N.V. Chemische 
Industrie Vetira (1948). 

De N.V. Verífabrieken Jan Visser werd in 1889 opgericht. 
De oorsprong was hier een handel in verf, glas. teer en 
scheepsbenodigdheden. De afzet in verfprodukten nam zulk 
een omvang dat in 1914 de afdeling shipchandler werd 
opgeheven en alle kracht werd ingezet voor de verffabricage. 
Stopverf en plamuur worden de eerste produkten, waarmee 
Jan Visser bekendheid verkreeg. In 1907 werd de fabriek 
al in gebruik genomen, die in de loop der jaren regelmatig 
uitgebreid zou worden. Als gevolg van de situering van 
het bedrijf en het daaraan verbonden brandgevaar werd 
een belangengemeenschap aangegaan met de Vernis- en 

bijna 250 jaar oud is. is nog steeds sprifiglevend. Wij 
zullen de geschiedenis van het bouwen van pakhuizen. fabriek van Marbon in het Westeluk havengebied van 
kantoren en malerijen niet op de voet volgen en alleen *,,,sterdam, 
memoreren dat in 1903 de eerste oaataverven. zoals zinkwit 

ook ~roducerende. bezit Pieter Schoen-in-m otter dam een ~~~~~~ ~~ 

dochteronderneming speciaal met het oog op de vervaar- 
diging van acheepsverven. In Zeist is het bedrijf van FiL 
in de Pieter Schoen organisatie opgenomen. Hier worden 
nitmcelluloseiakken en -vernissen gemaakt. alsmede nitro- 
cellulose chips. In 1966 werd in Roden (Dr.) een fabriek I 
voor wandafwerkingsmateriaai in gebru k Tenslotte 
nog iets over het Centraal Laborator um in Zaandam. Kan 
het mooier: een jubileumfoto in een jub ieumnummer? Op 
24 november 1942 namelijk nam Pieter Schoen Verfcheme 
te Zaandam met een sobere piechttigheid het Cenrraai 



Lakstokerij Zaaniandia in Westzaan. Na de oorlog werd 
tot de oprichting van een eigen verffabriek in Paramaribo 
overgegaan. Gedursnde het laatste decennium heeft dit 
bedrijf zich speciaal berig gehouden met de ontwikkeling 
van verfprodukten voor mechanische applicatie. Hierin is 
het goed gedaagd, men neemt thans op dit gebied een 
vooraanstaande plaats in. in leeftod een bejaard bedrijf 
- het 75-jarig jubileum werd in 1964 gevierd -, echter 
met een vooruitstrevende geest. Oude gebouwen maar 
modern machinepark. 

Rest ons tenslotte nog de Zaanchemie. in 1938 begonnen 
de Oiiefabrieken ,,Het Hart" & ..De Zwaan" vih Adriaan 
Honig met de bereiding van Bisoline. Dit was een in &n 
bewerking gebiazen en gepolymeriseerde Ionolie. De pro- 
diiktie van deze Bisoline vormde het begin van de N V .  
Adriaan Honig's Kuristharsindustrie. De Oiiefabrieken .,Het 
Hart" & ..De Zwaan" zochten hiervoor wegens gebrek aan 
kapitaal samenwerking met de Billiton MaatschappU. De 
ontwikkeling van verfbindmiddelen nam na de oorlog een 
grote vlucht. Know-how van buiten af was hierbv vaak 

nodig, en dei was de reden dat van 1948 tim 1953 de 
Amerikaanse Hercuies Powder Company in dit bedrijf geïn- 
teresseerd is geweest. Nadat in 1955 de Oliefabrieken zich 
uit de Kunstharsindustrie hadden teruggetrokken, kwam het 
gehele kapitaal in handen van de Billiton Maatschappij en 
om aan te geven, dat men ook nieuwe richtingen wilde 
inslaan, werd de naam gewijzigd in N.V. Zaanchemie. 10 
jaar later werd het bedrijf door de Billiton-groep overge- 
drauen aan de in Zwolle aevestiade Scado Archer Daniels. " 
De produktie in Zaandam werd daarna gedeeitelijk naar 
Schoonebeek overgebracht. Alleen de fabriek van poiy- 
esterharsen is in Zaandam gebleven. Inmiddels is scado 
Archer Daniels voor 70 Y, in handen gekomen van Unilever. 
De produktie van standoliën en gekookte oliën van ,,Het 
Hart" & ,,De Zwaan" werd in 1967 overgenomen door 
Noury & Van der Lande (KZO concern) en naar Emmerik 
overgebracht. 

Met de hoofdstad des lands in het gezicht die nu via 
Coentunnel ook gemakkelijk bereikbaar is geworden, 
besluiten we onze rondreis door dit gewest. 



Naar oppervlakte gemeten behoort Zuid-Holland niet tot de 
grote provincies; Gelderland, Noord-Brabant, OveriJssel 
(incl. de Noordoostpolder) en Friesland zijn groter. Neemt 
men echter het aantal inwoners als maatstaf. dan staat 
Zuid-Holland ver vooraan met bijna drie miljoen op een 
totaal van twaalf miljoen in ons land. Rond vuf en twintig 
procent van alle Nederlandse ingezetenen woont in de 
provincie, waerin niet alleen de zetel der Regering gevestigd 
is, maar waerin tevens de grootste haven ter wereld ligt. 

Over deze haven willen wo het in dit artikel niet hebben. 
al heeft deze in beslissende mate bijgedragen tot het belang- 
ruk worden van het gebied, dat tegenwoordig de Runmond 
heet, en waarin de chemische industrie een reusachtige 
ontwikkeling heeft doorgemaakt of liever nog steeds door- 
maakt. 

Over de chemische industrie in deze laaggelegen provincie 
zullen wij de lezer iets vertellen; dit ..laaggelegen" slaat 
hier op het niveau van de bodem. die grotendeels onder 
de zeespiegel is gelegen. hetgeen tot gevolg heeft, dat 
er veel water en dus waterwegen in Zuid-Holland zgn. 
Dicht bij de zee gelegen, veelal goed vaarwater en een 
geweldig achterland, dat per spoor, over de weg en vwral 
obk over het water te bereiken is, ziedaar de belangrijkste 
voorwaarden voor het tot ontwikkeling komen van een 
Industrie en als er ergens industrie tot ontwikkeling komt. 
dan betekent dat tegelgkertijd ook chemische industrie. 

Vergelijkend cijfermateriaal per provincie om de groei te 

demonstreren bestaat helaas met, wal hebben wlJ zo goed 
mogeluk de omzet van de gehele chemische industrie in 
Zuid-Holland geschat. Deze bedroeg in het afgelopen jaar 
ca. Z W O  miljoen gulden, d.w.z. bijna 66nderde van de 
totaliteit. 

Geografisch hebben we de provincie in vlJf stukken geknipt, 
die we achtereenvolgens zuilen behandelen. Zij hebben niets 
met grondsoorten of mentaliteit van de bevolking of wat 
dan ook te maken. de vefdeling is willekeurig. het grote 
aantal bedrijven in deze provincie noopte tot het cre8ren 
van een paar ,,hoofdstukkenw en daarbiJ hebben we doei- 
bewust Rotterdam aan het einde geplaatst om zodoende 
naar een climax toe te werken. Het waterneggebied ver- 
toont immera de grootste Concentratie van chemische 
Industrie in ons land. straks mogellJk ook van West-Europa. 
Voor we hieraan beginnen nemen we U eerst mee naar 
Leiden en omstreken, vervolgens Gouda en omgeving. daar- 
na het zu~d-oostelijk deel van Zuid-Holland dan 'e-Graven- 
hage en omliggende plaatsen en tenslotte het gebied rondom 
de Nieuwe Rotterdamse Waterweg. 

Het eerste hoofdstuk van onze provincie-toer speelt zich 
zoals gezegd af rondom Lelden. We baginnen echter niet in 
Leiden zelf maar in de bollenstreek in Hlllegom. 

Nachtopname van het complex van Sikkens Lakfabrieken te 
Sassenheim. 



De lakstraat niet Iokgord~nmachine en droogtrinnils op het 
Sikkens Voorlichtingslaborato~ium. 

Certiis Fabriekei, (1920) Ikcnnen we cigenljl< ;lle?n als 
fabrikant van lijmen voor do houtvc;.vcri<cndc inclus?i;e. Uit 
betrouwbare bron vernemen we dat dit bedrjf ook lakken 
en beitsen vervaardigt. Chemodis, Cliemo-Pharmaciritische 
Fabriek (1947) is een klein bedrijf dat z'n activiteit begon 
met barrier-creams en daarmee de eerste in ons land w-s. 

Lincol Polish (1911) gevestigd in Hillegom maakt boen- en 
vloerwassen in Haarlem zodat het bedrijf aldaar genoemd 
had moeten worden. Het omgekeerde is het geval met de 
Chemische Industrie F. Eloemink (1942). Fabriel< in Noord- 
wijkerhout en kantoor in Bennebroek. Eloemink maakt toe- 
voegingen voor wegenbitumen en waterverdringendc addi- 
tieven. 

In Sassenheim heeft de Chemische industrie Duci van 1955 

tot 1964 de Johnson produkten (boenwassen, auto-onder- 
houdsmiddelen) gefabriceerd. In 1962 werd het bedrijf 
geheel door S C .  iohnson 8 Sons overgenomen en viel 
het besluit in Mijdrecht een nieuwe fabriek te bouwen. 
Eind 1964 werd in Sassenheim de praduktie stopgezet. 
In dezelfde plaats heeft de (Leidse) Verffabriek A. van der 
Kwast N V  (1906) haar fabricage ondergebracht. Letterljk 
aan de weg (en aan de spoorweg) timmerde Sikkens Lak- 
fabrieken N.V. toen zU in 1939 de fabriek van Groningen 
naar Sassenheim verplaatste en daarvoor een terrein uit- 
lkaos. gelegen aan het (ongelijl<vloerse) kruispunt van de 
spoorljn Haarlem-Leiden en de (toen nieuwe) weg Den Haag- 
Amsterdam. Thans, bgna dertig jaar later, zijn alle Sil<l<enc- 
activiteiten verenigd in de Sikkens Groep NV.  die weer 
deel uitmaakt van de Koninklijke Zout-Ketjen en dus van 
de Koninklijke Zout-Organon. Het kantoor van de Sikkens 
Groep, die enkele tientallen gespecialiseerde ondernemingen 
in Europa omvat, is eveneens in Sassenheim gevestigd. 
De naam Sikkens is oud: in 1792 werd het bedrijf in 
Groningen gesticht door Wiert Willem Sikkens. Het een- 
voudige lakstokerijtje in een poortje in de stadswallen van 
Groningen groeide uit tot Sikkens Laldebrieken. In 1939 ging 
men naar Sassenheim omdat het gunstig gelegen is t.o.v. 
grote groepen afnemers en omdat in deze gemeente 
een flink terrein kon worden verkregen, waarop goede 
uitbreidingsmogeiijkheden waren. Wie het bedrljfscomplex 
-,a" 1939 vergelijkt met dat van 1967 lkomt onder de indruk 
van de grote expansie in korte tijd. Sikkens Lakfabrieken 
groeide uit tot de Sikkens Groep: een bewust samengaan 
van een aantal fabrieken op verfgebied. Het was in 1954 
dat deze gedachte voor het eerst vorm kreeg door het 
samengaan met Alpha Muurverffabrieken te Alphen aan de 
Rijn en de Flexa Fabrieken van de Gebr. Tjallema te Sneek. 
De ontwikkeling die zich in snel tempo voltrok, ging in 
drie richtingen: a. verven en lakken voor huisschilder en 
industrie, b. synthetische hulpstoffen en c. produkten voor 
de particuliere sector. 
In Sassenheim vervaardigt men lakken voor de huisschilder 
en industrielakken. Ook het centraal verflaboratorium met 
meer dan 150 medewerkers is in Sassenheim. De derde 
verffabriek waarmee Sikkens tot samenwerking geraakte was 
Smits in Wapenveld; dit gebeurde in 1960 en het resultaat 
was een naamswijziging van dit bedrjf in Sikkens Smits 
N.V. Onlangs is nog in Wapenveld Sikkens Wapex N.V. 
gevestigd. Deze loot aan de Sikkens stam vervaardigt 
lkunstctoffen voor de bouwnijverheid. De synthetische grond- 
en hulpstoffensector omvat behalve Sikkens Wapex nog 
Was de Wit NV .  te Voorburg en Struyck N.V. te Zutphen, 
die in 1963 de Sikkens Groep Ikwamen versterken en verder 
nog de Kunstharsfabriek Synthese NV.  te Bergen op Zoom. 
Dit laatste bedrljf behoort sedert de oprichting in 1947 aan 
Sikkens. De particuliere sector van de Sikkens Groep wordt 
gevormd door Flexa Fabrieken bovengenoemd. de Konink- 
lijke Fabrieken Talens 8. Zoon N.V. te Apeldoorn en tenslotte 
Ceta-Bever N.V. te Beverwijk. Talens en Ceta-Bever traden 
ook in 1963 tot de Sikkens Groep toe. 

Alvorens nu naar het westen te gaan, brengen we even 
een bliksembezoek aan Leimuiden gelegen aan de zuid- 
westelijke punt van de Westeinderplas. Hier begon Herman 
van Keulen in 1910 samen met zijn broer een ..fabriel<" 
voor metaalpoetscrèmes onder de naam Chemische Fabriek 
Eureka. Het bleef natuurlijk niet bij poetscrbme. Ook wrijf- 
was werd vervaardigd. In de vijftiger jaren werd de kaarsen- 



sector aangeboord met blokkaarsen: kaarsfiguren en auto- Vooraanzicht bedrijfspand van Andrélon Cosmetica te Bode- 
onderhoudsmiddelen vullen thans logischerwijs een deel van graven. 
het fabricageprogramma. 

In de buurt van Leiden houtworm en andere houtconserveringsmiddelen en verder 
onqedisrte-bestriidinqsm!ddelen. De Ver:- en Lekfabriek H. . . 

Van Leimuiden via Warmond. waar de Firma PapÖt sinds Gijsman & Zoon is een iamiliebedrijf van het degelijke type. 
185fi ikaarsen maakt. gaan we naar OegStgeest. De N.V. op moderne leest geschoeid. Oktober 1918 ontstond dit 
Pharmaceutische Sarco Industrie. dochter van de Pharma- bedrijf toen de eerste bestelling op verf werd gedaan aan 
ceutische Industrie 8 Handelsonderneming Dutim (1931) de heer H. Ggsman die in plaats van vader's en grootvader's 
vervaardigt hier galenische produkten. voetsporen in het schiidersbedrgf te volgen een handeiszaal; 

In 1953 werd de Kunstharsfabriek Synthese N.V. (zoals 
hiervoor gezegd een dochter van Sikkens) met feestelijk 
vertoon in Katwijk aan Zee binnengehaald. maar I 1  jaar 
later besliste men dat fabriek en kantoren naar Bergen 
op Zoom zouden worden overgebracht. In de loop van 
varia iaar aeschiedde de verhuizing, maar gelukkig voor " .  
Katwijk blijft een deel van Synthese de badplaats-trouw. 
nameluk het research-laboratorium met een bezetting vaai 
ongeveer 60 man. Meer omtrent Synthese dus in het ariikei 
over Noord-Brabant. 
Blijft over in Katwijk aan Zee de N.V. Chemische Industrie 
,,Katwijk". In 1914 werd dit bedrijf hier gevestigd als op- 
volgster van de Sociëteit voor Chemische Industrie te Koog 
aan de Zaan. Dr. G. C. A. van Dorp werd eerste directeur 
en de ,.fabriel<" weid in zijn particulier laboratorium ander- 
gebracht. Daar was toen ook het Nederlands Visseriproef- 
station onder Van Dorp's leiding werkzaam. De eerste pro- 
dukten van ,,KatwgkM waren theobrcmine. caffeine en formal- 
dehyde. De formaldehydefabricage werd voor de tweede 
wereldoorlog al gestaakt. In de loop der jaren werd de 
pioduktie uitgebreid met verschiliende andere geneesmid- 
delen, terwijl ook een aantal farmaceutische specialité's op 
de markt werden gebracht. Na 1945 werd de vervaardiging 
van een aantal sulfa's ter hand genomen terwijl ook de 
range van anti-epileptica zich steeds verder uitbreidde. 

Via Rijnsburg, waar de Hollandse graven in graven liggen 
zoeken we nu de sleutelstad op. 
Bleys Leiden is van meer dan ,.middelbare" leeftijd. werd 
namelijk opgericht in 1902 en fabriceert middelen tegen 

begon. De firma Gi~sman is dus even oud als de V.N.C.I. 
De voigeode is weer een verffabriek nameilik de Verf- @n 
Vernisfabrioken Herfst 8 Helder (1875). Dit bedrgf hoopt 
over zeven jaar het eeuwfeest te kunnen lierdenken. Voor- 
lopig concentreoiL men zich echter op de produktie van 
industrieverven en verven voor de bouwnijverheid. 

De Kaninkiuke Nederlandse Kiinstviiiirwerk- en Munitie- 

Vanuit de fabriek van Chem-Y te Bodegraven kukt men over 
de schiderachtige Oude Run. 



fabrieken A. 1. Kat vlh lohn Loeff N.V. even buiten Leiden 
gevestigd (vanuit de trein gaande naar Haarlem kunt u het 
bedruf zien liggen) is een der oudste nog bestaande che- 
mische industrieën in dit gewest. Het bedrijf van Kat wecd 
gesticht in 1720 en wedijvert met een paar Delftse bedruven 
in ouderdom. Wat zuilen we verder nog zeggen over vuur- 
werk? Men onderscheidt klein en groot vuurwerk. maar 
dat wist U al. Kat maakt ook seinpatronen en rooksignalen 
voor gebruik op zee b0 scheepsrampen, en als oefen- 
materiaal voor brandweer, BB enz., kortom naast het maken 
van schertsartikelen wordt terdege aandacht geschonken 
aan meer serieuze zaken. 

Kleine's Chemische Fabrieken N.V. (1929) houdt zich mei 
de vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen bezig. 
Chemische Fabrieken Li10 N.V. (1936) doet voor een groot 
deel hetzelfde. Lilo formuleert bovendien lumen. pakking 
en minerale oliën. De N.V. Mavom werd in 1939 in Schiedam 
opgericht. De naam is een afkorting voor Maatschappij 
voor Oppervlak- en Metaaltechniek en hieruit leidt menigeen 
al het fabricageprogramma af: metaalreinigings- en ontvet- 
tingsmiddelen. beitsremmen, ontroestings- en anticorrosie- 
middelen, boor- en sngoii6n. fosfateermlddelen en nog veel 
meer. Begin vijftiger jaren verhuisde men naar Leiden en 
begin dit jaar werd bekend gemaakt, dat men een nieuwe 

een reputatie op bij de toenmalige rijtuigschilders en alhoe- 
wel het rutuig totaal verdrongen werd door de auto wist 
men door aanpassing de eenmaal verworven positie te 
behouden. Men was inmiddels tot eiaen fabricaae over- " .  - 
gegaan van grondsystemen en aflakken. tevens gespeciali- 
seerd op de verwerking bU carosseriebedrijven en spuit- 
infichtingen. 

ge Nefaboline Lakfabrieken N.V. zijn veel jonger (1935). 
In het begin fabriceerde men celluloselakken. Na de oorlog 
namen de synthetische lakken voor een groot deel de 
plaats in van de klassieke celluloselakken. Toen de zeef- 
drukprocBd8's ook hier te lande toegepast werden. ging 
men bu Nefaboline over tot vervaardiging van zeefdruk- 
inkten. 

Van Voorschoten gaan we terug naar de Oude Run, richting 
Alphen. In Koudekerk aan de Rijn vervaardigt de N.V. 
Latexfalt (1950). dochteronderneming van Esso Nederland, 
onder meer asfaltemulsies voor de wegenbouw. 

Zes in Alphen 

Alphen aan de Run telt een zestal chemische industrieen. 
Numero BBn is Alpha Muuwerffabrieken N.V.. die sinds 
1954 tot de Sikkens Groep behoort. De oprichting in 1904 

I.. . .  ,. ..<:>&@$.>y&& 

l fabriek in Alphen aan de Rgn zal bouwen. De N.V. Konink- In Alphen aan de Run is Alpha Muurverffabrieken, behorend 
IUke Zeep-, Eau de Cologne- en ParfumerieGnfabriek vlh tot de Sikkens groep, gevestigd. 
Sanders 8 Co. dateert van 1851 en behoort tot de oudste 
zeepfabrieken van Zuid-Holland (samen met Bousauet (Delft) . .  . 
en -de thans in de provincie utrecht gevestigde Virul~). viel met de opkomst van de industriële produktie 
Met 250 werknemers is Sanders de grootste chemische van en aangezien de gebroeders Kiavemeiden 
industrie in de sleutelstad. Onder deze industrieen zgn er oorspronkelUk in de kaashandel waren is het verband 
twee die het predikaat Koninklijk dragen: Sanders is daar tussen muurverf op CaseIne basis en kaas niet ver te 
&n van (de reeds genoemde vuurwerkfabriek van Kat is zoeken. ontwikkeling stond niet stil en als de tweede). In ging een fusie aan met de bindmiddel werd vervangen eerst door Ralaathars. daarna 

estigde zeepfabriek ..Het Klaverblad". Als door po~yviny~acetaat en tenslotte door synthetische fusie werd de zeepfabricage overgebracht latex. ~ l ~ h ~  verhuisde niet minder dan .drie keer 
de Gemeente Alphen. de laatste maal voorjaar 1961. Vol- 

on N.V. werd in 1955 in Leiden gevestigd als dochtar- 
gende in de rU is de N.V. Artekobin Producten 

rneming van de Amerikaanse Shulton Inc.' fabrikant opgericht in 1947 in Amsterdam. Men verkreeg de rechten 
herencosmetica onder het merk 'ld Spice. op fabricage en merken van de Duitse Artekobin Gesell- 
enige r,inwonend" totdat Inen een schaft. In 1963 verhuisde men naar Zwanenburg bg Halfweg. 

hikt pand vond om verder OP eigen benen de Industriële In dieelfde jaar werd het overgenomen door Varos- 
te bewandelen. 

-, sieau te Alphen ald Run en in 1966 werd Artekobin over- 
iden ligt Voorschoten, alwaar twee gebracht naar deze laatste Gemeente. I 
zijn. De eerste is H. de Beer 8 Zoon In 1962 werd door Varossieau de Gold Bond Holland N.V. 
in 1910 als importlaak van rgtuig. opgericht voor de vervaardiging van muurverven onder 

kruk. Deze lakken waren afkomstig van de licentie van de Amerikaanse National Gypsum Co. 
ek .,Le Franc". De firma De Beer bouwde Nu de naam van het moederbedruf al enkele malen gevallen 
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zaak werd in 1795 
Öpgericht en dat men eeneerbiedwaardige staat van dienst 
heeft. daaraan twijfelen we geen seconde. Daarbij werd 
aan normen en vormgeving bijzondere aandacht besteed 
getuige het feit dat men in 1957 ter gelegenheid van het 
275 jarig bestaan van de Koninklgke Akademie van Beel- 
dende Kunsten te 's-Gravenhage tegelijk met een tiental 
andere industrieën onderscheiden werd met het gouden 
ordeteken van Pictura. Twee jaar later besluit men tot de 
bouw van een verffabriek in Suriname. die in 1966 gereed 
kwam. In 1967 tenslotte wordt het Rotterdamse bedruf de 
N.V. Vernis- en Japanlakfabriek J. C. van Wuk 8 Co. over- 
genomen, waarbu het in de bedoeling ligt de produktie 
geheel in Alphen te concentreren. 
Het verhaal over chemische industrie in Alphen wordt wel 
erg eentonig als wij U uitvoerig vertellen over de Lak- en 
Verffabriek De Graaff 8 Baas N.V. (1919) en de verf-. 

I 
lak- en vernisfabriek van de Firma Scheerder (1931). In 
plaats daarvan haasten we ons naar de N.V. Nederlandsche 
Asphaltfabriek (Iglo), fabrikant van bitumineus dakbedek- 
kingsmateriaal en verder onder andere van mastiek, kitten 
en carbolineum. Tenslotte is hier noa aevestiad de Zuid- 
Hollandsche Krijtindustrie (1932) die-zoals de" naam doet 
vermoeden alle soorten schruf- en tekenkriit vervaardigt 

I 
alsmede zegellakken 

I Van Alphen kronkelen we de Oude Rijn langs tot Bode- 
1 graven. In 1936 begon de heer A. J. P. H. de Jong op 
,: bescheiden schaal met de vervaardiging van haarverzorgins- 
:.I middelen, hiermede de basis leggende voor Andrélon Cos- 

metics en Chem-Y Fabriek van Chemische Produkten N.V. 
4 In 1940 werd de Chemische Fabriek AndrBlon opgericht 

die echter pas n6 1945 door de aankoop van de leegstaande 
oliefabriek ..de Phoenix" mogelukheid tot ontplooiing kreeg. 
Allereerst werd het assortiment cosmetica uitgebreid en al 
spoedig ging men over tot de fabricage van oppervlak- 
actieve stoffen zoals emulgatoren en bevochtigingsmiddelen. 
In 1959 besloot men tot splitsing van het bedriJf in een 
cosmetische en een chemische sector. Juni 1964 werd 
Andrblon Cosmetics N.V. opgericht, terwijl de Chemische 
Fabriek AndrBlon houdstermaatschappij werd. Andrélon 
Cosmetics bleef zich concentreren' op haarverzorgings- 
produkten voor particulier en ookvoor professioneel gebruik. 
De nieuwste ontwikkeling waarmee Andrélon buiten de 
sfeer van haarverzorging trad. was een vloeibare alkalivroe 
douchezeep. Zomer 1965 werd een nieuw fabriekspand in 
gebruik genomen. De oude (ex 01ie)fabriek kwam daarna 
geheel beschikbaar voor de reeds in maart 1963 opgerichte 
Chem-Y Fabriek van Chemische Produkten N.V. Speciali- 
satie OV het aebied van de arensvlekactieve stoffen is het 
thema 'waarop Chem-Y voo~borduurt. Daartoe is behalve 
in Bodegraven ook nog in Emmerik een produktiebedruf 
beschikbaar: dit laatste werd in 1958 in gebruik genomen. 
Door het ethoxyleren en al of niet sulfateren van alkyl- 
fenolen, vetalcoholen en vetzuren kan men gemakkelijk tot 
een 100-tal verschillende produkten komen. Toen de afne- 
mers door de bomen het bos niet meer konden zien kwam 
Chem-Y tot een tailor-made service d.w.z. men ging over 
tot het maken op verzoek van produkten met een bepaalde 
uitbalancering tussen hydrophoob en hydrophiel gedeelte 
in het molecuul. 

Verder is in Bodegraven ook gevestigd de Fabriek Van 
Zeep- en Reinigingsmiddelen L. van Dam (1932). Reinigings- 
en ontvettingsmiddelen naast schuurpoeder vervaardigt men 
hier. 

Iedere automobilist kent de aan de weg Dordrecht-Moerdgk- 
brug gelegen Derk's Verf- en Lakfabrieken. 



aatste teken van bestaan vonden we in het V.N.C.1.- pro- 
luktenboek van 1956. Maar genoeg nu over een verdwenen 
ledrijf. De grootste kaarsenfabriek van ons land kent ieder- 
ten wel, dachten we. Het is de N.V. Koninklijke Stearine 
(aarsenfabrieken ..Gouda Apollo". die in 1858 werd opge- 
icht onder de naam Stearine Kaarsenfabriek Gouda. In 
-899 verkreeg de firma het predikaat Koninklijke en in 1929 
vond de fusie plaats met de Stearine Kaarsenfabriek 
,,Apollo" te Schiedam. waarna de naam gewijzigd werd in 
Ie huidige. Van het begin af vond ook reeds vetsplitsing 
in vetzuurscheiding plaats teneinde in eigen bedrijf de 

+oor de kaarsenfabricage noodzakelijke stearine te ver- 
krggen. Deze stap bleek later de inleiding te zijn geweest 
voor de ontwikkeling van het bedrijf tot een oleo-chemische 
Industrie. In 1960 werd het eigendom van ..Gouda-Apollo" 
verworven door Unilever-Emery N.V., een 50150 dochter- 
onderneming van Unilever N.V. en de Amerikaanse Emery 
Industries. Na deze overname vond een spectaculaire ont- 
wikkeling plaats in de richting van een internationaal cen- 
trum voor oleo-chemie. Naast de Droduktie en verkooi, 
van gedestilleerde en gefractioneerde verzuren. stearine. 
oleïne en glycerine vindt door middel van deels voor Europa 
unieke processen de produktie plaats van oleo-chemische 
derivaten. EBn van deze processen is de ozonisatie van 
vetzuren ter bereiding van pelargon- en azelainezuur. 

Deel va nplex 
Nemours (Nederland) te Dordrecht. 

t de 
Doordat N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek 
naast het terrein van Unilever-Emerv een IuchtsDlitsinQs- 

In Waddinxveen treffen we een situatie aan die voor onin- 
gewijden bozonder verwarrend kan zijn: er zijn twee verf- 
fabrieken Boonstoppel daar in Waddinxveen. De Wed. 
Boonstoppel 8 Zonen N.V., opgericht in 1915. is de grootste 
van de twee en onderscheidt zich ook door een eigen 
lakstokerij. De andere is de Firma Boonstoppel 8 Co., die 
werd opgericht in 1890. Zou het aloude gezegde van een- 
dracht die macht maakt in deze tijd van samenwerkingen 
en fusies misschien ook nog eens weerklank in Waddinx- 
veen vinden? Met deze hoop in gedachten vervolgen we 
de reis naar Gouda. 

Gouda 

Om te beginnen noemen we hier een niet meer bestaand 
bedrijf, namelijk de Firma Coster. Deze Coster leefde van 
1832 tot 1917 en was oors~ronkelilk boterhandelaar en 
exporteur. In 1870 stichtte hij in ~mstérdam bovengenoemde 
firma voor de fabricage van boterkleursel. Omstreeks 1862 
deed de heer coster zUn ,.uitvindingn die hij de eerste 
Jaren voor zich zelf hield. We kunnen aannemen dat het 
produkt van Coster een anattokleurstof was. Het kleuren 
van boter (en van margarinel) maakte opgang na 1870. 
(Louis van der Grinten stichtte zijn Nederlandsche Boter- 
kleurselfabriek in Venlo In 1876). De Firma Coster werd 
korte tgd na haar oprichting naar Gouda verplaatst en een 

installatie bouwde. is de ozonisatie -van de aan;oer van 
zuurstof verzekerd. 
De zeepfabricage wordt voor het eerst in de Goudse 
archieven ,genoemd in 1556. en wordt bevestigd in het 
stadsverslag van twee jaar later. waarin gesproken wordt 
over de ..inwilliging van het verzoek om zeep te fabriceren" 
in een huis, dat Antwerpen werd genoemd en dat later 
bekend werd als Zeepfabriek De Hondt. Men kan slechts 
gissen. of het maken van zeep in dit fabriekje gedurende 
de volgende drie eeuwen onverdroten doorging. want het 
eerstvolgende bericht dat bestaat maakt melding van het 
feit dat ergens in het begin van de negentiende eeuw de 
zaak zUn naam veranderde in Zeepfabriek De Hamer. Dit 
symbool is nog steeds het' handelsmerk van de huidige 
maatschappij. In 1841 kocht Mlchiel Viruly. Heer van vuuren 
en Dalem voor zijn zoon. Theodorus Petrus. de zeep- 
fabriek De Hamer en dat jaar rekenen we nu als stichtings- 
jaar van de T. P. Viruly 8 Co's Stoomzeepziederij ..De 
Hamer". 
In 1901 verkocht de heer Vinily zijn bedrijf aan een andere 
Goudse firma. de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek. Naast 
de Kaarsenfabriek werd. direct buiten de stad, een geheel 
nieuwe zeepfabriek gebouwd en de produktie van De Hamer 
werd daarheen overgebracht. Er kwamen meer belangrijke 
veranderingen. In plaats van zachte zeep. die in de oude 
fabriek gemaakt werd. concentreerde men zich op de ver- 
vaardiging van waspoeder en harde zeep. Men volgde ook 
het voorbeeld van W. H. Lever in Engeland om zeep onder 

, Chefaro heeft in Dordrecht het 
fabrleksterrein van de oude Stik-. 
stofblndingslndustrie Nederland 

i . ,  een ander aanzien gegeven. 
, .. . ~ ,  . 
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Hercules bouwde in Zwijndrecht een harsveredelingsbedrijf 
en een fabriek voor de vervaardiging van carboxymcthyl- en 
hydroxyethylcellulose. 

een merknaam te verkopen en twee produkten van Viruly 
kregen door het gehele land een bekende naam: Zeeppoeder 
,.De Hamer" en vooral Zeeppoeder .,De Hollandsche Wasch- 
vrouw". Het besiuit van de Kaarsenfabriek in 1911 om 
aan de zeep een zekere autonomie te geven. had tot gevolg 
dat de naam Viruiy bieef voortbestaan. In Maarssen (en 
ook in Amersfoort) kwamen we de naam van Viruly a1 
tegen. Bij die gelegenheid vertelden we iets over de recente 
geschiedenis van het bedrijf. Aangezien het bovenstaande 
onverbrekelgk met de Goudse industriële geschiedenis 
verbonden is leek het ons beter dit stukje van Viruly's 
historie in het artikel over Zuid-Holland te plaatsen. In 
1931 werd Viruly door Unilever overgenomen en de toen- 
maliae directeur P. H. A. hof kam^ aaf de stoot tot het " . 
fabriceren van zeep, was- en reinigingsmiddelen voor de 
niet-distributieve handel, m.a.w. voor wasserijen, instellingen 
en industrie. Tot op de huidige dag is dit het werkterrein 
van Viruly gebleven. In 1952 werd de fabriek naar Amers- 
foort overgebracht en in 1967 werden zowel de fabriek 
als de in Gauda achtergebleven kantoren naar Maarssen 
verplaatst en daar geïntegreerd met de Zachte Zeepfabrieken 
Maarssen. De naam van het bedrgf werd tegelijk ..gestroom- 
lijnd" tot Viruly N V .  De Zeepfabriek en Chemicaliënhandel 
,,Goiida" N V  dateert van 1928 en fabriceert was- en zeep- 
poeders naast industriezeep. 

Voorlopig kijken we nu niet meer naar zeep, vetzuren en 
wat dies meer zg. Verf slaat de klok, allereerst bij de 
Firma Muropiast (1934) die in Gauda muurverven vervaardigt 
en vervolgens in Moordrecht bij de Verffabriek ,,De Ilssel" 
N.V. Dit bedrijf dateert van 1930 en maakt naast verven 
ook polyesterkieurpasta's en -gelcoats. 

We zUn er nog niet. Van Moordrecht naar Schoonhoven 
moeten we via Gouda rijden en zodoende komen we voor 
de tweede maal langs Unilever-Emery, daarna slaan we in 
Iiaastrecht rechtsaf en langs de Vlist bereiken we zo de 
stad van de zilversmeden. Onze belangstelling gaat echter 
uit naar een tweetal bedrijven waarvan er één . . . . . verf 
maakt. De ouderdom gaat voor, zegt een bekend apreek- 
woord en daarom schenken we eerst aandacht aan de 
N.V. Chemische Induslrie en Handelmaatschappij Wed. 

Hondorff Block 8 Brart. Dit bedrijf werd opgericht in 1778: 
het is de fabrikante van loodwit en andere loodderivateii 
voor velerlei toepassingsgebieden. l iet  behoort tot de kleine 
groep van loodwit-producenten in West-Europa ei? lheeft 
een beiangrijke export. Het andere bedrijf. de Hasco 
1.akfabrieken N.V., is niet aiieen een groter chemisch bedrijf. 
maar tevens het grootste ter piaatse. Opgericht in 1886 
door Hermann A. Schreuder. die voorheen een schilders- 

De installatie vaii Ditar voor de pradriktie van synlhelischc- 
rubbeilalex te Ridderkerk. 



bedrijf voerde, ontwikkelde dit bedrijf zich in de loop der 
jaren tot één der vooraanstaande in den lande. Naast de 
produkten voor het schildersambacht en de "Do it yourself" 
markt, zijn vooral de lakken voor industriëie toepassing 
van groot belang voor Hasco. Met verschillende buiten- 
landse coliega-verffabrikanten wordt op diverse terreinen 
samengewerkt. We kunnen de verleiding niet weerstaan 
een enkel feit uit het alleraardigst gedenkboek .,75 jaar 
Lak bij de Lek" aan te halen: zo werd bijvoorbeeld de 
oprichter H. A. Schreuder in 1912 (tot 1931) voorzitter van 
de Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten, zo werd ook 
in 1912 niet alleen de grote fabrieksschoorsteen van Hasco 
gebouwd, maar ook een stoommachine geïnstalleerd. 
We nemen nu de pont die ons naar de overzijde van de 
Lek brengt en we zijn nog niet eens aan land of daar 
knipoogt ons weer een verffabriek toe: die van de Gebr. 
Brink N.V. Gelkenes heet de plaats waar de fabriek staat 
en dit dorp behoort tot de Gemeente Groot Ammers. Gebr. 
Brink werd opgericht in 1903. De fabriek in Gelkenes heeft 
zich gespecialiseerd in huisschiidersverf en doe-het-zelf 
produkten. 

Door de Alblusserwaard rijden we nu naar Gorinchem. 
In een oude suikerfabriek ten oosten van de stad gelegen 
heeft de N.V. Centrale Suiker Maatschappu een chemische 
fabriek gevestigd. Eigenlijk moeten we zeggen: een sucro- 
chemische industrie. In de vijftiger jaren begon de C.S.M. 
hier met de produktie van natriumglutaminaat maar door de 
Japanse concurrentie werd deze fabricage in 1966 gestaakt. 
Inmiddels was men overgegaan tot produktie van sorbitol 
en mannitol en van iso-ascorbinezuur. Van Vaii der Vliet's 
Veriindristrie N V .  in Gorinchem weten we weinig meer dan 
de oprichting in 1946 en dat men muurverven en allerlei 
kitten en stnniiori,an i r a v ~ r = s r r i i n t  

De Albatros-fabriek te Kruiingsche Veer in de tud toen er 
nog superfosfaat vervaardigd werd. Zie de lodenkamerzi!rrr- 
fabriek op de achtergrond. Thans worden er uitsluiteiid 
mengmeststoffen gefabriceerd. Deze fabriek maakt deel uit 
van de Verenigde Kunstmest Fabrieken Mehog-Albatros. 

vandaar over de nieuwe brug, die zo gevaarlijk is omdat 
er geen aparte fietspaden zijn naar Dordrecht. In deze 
plaats aangekomen halen we eerst even wat geschiedenis 
op. Na de eerste wereldoorlog steunde de toenmalige 
regering een project voor de fabricage van stikstofmest- 
stoffen. Een jaar of tien heeft deze Stikstofbindingsindustrie 
,,Nederland" in Dordrecht natriumcyanide, ureum en ammo- 
niumsuifaat vervaardigd. Toen de ammoniaksynthese ook 
in ons land op industriëie schaal gerealiseerd werd. bleef 
voor de ,,Nederland" slechts de fabricage van cyaniden 
aantrekkelijk. Het bedrijf overleefde de tweede wereldoorlog 
maar moest omstreeks 1950 het hoofd in de schoot leggen. 
Terrein en gebouwen kwamen daarna in handen van Chefaro 
die er de fabricage van fenacetine, bromaten, persulfaten, 
cyclamaten en een reeks van organische peroxiden onder- 
bracht. Hier is ook het chemisch research laboratorium van 
Chefaro gevestigd. Sedert 1965 maakt Chefaro deel uit van 
de Koninklijke Zout-Ketjen groep en dus nu van de Ko- 
ninklijke Zout-Organon. De Cindu N V .  heeft in Dordrecht 
haar fabriek voor bitumineus dakbedekkingsmateriaai. Derkc 
Verf- en Lakfabrieken N V .  betrok in 1962 een modern nieuw 
fabriekspand aan de rijksweg Dordrecht-Breda. In 1886 
werd Derks opgericht als schidersbedrijf annex handelszaak. 
maar reeds in 1908 concentreerde men zich gehaei op de 
fabricage. In 1928 werd in Hendrik-ido-Ambacht een stokerbj, 
lakfabriek en laboratorium gevestigd. Deze afdelingen wer- - -."v ." ." .--, ", tl. den vlak voor de oorloa in een aeheel nieuw Dand ander- 



Op een terrein aan de Beneden Merwede ten oosten van 
Dordrecht iigt het bedrijf van Du Pont de Nemours (Neder- 
land) N.V. In 1959 werd besloten hier een fabriek voor de 
vervaardiging van acrylvezels te bouwen. Drie jaar later 
werd deze Orlon-fabriek in gebruik genomen. Weer twee 
jaar later, in 1964 begon men in Dordt met de produktie 
van de elastische (Lycra) polyurethaanvezels. Inmiddels zijn 
op het Du Pont complex nog fabrieken gebouwd voor het 
finishen van ~ol~acetaalharsen (1963) en voor de fabricage 
van ~reon-fl~orchloorkoo~stoffe~ (1967) en po~~tetrafluir- 
etheen (1968). Het hoofdkantoor van Du Pont de Nemours 
Nederland is nog in Den Haag gevestigd. Het arootste 
deel hiervan zal binnenkort naar Dordt worden overgëbracht. 
waarmee het aantal werknemers in die plaats dicht de 
duizend zal naderen. 

De N.V. vlh C. F. van Dij1 & Zonen (1897) vervaardigt 
cosmetische preparaten en moet met 150 medewerkers tot 
de grotere bedrilven in dit genre gerekend worden. De 
volgende is weer een verffabriek. Begonnen in 1897 als 
Firma van Randwijk heeft het bedrgf zich thans getooid 
met de naam Eurochemie vlh Rands Verffabriek. Scheeps-. 
industrie- en muurverf staan op het produktieprogramma. 
De Soda- en Chemische Fabriek Firma J. van der Graaf 
(1911) houdt zich bezig met de vervaardiging van kristalsoda. 
temijl de naam van de N.V. vlh Firma H. Luijten & Zn. staat 
voor een kleine verffabriek. 

Over de Oude Maas 

Het zou voor de hand liggen dat we na de chemische 
industrie in en rond Dordrecht behandeld te hebben de 
Oude Maas oversteken, teneinde in Zwijndrecht ons verhaal 
te vervolgen. Dat' doen we ook wel. maar eerst maken we 
via de pont bij 's-Gravendeel een uitstapje naar de Hoekse 
Waard, omdat we daar anders helemaal niet meer zouden 
komen. Ons doel is daar tweeledig. In de eerste plaats 
bezoeken we de chemische fabriek die Ferro (Holland) N.V. 
in Maasdam gevestigd heeft. Ferro zetelt in Rotterdam en 
daar zullen we het bedrijf uitvoeriger onder de loep nemen. 
Hier in Maasdam vervaardigt men sedert 1966 stabilisatoren 
voor de kunststoffenindustrie. voornamelijk voor pvc-ver- 
werking. Vervolgens gaan we naar Oud-Beijerland. waar 

Lamineermachine in het semi-technisch laboratorium van 
Was de Wit te Voorburg. 

plechtigheid van H.K.H. Prinses 
Beatrix met Prins Claus werden 
vervaardigd door de Firma T. I. 
Beuger te Rijswijk. 

de C.V. van der Peppel. & Zoon Verf- en Vernisfabrikanten 
(1909) sedert 1962 Is gevestigd. Voordien maakte Van der 
Peppel verf in de Maasstad, zes jaar geleden verhuisde 
men naar ,,de eilanden". Ook Schippefs Handelsonder- 
neming (1938), een kleine wriJíwassen-fabrikant resideert in 
Oud-Beijerland. 

Hierna moeten we wel over de bottle-neck van het verkeer 
van Rotterdam naar Zeeland: de Barendrechtse brug. 
Gelukkig schiet men nu hard op met de tunnel die even 
westelijk van de brug komt te liggen en die straks een 
enorme verkeersstroom te verwerken zal krugen. Als we 
dan eindelok de Oude Maas gepasseerd zijn, komen we 
over allerlei binnenwegen bU de fabriek van Hercules N.V. 
In 1961 beaon men hier met de vervaardiaina van kunst- 
harsen VOO; de verf-, drukinkt-, lijm- en vioëbedekkings- 
industrie, en van harsderivaten voor de papierindustrie 
en emulsies voor de svnthetische-rubberindustrie. Hercules 
N.V. Is een 1W/o dochter ven de Amerikaanse Hercules, 
die in 1912 als springstoffenfabriek in de Verenigde 
Staten begon. Het terrein van de hanen betrad men, 
omdat men iets zag in de industriele verwerking van de 
miljoenen overgebleven wortelstronken, die door de hout- 
hakkers in de bosbouwaebieden in Amerika waren achter- 
gelaten. Hier maakt men-colofonium uit. In ZwiJndrecht wordt 
colofonium verder veredeld en gemodificeerd. In 1965 kwam 



Extractielokaal voor de vervaardiging van antibiotica b i j  de 
Kon. Nederlandsche Gist- en Spiritrisfabriek te Delft. 

een nieuwe fabriek gereed voor de fabricage van celluiose- 
derivaten. zoals CMC (carboxymethylceilulose) en hydrony- 
ethylcellulose. Deze in water oplosbare verdikkingsmiddeien 
vinden o.a. toepassing in tandpasta, cosmetica en plak- 
middelen. Eind 1967 werd een fabriek voor de vervaardiging 
van Aquapei in gebruik genomen; dit is een dimeer van 
vetzrire ketenen, speciaal voor de papierindustrie. waarmee 
men papier zowel zuur- ais alkalibestendig kan maken. Deze 
papierchemicaliënfabriek is de vierde loot aan de Hercules- 
stam in Zwbndrecht. 

Hier vlakbij iigt ook het terrein van C. van Epenhiiysen's 
Chemische Fabrieken N V  (1843). De fabricage omvat in 
hoofdzaak de produktie van industriëie en huishaudeljke 
reinigingsmiddelen, natriummetasilicaat en accuzuur, terwijl 
daarnaast produkten worden vervaardigd in opdracht van 
derden. Naast fabrikant is Van Epenhuysen importeur van 
in hoofdzaak zware chemicaliën. Ongeveer 100 man vinden 
in dit bedrgf een goede boterham. Gaande in de richting 

van de bruaoen over de Oude Maas komen we lanas het -" " 
complex van de N V .  Maatschappij tot Exploitatie der 
Vereeniade Oliefabiiekeri Zwijndrecht, een oliewinninos- en 
veredelingsbedrijf van unilever. Hier worden door middel 
van extraheren en persen uit soyabonen, copra en palm- 
pitten oliën gewonnen, die als grondstof voor de margarine- 
industrie dienen. Bij de oliewinning komen tevens grand- 
stoffen beschikbaar voor de veevoederindustrie. in de 
raffinaderij worden de in het bedrgf gewonnen en van 
eiders aangevoerde ruwe oliën gezuiverd. Voorts beschikt 
het bedrijf over een hardingsfabriek. De voor de hardings- 
reactie benodigde hulpstoffen. waterstof en katalysator, 
worden in een tweetal nevenbedrjven van dezelfde onder- 
neming geproduceerd. Tot het hardingscomplex behoort 
ook een afdeiing, waar langs fysische weg vetten in fracties 
worden gescheiden voor zeer specifieke doeleinden. Ten- 
siotte fabriceert men ook lecithine en emulgatoren voor de 
voedingsmiddelenindustrie. 

Voor we de autoweg richting Rotterdam opdraaien, zien 
we de Chemproha Fabriek van Chemische Prodiicten N.V. 
en dat beeld roept herinneringen op, zodat we ook hier in 
Zwijndrecht nog even teruggrijpen op het verleden. In 1896 
werd de N V  Internatianaie Guano-Superphosphaatwerken 
te Zwjndrecht opgericht. Na veel moeilijkheden gaat deze 
fabriek begin 1897 draaien. Een jaar later bouwde men 
een eigen zwavelzuurfabriek. De fusie tussen de super- 
fabrieken in Zwijndrecht. Ciipelle aan de Ilssel (waarover 
straks iets meer) en Groningen kwam in 1915 tot stand 
en de aldus gevormde Vereenigde Chemische Fabrieken 
gingen in 1910 op hun beurt weer samen met de Amster- 
damsche Superphosfaat Fabriek. Na de tweede wereld- 
oorlog, in 1948 werd de naam van deze combinatie gewijzigd 
in Albatros Superfosfaatfabrieken, maar daar zou men in 
Zwjndrecht niets van bemerken zoals we zulien zien. 
Interessant is, dat men gedurende de eerste wereidoorlog 
in Zwijndrecht een keukenrout-elektrolyse bouwde om met 
het daarbij verkregen chloor, chloorkalk te maken. Ook ging 
men in Zwijndrecht over tot de fabricage van salpeterzuur 
en Ikopersulfaat, dit laatste door ontkoperen van pyrietassen. 
Na de oorlog werkte de Superfabriek tot 1931. de Zuur. 
fabriel< bleef tot aan de 10e mei 1940 in bedrjf. Door de 
ooriogshandeiingen (de Duitsers landden op het fabrieks- 
terrein) werd het geheel onherstelbaar beschadigd. Na de 
oorlog werd een deei van de oude Zuurfabriek in gebruik 
genomen door de eerder genoemde Chemproha, niet om 
zuur te maken maar om kantoor te houden voor zijn handeis- 
zaak. De industriëie activiteiten van het bedrijf beperken 
zich tot het oplossen. verdunnen en uitkristalliseren van 
chemicali8n. 

Hendrik-ldo-Ambacht is het volgende doel van de reis. De 
scheepssloperij van Frank Rijsduk Holland N.V. maakt ace- 
tyleen en zuurstof voor eigen gebruik en ,,Nebiprofa" 
Nederlandsche Bitrirnenoroducten Fabrieken N V  heeft na 
een jarenlang verblijf op het zandafgravingsterrein bij het 
station Maarn (1942-1958) zich in Hendrik-ldo-Ambacht op- 
nieuw geinstalleerd Hier worden nu het butimineus dak- 
bedekkingsmateriaal, de asfaliemulsies, bitumineuse verven 
en dichtingsmaterialen vervaardigd. 
Wij blijven nog even in de buurt en wel in Ridderl<erk. In 
1967 werd hier door Ditar N V .  een vrijwel geheel auto- 
matische produktie-eenheid voor de vervaardiging van syn- 
thetische latex compounds in gebruik genomen. Ditar is 
ontstaan uit een samenwerking tussen de Engelse Uniroyal 
Ltd. (vroeger U.S. Rubber) en N V .  Transmare Handelmaat- 
schappg te Rotterdam. De geproduceerde latex compounds 



vinden vooral toepassing in de taputindustrie en in de 
papierindustrie. In Slikkerveer. dat behoort tot de Gemeente 
Ridderkerk is nog de kleine Essencefabriek Pomona (1950) 
gevestigd en hiermee nemen we voorlopig afscheld van 
het eiland IJsselmonde; de grote chemische industrie op 
de linker Maasoever behandelen we pas als we tot slot 
van dit opstel een tocht langs de Rotterdamse Waterweg 
gaan maken. 

We passeren de brug over de Noord en komen daarmee 
in Alblasserdam terecht. Op hetzelfde adres zijn hier geves- 
tigd de Zuurstoffabriek ..De Alblas" N.V. (1919) en de 
'Acetyleen-Dissousfabriek ..De Graafstrmm" (1924). WU zijn 
van mening dat deze namen voldoende zeggen omtrent de 
activiteiten van beide ondernemingen, zodat hieraan niets 
behoeft te worden toegevoegd. in Zaandam noemden we 
het bedruf van Vetira. dat zich o.a. bezighield met het 
afvullen van aerosoi spuitbussen. Voor zover dat cosme- 
tische produkten betreft, heeft men deze ondergebracht 
in Vetira Cosmetics N.V., die in Lekkerkerk gevestigd is. 

Van Lekkerkerk terug naar Krimpen aan de Ilssel. In het 
deel handelend over de provincie Utrecht memoreerden 
wu het ontstaan van de N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek 
uit de firma Stein &Takken. In 1918 nam de U.A.F. de Maat- 
schappu tot bereiding van Kooiteerproducten te Krimpen 
ald IJssei over. Deze firma was in die tud de belangrijkste 
koolteewerwerker in ons land. De U.A.F. bepaalde zich 
hoofdzakeluk nog tot asfaltpapier en dergelijke. Toen in 
1924 ook de belangrijke concurrent. de Firma Spalteholz 
& Ameschot in Amsterdam, met haar chemisch bedrijf werd 
overgenomen stond niets de ontwikkeling van de U.A.F. 
meer in de weg. De gehele fabricage werd in Krimpen 
geconcentreerd en hoe het daarna ging. weten we nog wel 
uit de jongste tud. 1952: fusie met Teerbedrijf Uithoorn 

tot Teerunie en vijf jaar later concentratie van de gehele 
produktie in Uithoorn. Eind 1959 werd de naam Teerunie 
gewuzigd in Cindu N.V. Het bedrijf in Krimpen werd na de 
concentratie van de ~roduktie in Uithoorn alleen noa als - 
opslagplaats gebruikt; sinds kort werden echter enkele 
destillatie-activiteiten. waarvoor in Uithoorn geen ruimte is. 
naar Krimpen gedelegeerd 

Over de Ilseel 
Aan de overzgde van de IJssel ligt de Superfosfaatfabriek 
Kralingse Veer van de V.K.F. en daarover valt historisch 
gezien ook wel iets tezeggen. In 1859 stichtte M. H. 
Salomonson hier een meekrapfabriek, die vanaf 1862 in 
Capelle aan de Ilssel ..veel vertier" bracht. In 1868 syn- 
thetiseerden craebe en Liebermann de rode kleurstof 
alizarine uit anthrachinonsulfonzuur en dat betekende de 
doodsklap voor de meekrapindustrie. in 1877 begint men 
daarom met. de verwerking van kalkfosfaat en guano en 
zo wordt in genoemd jaar de eerste superfosfaat in ons 
land in Capelle ald Ilssel fabrieksmatig geproduceerd. In 
1895 werd de firma Salomonson ingebracht in de pas opge- 
richte Centrale Guano Fabrieken. In 1904 en 1910 worden 
twee zwavelzuurfabrieken gebouwd voor de produktie van 
kamerzuur en in 1915 gaat de C.G.F. op in de dan gefor- 
meerde Vereenigde Chemische Fabrieken. Gedurende de 
eerste wereldoorlog werd in de Kralingseveer Fabriek vloei- 
baar S02 gemaakt voor defensiedoeleinden om eventueel 
als ..aifaas" te dienen. Na de oorloa kocht de fabriek dit ..- - 
gas terug om er zwavelzuur van te maken. In de periode 
1920-1940 werden verschillende moderniseringen uitgevoerd. 
wezenlgke veranderingen vonden echter nief plaats: Na de 

Fabriekscomplex van de E.N.C.K. te Vlaardingen. 



laatste oorlog. in 1948, werd de naam Verenigde Chemische 
Fabrieken gewtigd in Albatros Superfosfaatfabrieken N.V. 
en sedert de fusie met de Mekog (1961) is het bedrijf in 
Capelle onderdeel van de Verenigde Kunstmest Fabrieken 
'Mekog-Albatros N.V. In de zestiger jaren werd de zwavel- 
zuurproduktie in de Aibatrosfabriek te Pernis geconcen- 
treerd en daardoor kreeg het complex in Kralingse Veer 
een ander karakter. Van superfosfaatfabriek werd het nu 
een bedrijf voor de produktie van hooggeconcentreerde 
mengmeststoffen en silicofluoriden. 

Van Capelle ald IJssel moeten we nu zien in Leidschendam 
te komen en dat doen we via Hiliegersberg. Hier nemen 
we dan de weg naar Zegwaard en daarbij laten we de 
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Verpakkingsafdeling van farmaceutische specialit6's in de ,~ 

fabriek van Chefam te Rotterdam. 191 . 
dochter van de Zweedse Astra A.B. die de N.V. Apotheek 
Dr. J. Blomberg omstreeks 1960 overnam. Blomberg fabri- . - 
ceerde zelf op bescheiden schaal en vertegenwoordigde '* 
Astra al Jaren lang. De Firma T. J. Beuger 8 Zn. te Rijswijk '-.i ; 
behoort tot de oude garde In de provincie. Vanaf 1791. ' . . 
toen het bedrijf in het Westeinde in Den Haag gesticht - . '. 
werd. heeft men zich beziggehouden met de fabricage van 'l 
kaarsen en wasprodukten. sinds 1948 tevens met apparaten- . ; 
bouw voor de chemische industrie. In 1952 betrok men het .p 
huidige pand in Rijswijk. Het volgende bedrijf. de Inter- ., 
national Verffabriek N.V., heeft de fabriek in RijswiJk staan, * 

maar het kantoor is sedert 1963 in Rotterdam gevestigd. 
International werd opgericht in 1892 en specialiseerde zich 
op industrie- en scheepsverf. Het bedrijf is een dochter 
van de Engelse International Paints Ltd. Ook al een inten- 
nationaal tintje draagt het volgende bedrijf de N.V. Rentokil 
Chemie. In l965 betrok men in Ruswijk een nieuw fabrieks- 
pand waarin de Nederlandse vestiging van dit Deens- 
Engelse concern werd ondergebracht. De voornaamste 
werkzaamheid is het uitvoeren van acties tot bestrijding 
van schadelijke insecten, ongedierte (ratten en muizen) en 
schimmels. Hiertoe formuleert men zelf de nodige chemische 
produkten. Verder houdt men zich bezig met vochtbestrijding. 
niet alleen bij nieuwbouw maar ook in bestaande bouw- 
werken. De N.V. Chemische Fabriek RIJswIJk (1919) ver- 
vaardigde vroeger een hele reeks produkten vttn ve,&aren 
en jioetsmiddelen; tot pakking en kitten en ook cosmetica. 
Deze laatste hebben het van de rest gewonnen. Thans . 
worden onder het merk ,,Dr. van der Hoog" uitsluitend 
schoonheidsmiddelen gemaakt, 

Van voorstad Rijswijk stappen we nu de residentie zelf 
binnen. In alfabetische volgorde dient zich allereerst een 
verffabriek aan en wei Bierens' Verf- en Vernisfabriek C.V. 
Deze is nog betrekkelijk jong. werd pas in 1950 opgericht 
maar zeven laar later al nam men de Lak- en Verffabriek 
Het Schildershuis, die van 1922 dateerde in z'n geheel 
over: overigens mogen we hopen dat het bekende gezegde 
van jong geleerd, in de meest gunstige zin OD Bierens' 
toekomst betrekking mag hebbeh DB-N.V. Biurnen- en 
Teerproduktenfabriek ..Biteer" fabriceert dakbedekkings- 
materiaal in Huizen (N.-H.). Toen het bedrUf in handen kwam 
van Gips' Handel- en ~eleg~in~smaatschappij werd het 
kantoor naar Den Haag overgebracht. Voor metaalopper- 
vlaktebehandelingstechnleken levert Corrosie Chemie N.V. 



de nodige produkten en dit wordt gedaan onder licentie 
van de Engelse Walterisation Co. Ltd. Licenties had de 
Chemische Industrie Den Haag N.V. niet nodig: dit bedruf 
ontwikkelde zich langs empirische weg hoofdzakelijk na 
1945. De toepassing van kunststoffen in de corrosiebestfij- 
ding tgdens opslag en vervoer van metalen voorwerpen Is 
het werkterrein waarmee de Chemische Industrie Den Haag 
begon. In een later stadium werd ook de vervaardiging van 
kitten. bitumenpreparaten en bepaalde verven ter hand 
genomen. Het bedrw is thans dochteronderneming van de 
N.V. Spoorhout. Doelfray's Lakfabriek N.V.. de grootste 
Haagse verfmaker ontstond in 1913 uit het aloude schilders- 
ambacht; bepaalde specialiteiten vermochten we hier niet 
ontdekken. De letters E, F en G slaan we over en zodoende 
komen we dan Hermes 8 Co. (1920) tegen. fabrikant van 
farmaceutische specialité's. N.V. W. A. Hoek's Machine- 
en Zuurstoffabriek springt als een duveltje uit een doosje 
telkens weer naar voren, ook in Den Haag; in de Binck- 
horstarea heeft Hoek een luchtacheidingsinstailatie geves- 
tigd. De enige vertegenwoordiger van de essencebranche 
is Essencefabriek Martex (1941). Vroegere collega-fabri- 
kanten verdwenen uit de residentie of werden opgeheven. 

Anders met Meindersma N.V. die z'n oorsprong vond in een 
drogisterij te Sneek. in 1895. In de twintiger jaren ver- 
huisde het bedrgf naar Den Haag en daar werd naast een 
reeds bloeiende groothandel ook de produktie van populaire 
farmaceutica ter hand genomen. Eind 1965 betrok men een 
modern fabriekspand en een jaar later nam men een door 
de Fabriek van Chemische Producten Vondelingenplaat 
gecreaerde dochter genaamd Pernivita (de naam hiervan 
werd gewgzigd in Mevec) over. Eind 1965 werd Meinderma 
opgenomen in het Koninklgke Zwanenberg-Organon con- 
cern en dat gaf K.Z.O. aanleiding tot de vorming van een 
cosmetischlpopulair-farmaceutische groep binnen het con- 
cern onder de naam Intec N.V. Het jaar daarop werden 
alle belangen van Meindersma met dochterondernemingen 
en ook van Zwitsal in deze Intec gecentraliseerd. Na deze 
wat uitvoeriae storv over de droaiaterii uit Sneek zullen 
de volgende- er wei wat bekaaid& afkomen. De Industrie 
en Handelscompagnre H. Mesker N.V. (1919) fabriceert haar- 
verzorainasmiddelen. de Firma E. Mok & Zoon ook bekend 
als poetsdoeken-lndustrie Holland impregneert doeken met 
alle mogeliike chemische produkten. waarmee allerlei 
voorwerpen-bijv. gepoetst. antistatisch gemaakt (grammo- 
foonplaten) anti-condens gemaakt (autoruiten) of ontvet 
(brilleglazen) kunnen worden. Dr. H. Nanning's Pharma- 
ceutisch Chemische Fabriek (1883) is producent van specia- 
lité's en de Novaline-onderneming (1934) vervaardigt 
industriezeep, reinigingsmiddelen en een speciale hand- 
cleaner. De Oodt Hoiiandse Olievemen Makeril N.V. te ~~~~ ~~ -~ - 

Scheveningen is producent van kunstschilderaverf én -vernis. 
Dit soeciaal bedrijf, in 1911 opgericht. telde o.a. Koningin 
Wilheimina onder-haar afnemers, herhaaldelijk heeft zij de 
fabriek bezocht. Paulussen Lakfabriek N.V. werd In 1904 
als verfhandel oo het Spui gesticht: twintig Jaar later vestigt 
men een fabriek in de Ëinckhorst, het latere Haagse 
industriegebied en hier is het bedruf nog steeds. alleen 
is de omvang in de loop der jaren wel enigszins toegenomen. 

Op allerlei gebied neemt Den Haag een buzondere plaats 
in en waarom zou dat ook niet opgaan voor de bedrufstak 
die ons het naast aan het hart ligt. de chemische industrie? 

Het volgende bedrijf is wel niet uniek in ons land maar 
wierookfabrikanten zijn er niet veel en N.V. René Schöne- 
feld Industrie- en Handelsonderneming (1936) is op dit 

De eerste fabriek van Ferro te Rotterdam, Hier worden nog 
steeds grondstoffen voor emails op grote schaal vervaardigd. 

gebied toonaangevend. De N.V. Technische Apothekers 
Onderneming ontstond in 1953 uit een samenspel tussen 
twee Rotterdamse aoothekers. Tien iaar later werd de T.A.O. 
in Den Haag onderiebracht en in i965 door de Koninklgke 
Zwanenberg-Organon overgenomen. Het bedrgf fabriceert 
aeneesmiddelen. waaronder antibiotica. Asfaltemulsies wor- 
den ook in de hofstad vervaardigd en wel door een dochter- 
onderneming van de N.V. Nederlandse Bouw Mij. genaamd 

De Verbo Lakfabriek N.V. werd in 1925 opgericht onder 
de naam ,,De Rubber Industrie" en specialiseerde zich toen 
op (nitro-)celluloselakken en -verdunningen. Na 1945 ver- 
wierf men een licentie van de Duitse Glasurit Werke en 
dat was tevens een goede aanleiding de eigen naam wat 
meer met het maken van verf in overeenstemming te bren- 
gen: Nederlandse Fabriek van Giasso Verfprodukten N.V. 
In de loop van de vuftiger jaren werd een nieuw fabrieks- 
pand in Veghel gebouwd en daar vindt momenteel de 
fabricage plaats. De samenwerking met Glasurit was om- 
streeks 1960 tot een eind gekomen en vanaf 1963 heeft 
men een overeenkomst uitsluitend op het technische vlak 
met de eveneens Duitse Lesonal Werke (Chr. Lechler). 
Daarom werd de naam nogmaals gewijzigd, nu in Verbo 
Lakfabriek. Maar liefst zeven verffabrieken telt Den Haag 
en met Voorburg en Rgswgk er bg zelfs negen. Geen 
verbazing als de volgende in onze galerij weer een verf- 
maker is. 'Ditmaal een Schevenings bedruf dat in 1905 als 
drogisterg en verfhandel begon en door de vissersvloot 
als klant te verwerven gaandeweg tot fabricage kon over- 
gaan. In 1957 verhuisde deze VerífabrCek H. de Vos & 
Zonen N.V. van Scheveningen naar de Haagse Binckhorst 
waar een doeltreffend nieuw fabriekspand gebouwd was. 
De rg wordt in Den Haag gesloten door: juist, U raadt het 
al, weer een verffabriek: de N.V. Verf- en Vernisfabriek 
van Wijk & Co. van 1877. De wieg van Van Wijk stond in 



Rotterdam en daar heeft het ook het grootste deel van 
z'n 91 jaren doorgemaakt. in 1964 werd het kantoor naar 
Den Haag overgebracht, terwijl de fabricage een plaats 
vond in een nieuw gebouwd pand in Hoofddorp. De onder- 
neming kreeg ook een andere naam: VIRA, een afkorting 
van Verf industrie Rotterdam-Amsterdam, omdat men een 
fusie was aangegaan met Beunk's Verfindustrie uit Amster- 
dam. in 1967 werd Beunk geheei overgenomen en nu 
gebruikt men dus weer de oude naam .,van Wijk". Als we 
nu deze verffabriek in Den Haag behandelen, omdat zb 

Inst~llatie voor de vervaardiging van gefractioneerde vet- 
riiren van Kortman & Schulte te Rotterdam. 

daar haar zetel heeft, dan mag toch wel gememoreerd 
worden dat de residentie voor vele grote maatschappijen 
de geëigende plaats was om het hoofdkantoor te vestigen. 
Gemakshalve noemen we ze in alfabetische volgorde: 
Billiton met Billiton M & T en Tiofine, Du Pont de Nemours, 
Esso-Chemie en Hercules. Shell Nederland Chemie heeft 



alleen de verkooporganisatie in Den Haag gevestigd. Laten 
we tot slot ook eens iets in Den Haag noemen, dat in het 
oeheel niet chemisch fabriceert. maar zich derrrelilke zaken - .  
Wel aantrekt, ja zelfs dagelgks met die industrietak bemoei- 
enis heeft: De Vereniging van de Nederlandse Chemische 
Industrie (VNCI). 

Alvorens nu het Westland in te trekken. moeten we eerst 
Delft ,,nog doen" en dat houdt nog wel op ook, want 
industrieel-chemisch gesproken mag deze oude stad er 
gerust zijn. Zou dit gewoon toeval zijn of zou er toch een 
zeker verband bestaan met de oudste Technische Hoge- 
school in ons land? Dat er een wisselwerking bestaat 
tussen chemische industrie enerzijds en hoger ondewus 
is evident, maar of dit zich manifesteert in fabrieken gegroe- 
peerd rondom een T.H., lijkt ons op z'n minst twijfel- 
achtio. Hoe het ook zit. we beginnen in Delft met een 
cosmetisch bedrijf de Älcochin Verkoop Centrale (1938). 
Haarverzorgingsmiddeien. iuchtverversers, ontsmettende 
zeep en Gtions vonden we op het fabricageprogramma 
genoemd. De volgende is de Aseptafabriek N.V., die in 
1920 opgericht werd. In dat jaar begon men de fabricage 
van Ivsoi. creoline en kresolzeeo: d.w.z. van ontsmettinas- 
middélenop basis van teerderivaten. De basis voor i e t  
huidige programma van piantenziektenbestrijdingsmiddelen 
werd- gelegd met de vervaardiging, lang voor de oorlog, 
van vruchtboomcarbolineum en Californische pap. De ont- 
smettingsmiddelen worden nog steeds gemaakt en hieruit 
is ook de ontwikkeling van kleurcarbolineum en verf te 
verklaren. Van vruchtboomcarbolineum is Asepta de voor- 
naamste leverancier in ons land; daarnaast heeft een storm- 
achtige ontwikkeling op het gebied van de pesticiden na 
1945. er toe bijgedragen dat Asepta zo'n 150 verschillende 
formuleringen op de markt gebracht heeft. In 1951 richtte 
men een eigen biologisch laboratorium in. Drie jaar later 
trof men een licentie overeenkomst met de Engelse Boots 
Pure Drug Co. voor de fabricage van een drietal bestru- 
dingsmiddelen voor de Benelux markt en in 1962 werd 
een soortgelijk contact verkregen met de Duitse Cela 
G.m.b.H. 

De zeepsector 

Bij het schrijven van dit soort overzichten komt men vaak 
tot overpeinzingen als: ..Hoe was het voor de laatste oorlog. 
hoe is deze of gene branche sindsdien gel)volueerd en 
heeft het publiek de veranderingen geaccepteerd?". Als 
dit ergens opgaat. is het wel in de zeepsector, dunkt ons. 
Zeeppoeder en zelfwerkende wasmiddelen op vetzuurbasis 
worden vrijwel niet meer gebruikt. Het gebruik van huis- 
houdzeep en zachte zeep is aanzienluk teruggelopen en wat 
kwam daarvoor in de plaats? Een geweldige ontwikkeling 
op het gebied van de synthetische wasmiddelen en een 
toename van het gebruik van toiletzeep. Natuurlijk heeft 
dit alles ook op de industrie zijn invloed gehad. Verminderd 
aebruik van oli8n en vetten. lagere oroduktie aan glvcerine, - - .  -. 
groter verbruik van vetalcoholen, zwavelzuur. oleum of Soa. 
etheenoxide en tal van andere chemische produkten. Locaal 
zal de kleine zeepzieder nog een taak houden en dat zal 
vooral de toiletzeepfabrikant kunnen zijn. Als 66n van de 
oudste bedrijven op dit gebied mag de N.V. Zeepfabriek 
v/h I. Bousquet & Co. worden aangemerkt. Bousquet werd 
opgericht in 1772. Er zijn echter duideluk aanwijzingen dat 
het bedruf van veel oudere datum is. Behalve toilet-. scheer- 
en medicinaie zeep maakt men ook nog diverse cosme- 
tische produkten. 

De N.V. LIJm- en Gelatinefabriek ,,Delftu werd in 1885 
opgericht door J. C. van Marken. Aanvankelijk fabriceerde 
men beenderlijm uit ruwe beenderen. waarbu technische 
vetten en ontlumd beendermeel als bijprodukt werden 
gewonnen. Later werd overgegaan tot de vervaardiging 

van gelatine. waarbij als bijprodukt fosfonure voederkalk 
beschikbaar komt. in verband met de grote behoefte aan 
zoutzuur voor het demineraliseren van beenderen. bestemd 
voor de gelatinefabricage, werd v66r de oorlog, samen 
met de Billiton. die het zoutzuur in Arnhem gebruikte, de 
N.V. Zoutzuur Fabriek ,,Delft" opgericht. Het zoutzuur 
maakte men uit keukenzout en zwavelzuur. Na de laatste 
oorlog is de fabricage hiervan niet meer hervat. Wel werd 
de produktie van kunstharslumen toen ter hand genomen. 
eerst ureumformaidehyde lumen en later ook andere soorten. 
In de vijftiger jaren werd met het polymeriseren van vinyi- 
acetaat begonnen. Op het gebied van de kunstharsiijmen 
kreeg men contact met de Amerikaanse National Starch 
8 Chemical Corp. en de oprichting in 1961 van een joint 
venture Delft-National Chemie N.V. geheten, was hier een 
gevolg van. De kunstharslijmproduktie van Delft werd in 
deze nieuwe onderneming ingebracht. 

De Gaf-Atlas N.V. is onder de naam Lichtdrukpapierfabriek 
De Atlas in 1923 begonnen. Drie jaar geleden nam de 
Amerikaanse General Aniline and Film Corp. dit Delftse 
bedruf over. De binding die jarenlang met de Engeise Selio- 
tape Products had bestaan. werd nu verbroken. 

in 1869 werd door J. C. van Marken (dezelfde van de Lum- 
en Gelatine fabriek Delft) de Nederlandsche Gist- & Spirltus- 
fabriek N.V. opgericht met als doel de fabricage van bakkers- 
gist. Een jaar later kwam de fabriek al in bedrijf. 
In 1894 werd een tweede fabriek in gebruik genomen en 
in de volgende jaren nam men nog twee gistfabrieken over. 
De aan de toenemende gistproduktie verbonden grote op- 
brengst van spiritug ging voor een belangruk deel naar 
distilleerderijen. waarvan er enkele inmiddels in eigen bezit 
waren gekomen. In 1932 werd men ,,echtu chemische 
industrie door het in werking stellen van een afdeling waarin 
butanol en aceton werden vervaardigd volgens een fermen- 
tatieoroces. Gedurende de oeriode 1940.1945 werd OP ver- 
zoek van de autoriteiten vitamine C gemaakt. Men slaagde 
er tijdens de bezettingsjaren in een methode te ontwikkelen 
voor de fabriekmatige produktie van penicilline. Eerst na 
de bevrijding kon de Gistfabriek zich gaan ontwikkelen 
tot B6n van de voornaamste wereldproducenten van anti- 
biotica. Behalve penicilline. streptomycine en chlooramphe- 
nicol werden ook enzymen en steroïden aan het produktie- 
programma toegevoegd. BIJ het 80-jarig bestaan kreeg men 
het predikaat ..Koninklijk". De Koninkluke Gistfabriek be- 
weegt zich thans niet alleen op het gebied ven de humane 
medlcamenten, maar ook op dat van veterinaire geneea- 
middelen en zelfs van plantenziektenbestrudingsmiddelen. 
De butanol en acetonprodukties werden stopgezet en in 
plaats daarvan bouwde men een weekmakerfabrlek. Verder 
maakt men enkele smaakstoffen (di-aceiyl) en uit alcohol 
wordt nog di-ethyiether vervaardigd. Biochemische produk- 
ten hebben nog steeds de bijzondere aandacht van de 
K.N.G. 8 S.F. In dit verband noemen we de produktie van 
ergosterol. rlbonuclelnezuren en een reeks enzymen. Vee- 
voederadditieven horen ook in deze range thuis. 

Mobil Chemie N.V. is sinds 1964 de naam voof de Fabriek 
van Compositieverven. in dat jaar werd de F.C.V. door 
Socony Mobil Oil overgenomen. Het bedrijf dateert al van 
1921 en na de laatste oorlog ging men er toe over zelf 
kunstharsen te gaan maken. Hiertoe werd in een ander deel 
van de stad de Chemische Industrie Magenta gevestigd. 
Dit bedrijf vetvaardigde aikydharsen maar ook andere lak- 
harsen en voorts was daar ook de vernisstokeriJ onder- 
gebracht. Het geheel is nu een zusterbedrijf van de vroegere 
Cellulose Lakfabrieken (CLF) in Tiel, die ook door Socony 
Mobil werd overgenomen. 
In 1892 nam de uit Mulhouse' afkomstige textielfabrikant 
Gustave Kullman. tezamen met de Duitse chemicus Dr. 
Martin Rapp, welke laatste deelgenoot was in het Farbwerk 



~riesheim a. Main. het initiatief tot de voortbrenging van Bedrijfspand van Ligtermoet Chemie te Rotterdam. 
synthetische kleurstoffen hier te lande. Het- aanvankelijk 
in Rotterdam onder de naam ,.Kullmann & Rapp" gevestigde 
bedrijf werd in 1897 naar Delft verplaatst en kreeg toen 
de naam Nederlandsohe Verf- en Chemicaliënfabriek. De 
naam van deze onderneming doet de buitenstaander veelai De Chemische Fabriek Triade N.V. in Naaldwijk dateert 
niet vermoeden, dat het hier gaat om de produktie van van 1946. Zij vervult naast en tussen de grote kieurstof- 
droge anilinekleurstoffen voor hoofdzakelijk de textiel-. fabrikanten een speciale taak, namelijk die van leverancier 
papier- en lederindustrie. Moge menig Delftenaar ai niet van dusdanige partijen die voor de groten niet aantrekkelijk 
weten. dat het bedrijf aan de Kanaalweg op deze wijze zijn. hetzij wegens kwantiteit hetzij door bijzondere eisen. 
ztin blidraae levert aan de aevarieerdheid van onze ~iaatse- 
l ike industrie. in vakkringén zijn de Delítse anilinekleur- 
s€oYfen een 'begrip. Het is vooral het wit dat de verffabriek 
groot heeft gemaakt. De fabricage van optische witmiddelen 
voor katoen. wol, nylon en van vele andere textteimaterialen 
alsook voor papier, wasmiddelen en zepen is de specialiteit 
van de fabriek. De merknaam Delft Color wordt over de 
gehele wereld uitgedragen in de vorm van een vignet met 
gestyleerde Hollandse molen. We gaan nu onze Daiitse 
toer met een tweetal verffabrieken besluiten. De eerste 
ie de N.V. Chemische Fabriek Velade. daterend uit 1922 
en fabrikant vooral van industrieverven en de laatste is de 
Firma L. Vliegenthart, Obe- en Vernisfabrrek Welgelegen. 
Deze is veel ouder, namelijk van 1700 en bij ons weten de 
oudste nog bestaande chemische fabriek in dit gewest. 
Vliegenthart is vooral lijnolie bewerker (stoker) en dus 
vernisfabrikant. Thans maakt men ook siccatieven en afbut- 
middelen. 

is de Lek- en Verffabriek I. Boermen 
gevestigd. Drukinktdochter is de N.V. 

1954 op hetzelfde adres opgericht 

tra's Kleefstoffenfabriek N.V. is nu in Naaldwijk 
werd in 1935 in Rotterdam door de 

copolymere dispersies, waardoor het kleefstof- 
aanzienlijk kon worden uitgebreid. zoais b.v. 
rslUmen voor de boekbinderfj. Begin van dit 

kleine kleefstoffenfabriek Superieur (1939) in 
omen. Een belangrijk deel van de pmduktie 

Het trio chemische fabrieken in Naaldwijk wordt gecom- 
pleteerd door de Verffabriek Verhagen & Bospoort (1921). 
Dit bedrijf is uitsluitend gespecialiseerd in produkten voor 
tuinbouw en kassen. Naast stopverf worden aanzienlijke 
hoeveelheden Iijmwit gefabriceerd. dat droog in balen wordt 
afgeleverd en door de tuinders met water aangemaakt moet 
worden. In 1963 kon een modern fabriekspand in gebruik 
worden genomen. 

's-Gravenzande is tegenwoordig de plaats waar N.V. Premier 
Drukinktchemie gevestigd is. in 1909 werd Premier in 
Dordrecht als Fabriek van Oud-Holiandsche Schilderverven 
opgericht. Twaalf jaar later pas verhuisde men naar Loos- 
duinen en tegelljk werd het fabricageprogramma met drukinkt 
uitgebreid. In 1932 nam men de produktie van nitroceliulose- 
lakken ter hand. Na de oorlog in 1948 kwam het bedrijf 
in handen van de Koninklijke Lak-, Vernis- en Verffabriek 
Moiiin & Co. te Rotterdam. Nadat in 1963 een arote brand 
een-deel van de fabriek had verwoest. specialiseerde men 
zich op drukinkt. Stadsuitbreiding verdreef de fabriek verder 
het Westland in: vorig jaar verhuisde men naar 's-Graven- 
zande en gezien het moderne bedrijfspand aldaar. kan men 
dit een grote vooruitgang noeman. 
Van het industrieterrein 's-Gravenzande komt men ge- 
makkelok bij de N.V. Chemische Industrie Synres als 
men de provinciale weg van de Hoek naar Rotterdam over- 
steekt en dan recht op de Nieuwe Waterweg aanrijdt. Anders 
moet U eerst de gehele badplaats door om er te komen. 
Synres werd in 1947 opgericht en is lakharsproducent. 
Lakharsen zijn weer grondstoffen (bindmiddel) voor de 
verfproduktie. Behalve lakharsen vervaardigt men ook 
andere kunstharsen. zoals onverzadigde polyesterharsen. 
die voornamelijk in gewapende kunststoffen worden toe- 
gepast (botenbouw) en poiyvinylacetaat-emulsies. Een zekere 
onafhankelijkheid van grondstoffen verkreeg men toen in 
1963 de ftaalzuuranhydridefabriek in gebruik genomen 
werd, terwiji men het jaar daarvoor in Spanje een 
colofoniumdestiliatiebedrijf aan het concern toegevoegd had. 
De capaciteit van de p.z.a.-fabriek werd begin 1966 ver- 
dubbeld. Met de Amerikaanse Aiiied Chemica1 Corp. werd 
in 1961 een overeenkomst getroffen. waardoor Aiiied voor 



de helft in Synres ging deelnemen. Twee jaar geleden werd 
door Synres samen met de Staatsmunen en Philips (in 
verhouding 60 - 30 - 109h) opgericht Synres-Almom N.V. 

Dit bedruf produceert persmassa's gebasee! op alkyd-, 
diallylfkalaat- en epoxyharsen. Begin l968 werd Synres 
Nederland N.V. opgericht, die als werkmaatschappij op- 
treedt. De Chemische Industrie Synres werd op dat moment 
houdstermaatschappU. 

Langs de Waterweg 

Van nu af volgen we de Nieuwe Waterweg stroomopwaarts 
tot Rotterdam. In Maassluis is de N.V. Fenix Metallurgische 
Industrie (1946) gevestigd. Dit oedrijf maakt las- en soldeer- 
middelen en smeltpreparaten voor de metaaluerwerkencie 
hdastrie. Key en Kramer NV.  is eveneens in Maassluis 
gevestgd. Voor ons van oeiang zijn de asfaltemuisies. 
asfaltverven en -voegvullingen en het bitumineus dakbedek- 
kingsmateriaal. Voor Key en Kramer zelf is momenteel van 
veel belang het gebruiksklaarmaken de zgn. pijpasfaltage 
van de binnengekomen stalen buizen voor het zich nog 
steeds uitbreidende aardgasnet in ons land. In 1937 werd 
In Maassluis de 0lieraffnraderLi Witol opgericht voor de 
vervaardiging van technische. medicinale en transformator- 
oliën. ~etroleumsulfonaten vormden bij de raffinage een 
nuttig buprodukt. Na de oorlog kwam dit bedrijf in handen 
van de toenmalige B.P.M. Sedert 1963 is de naam Witol 
verdwenen en is het bedrijf volledig opgenomen in Shell 
Nederland Raffinaderij. ~ e -  Vecom chemische Fabriek 8 
Handelmaatschappii N.V. is een bedrijf dat zich voor een 
belanariik deel richt OD de scheepvaart: reinigingsmiddelen, " - . . 
ketelwatertoevoegingen. anti-corrosiemiddelen zun daar 
voorbeelden van. Roestverwijderings-, ontkolings- en ont- 
vettingsmiddelen worden ook voor industri6le toepassing 
gemaakt. De Vecom dateert van 1953. Onder langs de dok 
gaan we nu naar Vi.-hgen, passeren daarbij de enorme 

opslag van gerede alswel nog te behandelen buis van 
Key & Kramer. 

Als we deze weg vervolgen rUden we zonder moeite de 
fabriekspoort van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve 
Kunstmestfabriek (E.N.C.K.) binnen. In 1920 namen twee 
Nederlandse landbouwcoöperaties het initiatief tot de stich- 
ting van deze E.N.C.K. Als plaats van vestiging werd Vlaar- 
dingen gekozen, alwaar in 1921 een begin gemaakt werd 
met de produktie van superfosfaat. Spoedig was het nood- 
zakeluk de capaciteit van de fabriek niet alleen op de 
behoefte van de leden der coaperatie, doch ook op afzet 
aan derden in binnen- en buitenland af te stemmen. AI 
sooedia werd besloten om zelf voor een groot deel in de - . ~ ~ ~ ~ -  
interne behoefte aan 'zwavelzuur te gaan voorzien. In 1925 
kon de eerste zwavelzuurfabriek in gebruik worden genomen. 
Een aanmerkelijke versterking van de positie van de 
E.N.C.K. kwam tot stand toen in 1935 aan het bestaande 
complex een fosfonuureenheid werd toegevoegd. De be- 
schikking over fosforzuur maakte het mogelijk om op effi- 
ciënte wijze een meer geconcentreerde vorm van super- 
fosfaat te procuren. waarvoor de exportmarkt gunstige pers- 
pectieven bood. Ongeveer te zelfder tijd wierp de E.N.C.K. 
zich op de fabricage van mengmeststoffen. aangezien het 
zich liet aanzien, dat deze samengestelde vorm van kunst- 
mest in toenemende mate toepassing zou gaan vinden. 
Sedert 1945 heeft de groei van de E.N.C.K. zich in versneld 
tempo voortgezet. Gewerkt werd aan de versterking van 
de bestaande posltie. doch men besloot ook nieuwe wegen 
in te slaan. Zo verrees er een fabriek voor dicalciumfosfaat. 
een bestanddeel van veevoeder, terwgl in samenwerking 
met de twee centrale landbouwaan- en verkooporganisaties 

Links: de verffabriek van Molijn in Co. omstreeks het jaar 
1900 aan de Marnixstraat te Rotterdam. Rechts: het huidige 
bedrgf van Molijn 8 Co. te Overschie. 



Tollens Verf- en Vernisfabrieken te Overschie. 

in Nederland. Cebeco en C.I.V., in 1960 een nieuwe meng- 
mestfabriek op een terrein, grc;izend aan dat van de 
E.N.C.K., tot stand kwam. Voor de mengmestpraduktie werd 
een afzonderlijke N.V., Deltachemie genaamd, in het leven 
geroepen. waarvan de E.N.C.K. begin 1966 het totale 
aandelenpakket in handen kreeg. De gunstige ligging van 
het fabriekscomplex in de nabijheid van een wereidknoop- 
punt van verbindingen te water vormde een factor van 
betekenis bij het kiezen van de plaats van vestiging gezien 
de grote in- en uitvoer. Behalve enkel- en dubbelsuper- 
fosfaat vervaardigt men mengmeststoffen, fosforzuur, silico- 
fluoriden en dicalciumfosfaat. Van 1948 tot 1966 exploi- 
teerde de E.N.C.K. een grote polyfosfatenfabriek. De verbin- 
dingen die de E.N.C.K. in de loop der jaren met buiten- 
landse markten tot stand heeft gebracht. hebben geleid 
tot de stichting van drie dochterondernemingen: in Zuid- 
Afrika, Rhodesië en Kenia. 

Met de E.N.C.K. hebben we alfabetisch even gesmokkeld, 
maar dat gaan we nu weer goedmaken. De Asbipro N V .  
(1963) houdt zich bezig met bitumineus dakbedekkings- 
materiaal. asfaltemulsies en verf op bitumenbasis. Bowran 
Verffabrieken N.V. is ontstaan in 1963 uit een samenwerking 
tussen de Eerste Vlaardingsche Verffabriek, Jac. P. van Dijk 
Lak-. Vernis- & Verffabrieken en Bowran Holland (Verkoop- 
organisatie van de Engelse Robert Bowran Ltd.). De eerste 
Vlaardingsche had in 1960 dertien jaar na haar oprichting 
op het industrieterrein in Vlaardingen een nieuwe ruim 
gebouwde fabriek in gebruik genomen. De fabriek van Van 
Dijk moest in Rotterdam wijken voor gemeentebelangen. 

De Nederlandse vestiging van Heiene Curtis Industries Inc. 
uit Chicago kwam in 1955 tot stand. Deze Helene Curtis 
(Europa) N.V. vervaardigt haarlak, haarcrème en shampoo 

In he! iaboratorium van Schreuder's Lakfabrieken te Schoon- 
hoven. 

in aerosolverpakking. Houseman & Dirkzwager N.V. zu wel 
vermeld, doch is strikt genomen geen chemische industrie. 
In 1958 werd dit bedrijf in Rotterdam opgericht voor indus- 
triële waterbehandeling en -zuivering en voorts voor de 
technisch-chemische reiniging van kalorische werktuigen. 
Zeven jaar later, in 1965, moest men wegens ruimtegebrek 
naar Vlaardingen verhuizen en thans staat men op het punt 
een nieuw pand in Bergen op Zoom te gaan betrekken. 

De Lever's Zeep Maatschappo bouwde in de jaren 1909- 
1914 haar zeepfabriek in Vlaardingen. Door de oorlogs- 
omstandigheden kon pas in 1919 met de geregelde fabricage 
worden begonnen. De eerste jaren werd alleen harde (Sun- 
light) huishoudzeep gemaakt. Pas in 1923 begon met ook 
met zeeppoeders en toiietzeep. In 1927 besloten twee van 
haar grootste concurrenten, Jurgens en Van den Bergh, die 
ieder een eigen zeepfabriek hadden resp. in Gouda en 
Zwijndrecht, tot een fusie; de margarinemarkt was het 
grote strijdtoneel geweest en vandaar de naam van de 
nieuwe onderneming: Margarine Unie. Twee jaar later sloot 
deze Margarine Unie vrede met de Engelse Lever Brothers 
en dat was het begin van Unilever. Een en ander had voor 
de zeepproduktie natuurlijk belangrijke gevolgen: Vlaar- 
dingen, Gouda en Zwbndrecht kwamen nu in een hand 
en verschillende andere fabrieken trachtte men ook in 
handen te krijgen. De zeeppoederfabricage werd omstreeks 
1930 geheel in Vlaardingen geconcentreerd. De laatste 
ooriog bracht een andere omwenteling, namelijk de ont- 
wikkeling van synthetische wasmiddelen. De fabriek van 
L.Z.M. in Vlaardingen onderging een gedaanteverwisseling 
in die zin, dat men de produkten nodig voor de samen- 
stelling van een modern wasmiddel eerst moet synthetiseren 
(sulfoneren, ethoxyleren, amideren) en dat de eigenlijke 
fabricaae alleen maar uit menaen en soroeidroaen bestaat. 
Deze sproeidrogers bepalen nyhe t  uiteriijk van &n moderne 
zeepfabriek. Voorts is naast het synthetisch wasmiddel een 
sterk accent komen te liggen op toiletzeep. 

De Firma Lieve & Co. (1922) fabriceert veterinaire genees- 
middelen en ontsmettingsmiddelen. De N V  Magnesiet- en 
Amarilfabrieken zijn bekend als malerij van minerale pro- 
dukten: magnesiumverbindingen, veldspaat en kwarts om 
een paar voorbeelden te noemen. 

Komende van Vlaardingen merkt men nauwelijks, dat men 
reeds op Schiedam's grondgebied is. Schiedam heeft 
behalve veel producenten van geestrijk vocht en belangrijke 
scheepswerven ook een tamelijk uitgebreide chemische 
industrie en vogels van heel uiteenlopende pluimage treffen 
we er aan. De eerste is de N V .  Boometal, handelend onder 
de naam: Parfumeriefabriek Lotus maar ook wel als Georg 
Dralle. In 1918 werd Boometai opgericht en haarverzorgings- 
middelen, scheercrëme en aerosols zijn de belangrijkste 
produkten van haar palet. Het bekendste produkt is, dachten 
wij, Dr. Dralle's Berkenhaarwater. 

Van Daelen's Verenigde Olie- & Vetfabrieken C.V. (1895) 
houden zich onder meer bezig met het suifoneren van 
traan. Verder maakt men textiei- en lederoliën. De reeds 
vele malen genoemde Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek 
heeft In Schiedam haar hoofdkantoor en ook de machine- 
fabriek. Een luchtscheiding van Hoek zoeken we hier te- 
vergeefs. Wel heeft dochteronderneming N V .  Maatschappg 
,,Oxygeniiim" hier een watereiektrolyse staan (de enige in 
ons land. zover we weten). waardoor men zuurstof en 
waterstof fabriceert. Een andere activiteit van Oxygenium 
is de vervaardiging van acetyleendissous. Verf maakt men 
ook in Schiedam; vier fabrieken kwamen we op onze speur- 
tocht tegen. De eerste daarbij was de Maatschappij tot 
voortzetting der zaken Kappelhof & Hovingh N.V.. daterend 
van 1899. Spiritusvernissen en politoeren staan hier onder 
andere op het programma en daarmee onderscheidt Kappel- 
hof zich van veel andere verfmakers, dachten we. De Verf- 



en Lakfabriek Firma C. P. A. Sissingh & Zn. is nog zeer jong, 
zij bestaat 16 jaar en kan dus nauwelijks op een geschie- 
denis bogen. Weer een verfmaker en als U goed geteld 
hebt, weet U dat e i  straks nog één moet komen. Norbert 
Teitriings Verf- en Vernisfabrieken N V  werd in 1947 opge- 
richt en is dus niet veel ouder dan Sissingh. Ook hier 
geen spectaciilaire dingen of ja toch: het feit dat men in 
betrekkelijk korte tod van tweemanszaak kon uitgroeien 
tot een bedrijf met meer dan 50 man. 

En dan komen we nu bij de laatste verffabriek in Schiedam 
tevens de grootste met bijna 200 werknemers: Lak-. Verf- 
en Vernisfabrieken Veveo N.V. Het bedrijf werd in 1921 in 
Rotterdam opgericht. verhuisde daar eenmaal en werd in 
1940 slachtoffer van het Duitse bombardement op de Maas- 
stad. Niets kon worden gered, maar het pleit voor de 
ondernemingcrin van de toenmalige leiding. dat men al 
spoedig in Schiedam een geschikte bedrijfsruimte vond en 
in gebruik nam. De naam Veveo is een afkorting voor 
Verf-, Vernis en Oliefabrieken, zoals de onderneming tot 
omstreeks 1960 heette. Veveo heeft aan de Willemskade 
het hoofdbedrijf gevestigd, maar een afzonderlijke cellulose- 
lakfabriek is in een ander stadsdeel werkzaam. 

We zijn nii wel even van ons alfabet geraakt en daarom 
gaan we terug naar de letter L. Lenderink & Co. N V .  (1940) 
neemt ook een bbzondere plaats in: dit bedrijf verwerkt op 
speciale wijze caseine tot produkten die hun toepassing 
hoofdzakelijk in de levensmiddelenindustrie vinden. De N.V. 
Nederiandsche Patent- en Kristalsodafabriek heeft in Schie- 
dam een bedrijf, waarin industriële soda in kristalsoda wordt 
omgezet. Kristalsoda dient voor huishoudelijk gebruik. Voorts 
worden nog enkele andere reinigingsmiddelen vervaardigd. 
Het hoofdbedrijf van de Nepakris ligt in Limburg. 

De N.V. Chemische Fabriek Schiedam begon in 1918 (is 
dus even oud als de V.N.C.I.) met de produktie van drijf- 
riemsmeermiddelen. welposder en opstrooihardingspoeders. 
Vlak voor de oorlog ontwil<kelde men de bekende soldeer- 
vloeistof 3-39, Na de oorlog trad een nieuwe directie op 
en tegelijk werd het fubricageprogramma verruimd met een 
groot aantal hulpmiddelen voor de metaal-. elektrotech- 
nische, sanitaire en autoindustrie. Er zijn nu vijf groepen 
produkten voor roest- en corrosiebestrijding; voor af- 
dichten, carbonneren en slijpen; voor vertinnen, hard- en 
zachtsolderen; voor reiniging en tenslotte voor testmiddelen 
voor niet-destructief materiaalonderzoek. In de eerste groep 
hoort onder andere de veredelde kruipolie !mal thuis. Niets 
bijzonders zult U zeggen, maar het bijzondere zit in de 
naam die een afkorting is voor Ik-maak-alies-los en dat 
behoort een goede kruipolie te doen. Genoeg nu over 
,,Schiedam", want de N V .  Schiedamsche Meikrririrfabriek 
staat al te trappelen van ongeduld. Het bedrijf werd om- 
streeks 1930 opgericht en ging eind 1963 over in handen 
van de Verenigde HVA-Maatschappijen. Geproduceerd 
worden melkzuur in verschillende kwaliteiten en concen- 
traties en voorts zouten en esters van melkzuur. 

De volgende is een vertegenwoordiger van een geheel 
andere branche: De N V .  Parfcimeriefabriek ,,Valdeiis" (1931) 
geeft voor veel mensen moeilijkheden met de naam. Men 
weet niet waar de klemtoon te leggen en dus hoort men 
de vreemdste benamingen voor de fabriek van onder andere 
de Fresh-Up after-shave artikelen. Wij naderen nu het 
einde van de reeks chemische industrie in Schiedam. 
Vinolla N.V. de cosmetische- en toiletzeep-dochter van 
IJnilever zetelt in deze plaats, echter de fabricage is onder- 
gebracht in het complex van de Lever's Zeep Maatschappij 
in Vlaardincien. Onder het urote assortiment schoonheids- " 
middelen treffen we bijvoorbeeld home-permanentprodukten 
aan naast huid- en haarverzorgingsmiddelen en heren- 

De Koolzurir- en Drooggsfabriek van Rommenhoiier te Rol- 
terdam. 

De laatste grote plaats die we bezoeken is Rotterdam 
en daarvoor nemen we ruim de tijd. Omdat we de Maasstad 
van de kant van Schiedam benaderd hebben. nomen we 
nu eerst de rechter Maasoever - R.M.O. noemen ze dat bij 
de Spoorwegen - onder de loep. Pernis. Botlek en Euro- 
poort vormen zodoende het sluitstuk van de Zuid-Holland 
toer. Wanneer U meent dat Rotterdam buiten Pernis, Botlek 
en Europoort op chemisch industrieel gebied niet zo erg veel 
betekenis heeft, dan komt U bedrogen uit. Meer dan een 
dozijn belangrijke fabrieken en twee handen vol kleine 
chemische industrieën hebben we er aangetroffen, al moeten 
we bekennen dat het nogal eens voorkomt - en niet alleen 
in Hotterdam - dat de samensteller van deze artikelen in 
het duister gelaten is omtrent een of ander bedrijf. Hebben 
we in zo'n geval te maken met een mooi aangeklede handels- 
zaak of fabriceert men werlcelijk chemische produkten? 
Jammer dat we niet alles zelf konden bezoeken. We volgen 
onze intuïtie, wanneer andere brannen-bij-de-hand het laten 
afweten. 

Na deze overpeinzing gaan we weer over tot de orde van 
de dag: Altena-Fenneiine Lakfabriek N.V. startte in de oorlog. 
In 1941 werd onder de naam Van der Peppel & Altena de 
verf- en glashandel van de oude Heer Van der Peppei 
omgezet in een verffabriek. Dit .,oorlogchuwelijl<" iiield geen 
stand. In 1947 ging ieder zijn weegs: Van der Peppel e11 
Altena. De eerste bleef nog een tijd in Rotterdam en 
verhuisde in 1962 naar Oud-Beijerland. daarover schreven 
we reeds. De Heer Altensi richtte de Altena Fenneline 
Lakfabriek op en bracht de produktie over naar een pand 
in Leiden. In 1958 sloot het bedrijf zich aan bij de Vernis- 

Poiypropeenfabriek van de Rotterdamse Polyolefinen Mg.. 
dochter van Shell en Montecafini. 

cosmetica. 



8 Japanlakfabriek J. C. van Wijk & Co. en de produktie 
werd overgebracht naar Rotterdam. 

N.V. Chefaro Maatschappg (een afkorting van Chemische 
Fabriek Rotterdam) werd in 1923 opgericht. Aanvankalok 
had men slechts de beschikking over een fabriekspand aan 
de Keileweg. In het begin van de vgftiger jaren kocht 
Chefaro terrein en opstallen van de oude Stikstofbindings- 
industrie ,.Nederlandu in Dordrecht. Zodoende kon men een 
groot deel van de produktie. waaronder het elektrochemisch 
deel. naar deze laatste plaats overbrengen. Het hoofdkan- 
toor. de vervaardiging van giuconaten. en de tablettering 
(zoetstoffen en ponstillende middelen) bleven in Rotterdam 
gevestigd. De persulfaten, bromaten en de meelveredelings- 
produkten gingen naar Dordrecht. In 1947 nam Chefaro 
de Chemische Industrie van Hasselt in Amersfoort over, 
waardoor het produktieproaramma een behoorliike uit- . - 
breiding onderging. Tien jaar later volgde de overname van 
Ludwig Leven & Sormanni's Verf- en Vernisfabrieken (1890). 
die echter na de grote brand in 1962 door Chefaro aan 
Molijn werd overgedaan. In 1966 werden de Handeimaat- 
schappo L. I. Akker en C. A. Woltman Eipers' Kon. Zeep- 
fabriek ..De Vergulde Hand" door Chefaro overgenomen. 
Chefaro zelf trad in juli 1965 toe tot de Koninkloke Zout- 
Ketjen Groep en maakt daardoor nu deel uit van het 
Koninklijke Zout-Organon concern. In de Chefaro bedroven 
in Nederland zijn ongeveer 500 man werkzaam. De juist 
genoemde Handelmaatschappij Akker, die in 1966 in Chefaro 
is opgenomen. werd in 188lopgericht. Dit bedrijf produceert 
de bekende ponstillertjes en verder middelen tegen de 
hoest en laxeermiddelen. 

Nu volgt een buitenlander. de Drew Chemical Nederland N.V., 
een dochter van de Amerikaanse Drew Chemical Corp. In 
1963 werd dit bedrijf in ons land gevestigd. speciaal voor 
de vervaardiging van chemicaliën voor waterbehandeling 
en corrosiebestrijding. 

Vroeger maakte elk emailleerbedrof zon eigen emails; de 
Amerikaanse Ferro Corporation was het eerste bedrijf dat 
zich toelegde op de produktie van emalis, alleen voor 
derden. De in 1929 opgerichte dochter Ferro (Holland) N.V. 
was de eerste Europese commerciële email-smeiter. Nauw 
vetwant aan emails zijn de glazuren waarmee Ferro al 
spoedig zon produktieprogramma uitbreidde. Ferro is nu 
de grootste emaillglazuur producent ter wereld. terwui de 
grootste smelteenheid zich in Rotterdam bevindt. De grond- 
stoffen voor deze eenheid worden opgeslagen in automa- 
tische doseer-silo's met een inhoud van 1600 ton. Een 
logische aansluiting op emails en glazuren vormen de anor- 
ganische pigmenten. waarvoor in 1960 een nieuwe fabriek 
in de Spaanse Polder werd gebouwd. Ferro's gespeciali- 
seerde kennis van het emailleer- en glazuurproces leidde 
tot de oprichting van een afdeling engineering, die ovens 
en komplete installaties voor beide takken van industrie 
ontwerpt en voor de uitvoering zorgdraagt. Na de oorlog 
betrad Ferro het pad van de kunststoffenindustrie met 
kleurstoffen en glasvezelwapening. Sedert kort is daar noa .- aan  toegevoegd^ een serie stabifisatoren voor PVC, waar- 
voor in 1966 in Maasdam een fabriek werd ingericht. De 
laatste door Ferro geïntroduceerde vernieuwingen op het 
emailgebied zijn het ..direkV emailleren d.w.z. zonder de 
tot dusverre noodzakeloke grondlaag en het elektrostatisch 
spuiten van emails. 

Het Destructiebedruf NN.. Gekro kwam nogal eens in op- 
spraak door de ..luchtjes" die bij een bepaalde windrichting 

:f! Butadiëenfabriek. Onderdeel van de synthetische-rubber- 
fabriek van Shell Nederland Chemie te Pernis. 



De naftakraakinstalletie van het ethean-febrieksmmplex van 
Shell Nederland Chemie te Pernis. . . .  . 

. , 

over het alsmaar oprukkende Rotterdam-Noord werden hoort tot de oude garde. Het bedrijf werd in 1800 opgericht 
geblazen. In 1932 heeft met met opzet het bedrijf kilometers en in 1834 kreeg men een vergunning om vernis te stoken. 
buiten d e  stad gevestigd en jarenlang ging alles goed. Tot 1924 verbleef Van Klaveren en Zoonen op de Schteweg. 
Een destmctiebedrijf is even hard nodig als een kerkhof in dat jaar trok men naar Overschie op de plaats waar 
of crematorium. Gekro heeft een miljoenen investering de fabriek nu nog staat. Pas in 1947 werd ook het kantoor 
gepleegd om aan alle klachten tegemoet te komen en sinds hier ondergebracht. Toen in 1907 de Vereniging van Vernis- 
lm zljn die niet meer gehoord, ondanks de steeds toe- en Verffabrikanten werd opgericht, behoorde de toenmalige 
nemende verwerking van kadavers en visafvallen. De N.V. Heer C. van Klaveren tot de oprichters. Van Klaveren is 

' Chemische Fabriek Noord-Holland (1920) oorspronkelijk in 8617 van de oudste vernisfabrikanten in ons land en dit 
B ~ d e r w ~ k  gevestigd. werd door Gekro overgenomen en in was lange tijd de hoofdwerkzaamheld, aangezien men pas 
1957 naar het bedrijf in de Zestienhovense poider tussen in 1912 begon met lakverf te produceren. Thans worden 
Gersohie en Schiebroek overgebracht. Noord-Holland ver- vanzelfsprekend ook de moderne synthetische lakken volop 
werkt vooral visafval tot vismeel. visschubben tot viszilver vervaardiad. 
of parelessence en verder visoiie. 
Onder de letter H konden we slechts een paar kleine be- 
drllven traceren: de Parfumeriefabriek H&ne (1923). de . . 
~ l r h a  A. E. M. Hufkens (1919) die farmaceutische specialité's 
maakt en de muurverf- en kunstkalkfabriek W. Heli 8 Zn. 
(1922). 
De N.V. Inverpak een afkorting voor industri&ie verpakkings- 
middelen is voor ons van groter betekents. In 1919 begon 
men met de fabricage van lumen. Aanvankelijk alleen vlees- 
en Igderlijm. De belangrijkste tak van het bedrijf is echter 
de produktie van plakband en andere gegomde papieren 
waarvoor een enorm machineoark staat oooesteld. Teneinde 
aan allerlei elsen voor deze ;erpakkingsmiddelen te kunnen 
yoldoen. was noodzakeldk zelf ook een assorttnmnt IUnmn 
te produceren, zodat min nu behalve de bovengenoémde 
ook dextrine- en andere zetmeeliljmen. poiyvinylacetaat- en 
Ureum-formaldehydeliJm vervaardigt. In 1963 werd de vlees- 

- IUmfapriek van Gebroeders Maas in Valkenswaard over- 
, ^$? ,.. 
5' _,., ,$Q&$?.n. Na .enige tijd werd dit bedrijf in z'n geheel naar 
. ... R9Jf.e~tiam oyergebracht. . , .... .. .Z.< ...,.,. , . ~. 

Japenlakfabriek vlh Van Klaveren 8 Zn. 

- 
Kortman 8 Schulte N.V. werd in 1888 opgericht en betrok 
drie jaar later een pand op de tegenwoordige vestlgings- 
plaats in Delfshaven. Hier heeft in vervlogen Jaren de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie gezeten, getuige de 
letters V.O.C. d ~ e  op een nog aanwezig ureren hek te 
zien zijn. Ook had de V.O.C. hier een scheepstimmerwerf. 
Piet Hein kwam hier ook vandaan, getuige zijn standbeeld 
dat vriJwel voor de deur staat. Kortman & Schutte, want 
daar gaat het nu om, begon met de fabricage van kristai- 
soda. Pas veel later ging men over tot het maken van 
andere produkten zoals zachte zeep en harszepen, huis- 
houdwasmiddelen en synthetische totletzeep. Van zachte 
zeep naar vetzuur en glycerine is slechts een kleine stap. 
Reeds voor de oorlog was K. & S. leveranciec van gesplitste 
vet2uren en van niwe en geraffineerde glycerine. Na 1945 
werd ook de fabricage van gedestilleerde en gefractioneerde 
vetzuren ter hand genomen. Uit deze tijd stamt ook het 
succes dat men had met Droeven om alvcerine te zuiveren 
met behulp van lonenuitwisseling. In l&? werd een nieuwe 
zachtezeepfabriek gebouwd. Na de oorlog introduceerde 
men de kartonnen pot voor dit produkt. In 1954 kwam er 



CLIMAX- 

een nieuwe kristalsodafabriek tot stand en in 1965 werd 
in Overschie een fabriek in gebruik genomen speciaal voor 
de vervaardiging van Biotex, het succesvolle eerste enzy- 
matische wasmiddel in ons land. In de oleochemische af- 
deling slaagde men erin chemisch zuivere vetzuren en gly- 
cerine te fabriceren. In 1965 tenslotte wordt K. & S. over- 
genomen door de Koninklgke Zwanenberg-Organon. Het 
bedrgf maakt nu dus deel uit van de Koninklijke Zout-Orga- 
non. 

N.V. Pharmaceutisch-Chemische Laboratorium Lansberg & 
Zoon N.V. (1936) vervaardigt ampullen en infusievloeistoffen. 
tabletten volgens voorschrift en galenica. Ligtermoet Chemie 
N.V., opgericht als handelszaak in 1865. begon in 1935 
met het malen van derriswortelen. Dit klassieke insecticide 
was het eerste van een lange reeks bestrijdingsmiddelen 
voor de land- en tuinbouw, die sedertdien door Ligtermoet 
op de markt werden gebracht. Naast het formuleren van 
een groot aantal nieuwe produkten werd na de oorlog tevens 
begonnen met het synthetiseren van enige bestrgdings- 
middelen. Een bekend voorbeeld hiervan is het tetra-ethyl- 
pyrofosfaat en een aantal zouten van het carbaminemur. 
Behalve de afiet in Nederland worden de produkten geëx- 
porteerd naar een 60-tal landen. Vorig jaar werd Ligtermoet 
Chemie overgenomen door de Zwitserse Ciba. 

Links: de Fabriek van Chemische Producten anno 1910 op 
de Vondelingenpiaat. Hier de mierezuurfabriek. Rechts: 
,,Vondelingenplaat" anno 1967. Midden op de foto het 
kantoorgebouw. 

B. Mastenbroek's Chemisch Technische Producten (1927) 
maakt onderhoudsmiddelen voor meubelen en auto's. meu- 
beilakken en politoeren. P. A. Metzger N.V. (1904) is fabri- 
kant van kleurcarbolineum, biturnenverf en houtbescher- 
mingsmiddelen. 

De geschiedenis van de N.V. Koninkluke Lak-, Vernis- en 
Verffabriek Molijn 8 Co. is vastgelegd in een boeiend 
gedenkboek dat in 1953 verscheen. Molijn werd in Rotter- 
dam in 1828 opgericht. Vanaf 1839 tot 1855 heette de 
onderneming Molijn & Van Wgk. Een periode van voorspoed 
volgde ook nog toen het weer gewoon firma Molijn was. 
Het jaar 1895 kenmerkt zich door een splitsing. De jonge 
F. A. Molijn Jr. gaat naar Nunspeet en sticht daar de latere 
Veluvine. De Heer W. F. Zetteler zet het Rotterdamse bedrgf 
voort Het uit elkaar gaan geschiedt in goede verstand- 
houding: men komt overeen, dat in Nunspeet uitsluitend 
Japanlakken en in Rotterdam alleen vernissen gemaakt zul- 
len worden. Uitbreiding vindt in de Maasstad plaats door 
de vestiging in Overschie van stokerii en vernisafdeiina. 
In 1929 Gordt het gehele bedrgf in ~vercchie (thans spaanCe 
Polder) geconcentreerd. Ter gelegenheid van het eeuwfeest 
in 1928 mag Molijn zich hofkverancier noemen en in 1953 
toen het bedrgf 125 jaar bestond, kreeg men het predikaat 
,,Koninklijke". Inmiddels had Moign de Lak-, Verf- en Inkt- 
fabriek Premier in Loosduinen overgenomen (1948) en in 
1962 ook Ludwig Leven en Sormanni (van Chefaro). 

Aan de Overschieseweg heeft de N.V. Mv. Oxygenium een 
dissousgas-installatie gevestigd. Oxygenium is een dochter 
van W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek. De volgende 



De emmoniumfosfaatfabriek van 
de Albatros te Pernis. Albatros 
meekt deel uit van de Verenigde 
Kunstmest Fabrieken Mekog-Al- 
batros. 

is de N.V. Chemische Industrie Polyplastic, in 1952 opge- 
richt. Aan de naam ziet U dat het bedrijf iets met kunst- 
stoffen te maken heeit. Men deoolvmeriseert hier oolv- . < . . 
methylmethacryiaat en dat is chemisch en commercieel een 
interessante bezigheid. Steon Stipriean Technische Onder- 
neming N.V., aihóewei kunststofverwerkende industrie noe- 
men we hier toch even, omdat dit bedrijf naar wij menen 
te weten de eerste in ons land was dat zo omstreeks 1952 
het centrifugaal gieten van nylonvormstukken toepaste. 

In 1748 vestigde J. J. Tollens zich in Rotterdam aan de 
Goudse Singel. HIJ had daar een winkel annex werkplaats 
waar men penselen maakte. Via penselen en kwasten kwam 
de Firma Tollens 8 Zoon tot verf en tot verf maken: de 
kleinzoon van de oprichter nam het initiatief tot de verf- 
fabricage en deze kleinzoon heette Hendricus Franciscus 
Tollens. Deze H. F. Toliens was een bijzonder mens: de 
grote Tollens. niet alleen door zijn industnéle visie, maar 
ook door zUn dichterschap. Indie dagen. in de eerste helft 
van de negentiende eeuw. was hij een gevierde dichter: 
mogeluk is zUn poëzie IndertUd wat te hoog aangeslagen. 
maar zUn ,.Wiens Neerlands b loed is nog niet vergeten. 
In 1848 neemt Tollens' schoonzoon C. L. Kolif het heft 
in handen en onder zijn beheer kwam het bedrijf tot bloei. 
De ene uitbreiding volgde op de andere. Door de intrede 
van de familie Kolff werd de naam van het bedruf nu 
Tollens 8 Co. N.V. Verf- en Vernisfabrieken. Decentralisatie 
was het gevolg van vele nieuwe activiteiten die ondernomen 
werden: het bombardement van mei 1940 leidde daaren- 

De styreen-butadiëen latex i 
briek ven Dow Chemica1 in t 
Botiekgebied. - 

tegen tot centralisatie in de Spaanse polder waar de fabriek 
nu nog staat. Het assortiment verven is groot: huisschilder-, 
industrie- en scheepsvewen. Tollens nam in 1966 de 
Industriéle Mij. Amstellin in Assen over. Amstellin, opgericht 
in 1926. is thans een van de drie grote muuwerífabrieken 
in ons land. Toen de Koninklijke Zwanenberg-Organon in 
1964 buurman Glim. de poetsmiddelenfabriek overnam en 
naar Enschede verplaatste, kon Tollens de voormalige 
ruimten van Glim bij de verffabriek trekken. 

De Chemische Industrie Valine N.V. (1917) maakt kitten 
voor vloerbedekkingen en vloeronderhoudsmiddeien. temul 
de Chemische Fabriek van Wasproducten (1925) vloer- en 
meubelwassen vervaardigt en daarmee zijn we gekomen 
aan het laatste bedrijf op de rechter Maasoever de N.V. 
Vernis- en lepenlakfebriek 1. C. van Wok 8 Co. Deze Van 
WlJk werd in 1823 in Rotterdam opgericht, maar door de 
overname in 1967 door Varossieau in Alphen ald Run zal 
het bedrijf binnen afzienbare tiJd de Maasstad gaan verlaten. 
Dit is Jammer, omdat na de laatste oorlog lange tijd twee 
verffabrieken van Van Wljk In Rotterdam gevestigd run 
geweest en omdat de andere Van WUk van 1877 in 1964 
naar Den Haag werd overgeplaatst. Straks zijn ze, dus 
allebei uit Rotterdam verdwenen. Volledigheldéhalve moet 
van J. C. van WUk nog vermeld worden, dat in 1958 de 
fabricage van Altena Fennellne Lakfabriek werd overge- 
nomen en dat begln 1966 Wodan Verf- en Lakfabrieken 
uit Amsterdam werd overgenomen en naar de Maasstad 
overgebracht. 



Deel van de aromatenfabrlek van Esso Chemie op het terrein 
van de Esso raffinaderu in de Botlek. 

Naast chemische fabrieken herberat Rotterdam ook een " 
aantal kantoren van belangrijke chemische bedrijven. Wij 
noemen het Internatio-concern met bedrilven over het geheie 
land verspreid Wij noemen verder in aifabetische volgorde: 
Magnus Nederland N.V., waarvan de fabriek in Ermelo staat, 
N.V. Nederiandsche Patent- en Kristai Sodafabriek (Nepa- 
kris) met het hoofdbedruf in Linne-Herten en een kristal- 
sodafabriek in Schiedam, N.V. Trancicoi met fabrieken in 
Geertruidenberg en Apeldoorn, Sheii Nederland N.V. en 
Uniiever N.V. 

We gaan nu naar de andere kant van de Nieuwe Maas 
en dat doen we via de Maasbruggen. niet omdat we een 
langzaamaan actie willen beginnen, maar omdat de twee 
volgende bedrilven langs deze weg het gemakkelijkst 
bereikt kunnen worden. ZU zijn nameiijk aan de Nassauhaven 
en Persoonshaven gelegen. 

Richard Smith's Verffabriek N.V. is de oudste van de twee, 
zil dateert nameiijk van 1821, terwul de Fa. l. H. Wigieven 
..pas" in 1869 werd opgericht. Over Smith weten we weinig: 
in 1919 werd het een N V .  en dat is eigeniijk alles en nu 
ja dat men iakken en verf vervaardigt. Van Wigleven is 
iets meer te zeggen. Hier in Rotterdam waren twee produ- 
cerende dochters namelijk de zeep- en zeeppoederfabriek 
Het Bieekertje en de Chemisciie Fabriek Git (voor onder- 
houdsmiddelen). Verder i5 er in Zevenbergen de in het 
artikel over Noord-Brabant nog te noemen Nederlandsche 
Oleine- en Stearinefabriek .,Zevenbergen". Wigleven fabri- 
ceerde ook in loon voor derden aiierlei produkten. Het zier 
er echter naar uit, dat de activiteiten in Rotterdam binnen 
afzienbare tijd gestapt worden en dat dan alleen het bedruf 
in Zevenbergen bluft fabriceren. 

Bij onze naspeuringen naar historische gegevens kwamen 
we op de naam Zuid-Hollandsche Verffabrieken. Dit bedrijf 
fabriceerde ioodwit, loodmenie en loodgiit in een fabriek, 
die lag aan de Oostvarkenoordsche Dijk, dus in de buurt 
van de scheepswerf van P. Smit Jr. Een andere bron vertelt 
ons, dat de loodwitfabricage in Rotterdam in het jaar 1816 
aan bgna 150 man werk verschafte. 

Aan de mond van de Rijnhaven ziet U 's-avonds in een 
opvallende neonveriichting de naam Proviini. Deze naam 
hoort bil de fabricage en handel in veevoeder en mineralen 
voor veevoeders. Voor ons is dochter Bogenu N V .  interes- 

De ienolfabriek van Chemische indristrie Rijnmond, dochter 
van de Nederiandse Staatsrngnen. 



santer. Dit bedrijf, opgericht in 1938 maakt veterinaire ge- 
neesmiddelen, ongediertebestrijdingsmiddeien en vitamine- 
preparaten. Verder is ook de N.V. Maatschappv tot Exploi- 
tatie der C. G. Rommenhöllersche Koolzuur- en Zuurstof- 
werken aan de Rijnhaven gevestigd. Koolzuur voor koeling 
en vooral voor de frisdrankenindustrie maakt me,n hier ai 
sedert 1899. De droogijsfabricage (d.i. vast koolzuur) dateert 
van na de laatste oorlog. 

Verder gaan we nu. steeds verder naar het westen. Straks 
komen de chemische reuzen aan bod. vandaar dat we het 
tempo wat aan het opvoeren zijn. Aan de noordzijde van 
de Waaihaven loopt de SluisIesdiJk en daar moeten we 
nu bij een tweetal bedrijven op bezoek. De eerste is 
Electro-Organica N.V., deze werd in 1948 opgericht en 
houdt zich bezig met de produktie van ontwikkel-chemicaliBn 
voor de fotografie: hydrochinon en metol. De andere is 
Offers 8 Veder-Heyme Vis 8 Zonen en de naam duidt al 
aan. dat we hier met een combinatie van twee bedrijven 
te maken hebben: zij zijn in 1959 samen gegaan. Voordien 
was Heyme Vis in Zaandam gevestigd en bij gebrek aan 
een opvolger deed D. H. Vis, de laatste eigenaar van de 
oudste verffabriek in ons land, het bedrijf over aan Offers 
R Veder. Heyme Vis dateert van 1643. zoals blijkt uit een 
document waarbij aan een voorzaat van de familie Vis het 
windrecht werd verleend voor de oudst bekende ,.poeier- 
verfmolen". Letterlijk staat er dat aan ,,Adriaen Gerritszoon 
op de Saendijck voor siJn Moienken om veruwe mede te 
malen op sijn eygen landt tot Erffpacht van wint . . . .". 
Offers & Veder stelt haar doopjaar op 1775. Toen vestigde 
D. Kaas een verfhandel aan de Nieuwe Haven. J. C. Offers 
komt in 1838 in de zaak; Kaas treedt uit en A. H. Veder 
komt in 1857 erin. Sedert 1875 zwaait de familie Dyxhoorn 
de scepter. Aan het eind van de eerste wereldoorlog vestigt 
men zich op het Noordereiland. Door de oorlogshandelingen 
in mei 1940 wordt het gehele bedriif verwoest. De weder- 
opbouw geschiedt moeizaam: in i952 betrekt men het 
huidige fabriekspand aan de Siuisjesdijk. Twee jaar daarvoor 
was h e t  de I.C.I. een overeenkomst gesloten omtrent de 
verkoop in ons land van speciale Britse verfprodukten. 
Begin 1968 werd Offers 8 Veder-Heyme Vis overgenomen 
door Key & Kramer N.V. te Maassluis. 

De Chemische Industrie Waalhaven (1961) heeft zich toege- 
legd op de vervaardiging van industriële reinigingsmiddelen 
en Pieter Schoen 8 Z w n  N.V. vestigde eind 1966 zijn 
afdeling scheepsverven in een nieuw pand aan de Waal- 
haven. N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek heeft 
in het gebied van de Eemhavens wederom een lucht- 
scheidingsinstallatie staan. Zij produceert daar zoals gebrui- 
kelijk zuurstof en stikstof en ook gecomprimeerde .lucht. 

I 
Opslagtanks voor vloeibare zuurstof en stikstof behorend 

In en om Pernis bij de fabriek van Cryoton in de Botlek. 

Het Eemhaven-complex wordt in westelijke richting gevolgd 
door het gebied van Pernis en Pernis wordt gewoonlijk 
vereenzelvigd met Shell. Begrijpelijk. maar niet geheel juist, 

I 
doch dat zullen we straks wel zien. Eerst gaan we aandacht 
besteden aan Shell Nederland Chemie N.V. Met ingang 
van 1960 werden de chemische activiteiten van Shell in 
een aparte onderneming ondergebracht, alhoewel men in 
Pernis reeds vanaf 1949 chemische produkten fabriceert. 
Daarmede werd het enorme Sheii-complex als het ware in 
tweeën geknipt: de eigenlijke aardoiie-raffinaderij en de 
chemische industrie. in hoofdzaak uitgaande van de door 
de raffinaderii Iieleverde arondstoffen. Een chronoloaisch 
werzicht van -het gere&komen van de verschli~noe 
fabrieksinstaliatfes op het chemie.complex van wat thans 
dus Shell Chemie heet, laten we hieronder volgen: 

1949 secundair aikylsulfaat (Teepol) polyvinylchloride vol- 
gens emulsieproces (Carina) 



, ~ , .  ) .  ?d;!; ; ., Zoutchemle k fabriceert natronloog 
J$:;,: . . middel, van een zoutelectrolyse. Zoutchemle Bi 

. $.. ..,. tot het K.Z.0. 'concern. 
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:l953 epoxyharsen (Epikotel, zwavel, C=-oplosmiddelen zoals 
isopropylalcohol, aceton en derivaten. 

1955 de insecticiden aldrin, dieldrin en endrin 
1957 epichioorhydrine, ailylchloride en een dichloorpropasn. 

dichloorpropeen mengsel (grondontsmettingsmiddel 
k& Shell DDI 

e eerste synthetische glycerolfabriek in 

ariflex IR), synthetische carbonzuren 

I Contactzwavelzuurfabriek van Ketjen in het Botlekgebied. 

chlo 
~ t lek  

or 
behoort 

We gaan weer verder met ons overzicht: 

l964 polyolen uit glycerol met propeenoxide (Caradoi) 

1967 etheen, propeen. etheenoxide en derivaten zoals 
etheenglycol en homoiogen en ethanolamines. ethyn, 
vinylesters van Versatic zuren (W-911), chloorien- 
vinfos (Supona, Birlane). ethylbenzeen (alkylering), 
polyvinylchloride volgens suspensie proces (Carina). 

Om een aantal van bovengenoemde produkten te kunnen 
vervaardigen beschikt Shell Chemie over twee paraffine- 
kraakinstallaties. een naitakraker, twee furiural-extractie- 
installaties en een fabriek voor ureumparaffine. 
Een dergeluke opsomming mag dan weergeven wat er alle- 
maal voor fabrieken op de terreinen van Shell Nederland 
Chemie gebouwd zijn, een indruk krijgt men er toch alleen 
maar van wanneer men in een bus over het terrein gevoerd 
wordt. Dan begrijpt men ook beter hoe de ene produktie- 
unit van de andere aihangt. Van de gelegenheid maken 
we gebruik te memoreren, dat het 40 jaar geleden is dat 
de KoninklUkelShell Groep voorbereidingen trof voor de 
fabricage van chemische produkten op basis van aardolie 
en aardgas en overging tot oprichting in de Verenigde 
Staten van Sheli Development Company. Dit was dus in 
1928. het jaar waarin door de Groep ook in ons land een 
eerste  sta^ werd aedaan OD het terrein van de chemie. 
Door de N.V. ~ataafsche Petroleum Maatschappo en de 
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken 
N.V. werd toen in Velsen de N.V. Maatschappij tot Exploi- 
tatie van Kooksovengassen (Mekog) opgericht met het doel 
de vervaardiging van kunstmeststoffen op basis van de in 
het kooksovengas aanwezige waterstof. Met betrekking tot 
de raffinaderij roepen we in herinnering. dat in 1902 op 
Charlois een benzine-installatie door de .,Koninklijke" in 
gebruik genomen werd voor de verwerking van Nwe Indische 
benzine, capaciteit 6.000 ton per maand. Deze installatie 
is nadien uitgebreid en gemoderniseerd. In 1936 werd zo 
echter gesloopt op het moment. dat men bij Pernis een 
ruwe-olieraffinaderij in bedrijf stelt met een capaciteit van 
1 miljoen ton per jaar. Thans bedraagt deze bUna 19 miljoen 
ton en een uitbreiding tot 25 miljoen ton  we-olieverwerking 



I per jaar hoopt men in 1970 gereed te hebben. waarmede 
deze raffinaderij dan de grootste ter wereld is geworden. 
Ons verhaal over de chemische industrie in de stad Amster- 
dam besloten we met een notitie over het KoninkiijkelSheli- 
Laboratorium in die stad. Het is hier de plaats om het 
KoninklijkelShell Plastics Laboratorium Delft (K.S.P.L.D.), 
dat in 1957 werd opgericht, te noemen. Dit heeft tot taak 
de produktenontwikkeling. de toepassingsontwikkeling en 
het fundamentele onderzoek van thermo~lasten. thermo- 
harders en elastomeren, alsmede de technische service aan 
de relaties van de Shell verkooporganisaties in West-Europa. 

Tussen de eerste en tweede petroleumhaven ligt de raffina- 
! derU van Chevron Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V., 

alshet ware verscholen achter de Shell, tenminste wanneer 
men over land nadert. Neemt men de boot en vaart men 
de Nieuwe Maas af. dan kan het niet missen of even na 
het trac6 van de Benelux-tunnel krogt U de Chevron raffi- 

I naderij met een verwerkingscapaciteit van 5 miljoen ton 

I 
per jaar in de gaten. Volgend jaar. als de in aanbouw zonde 
uitbreidingen gereed zijn. zal de capaciteit 12% miljoen 
ton bedragen. Aan eigenlijke chemische industrie wordt hier 
nauwelijks gedaan: men wint zwavel uit de ruwe aardolie. 

iinaen OD andere terreinen. met name OD dat van de bestrii- 
diigsmiddelen voor land- en tuinbouw: Deze groep bevat 
een steeds uitbreidend aantal fungiciden. herbiciden. nemato- 
ciden. acariciden, groeiremmers en insecticiden. Reeds v66r 
de tweede wereldoorlog hield Vondelingenplaat zich bezig 
met de fabricage van kunststoffoliën. In 1965 kwam het 
nieuwe fabrieksgebouw voor de vervaardiging van deze 
foliën gereed, waarbu de capaciteit aanmerkelijk werd ver- 
groot. Er zon momenteel twee groepen van deze foliën in 
produktie. te weten Triacel op basis van cellulose-acetaat 
en van cellulose-acetaat-butyraat en Vondafol op basis van 
polycarbonaat en van polyfenyleenoxyde. Een andere pro- 
duktengroep vormen de rubberchemicaliën. In 1963 werd 
een installatie voor de fabricage van alkylmercaptanen in 
gebruik genomen, de eerste van zijn soort in Nederland. 
Dit maakte het o.m. mogellJk. om bU de invoering van het 
(reukloze) aardgas met diverse gasodoriseringsmiddelen 
aan de markt te komen. Een associatie met Pennsalt 
Chemicais Corporation te Philadelphia. V.S.. in 1981, schiep 
mogelukheden voor een ruimere expansie, door uitwisseling 
van fabricagemethoden en licenties. Daarnaast verzorgt 
Vondelingenplaat de verkoop in Europa van Pennsalts 
organisch-chemische produkten. Door verwerving van een 

In 1901 werd te Schiedam de Fabriek van Chemische Pro- 
ducten opgericht, met als programma de fabricage van 
amylalcohol. aether. chloroform, collodium. amylacetaat en 
azunzuur. In 1907 werd begonnen met de vervaardiging 
van loodsuiker uit azijnzuur. Omstreeks 1909 werd besloten 
mierezuur te gaan fabriceren. In verband daarmee en vooral 
ook~omdat de ligging van het bedrgf in Schiedam grote 
bezwaren begon op te leveren, moest naar een ander 
terrein worden omgezien. Een betere accomodatie werd 
gevonden aan de linkeroever van de Nieuwe Maas, op de 
Vondeiingenplaat. waar bovendien ruimschoots gelegenheid 
bestond voor toekomstige uitbreidingen. Later werd de 
naam gewuzigd in Fabriek van Chemische Producten Vonde- 
lingenplaat N.V. Temidden van het thans sterk groeiende 
aantal chemische en andere industriele grootbedrijven aan 
de drukst bevaren waterweg ter wereld. mag Vondelingen- 
plaat zich met gepaste trots tot 6Bn van de pioniers aldaar 
rekenen. In 1911 startte de produktie van mierezuur en 
oxaalzuur. De fabricage van anilinekleuntoffen werd in 
1919 ter hand genomen. een produktengroep die momenteel 
meer dan 600 typen omvat. Een groot aantal tussenproduk- 
ten, nodig voor de fabricage van deze kleurstoffen. wordt 
i n  het bedrijf zelf vervaardigd. Dit leidde weer tot ontwikke- 

Roetfabriek van Ketjen Carbon in het Botlekgebied. 

meerderheidsbelang in Persea S.P.A. nabU Milaan, in 1964, 
neemt Vondelingenplaat deel aan de produktie van een 
aantal methylaminen en een reeks rubber-chemicaliën in 
Italié. 

Buurman van Vondelingenplaat is de Verenigde Kunstmest- 
fabrieken Mekog-Albatros N.V. en als we correct willen 
zijn, dan moeten we tegelijk ook de Ammoniak Unie N.V. 
noemen. Dit laatste bedrijf is een joint-venture van de 
Badische Anilin- und Soda-Fabrik (B.A.S.F.) met de Mekog. 
Maar nu lopen we wel wat hard vooruit. In 1910 werd hier 
de Superfosfaatfabriek ,.Holland" opgericht door D. G. van 
Beuningen (van de Steenkolen Handels Ver.). Drie jaar 
later werd het bedrijf. toen het nog niet best floreerde. 
overgenomen door de Amsterdamsche Superfosfaat Fabriek. 
In 1918 volgde de fusie van de laatste met de Vereenigde 
Chemische Fabrieken (superfosfaatfabrieken te Capelle a/d 
Ilssel, Groningen en Zwgndrecht). Tydens de eerste wereld- 
oorlog maakte men in de fabriek te Pernis op verzoek van 



Ac~Ehldëfabr iek+~~an~~dc Nederlan'dse 

de regering veevoeder. Hiertoe werden vis en aardappel- 
schillen gedroogd en later ook bloed. In 1926 bouwde men 

h i' een fosforruurfabriek en omstreeks aie tijd ook een grote 
(lodenkamer) zwavelzuurfebriek. Na de lastate oorlog toen 
de ASFIVCF omgevormd waren tot ,Albetros" werd in de 

'k fabriek te Pernis enorm gelnvesteerd: een nieuwe fosforruur- 
. ' fabriek, een nieuwe dubbelsuperfebriek en een contact- 

zwavelzuurfabriek waarin HzS. afkomstig van de Sheli-raffl- 
naderil. als grondstof werd gebruikt. Veel van dit ailes 

Cyanamid Mg. 

vrije vloeibare ammoniak per dag ultgaande van het Sloch- 
teren aardgas. De helft van de geproduceerde ammoniak 
gaat naar de meststoffenfabriek van de Badische in Ant- 
wemen. de andere helft wordt hier in Pernis verwerkt tot 
ureum en diammoniumfosfaat, waarvoor nieuwe fabrieken 
zun gebouwd. Verder zijn nog gebouwd een nieuwe grote 
zkavelzuurfabrlek (cap. 280 000 ton per jaar) en een fosfor- 
zuurindampcomplex. temui de fosforruurfabriek belangrijk 
werd vergroot. Al in een eerder stadium weid hler een ma: ' heen nu wee; alaats aemaaktvoor noo modernere instella- sbloeterruurfabriek gebouwd. Als we rekenen,'dat oo het 

in van de V.K.F. im in een. pe!iodg: vqn- 6 la@r 
veer voor 200, mlijoen 'guldeh :geigvesyéerd; den 
n wU te mogen zeggen ;.dar werd iets groo$.leyjc~:'. 

zocder dOarbU de bedoeling ,te ' hebben é,nlge ' andere 
trie. i? dit gebied ook maar iets te kort .doen, . ' . . .  . , 
o"er de V.K.F. aan de andere kant va" de 6 $ e . ' ~ ~ ~ s . '  

'syntheUscheirubherlatexfabrIek. va~T:%w. Cheml~aal 
n. (Nede~lBgd).N:V. Op dit terrein begon.de I(lederlàndsd-Dow 

n p , MaatirahagpU'ln ,1957 met de bouw vpn :opSagtanks en 
6 , 

f..padhuiT$",.:bi@ternd :OW de ult de ~~renl~(léi$i~fbn aan- - . gevoefde~chbml~~l l~n Op.'t8 slean en. door.&\voeren?. De , ,. 
to?nemende ,vraag naar Dow piodukten werd ' aanleidind 
om de Nederlandse dochtermaatschappU naast haar distrl- 
buteve ook een oroduktieve funktie te laten vervullen. In 
1961 werd een fabrieksinstallatie voor de vervaardiging van 





De nylon polymeerfabriek, onderdeel van het I.C.I. complex 
te Rozenburg. 

In het voorjaar van 1960 werd de raffinaderu van Esso 
Nederland N.V. in het Botlekgebied- officieel in gebruik 
genomen. De verwerkingscapaciteit was toen 4% miljoen 
ton per jaar en deze werd eind 1964 op 8 miljoen ton 
gebracht. Inmiddels is een nieuwe uitbreiding in bewerking. 
Deze hoopt men begin volgend jaar gereed te hebben, 
waarmee de capaciteit dan op 16 miljoen ton gekomen zal 
zijn. Na de Inbedrijfstelling in l960 nam Esso ook in ons 
land de mogelijkheden van de petrochemische bedrijfstak 
in studie, hetgeen nog in datzelfde Jaar tot de opricht ng 
leidde van een afdeling Chemie. Eind 1965 werd Esso Chemie 
N.V. als volledig zekandige onderneming opgericht. ZB 
is eendochteronderneming van Esso Chemical Co. Inc.. 
welke maatschappU behoort tot de Standard Oil Co. (New 
Jersey). Het verhaal van Esso Chemie begint eigenluk met 
de aankondiging van de bouw van een aromatenfabriek 
op het terreln van de raffinaderij in de Botlek. Dat was 
in april 1961. Nog voor de officiële opening van deze 
fabriek met een capacltelt van 300.000 ton benzeen. 

tolueen en xylenen-mengsels, annonceerde men de bouw 
van een cyclohexaaninstallatie van 60.000 ton. Deze laatste 
kwam medio 1965 gereed. Twee jaar later deelde Esso . .-. 
Chemie mede, dat de aromatenfabriek verdubbeld zou 
worden d.w.z. dat men de capaciteit tegen 1970 op 600.000 - 
ton per jaar wilde brengen en dat men nu ook een begin 
zou gaan maken met de-scheiding van xyleen-isomeren: 
installaties voor de produktie van para- en orthoxyleen. 
elk met een capaciteit van 50.CüO ton hoopt men eveneens 
begin 1970 klaar te hebben. Al deze zaken spelen of gaan 
zich afspelen op het Esso terrein in de Botlek. Medio 
1965 gebeurde er iets belangrijks: Esso kondigde de bouw 
aan van een kunstmestprojekt. dat een twaalftal kilometers 
westeluk van de raffinaderu aan het Calandkanaal moest .-,-.i; 
worden gerealiseerd. Dit kunstmestprojekt omvat een ammo- %.. f .%.  

niaksynthese (op basis waterstof uit aardoasl. een ureum-. - ::- 
Y s. . 

salpeterzuur- en kalkammonsalpeterfabriek. De ammoniak- -'>l;- I 
installatie is al in produktie, de overige fabrieken volgen .-. . . 
in de loop van dit jaar. Wanneer men de capaciteit van -~ ~ .; 

Gericht nn de mlyetheanfmhriak vnn ria I C I t- Rn-enburg. 



ereld. Die van de Ammoniak Unie, die we 
eschreven, maakt 900 ton per dag, de fusie in juli 1967 tussen Koninklijke Zout-Ketjen N.V. 

de. fabrieken heeft men als en N.V. Koninkliike Zwanenberg-Organen ontstane concern 

gepland: ammoniak 456.000 ton. salpeterzuur 230.000 Koninklijke ZOut-OrganOn N.V. 

otlek nog niet klaar. daarom gaan we weer N.V. aan de Weiplaatweg. In 1960 werd de carbonblack 

lplaatweg om een bezoek te brengen aan fabriek in gebruik genomen. aanvankelgk met een Jaarlijkse 

van de Z.C.B. of wel de N.V. Zoutchemie produktie van 14.W ton.. Deze Is thans opgevoerd tot 

dochterondernemlng van de Kon. Ned. 32.W ton. Ofschoon carbon black gewoonluk wordt onder- 

engelo. in 1961 werd begonnen mat de 
gebracht 

Onder de benaming pigmenten "lof k'eurstoffen 

r, natronloog en waterstof. De grondstof moet er de nadmk op gelegd worden. dat minder dan 

aangevoerd vanaf het moederbeargf I ' %  Van de totale carbon black prod~ktle wordt verbruikt 

het elektrolyseproces wordt het z8ut . a18 plgment. Carbon black wordt hoofdzaltelijk geconsu- 

ter. met .behulp van elektrische energie 
meerd door de rubber industrieën' die deze 

gesplitst in zijn bestanddelen natrium en chloor. Het natrium Vulstof versterkende eigen- 

wordt ais oploesing In kwik verkregen. Deze oplossing schappen. waarbiJ de zwarte kleur van ondergeschikt belang 

wordt met water omgezet tot 50%-ige natronloog. waarbiJ is. Ais uitgangsprodukt wordt een hoog-aromatische olie ge- 

tevens zeer zuiver waterstofgas ontstaat. Het chloorgas bruikt en geen residue. zoals soms wordt verondersteld, 

wordt na koeling en droging verdicht tot vloeistof en als In het kort kan het proces ais volgt worden beschreven: 

vloeibaar chloor afgeleverd. Op het terrein van Z.C.6. Een mengsel wordt Om de 
werd in Isss een onkruidbestriJdingsmiddeienfabriek in OP een bepaalde temperatuur te brengen. waarna de aroma- 

bedrfJf genomen. Tot de bouw van deze fabriek was besloten tische olie in reactoren wordt verstoven. De olie ,zal voor 

door de KN,Z, en de Deense onderneming Kemisk Vaerk een klein gedeelte verbranden, doch hoofdzakeiiJk thermisch 
Ksge AlS. Het produktieprogramma van deze N.V. Herbicide- gekraakt tot Dit krakingsproces wordt 
Chemie Botlek bestaat uit specifieke herbiciden, zoals tUdig gestopt met een waterquench* de Omzetting 

m.ethylchloorfenoxyazijnzuur (M.C.P.A.). 2.4-dichloorfenoxy- van carbon black tot grafiet voorkomen wordt. Contlnental 

azijnzuur (2.4-D). methylchloorfenoxypropionzuur (M.C.P.P.) Columbian Carbon heeft de bestruding van de luchtver- 

en. ,~,~~dich~oorfenoxypropionzuur (2,4-~p), ~~~i~ van dit ontreiniging zodanig opgelost. dat de restgassen verbrand 
worden en de verkregen wermte via stoomproduktie wordt laar nam de K;N.Z. alle in Deens bezit -Inde aandelen in elektriciteit, over.. zodat het bedrijf nu geheel aan de K.N.Z. behoort. 

Z.C.B. en'H.C.6. maken deel uit van het tengeyolge van Aan d* overzijde van de Chemiehaven ligt het bedrijf van 



beel van de Konamfabrieken in Europoort. 

Mllchem Nederland N.V. Men zuivert en modificeert hier 
uit ScandinavM afkomstige Iignosulfonaten. Deze worden 
voor tal van uiteenlopende doeleinden gebruikt: bij olie- 
botingen. in de keramische industrie. in portland cement 
mengsels en in bespuitingsmiddelen voor de landbouw. 

 in^^ d e  Botlekweg gaan we nu verder noordwaarts. Voor- 
lopig kbken we alleen rechts en laten wat links ligt. links 
'P,.,, 
liggen. Chemische Industrie RUnmnd N.V. begon in 1964 
$$t $e produktie van fenol, volgens een door Dow Chemical 
er$wikkeld proces, dat berust op de oxydatie van tolueen 
via benzoazuur tot fenol. In twee fasen is men tot de 

. huidige capaciteit van 60.000 ton per jaar gekomen. Rijn- 
m h d  :is een 1009/, dochteronderneming van de N.V. 

Nederlandse StaatamUnen en de fenolproduktie gaat vruwel 
in zbn geheel naar Geleen om daar tot caprolactam te wor- , . 
den veiwerkt. 
Naast en achter de fenolfabriek liggen de gele zwavelbergen , 

. 

op het terrein van het Nederlands Zwavel Oversldgbedr!jf -i 

N.V. en op dat van Swarkouw's Havenbedrijf N.V. Weer . 
even verder krUgen we een merkwaardig trio, dat U wanneer 
U er argeloos langs rlJdt voor BBn fábriek zoudt aanzien. 
We zullen het precies voor U uit de doeken doen. Eerst 
was er alleen Ketlen Carbon N.V. 
in 1960 in gebruik genomen met e6n capaciteit van 26.W . --  
ton per jaar. Ketjen Carbon ie een joint-venture van de 
Kon. Zwavelzuuifabrieken vlh Ketjen en de Amerikaanse 
Cabot Ccrporetion, waarin deze resp. voor 60!% en 40P/, 
deelnemen. De pmduktiecapaoiteit is Inmiddels op 45.000 
ton per jaar gebracht en deze omvat verscheidene roet- ~ .i 

. . 



soorten. Voor het overarote deel vindt roet. zoals zoiuist 
~~~ 

gezegd toepassing in autobanden en voor technische rubber- 
artikelen. wegens zijn versterkende werking. Eind 1966 kwam 
vink naait di roetfabriek een nieuwe aan Ketien toebeho- 

~ -~ 

rende zeer grote contactzwavelzuurfabriek in produktie. De 
caoaciteit bedraagt 800 ton monohydraat per dag. Als derde 
lid'van het trio miet worden aangemerkt de v.Ö.F. Cryoton. 
In dit bedrijf wordt deelgenomen door de Kon. Zout-Ketjen 
(50@/,), W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek (30%), 
AGA Nederland N.V. (9,7O/,), Loosco Cylinder- en Tank 
Exploitatie Mg N.V. (7,35O/,) en de N.V. Coywyck (dochter 
van Zuurstoffabriek De Alblas N.V.) (2,86%). Deze com- 
binatie van ondernemingen bouwde een luchtsplitsingsin- 
stallatie met een produktie van 10.000 ma zuurstof per uur 
en een even grote hoeveelheid stikstof. De fabriek levert 
in de eerste plaats door een pijpleiding zuurstof aan de 
etheenoxidefabriek van Sheii Nederland Chemie. Ook stik- 
stof wordt per pupleiding aan omliggende industriaan 
geleverd. De rest wordt in vloeibare vorm per tankauto 
onder een groot aantal afnemers in ons land gedistribueerd. 
Cryoton werd ook eind 1966 in gebruik genomen en de 
reden waarom wo van een trio hebben gesproken. ligt op 
het technische vlak. Er is een samenhang tussen de drie 
fabrieken. die zich manifesteert in een energiebalans, 
Ketjen &bon en de zwavelzuurfabriek hebbeLbeide energie 
over, die in hogedruk-stoom wordt omgezet. Deze stoom 
wordt door ~ r v o t o n  oebruikt voor het aandrilven van de - 
turbines voor de compressoren. Bovendien is het mogeluk 
een deel van deze energie te gebruiken voor het opwekken 
van elektriciteit. 
Tegen deze drie-eenheid aangebouwd ligt het bedrijf van de 
Nederlandse Cyanamid Maatschappu N.V. In de zomer van 
1967 begon deze 100% dochter van de American Cyanamid 
Co. met de produktie van acrylamide. Een deel van het ge- 
produceerde monomeer wordt aan een polymerisatieproces 
onderworpen, zodat men ook polyacrylamide leveren kan. 

De laatste fabriek in het Botlekgebied is de N.V. Titaan- 
dioxydefabriek Tiofine. Dit bedriJf werd opgezet door de 
N.V. Billiton Maatschappij. de Koninkluke Zoutindustrie en 
de Cyprus Mines Corp. Eind 1962 werd de fabriek officieel 
geopend. Aanvankelijk produceerde men alleen anataastypen. 
Een jaar later ging men ook over tot de vervaardiging van 
rutiel-titaandioxyde. De inmiddels gevormde Kon. Zout Ketjen 
nam de aandelen Cyprus Mines over en in 1865 troffen 
Billiton en K.Z.K. een overeenkomst met de American 
Cyanamid. waarbu deze laatste een verdubbeling van het 
kapitaal voor z'n rekening nam. EBn en ander vond plaats 
met het oog op een verdubbeling van de bestaande pro- 
duktiecapaciteit tot 24.000 ton per jaar. die in de loop van 
dit jaar gereed zal komen. Ter verhoging van de helderheid 
en witheid in de betonconstructies van de Coentunnei werd 
titaandioxyde, afkomstig van de TiofinefaLriek _ebruikt. . -." 

a 

I . Europoort 

Zoëven hebben we een paar fabrieken links laten liggen, 
niet omdat ze niet belangrijk waren maar omdat ze op dat 
moment niet in het reisschema pasten. Het gebied waar 
het om gaat heet Europoort-oost en daar zijn gevestigd 
de I.C.I. [Hollandl. Climax Molvbdenum en Alcoa. Dm te 
beginnen de I.c.~.~ (Holland) N.V. Zeven jaar geleden werd 
door dit Engelse concern aangekondigd, dat men op Rozen- 
burg een enorm groot chemisch complex wilde gaan bouwen. 
Sindsdien is in zeer snel tempo een aantal fabrieken ge- 

.- houwd. waarvan wu hieronder in chronologische volgorde 
een opsomming geven: 

1963 polymethyimethacrylaat perspoeder (Diakon) en Idem 
plaatmateriaal (Perspex) 

1965 -nylon 6.6 (cap. 20.000 t) 

1966 polyesterfolie (Melinex) (cap. 3.000 t.), polyetheen. lage 
dichtheid (Alkathene) (cap. 45.000 t.) 

1967 geëxtrudeerd polymethylmethacryiaat (Transpex). twee- 
de polyetheenfabriek. lage dichtheid (cap. 45.000 t.) 

1968 chloorrubber (Alloprene) (cap. 6.000 t.), poiyetheen- 
tereftalaat (lerylene). tweede poiyesterfolie (Melinex) 
(cap. 4.000 t.), silicon emulsies. 

Voor de beide polyetheenfabrieken wordt door twee speci- 
aal daarvoor gebouwde schepen tweemaal per week een 
lading van 440 ton vloeibaar etheen bU een temperatuur 
van -103' C vanuit de Wiltonfabriek van I.C.I. in Engeland 
naar Europoort-oost getransporteerd. Voor de poiyetheen- 
fabricage is per jaar ongeveer 100.000 ton etheen nodig. 

Climax Molybdenum N.V. nam eind 1966 een fabriek voor 
de vervaardiging van technisch molybdeenoxyde in gebruik. 
In deze fabriek is de grootste molybdeen-oven ter wereld 
opgesteld. Hierin wordt molybdeensulfide-concentraat ge- 
roost tot MoOs. Het grootste deel van de produktie van 
de Rozenburgse fabriek gaat naar de Europese staalindustrie. 
verder wordt molybdeenoxyde geleverd aan verfstoffabrie- 
ken. terwul het gebruik als katalysator bij chemische reac- 
ties niet onvermeld mag blijven. 

Alma (Nederland) N.V. heeft langs de Theemsweg een 
fabriek gebouwd voor de produktie van aluminiumoxyde, 
uitgaande van aluinaarde afkomstig van Suralco in Suriname. 
Suralco is de Surinaamse dochter van de Aluminium Com- 
pany of America (Alcoa). Het eindprodukt is het zogenaamde 
tabular aluminiumoxyde dat verkregen wordt door aluinaarde 
te onderwerpen aan uitzonderiuk hoge temperaturen. Het 
produkt wordt gebruikt als grondstof bij de vervaardiging 
van vuurvast aluminium in de vorm van bouwstenen en 
bekledingsplaten. die aan de metaalindustrie worden ver- 
kocht. Deze fabriek is de eerste in Europa. die tabular 
aluminiumoxyde vervaardigt. 

Via de Europaweg gaan we verder westwaarts. Langs de 
hefbrua in aanbouw over het Calandkanaal. komen we " 
nu in het eigenlijke Europoortgebied. Ai spoedig zien we 
het com~lex kunstmestfabrieken van Esso-Chemie N.V. EBn 
en ander bespraken we reeds toen de Esso Chemie in 
het Botlek gebied behandelden. De snelheid waarmee deze 
fabrieken uit de grond gestampt werden vervult ons met 
ontzag. Nog niet zo lang geleden waren hier nog laag 
gelegen polders en nu wordt er al ammoniak. salpetenuur. 
ureum en kalkammonsalpeter gemaakt of staat op het punt 
gemaakt te worden. 

Hetzelfde geldt voor buurman Konam N.V. Dit bedrijf werd 
eind 1964 opgericht door de Kon. Zout-Ketjen en de Ameri- 
kaanse Celanese Corporation. Het hoofdkantoor is in Amster- 
dam en de fabrieken in Europoort op een terrein tussen 
de Gulf raffinaderg en Esso Chemie. Eind 1966 was het 
zover dat de azijnzuurfabriek ging draalen. Met butaan als 
grondstof wordt volgens een oxidatieproces in de vloeistof- 
fase (LPO) gewerkt. De fabriek heeft een capaciteit van 
50.000 ton per jaar. Vrij spoedig hierna kwamen nu ook de 
andere installaties gereed. Buiyiacetaat-, formaldehyde- 
(70.000 t). vinylacetaat- (20.000 t). ureum-formaidehyde- 
lijmen en methanol- (80.000 t) fabrieken werden in de eerste 
helft van 1967 in gebruik genomen. Methanol wordt gepro- 
duceerd op basis van aardgas. Begin van dit jaar werden 
installaties voor de vervaardiging van methylethylketon en 
ethvlacetaat in bedrijf aesteld. Samen met de Franse Eta- 
bl isknents ~uh iman i  bouwde men een butanoifabriek met 
een capaciteit van 25.000 ton per jaar. Deze installatie werkt 
voloens het 0x0 -~ roces  met DroDeen als arondstof. 
Z o j k t  is ook de acetyleenfabriek in gebruik genomen. 
Deze werkt volgens het Wulf-proces waarbg naftafracties 
als grondstof dienen. 



De Gu% OiI Raffinadery N.V.. die een verwerkingscapaciteit 
heeft van 4 miljoen ton ruwe olie. maakte in de zomer van 
voria iaar bekend dat zii binnen aizienbare tild tot de 
chemische reuzen in ons lánd wil gaan behoren: ;en nafta- 
kraak-installatie voor de produktie van 300.000 t. etheen 
zal elnd 1969 in aebruik aenomen worden. terwiil verder 
een poiyetheenfabriek (100:0~ ton) en een cumeen-instal- 
latie (150.000 ton) gebouwd zuilen worden. Het is de Intentie 
van Gulf om het hierbij niet te laten 

Een verder doordringen in het Europoort-gebied brengt 
ons langs opslagtanks voor ruwe olie van Esso. Chevron 
en Shell tot bij de raffinaderij van Brltish Petroleum Neder- 
land N.V. met een vemerkingscapaciteit van 5 miljoen ton. 
Trekken we daar voorbij dan is er nog een onafzienbare 
vlakte: een industrieterrein in wording ofwel de Maaavlakte. 

. .~ . ~. $ , ~  

- . .. . ~ , .  . . - . 
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Kilometers kan men er al rijden op voorlopig aangelegde 
wegen, tot men aan de Noordzee komt. 

Hier kan men vele dingen doen: 

direct omkeren en tot de bewoonde wereld (industrie) 
terugkeren 

een tijdje ..uitwaaien" en mijmeren over de zin en noodzaak 
van al maar meer havens en industrie, desnoods ten koste 
van andere verworvenheden 

domweg nlets doen, genieten van de oneindige verten, het 
geroep van vogels en het spel der wolken 

het verhaal over de chemische industrie in Zuid-Holland 
beeindigen en zachtjes aan gaan denken over een dergelijk 
verhaal inzake Zeeland. 



Een aantal ellanden of voormalige eilanden, een strook land 
grenzend aan Vlaanderen en een grote hoeveelheid zout 
water. Deze ,.ingredi&nten" op de luiste wlJre tezamen ge- 
bracht vormen de provincie Zeeland. Een provincle met een. 
hoe ken het anders. ruk maritiem verleden. Plaatsen als 
Zlerikzea. Veere, Mlddelburg. Blervllet en Slurs om enkele 
te noemen. vertonen daar nog sporen van. Thans is zee- 
scheepvaart nog slechts verbonden met Vlisshgen en Ter- 
neuzen. Naar oppervlakte gemeten. is Zeeland op BBn na 
(Utrecht) de kleinste provincie In ons land. waarbij wel op- 
gemerkt moet worden, dat het wateroppervlak binnen d6 
provinciale grenzen niet meegeteld is. Wat aantel inwoners 
betreft. staat Zeeland op de onderste plaats: brjna 300.OM) 
omstreeks begin 1967. Nu interesseert ons persoonlijk het 
aantal inwoners en de oppervlakte nlet. nog minder welke 
olaats een aewest daardoor in ons land inneemt. Beroeps- 
halve kijken-we naar de aard en omvang van de chemische 
Industrie aldaar. terwijl we en passant miimeren over de 
schoonheld van het land, het pittoreske van zijn dorpen en 

I - kmdles en meer van zulke zaken. 
'. ' k o r  de uitvoering van de Delta-werken na de stormramp van 

; .:februari 1953 worden gaandeweg gebieden ontsloten, waar- 
., . . ."door de ellandbewoners uit hun ,,isolement" verlost worden, : - ' en' wat tevens betekent dat het de handel maar ook de 
' , h r l s t  veel gemakkelijker wordt gemaakt bepaalde streken 
. . . ., te bereiken. De keerzijde is evenwel dat het tegelijkertijd 

:, mef de ,,rust" In diezelfde streken gedaan Is. Nu is dit nog 
. ' maar een facet uit een veel groter verband van problemen: 

. . . . .g+zlen aard en Ilgging en wat met een mool woord als 
. . Infrastructuur wordt aangeduid, is dit Delte-gebied voorbe- 

.,,... ' 
. . .stemd om een geweldlg industriegebied te worden. Symp- . . 
:.:::$. :tomen daarvan leest men dagelijks in de courant. maar er 

. . , , , . . ,. . .  
, . . , 
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IS meer: men kan een gebied maar niet volbouwen met 
fabrieken. Hleraen zijn grenzen te stellen. die worden be- 
paald door leefruimte voor de mens. Een zekere verhou- 
ding tussen bebouwde oppervlakte en mcreateterrein moet 
worden gehandhaafd, tenviJI ook nog door luchtvervul- 
Ilng en waterverontrelnlglng bepaalde beperkingen worden 
opgelegd. Het is echter nlet voldoende te zorgen voor 
plaatselijk recreatlegebled; de ligging aan de Noordzee noopt 
ook rekening te houden met natlonale, Ie zelfs met Inter- 
natlonale vakantieverlangens. 

Verder stellen handel en scheepvaart hun elsen met be- 
trekking tot de vaarwaters als Wester Schelde. Kanaal Gent- 
Terneuzen, nieuwe verblndlng Antwerpen-Rotterdam en ook 
de visserij laat zich nlet onbetuigd. 

Last but not least komen den de biologen vertellen, dat er 
omte oebieden onaemoeid oelaten dienen te worden, omdat " " - - 
dat toevallig de enige (nu nog) voedselrijke overwinterings- 
aebieden ziin voor waterwild. zoals ganzen en eenden en dat 
i e t  naoeslacht ons zal  vervloeken^ wanneer mocht blijken 
dat door opoffering van deze gronden gehele vogelpapulËities 
zouden uitsterven. Een lichtpunt voor de blologen en natuur- 
minnaars is. dat de laatste kwestie In het Internationale vlak 
Is terecht gekomen. zodat een opportunlstische regerings- 
polltlek hier weinig kans ven slagen IIJM te hebben. Gezlen 
dit alles lijkt ons de oplossing om tot een evenwichtlge 
ontwlkkeling te komen. dle tevens mkenlng houdt met alle 
bovengenoemde voorwaarden, nlet gemekkelijk. Dat de 
heren van de ruimtelijke ordening sterk in de schoenen moet 
staan, Is wel duldelijk; de druk die van alle kanten op hen 
uitgeoefend wordt en nog zal worden. zal enorm zijn. 

Toen In 1- Grebe en Lleberman erin slaagden de 
rode kleurstof ellzarine uit anthreceen te bereiden be- 
tekende dit de ondergang van de o.a. in Zeeland 
bloeiende meekrapcultuur. Door de chemie werd 
Zeeland In de laatste decennia van de vorige eeuw van 
een belangroke inkomstenbron beroofd. Weinig kon 
men toen vermoeden dat 100 jaar later juist de che- 
mische Industrie een belangrvke pijler zou worden 
van Zeeland's welvaart. 



hemical Nederland in Terneuzen. Glycolenfabriek. 
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. . 
werd, was al bekend 
Europese produktie- .. ; het najaar van 1969 

gereed zijn, zal in 

vernaal vooruitgelopen; 

~ e g h  1967 werd een 115 km. lange pupleiding voor het 
vervoer van etheen van Shell Pernis naar Dow Terneuzen in 
gebruik genomen. Dow is groot verbruiker van etheen. nl. 
voor de produktie van etheenoxide, etheenamines. styreen, 
trichloorethaan en straks van polyetheen. Vandaar dat men 

I .  
nu'bezig Is met de bouw van $BR naitakraker met een capa- 
citeit van 400.000 ton etheen- (en homologen) per jaar. 
Tevens is een hogedruk polyetheen, of beter gezegd een 
fabriek voor de produktie van polyetheen van lage dichtheid 
in aanbouw. Terneuzen wordt zoals gezegd het grootste pro- 
duktiecentrum van Dow in Europa en als men de geplande 
en voor een deel reeds gerealiseerde capaciteltscijfers ziet. 
dsn vervaagt elke gedachte aan grootdoenerij zeer snel. 

H.e,t,yolgende overnicht geeft hierin enig inzicht: 

I 
Etheen, 400.000 t.ljaar 20 helft 1969 

Styreen monomeer 100.000 .. in bedrijf 

 green ultbreidlng 100.000 ,, eind 1968 

Rolyetheen 60.000 ,, 20 helft 1969 

weenoxide 
. , 

50.000 ,, in bedrijf 

yomenteel werken reeds meer dan 600 man in dit fabrleks- 
ompiex, 'maar ook hier zal aan de groei voorlopig geen 
eln- komen. Een bijzonder aspect, waar Dow zelf eitgd de 
nadruk oplegt. is de aandacht die men aan de bedrijfs- 
vëillaiieid besteedt en de lubeltoon waarmee het bereiken 
van~eili~heidsrecords wo;dt aangekondigd mag dan wat 
reclameachtig aandoen; wij zijn van mening, dat aan dit 
aspect nooit genoeg aandacht wordt besteed en dat elke 
veralapp~ng aanletding kan zijn tot grote ongelukken. Vandaar 
dat we het streven van Dow naar zo groot mogelijke veilig- 
held en zo weinig mogelijk ongevallen van h a m  onder- 
steunen . . . . . . -. . . 

Van Terneuzen langs het kanaal richting Belgische grens 
komen we eerst in Sluiskil. Twee bedrijven zijn hier voor 
ons van belang, of liever gezegd waren van belang. want de 
,&socatlon .Coopdratleve Zdlandaise de Carbonisation G.A. 
i&"voor de ammoniakproduktie van de Nederlandse Stikstof 
Maatschappij niet meer de grondstofleverancier. De A.C.Z. 
yr@:opgericht in 1911 door de Noordfranse Staalindustrie. 
,Qe. ~okesproduktie kwam pas goed op gang na de eerste 
w ~ ~ l d o o r l o u  en tot voor kort leverde men het cokesovenaas 

In -1929 Compagnie NBerlandalse -de 
N.V.. die ar waterstof voor de ammoniaksyntheee 

I uithaalde en het overbliivende als restaas terualeverde. 

I Q@',&&c, had, zoals het een cokesfäbriek bétaamt. een 
&prdgstillatie aan het bedrijf toegevoegd. terwijl daarnaast 

I sok bsnzol en homoloaen en zwavelzure ammoniak werden 

Nederlandse Stikstof Maatschappij. Sluiskil. Aardgaskmkers 
voor de winning van waterstof. 

beschikbaar heeft (benzolkoolwaterstoffen worden in grote 
hoeveelheden petrochemisch gemaakt). aardgas kwam in 
plaats van het cokesovengas, dat aan Zeeuws Vlaanderen ge- 
leverd werd en tenslotte door verbeteringen in de processen 
voor staalberelding was er relatief minder cokes nodig. 

Het dddere bbdrljf ifi c luis kil, de Nederlhndse utikstof Maat- 
schapppii N.V. noemden we zooeve ook nog onder de oude 
naam Compagnie NBerlandalse de I'Azote. De N.S.M. werd 
in 1929 opgerlcht door Montecstlni tezamen met Belgisch en 
Frans kapitaal. In 1963 werd het Belgisch deel (28% Evence 
Coppse) overgenomen door de I.C.I. 
Montecatmi heeft nu ongeveer @/o In handen en eern.Franse 

Het Industriegebled rond de Wester Schelde. . .. 
l .  Hercules. 2. Billlton-Md'T. 3. Hoechst-Vlissingen. 4. Dow 
Chemlcal Nederland. 5. Cokesfabrlek A.C.Z. 8. Nederlandse 
Stlkstof Mv. 7. Optle Montecatini-Edison. 8. Stijfsel- 6 
Glucosefabriek ,,Sas van Gent". 9. Zuid-Chemle. 

q#'~rgduieerd. niervan-is thans weinig meer over: teerver- 
w ' B P ~ Q ~  loont niet meer, tenzij men enorme hoeveelheden I 



: Billiton M & T, Vlissingen-Oost. 

groep circa 6%. In 1930 werd de ammoniaksynthese 
(Fauser proces) in gebruik genomen. Voorlopig werd alle 
ammoniak omgezet in zwavelzure ammoniak. waarvoor 
overzee een groot afzetgebied bestond. Pas in 1937 ging 
men ook kalkammonsaiDeter vervaardiaen. Een zwavelzuur 
(lodenkamerl- en een salpeterzuurfabriek waren in de tussen- 
liggende jaren gereed gekomen. Na de laatste oorlog heeft 

,cabriek van het betrekkelijk lang geduurd. voordat men de totale ver- 
woesting als gevolg van oorlogsschade en roof te boven 
was. De vooroorlogse capaciteit van circa a.000 ton N per 
jaar werd omstreeks 1950 weer bereikt. Thans bedraagt de 
capaciteit bijna het vijfvoudige. nl. 280.000 ton N. De per- 
soneelsbezetting is nu 1.65Cman. In de zestiger jaren vinden 
ingrypende wijzigingen plaats. Een nieuwe waterstofbron 
wordt aangesneden in de vorm van een stookoliekraakin- 
stallatie. Nadat deze een aantal jaren naast het cokesoven- 
gas voor de benodigde waterstof gezorgd heeft. besluit men 
eind 1966 geheel over te schakelen op steam reforming van 
aa-gas. Najaar 1967 wordt zowel de gasscheiding als de 
stookoliekraakinstallatie buiten gebruik gesteld. Ook de 

I 
zwavelzuurfabriek (al enige laren een contactfabriek op 
basis van elementaire zwavel) wordt gesloten, omdat de . 
produktie van zwavelzure ammoniak niet interessant meer is. 
De vroegere ZA afzetmarkt wordt- nu bediend met ureum. 
waarvoor inmiddels grote installaties ziln aebouwd. Een 
verdubbeling van de ukurncapaciteit is prictisch gereed. Om 
te besluiten nog een overzicht van produktiecapaciteiten: 

stikstof 280.000 tljaar N2 

ammoniak 350.000 ,, produkt 

salpeterzuur 53% 550.000 .. 
kalkammonsalpeter 400.000 ,, 
uhum 420.000 ,, 

Van Sluiskil zakken we nu nog verder naar het zulden, waar- 
mee we op Sas van Gent's grondgebied komen. Hler zijn 
wederom twee bedrijven, die we wat nader zullen bekijken. 
Allereeret de N.V. Zuid-Chemie. zoals de onderneming nu 
heet. In 1912 besloot de Cie. de Salnt-Gobain te Pariis. 
naast haar reeds sedert 1904 in Sas van Gent bestaand; 
glasfabriek ook een fabriek voor de vervaardiging van mest- 
stoffen en eventueel andere chemische orodukien-te bouwen 
Deze fabriek werd dus een nevenafdeling van de bestaande 
N.V. Nieuwe Nederlandsche Mij tot vervaardiginp van S ~ l e -  
gelglas, Glazen Voorwerpen en Chemische-producten en 
kreeg eenvoudlgheidshalve de naam ,.Fosfaatfabriek". De 
fabriek werd voltooid in 1914. luist voor het uitbreken van 
de wereldoorlog. ZU kon niet meer In bedrljf gesteld worden 
en diende tijdens deze oorlog als centrum voor de Belgische 



vluchtelingen. Direct na de oorlog kon de fabriek echter 
gaan draaien. Het hoofdprodukt was superfosfaat. uitsluitend 
in poedervorm. Daarnaast werd ook het voor de fabrikage 
van superfosfaat benodigde zwavelzuur vervaardigd uit ge- 
importeerde pyrieten volgens het lodenkamer-systeem. Tot 
wereldoorlog II en natuurlijk ook tijdens deze oorlog hadden 
er in het bedrijf weinig spectaculaire wijzigingen of uitbrei- 
dingen plaats. Alleen werd er een kleine nieuwe zwavelzuur- 
fabriek bijgebouwd voor de vervaardiging van sterk zuur. 
eveneens uit pyrieten. Na 1945 hadden evenwel grote lnves- 
teringen plaats. Begonnen werd met het bouwen van een 
nieuwe kelder voor de vervaardiging van superfosfaat, ais- 
mede een kleine fosforzuurfabriek. omdat men ook dubbel- 
superfosfaat wilde gaan maken. In 1952 werd een korrel- 
installatie aebouwd. De vraaa naar dubbelsuoerfosfaat OD de 
exportmariten nam gestadig toe, evenals' trouwens naar 
enkelsuperfosfaat en de bestaande zwaveizuurafdelingen 
waren hiertoe niet toereikend. In 1957 werd daarom een 
nieuwe zwavelzuurfabriek gebouwd voor sterk zuur op basis 
van zwavel en tevens een nieuwe fosfonuurfabriek. Omdat in 
1962 de Cie. de Sain-Gobain een fusie aanging met PBchiney 
(uitsluitend voor de chemische belangen) werd de fosfaat- 
fabriek, die mee ..overgingv afgesplitst van de glasfabriek. 
De huidige naam N.V. Zuid Chemie is na deze transactie 
gecregerd. Inmiddels hadden de plannen, om ook de fabri- 
katie van mengmeststoffen ter hand te nemen. een vastere 
vorm gekregen en in de tweede helft van 1963 kon hiermee 
gestart worden. Dit voorjaar werd een aluminiumsulfaatfabriek 
in gebruik genomen; men zal voorlopig 20.000 ton Der laar 
fabriceren. ÄI deze uitbreidingen van de produktiecapaciteit 
brachten natuurlijk ook de noodzaak mee van grotere opslag- 
ruimten. Door het bouwen van diverse nieuwe loodsen is de 
opslagruimte sedert 1945 practisch verzevenvoudigd. 

De tweede fabriek in Sas van Gent is ook al een buitenlander, 
ditmaal een Amerikaan, ook al zou je dat aan de naam niet 
zo gauw zien. De N.V. Stufsel- en Glumsefebriek ,.Ses ven 

Gent" is een dochteronderneming van Corn Products Re- 
fining Co. In 1927 werd het verband hiermee gelegd. hoewel 
de fabriek van 1912 dateert. Hij is nl. door een Belg uit 
Aalst gesticht voor de vervaardiging van maiszetmeei. Twaalf 
jaar lang was dit het hoofdprodukt. In 1924 ging men ook 
glucose fabriceren en later werd er nog dextrose aan toe- 
gevoegd. Nog steeds is mais de grondstof voorhet bedrgf; 
alleen het aantal produkten dat uit mais vervaardigd wordt, is 
toegenomen: maiseiwitten, geconcentreerd maisweekwater, 
en dan vooral de van zetmeel afgeleide of liever ve-delde 
zetmelen. stijfseis en dergeiuke. Een deel van de produkten 
van Sas van Gent worden weer aan andere chemische fa- 
brieken geleverd, die ze als grondstof of als halffabrikaat. . - 13 

. . 
weer verder verwerken. ' - . 1. z : ,  . ~ -  
Vlak over de Belgische grens liggen ook een stel chemische 
fabrieken. maac wij bepalen ons strikt tot eigen land en 
daarom keren we terug naar Sluiskil. Even voor deze plaats 
slaan we links af om via Philippine en Ilzendijke. Breskens 
te bereiken. Met de pont over naar Vlissingen en tijdens de 
overtocht kunnen we in de verte ons volgend doel al zien 
nl. het Sloehavengebied, ook wel havengebied Vlissingen- 
Oost genoemd. 
Na enig zoeken belanden we eindelijk bij de fabriek van 
Billiton-M& T Chemische Industrie N.V. Deze werd in 1963 
opgericht door de Billiton Maatschappg N.V. en M 8 T  Che- 
micals Inc.. zelf weer dochteronderneming van American 
Can Co. (voordien was de naam van de Amerikaans8,partner 
Metal & Thermit Corp.) Aanvankelijk werden de organische 
tinverbindingen vervaardigd in de fabriek van Zaanchemie. 
die lange tijd tot het Billiton concern behoorde. Najaar 1967 
werd de nieuwe 8:M.T. fabriek op het industrieterrein 
Vlissingen-Oost aan de Sloehaven in gebruik genomen. 

Hercules, Middelburg. Dimethylterefteleeüabriek. 



Andere B.M.T. produkten werden tildelijk in Roermond en 
Arnhem gefabriceerd. maar nu is alles te Vlissingen gecon- 
centreerd en het praduktieprogramma valt chemisch te ver- 
delen in organische metaaiverbindingen (vooral van tin, maar 
ook fosfor. antimoon en andere) en anorganische tinveibin- 
dingen. Naar toepassing vallen re uiteen in : 
stabilisatoren voor kunststoffen (vooral pvc) 
katalysatoren voor polyurethaanschuimen 
bioiogische bestrijdingsmiddelen, 
Het terrein van B.M.T. beslaat een oppervlakte van 6 ha. 
met nog een optie op een stuk van dezelfde grootte. 

De ,,grote" buurman Hoechst-Vlissingen N.V. deed het wat 
forser en beschikt nu over 65 ha. met optie op 255 ha. Zomer 
1966 werd deze Nederiandse vestiging van Farbweike 
Hoechst opgericht en het eerste doel was de fabricage van 
elementaire fosfor, fosforzuur en natriumtripolyfosfaat. Bij de 
piaatskeuze vormden de aanvoermogelijkheid van ruw fosfaat 
en de nabijheid van een elektrische centrale belangrijke ar- 
gumenten. Een fosforoven gebruikt per jaar ca. 450 miljoen 
kWh. Thans werken er ongeveer 350 man bil Hoechst-Vlis- 
singen en verwacht mag worden, dat bil de uitbreidingen die 
zullen voigen, dit aantal belangrijk zal oplopen. 

komen bezoeken we de Chemische Fabriek ,,Perfecta-Goes'' 
N.V. Dit bedruf werd in 1938 opgericht en staat bekend als 
fabrikant van lijmen. Bison-Kit is. dachten wij, voor vele land- 
genoten een begrip geworden. Van Goes rijden we over de 
helaas nog steeds tweebaansruksweg 58 naar Kruiningen. 
Even ten zuid-westen hiervan ligt Hansweert en daar is ge- 
vestigd de Destructor Zeeiand, U weet wel voor het ophalen 
van kadavers en het verwerken hiervan, evenals voor het 
verwerken van slachtafvallen tot waardevoiie produkten zo- 
als diermeel en technische vetten. 

Om van hier naar Tholen te komen moeten we via Bergen 
op Zoom en Halsteren, een hele omweg. In het plaatsje 
Tholen vindt de fabricage van viszilver plaats door de 
N.V. Peariessence 1nternat;onal. Viszilver wordt gewonnen 
uit schubben van vissen en het wordt gebruikt in cosme- 
tische produkten. Guanine is het kleurende bestanddeel 
van deze visschubben en de winning ervan is een ont- 
wikkeling van na de laatste oorlog. Op een aantal gebieden, 
zoals voor de vervaardiging van kunstparels en in autolakken 
is het visziiver verdrongen door een (goedkoper) produkt op 
loodbasis. Op het eiland Tholen. nu ja eiland, ligt ook St. 
Maartensdijk en hier heeft I.F.F. kort geleden een fabriek, 

In dit verband kan nog vermeid worden dat men in augustus Hoechst Vltssingen Fosforfabriek Viissingen-Oost 
van dit jaar begint met de bouw van een tweede fosforoven 
d ~ e  men in het voorjaar van 1970 in gebruik hoopt te nemen 
Elke fosforoven heeft een capaciteit van 30 WO ton fosfor 
per jaar Tot nu toe is voor ongeveer 100 miljoen geinvec- 
teerd De natriumtripol~fosfaatfabr~ek IS in maart II In bedrilf procos genaamd, overgenomen Deze speciaiiseert zich o a 
gesteld terwi~l de fosforoven deze maand werd aangestoken ,n de verwerking van tot ui-oiie 
Niet ver hier vandaan op het nieuwe industrieterrein te Mid- 
delburg ligt de D.M.T.-fabriek van Hercules N V  D.M.T. is 
een vakafkorting voor dimethyltereitalaat en dit produkt is de 
grondstof voor polyestervezels en -foliën. De lezer zal zich 
herinneren dat we in Delfzijl een fabriek tegenkwamen (Petro- 
chemie). die hetzelfde produkt maakt. De eerste paai voor de 
Hercuies fabriek werd in november 19G6 geslagen en reeds 
in april van dit jaar vond de officiële ingebruikneming plaats. 
Met het gereedkomen van het project te Middelburg is door 
Hercuies N.V. in totaai in ons land voor een bedrag van 
f 100 miljoen ge>nvesteetd, met zijn 300 werknemers komt 
dit neer op f 350.000.- per man. 

We verlaten nu het ,,eiland" Walcheren. waarbij we opmerl<en 
dat de aaneengroeiing met Zuid-Beveland thans zodanig is, 
dat men de overgang niet eens meer merkt. In Goes aange- 

1 O0 

Ons laatste bezoek geldt Zierikzee, van Tholen uit niet direkt 
bereikbaar. Terug naar Noord-Brabant, via St. Philipsland en 
met de pont Anna Jacoba - Zijpe kunnen we er komen. 
Emuision Holland N.V. werd in 1950 opgerticht dooi de Ko- 
ninkiijke Zeelandia H. J. Doeleman NV. .  fabriek van bakkerij- 
grondstoffen en de Deense firina Emulsion AIS met als doel 
de vervaardiging van. de naam zegt het reeds, emulgatoren 
en emulsies voor levensmiddelen. Menige verbruiker kent 
deze produkten waarschijniijk beter onder de (Deense) 
handelsnaam Palsgaard-emuigatoren. 

Met dit iiitstapje naar Duiveland besluiten we onze Zeeuwse 
trip, die ons een gewest vertoonde waar volgens het C B S .  
in 1966 ongeveer twee en een half duizend werknemers in 
de chemische industrie hun brood verdienden. Nu, begin 
1968 moeten het er naar schatting wei 3.000 zijn. 



Noord-Brabant is op BBn na de grootste provincie. Gelderland 
is een 150 vierkante kilometer groter. Neemt men het aantal 
inwoners als maatstaf dan komt Noord-Brabant op de derde 
plaats achter Zuid-Holland en Noord-Holland (resp. 2.9. 2.2 
en 1.7 milloen). Bijna 70 procent van de bodem bestaat uit 
zandgrond. 

Bepaalde concentraties van chemische industrie, zoals men 
deze bijvoorbeeld in de provincies Zuid- en Noord-Holland 
aantreft en ook in Limburg, Groningen en Zeeland vindt men 
niet in Brabant. Geografisch gezien ligt deze industrietak 
nogal verspreid, maar goede spoor- en wegverbindingen 
maken. dat aanvoer van grondstoffen en afvoer van eind- 
produkten vlot kunnen geschieden. .,Rijnmondproblemen" 
kent men in Brabant nauwelijks of het moet zijn. dat men in 
enkele industriecentra met het personeelsprobleem zit. In 
deze gevallen worden werknemers veelal uit het aangren- 
zende Kempenland met autobussen opgehaald. 

Bij bestudering van de verschillende bedrijven valt het op. 
dat ar slacht* ankals oa hetzelfde terrein werkzaam zijn, 

zodat het weinig zin heeft een onderverdeling naar branche 
te maken. 

Zoals we bij een aantal van de reeds behandelde provincies 
deden, zullen we aak hier een denkbeeldige tournee maken, 
waarbij we de provincie in drie stukken verdelen nl. het 
westelijk deel tot aan de lijn Geertruidenberg-Breda, een 
middendeel 'ten oosten hiervan en lopend tot aan de lijn 
Den Bosch-Eindhoven, terwijl het derde of oostelijke deel 
gevormd wordt door de plaatsen aan de oost- en zuidzude 
van laatstgenoemde lijn. 

Het aantal bedrijven beweegt zich rond de vijftig. waarin 
tussen de 7.000 en 7.500 man werk vinden. 

We beginnen onze trip in het westen en de eerste plaats met 
chemische industrie die zich aandient is Bergen op Zoom. 

Polyvinyl Chemie Holland. Overzichtsfoto van het bedrijf In 
Waalwijk. 



Wagondeaux. Acetyleen dissousgasfabriek gelegen tussen 
Wark en Provinciale weg Breda-Zevenbergschen Hoek. 

De laatste en tevens de jongste vestiging in Bergen op Zoom 
is die van de Kunstharsfabriek Synthese N.V. De wieg van 
Synthese stond niet in Bergen op Zoom maar in Sassenheim. 

I 
Eind 1947 werd met de produktie van lakharsen op een 
terrein van Sikkens Lakfabrieken begonnen. In 1953 ver- 
huisde men naar een modern complex in Katwijk maar na 
10 jaar stond wel vast, dat met het oog op de te verwachten 
ontwikkelingen. het terrein aldaar spoedig te klein zou blijken 
te zijn. Maar laten we daar nog niet op vooruitlopen. In het 
begin werden alleen lakharsen in de betekenis van bind- 
middelen voor de verf- en drukinktindustrie vervaardigd. Deze 
bindmiddelen op kunstharsbasis beleefden na de oorlog een 

Deze plaats. die naar onze mening industridel gesproken snelle opmanperiode. Synthese zocht daarom kontakt met 

een interessante tijd tegemoet gaat, telt vier chemische een der grootste kunstharsfabrieken ter wereld, Reichhold 

dernemingen. Het Schelde-Rijnkanaal, dat men aan het aan. Chemica1 Industries Inc. (R.C.I.) waarmee begin 1949 een 

leggen is, komt immers vlak langs Bergen op zoom te lopen licentie-overeenkomst werd gesloten. Na negen jaar werd 

en de plannen voor een haven en industriegebied C IJ deze deze samenwerking beëindigd. Inmiddels waren de polyester- 

stad liggen klaar. Laten we echter niet op de historie voor- harsen hun triomftocht begonnen en Synthese sloot in dit 

uJtIopen; dikwijls gaat het toch weer anders dan men op een verband een Overeenkomst met de Scott Bader&Co. 
bepaald moment verwacht. In alfabetische volgorde komt de (1Sl) .  Een belangr0ke stap in de geschiedenis van Synthese 

N.V. Centrale Potasch-Raffinaderij het eerst aan de beurt, Was het toetreden tot het Kon. Zout Ketjen-concern in 1962. 

Djt..bedfiJf verfaardigt chemische produkten, welke afkomstig Twee jaar later werd de beslissing genomen Om het Pro- 

=U,, de der ~ ~ d ~ ~ l ~ ~ d ~ ~  suikerindustrie, ~1~ duktiebedruf. de kantoren service- en bedrijfslaboratoria naar 
zodanig is zU,de enige producent in Nederland van kalium- Bergen OP Zoom te verplaatsen. waardoor - en dit geldt 
carbonaat. -chloride en -sulfaat. Met behulp van co2 dat bij ook Voor de in KatwIJk achterblijvende researchlaboratoria - 
d?;veygisting van melasse vrijkomt wordt tevens natriumbi- betere expansiemogelijkheden zouden worden verkregen. In 
çarbonaat gefabriceerd. Op deze wijze worden de kunstmest- 1967 werd reeds een aanvang gemaakt met de Produktie 
s:o@en,, die de groei van suikerbieten helpen bevorderen, maar pas dit voorjaar vond de officigle opening van het 
uitiindelijk omgezet in een aantal belangryke industrieche- nieuwe fabriekscomplex plaats. Van de totale bezetting van 
micali8n. Het bedrijf werd in 1914 opgericht en heeft thans 260 man werken er een 200 in Bergen OP Het Pro- 
eeyi.SO man in dienst. Nauw met de C.P.R. verbonden is de duktieprogramma bleef in grote lijn ongewijzigd al neemt het 
N.V. Zuld-Nederlandsche Spiritus Fabriek, die in 1899 door aantal soorten en typen harsen voor lak, verf en drukinkt nog 
de gezamenlijke Nederlandse suikerindustrie te Bergen op steeds 

O.C.I.O. (Organisch Chemische Industrie Ossendrecht) een 

Wagemakers Lakiabrieken te Breda. 



-' 

,.. van N.V. Sluys. Essences en aroma's voor de levensmiddelen- 
industrie en reukstoffen voor de parfums worden door dit van 
huis uit Belgisch bedrgf vervaardigd. 

Veyolgens begeven we ons naar Wernhout gelegen aan de 
weg Breda-Antwerpen vlak voor de grens. In 1952 werd daar 

. . de N.V. GibBma als dochteronderneming van Gietart-Hengelo 
: ppgericht. Geproduceerd worden chemische produkten voor 

. . 
walswerken, staal-. Uzer- en kopergieterijen. 

.' B r ~ d a  is een belangruk centrum van chemische industrie in . , '.' . West-Brabant. De Algemene KunstrrJde Unie N.V. (A.K.U.) 
~, . -heeft twee fabrieken in deze zuideluke provincie: BBn in 
1 .8reda en BBn in Steenbergen. De fabriek in Breda werd in . , ~. . 

' ' 1919 als N.V. Hollandsche KunstziJde Industrie (H.K.I.) opge- 
. .richt en begon in 1921 met de produktle. Aanvankeluk was de 

, 
- . H:K.i. concurrent van de A.K.U.: vanaf 1928 toen de Arn- 

hemse onderneming een meerderheidsbelang in H.K.I. ver- 
kreeg, groelde men steeds meer naar elkaar toe. In 1955 

, ' 
werd de H.K.I. volledig door A.K.U. overgenomen. Vermei- 
aenswaard is. dat de H.K.I. als eerste or, het vasteland van -. ~- ~~ ~ ~. 
Europa het centrifdgespinsysteem gebruikte in tegenstelling 
tot de A.K.U. die de destijds meer gebruikelijke spoelmethode 
volode. Intussen hebben beide svstemen allang plaats ge- ~ ~~ "~~~ ~~~~ ~ 

maakt voor de continu spinmethodé. Het produktieprogramma 
omvatte eerst bijna uitsluitend rayontextielgarens voor de 
kousenindustrie.~oen dit terrein na de tweede wereldoorlog 
door synthetische vezels werd ingenomen begon men in 
Breda met de produktie van bandengarens voor autobanden 
((952). Inmiddels was in Steenbergen een twijnerij en 
coneru gevestigd (1948) en daar werd ook begonnen met 
de produktie van bandenkoord en bandenweefsel. Een 
belangruke ontwikkeling vond in Breda plaats toen de 
eerste cellofaangietmachine in 1957 in gebruik genomen 
werd. begin l961 gevolgd door een tweede. In 1966 wordt 
de rayonproduktie geheel gestaakt. daarvoor nu in de plaats 
komen de poiyestervezels. Ook elastische garens worden 
sedertdien in Breda vervaardigd. De meest recente uit- 
breiding vond in 1967 plaats: in dat jaar werd begonnen met 
de produktie van nylon4 folien. 

De in 1880 opgerichte Zeep- en Parfumeriefabriek Wed. N. 
Cordonnier is voor zover wij weten de enige fabrikant van 
reukkaartjes. vroeger een bg huisvrouwen geliefd reclame- 
artikel dat in de linnenkast tussen het goed werd gelegd. 
Scheer- en toiletzeep. vloeibare en vlekkenzeep. dat zun de 

Harsfabricage in de nieuwe fabriek van Kunstharsfabriek 
Synthese te Bergen op Zoom. 

voornaamste produkten van Cordonnier: van reukkaartjes 
met reclame opdruk kan men niet bestaan. 

De Internationale Kunststoffen Industrie N.V., misschien als 
I.K.I. beter bekend, kwam in 1962 in het bezit van de Zwit- 
serse onderneming~Alusuisse. Het jaar daarop werd een 
begin gemaakt met de overbrenging van dit bedrijf van Voor- 
schoten naar Breda. Deze verhuizing werd vorig jaar vol- 
tooid. De I.K.I. begon in 1933 als kunsthoorn prÖducent. Na 
1945 nam de bewerking van kunststoffen een grote vlucht 
en hierin had de I.K.I. Nimschoots haar deel. Thans zun er 
twee duideluke Ignen in het produktieprogramma te onder- 
kennen nl. de kunststofschuimen en de kunststoffoliën. 

Loda N.V. werd in 1932 opgericht en heeft zich van meet af 
aan bezig gehouden met de vervaardiging van huishoudpro- 
dukten, zoals bleekwater. huishoudammonia. reinigings- 
middelen en schuurpoeder. Loda was na de oorlog BBn van 
de eerste die synthetische wasmiddelen in verdunde vorm als 
wasmiddel op de markt bracht. Merkwaardig genoeg heeft het 
etteluke jaren geduurd voordat deze lodaline in een handige 
weaweri, flacon in de juiste concentratie voor het publiek 
beschikbaar kwam. ~ e g f n  1963 werd het bedruf overgenomen 
door N.V. Koninkluke Zwanenberg-Organon. 

We zijn in het zuiden des lands waar sinds onheugeluke 
tijden een kaarsenindustrie versnipperd is over een groot 
aantal kleine bedrijfjes. In Breda treffen we een tweetal voor- 
beelden hiervan. nl. Fa. Loomans-Donkers (1855) en de Fa. 
P. C. van Riel (1932). 

De Polymeerfabrieken Breda N.V. interesseren ons meer. In 
1964 werd oo het industrieterrein ,,de Krogten" door Foster 
Grant Chem8e. een dochterondernemmg van het gelijknamige 
Amerkaanse concern. een begin gemaakt met de polymeri- 
satie van styreen-monomeer. Sedert maart 1966 is de onder- 
neming werkzaam onder de naam Polymeerfabrieken Breda. 
De naamswuziging was een gevolg van de deelname voor 
50% door Farbwerke Hoechst A.G. Binnenkort zal de pro- 
duktie van styreen-copolymeren ter hand worden genomen 
en ook andere fabrieksuitbreidingen verkeren in een verge- 
vorderd stadium van voorbereiding. 

De Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken bezat tot voor 



enkele jaren in Breda een lucifersfabriek. De produktie is zuur en stikstof worden thans door de Brabantse dochter van 
momenteel in Eindhoven geconcentreerd, zodat we alleen uit AGA qeleverd. 
historische overwegingen de naam hier memoreren. 
De enige grote verffabriek in de provincie Noord-Brabant die 
wij kennen is Wagemakers Lakfabrieken N.V. en deze is ge- 
vestigd in Breda. Ook dit bedruf is al oud; het vierde in 
1948 z j n  honderdjarig bestaan en de verleiding is groot om 
uit het in dat jaar uitgegeven gedenkschrift een en ander 
over te nemen. De grondslag van de huidige verffabriek werd 
gelegd toen de timmerman-bouwondernemer Joannes Wage- 
makers in 1848 besloot de zaak in verfwaren aan z jn  be- 
staand bedrijf toe te voegen. In 1874 werd de zaak. die in- 
middels behoorlok gegroeid was, verplaatst naar het huidige 
perceel, gelegen op het grondgebied der gemeente Tete- 
ringen. In 1903 werd de firma omgezet in een N V  en sinds- 
dien ging het bergopwaarts. Ondanks tegenslagen, zoals een 
grote brand in september 1938 en de oorlogsjaren '40-'45 
gelukte het regeimatig uitbreidingen tot stand te brengen. 
Wagemakers kan thans gerekend worden onder de moderne 
verffabriel<en. die z~ch  grote inspanningen getroosten om ge- 
lijke tred te kunnen houden met de wetenschappeljke en 
technische vooruitgang in deze tak van industrie. In dit 

Van Terheyden gaat onze tocht nu over Made naar Geer- 
truidenberg. Hier is de fabriek van de N.V. Transicoi ge- 
vestigd. Sedert de oprichting in 1922 vervaardigt met harsljm 
voor de papierindustrie. De reorganisatie volgend op de 
overname in 1965 van een bedrjf in Apeldoorn had tot ge- 
volg, dat de gehele harsljmproduktie nu naar deze laatste 
plaats in overgebracht. Het samengaan in 1960 met Heyden 
Newport Chemica! Corporation te New York. welk bedrijf 
haar naam intussen gewbzigd heeft in Tenneco Chemicais 
Inc., heeft een uitbreiding van het praduktieprogramma van 
Transicol tot gevolg gehad. Diverse peroxyden voor de pro- 
duktie van synthetische rubber werden aan het programma 
toegevoegd. Dit gedeelte van het fabricageprogramma. als- 
mede de produktie van harsderwaten voor de textiel-, rubber-, 
papier- en verfindustrie heeft door de overbrenging van de 
harslomproduktie naar Apeldoorn, meer expansiemogelijk- 
heden gekregen. 

De Nederlandse Castoroiiefabriek Necot N V .  begon in 1935 
met de vervaardiging van ricinusolie uit ricinusbonen. Omdat 

licht moet men ook de vorig jaar aangekondigde samen- De organisch-chemische fabriek. onderdeel van hetorganon- 
werking met de Britse Ault 8 Wiborg Ltd. op het gebied compiex te Oss. 
van drukinkt en bliklakken zien. Hiertoe werd de Ault 8 
Wiborc~ Waaemakers N V  ooaericht. 

Langs de Haagse Beemden. eén van de bedreigde ganzen- 
overwinteringsgebieden ten noorden van Breda. gaan we naar 
Zevenbergen. Hier is gevestigd de N.V. Nederiandsche 
Oieine- en Stearinefabriek ,,Zevenbergen". die zich bezig 
houdt met het splitsen van oliën en vetten in vetzuren en 
glycerine. Een moderne destillatie-unit fabriceert gedestil- 
leerde vetzuren, die daarna dan weer veresterd kunnen 
worden. 

Aan de Mark onder Terheyden vinden we de N.V. Magon- 
deaux. Sedert 1923 wordt in dit bedrof acetyleen-dissous ge- 
maakt. Dertien jaar geleden werd de onderneming overge- 
nomen door de N.V. Ned. Gasaccumulator Mo. AGA te Am- 
sterdam dochter van het Zweedse AGA-concern. Zodoende 
kon Magondeaux ook zuurstof afkomstig van het moederbe- 
dr(jf in haar leveringsprogramma opnemen. In Terheyden be- 
schikt men over een opslagtank voor vloeibare zuurstof, die 
na vergassing in cylinders geperst wordt. Ook argon, kool- 

de ontwikkelingslanden er steeds meer zelf toe overgingen 
de primaire verwerking van hun natuurprodukten zelf ter hand 
te nemen, werd de winning van ricinusolie in Europa eco- 
nomisch minder aantrekkelijk, zodat fabrieken als de Necof 
naar andere mogelijkheden gingen omzien. Eerst begon men 
te zoeken op het terrein van derivaten van ricinusolie: gede- 
hydrateerde ricinusolie of wel ricineenolie was daarvan een 
voorbeeld; een volgende stap lag op het terrein van bind- 
middelen voor gietkernen en langzamerhand drong men 
steeds verder door op het terrein van de macromoleculen: 
cyclopentadieen-copolymeren als verfbindmiddelen. 

Dongen is een centrum van leder- en schoenfabrieken. Van- 
zelfsprekend vinden we hier ook toeleveringsindustrie; als 
zodanig zijn de N.V. Chemische Fabriek Ceilin en de Che- 
mische Fabriek C.A. Verbunt N.V. te beschouwen, omdat zij 
naast lederhulpmiddelen ook dressings voor de schoenin- 
dustrie leveren. De N.V. Lomfabriek C. Trommelen (1930) 
maakt vleeslom, dat is lijm verkregen van huid en het is 



thans de enige in ons land die zich met deze fabricage bezig 
houdt. In Dongen is voorts nog gevestigd de Looistoffen- en 
Handel Mij. ,,Tanin" N.V.. het enige bedrijf in ons land dat 
looiextracten vervaardigde. Tegenwoordig worden de ex- 
tracten hoofdzakelijk in de landen overzee gefabriceerd. zo- 
dat de meeste Europese bedrijven, zoals Tanin confectioneurs 
zijn geworden. 

In RUen is Curver N.V. gevestigd. Dit bedrgf werd in 1949 te 
Tilburg opgericht en vervaardigde toen uitsluitend glazen 
buisverpakking. In 1952 verhuisde men naar Rijen en twee 
iaar later betrad Curver het terrein van de kunststafver- 

De Nederlandse Staatsmijnen hebben sinds enkele 
laren een 40% belang in Curver. Naast het bedrijf in Rijen, 
haar ca. 500mensen werkzaam zijn, is in Brunssum een 
nieuwe fabriek gebouwd. Begin 1967 is men ook daar met de 
produktie begonnen en in 1970 hoopt men in deze Limburgse 
nederzetting tegen de 700 medewerkers in dienst te hebben. 

1 Vervolgens gaan we naar Waalwijk. in 1962 startte hier 
Polyvinyl Chemie Holland N.V. met de produktie van polymere 
emulsies op acrylaat-, vinylacetaat- en styreenbasis. Deze 
emulsies vinden zeer uitgebreid toepassing o.a. in vloerwas. 
in lederverf, als textielhulpmiddel en ook als lom. Later 
werden polymeren in bead vorm aan het fabricageprogramma 
toegevoegd. Een zustermaatschappij Stahl Chemica1 In- 
dustries specialiseert zich in iederfinishprodukten. Beide be- 
drijven, overigens naast elkaar in Waalwok gevestigd, be- 
horen tot de Amerikaanse holding Beatrice Foods of Chicago. 
in Europa zun verder ook in Spanje en Engeland fabrieken 
door Beatrice Foods opgericht; deze werken onder Neder- 
landse supervisie. 

We ziin in Waalwijk noa niet klaar: een viertal klanties zullen . - 
we aljabetisch de revue laten passeren. Vincent ~o f fmans 8 
Zonen Chemische Fabrieken is de eerste en tevens de oudste. 

j Deze firma werd in 1870 o~uericht. In de beaintiid had men 
I 

. - - - 
enorm succes met vleeslijm, waarvoor men een fabriek met 
een capaciteit van 50 ton per jaar had. Later werd ook gela- 
tine vervaardigd en in het begin van deze eeuw kwam er een 
reeks van lederapprêteermiddelen en dressings biJ. De vlees- 
Igmproduktie werd na de laatste oorlog niet meer hervat. De 
schoennijverheid en lijmfabrieken zijn bijna synoniem. In ieder 
geval constateren we hier een duidelijk geval van symbiose. 
Zie maar: de firma I. Kemperman (1926) maakt lijmen, Roon- 
chemie (1937) en de N.V. Industriële MU. Simson (1955) 
doen dat ook. De Maatschappij Dr. van Roon 8 Co. Chem. ~ Fabriek en Laboratorium NV. heeft behalve een uitgebreid 

l assortiment lijmen en kitten nog wat meer op haar programma ~ staan: schoenafwerkingsartikelen, voorgevulcaniseerde latex 
en latex compounds. 

! Ten zuiden van Waalwok ligt het natuurmonument de Loon- 
sche en Drunensche Duinen en als U behoefte hebt aan een 
ruststop, kan die gemakkelijk ingelast worden. We zullen in 

l 
Tilburg wei op U wachten. Het is trouwens goed toeven in de i omgeving van Tilburg. niet alleen dat de stad centraal in de 
provincie ligt, maar de bewoners zijn bijzonder bevoorrecht 
door de mooie omstreken. Het doet er weinig toe of U noord, 
zuid, oost of west koerst. binnen een straal van 15 a 20 km. 
kan men recreëren in de goede zin, zoveel men wil. Bent U 
uitgerust, dan gaan we met frisse moed op stap. N.V. Franken- 
Donders' United Aniline Works werd in 1879 te Tilburg op- 
gericht als loonververij. Vanaf 1924, na omzetting in een N.V.. 
hield men zich hoofdzakelijk bezig met de handel in verf- 
stoffen en chemicaliën, terwijl enkele jaren voor de tweede 
wereldoorlog een bescheiden begin werd gemaakt met het 
zelf fabriceren van aniline-kleurstoffen en tussenprodukten. 
In 1948 werd een nieuwe fabriek aan het Wilhelminakanaal 
in gebruik genomen. De jongste ontwikkeling van het bedrijf 
gaat vooral in de richting van halffabrikaten en speciale 

1 dispersie-kleurstoffen. 

Kort geleden kwam een tot nu toe voor het zuiden onbe- 
kende chemische branche zich in Tilburg vestigen. Juist. U 
heeft het al begrepen I.F.F. hebben we hierbij op het oog. 
International Flavors 8 Fragrances Nederland N.V. luidt de 
volledige naam en de leiding van dit bedrijf nam in 1964 de 
beslissing in Tilburg een nieuw produktiebedrijf te bouwen, 
en de bestaande produktie in Hilversum t.z.t. daar naar toe 
over te brengen. In de loop van het vorig jaar werd het com- 
plex Tilburg van I.F.F. geleidelijk in gebruik genomen. 

Voorts zijn hier in de Willem Il-stad nog gevestigd de N.V. 
Andon (1945) voor bitumineus dakbedekkingsmateriaal, de 
kleine kaarsenfabriek van M. C. N. Bressers (1822) en een 
betrekkelijk nieuw bedrijf, dat zich bezig houdt met het ver- 
vaardigen van jachtmunitie: de Nederlandse Industrie voor 
Kunststoffen Ammunitie N.I.K.A., opgericht in 1950. 

Toen we in Breda met Wagemakers eindigden. stelden we dat 
dit de enige verffabrikant in dit gewest was. Strikt genomen 
is deze bewering niet geheel luist geweest. Een Haause on- . - 
derneming heefi een aantal jaren geleden in  egh hel haar 
fabriek gevestigd, die komen we straks nog wel tegen, maar 
ook in 's-~ertouenbosch: als ons voluende doel komen we 
een klein bedrij; tegen nl. de N.V. ~iGburgs-Brabantse Olle- 
8 Verfindustrie. Maar laten we de alfabetische volgorde niet 
verstoren en eerst beginnen met Bourne ~ h e m i s c h e ~ ~ e d r ~ v e n  
N.V. In 1950 werd dit bedrijf, dat zich uitsluitend bezig houdt 
met de fabricage van loodmenie, opgericht door Rouppe van 
der Voort's Industrie en Metaalmij. Bourne is de enige lood- 
meniefabrikant in ons land. Tweederde van de produktie 
wordt in het binnenland afgezet. Door de overneming van 
Rouppe van der Voort verkreeg Internatio een 50%-belang 
in de loodmeniefabriek te 's-Hertogenbosch. 

Na Bourne volgt Ebro-Van Boxtel N.V. een fabriek van ma- 
terialen voor het afwerken van muren en plafonds en verder 
nog van muurverf. De firma F. H. I. van den Eerenbeemt 
(1813) is weer zo'n bedrijfje van kerkkaarsen. 

in 's-Hertogenbosch is verder gevestigd het bedrijf van Dr. 
Lamers en Dr. Indemans N.V. in 1896 opgericht en van ori- 
gine groothandel in farmaceutische produkten en chemicaliën 
heeft men zich in latere jaren ook toegelegd op de vervaar- 
diaina van Röntaencontrastmiddelen, van chemicaliën van 
hige-zuiverheid ;oor analyses en van ethylchloride voor 
locaal anaesthesie. Sedert 1964 maakt de onderneming deel 
uit van de Internatio-groep. Als gevolg van interne verschui- 
vingen binnen de Internatio groep zijn verschillende bedrijven 
onder de vleugels van Lamers en Indemans gebracht. Voor- 
beelden hiervan zijn Chemifa met produktie van Röntgen- 
contrastmiddelen, Medica. fabricage van verbandstoffen en 
Reese 8 Beintema. galenische preparaten. 

Hiermede hebben we het voor wat Den Bosch betreft alweer 
gehad. Volgende aanlegplaats is Boxtel. Hier zetelt N.V. Or- 
gechemia. Deze dochteronderneming van de Koninklijke 
Zwanenberg-Organon begon haar activiteiten onder de naam 
Insecto kort na de tweede wereldoorlog. Organon maakte 
toen in licentie van de Zwitserse firma Geigy het DDT, dat 
door Insecto in de vorm van preparaten in de handel werd 
gebracht. Sedertdien heeft het gebruik van bestrijdings- 
middelen voor land-. tuin- en bosbouw een enorme ontwik- 
keling doorgemaakt. De N.V. Insecto, waarvan de naam in 
1960 gewijzigd werd in Orgachemia, heeft hierin mede een 
belangrijke rol gespeeld. Het bedrijf behoort thans tot de 
grootste fabrieken in ons land op dit gebied. Toen de 
s~uitbus oo de Nederlandse markt verscheen. werd bii 
Orgachemia al spoedig een afvulstation voor deze direct- 
voor-het-gebruik-gereed-verpakking ingericht. In enkele laren 
groeide deze afdeling van 0rgächLmia uit tot BBn van 
de grootste in ons land. Toen eind 1965 de Aerosol Mij. 
..Holland" door de Zwanenberg-Organon groep werd over- 
genomen, kreeg men de gelegenheid de spuitbusproduktie 



Zinc-Organon bouwde in Budel fabrieken voor de vervaar- 
diging van fluowaterstof en voor fluorchloorkoolstoffen. 
Hier opslagtanks voor de verschillende eindprodukten. 

geheel in Barneveld te concentreren en daardoor ruimte 
in Boxtel vrij te maken voor uitbreiding van de bestru- 
dingsmiddeien-produktie. EBn en ander kreeg in 1967 z'n 
beslag. Het fabricageprogramma van Orgachemia vermeldt 
nog een serie ~rodukten, nl. ontsterkinasmiddelen voor de 
tedielindustrie én beitsmiddelen voor de lederindustrie. Dit 
zijn produkten op enzymbasis. 

In Boxtel is verder nog een dochteronderneming van een 
bekende moeder gevestigd: de Aesculaap N.V. behorend tot 
Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Dit bedrUf opgericht in 
1926 specialiseert zich in veterinaire geneesmiddelen. 

Van Boxtel gaan we in zuidelijke richting zoveel mogeliik de 
Beerse volgén tot we in ~ a p e i  komen. Met de auto kan men 
niet langs deze Brabantse beek rijden. maar wU adviseren U. 
zet dat rijtuig af en toe eens aan de kant en zoek dan de 
Beerse weer op, U zult er geen spilt van hebben als U 
tenminste gevoelig bent voor natuurschoon. 

Van Hapert gaan we even naar Bladel. niet om de schoen- 
industrie aldaar. maar om Therapeuticon. Deze naam zegt U 
waarschunlijk weinig, maar ais we nu vertellen dat hier de 
produkten van Nattermann uit Keulen in licentie worden ver- 
vaardigd, dan zegt U: oh ja. die hoestdrank van de T.V.- 
reclame. In een wat vormgeving betreft buzonder mooi be- 

' drijfspand worden populair-farmaceutische produkten ge- 
maakt, d ~ e  echter voor het grootste deel alleen op recept 
verkrugbaar zijn. Therapeuticon werd in 1952 opgericht. 

Terugrijdend langs dezelfde weg richting Eindhoven komen 
we door een soort ,,Gooin van Eindhoven: moderne villa's 
en bungalows wisselen elkaar af. Verder maar weer: in 
Dommelen, U weet wel van Dommels bier. nog een kaarsen- 
fabriekje van de firma Rombauts vlh W. I. van Lieshout 
(1885) en van Valkenswaard herinneren we ons de viees- 
lilinfabriek van de Firma Maas. in 1963 door N.V. Inverpak 
overgenomen. Vier jaar iater werd het bedruf overgebracht 
naar Rotterdam. De produktie van deze dierlijke lijmsoort 
heeft meer dan 1W jaar in Valkenswaard aan een klein 
aantal mensen werk en een boterham gegeven. 

De lichtstad komt nu aan de beurt en van het eerste bedrilf 
kent U waarschiJniUk de Acosy toiletzeep wel. Dit produkt 
wordt vervaardigd door The American Cosmetic Syndicate 

N.V.. die in 1945 werd opgericht. vandaar die Amerikaanse 
naam. Crhmes en parfums staan verder nog op het fabricage- 
Droaramma. 
~ . f  W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek heeft ook in 
Eindhoven luchtscheidingsapparatuur staan. Bovendien heeft 
men een dissousgas afvulstation. 

De N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven bewegen 
zich ook op chemisch industriëei terrein. Het bekende voor- 
beeld daarvan is Philips-Duphar N.V.. maar dit bedrijf ligt 
niet in Noord-Brabant. Minder bekend is echter de chemische 
fabriek in Maarheeze. peze fabriek is een logisch gevolg 
van het zich steeds uitbreidende elektro-technische concern 
van Philips. Immers bil de toenemende behoefte aan be- 
paalde grond- en hulpstoffen en de daaraan te stellen kwa- 
liteitseisen, komt automatisch het tudstip, dat de overweging 
deze produkten zelf te gaan maken, wordt omgezet in een 
beslissing tot eigen fabricage. Dit laatste vond voor een 
aantal produkten reeds lange tijd plaats in de fabrieken te 
Eindhoven. Wo denken hierbij aan de produktie van kunst- 
harspoeders op basis van fenol en kresol (o.a. voor radio- 
kasten), aan verf, aan gassen. zoals zuurstof. stikstof en 
argon. en nog vele andere produkten. De miniaturisatie in de 
elektronische industrie enerzgds en de sterke groei in de 
produktie van meet- en regelapparatuur. alsmede elektro- 
nische machines hebben de vraag naar noa hooawaardiaer 
materialen doen toenemen. Het ligt voor de  hand; dat d&e 
ontwikkeling zich bij het Philips concern sterk heeft gema- 
nifesteerd en daarmee de vraag naar persmassa's opbasis 
van diallylftalaat. alkyd- en epoxyharsen. Samen met Allied 
Chemical en Staatsmijnen werd daartoe een produktiebedrijf 
op het terrein van Synres te Hoek van Holland gerealiseerd. 
Hoewel Maarheeze een kleine 20 km zuideluk van Eindhoven 
ligt, nemen we de gelegenheid te baat dit bedrijf nu maar 
meteen onder de loea te nemen. Zoals de fabricage van 
speciale persmassa's in een apart bedrijf werd ondergebracht, 
zo heeft men ook de produktie van lichtgevende poeders 
voor buislampen, voor televisieschermen. alsmede de ver- 
vaardiging van de metalen wolfraam en molybdeen sedert 
1956 in een aparte fabriek te Maarheeze ondergebracht. 
Sindsdien heet dit bedriif ..de chemische fabriek" en zoals - .. 
verwacht kon worden. heeft Maarheeze een gezonde groei 
doorgemaakt. Naast de reeds genoemde worden nog allerlei 
andere anorganisch-chemischeverbindingen vervaardigd o.a. 
aardalkalicarbonaten. Op dezelfde wijze als deze fabricage 
werd geconcentreerd. werd de vervaardiging van gassen ge- 
concentreerd aan het Beatrixkanaal in Elndhoven. Een be- 
langrijke reden hiervoor was, dat men ook in Brabant en 
Limburg op aardgas overschakelde en voor de verbranding 
hiervan is aanzienlijk meer zuurstof nodig dan voor het tot 
dan gebruikte cokesovengas. Een grote uitbreiding was in 
het oude luchtsplitsingsbedrijf niet mogeluk. De nleuwe 
fabriek werd in 19137 in gebruik genomen en van hiepit 
worden alle Philips-bedrijven In de Benelux van stikstof, 
zuurstof en edelgassen voorzien. 

Eindhoven heeft noa een toiletzee~fabriek. Het is de N.V. 
Zeep- en ~adumeriefsbrieken vlh C. I. E. Redelb. fabrikante 
van toilet- en scheerzeep. en cosmetica. Gevestigd in 1847 
is het de oudste thans nog bestaande chemische industrie in 
deze provincie. juist &n jaar eerder opgericht dan Wage- 
makers in Breda. 

De N.V. Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken werd in 
1920 in Eindhoven gevestigd als dochter van de Svenska 
Tandsticks A.B. ~ e $ n  1966 werd eerst het nevenbedruf in 
Breda naar Eindhoven overgebracht en tegen het elnde van 



het vorig jaar werd ook de Nationale Lucifersfabriek te Weert 
gesloten en de produktie van dit bedrijf naar Eindhoven 
overgebracht. waarmee de gehele Nederlandse produktie In 
de lichtstad is geconcentreerd. 

Na Eindhoven zoeken we het wat hoger op. Eerst naar Son 
waar de hoge schoorsteen van de N.V. Chemische Bedrijven 
van de N.C.B. ons tot baken dient. Dit bedrijf werd in 1934 
onder de naam Brabantsche Destructor opgericht. Sinds de 
oprichting fabriceert men dierluke eiwitten en vetten; per 
week wordt op het ogenblik ongeveer 1.500 ton grondstof 
verwerkt tot verschillende produkten voor de mengvoeder- 
industrie. Een onderdeel hiervan zijn de 400 ton kippeveren. 
die wekeluks volgens een eigen proc6d6 worden omgezet in 
gehydroliseerd verenmeel. Dit meel heeít een hoge voedings- 
waarde vanwege de zwavelhoudende aminozuren. In 196û 
werd deze verenmeelfabriek gebouwd en een belangruk deel 
van de produktie wordt geexporteerd. 

Nog hoger op nu naar Schijndei. Hier bevindt zich de op &n 
na grootste kaamenfabriek in ons land: N.V. Gebr. Bolsius 
Kaarsenfabriek gevestigd in 1870. dus bijna 1W jaar oud. 
Behalve kaarsen, kaarsenpit. theelichten en wierook ver- 
vaardigt men ook gebleekte en geraffineerde bijenwas. 125 
man worden daar in Schijndel door de chemische industrie 
van werk voorzien. De volgendoplaats die we aandoen is 
Oss. 

De N.V. Organon werd in 1923 op initiatief van de heer Saai 
van Zwanenberg, directeur van de toenmalige N.V. Zwa- 
nenberg's Exportslachteruen en Fabrieken te Oss opgericht. 
De oorspronkeluke opzet was een afzetgebied te vinden voor 
de organen van slachtdieren, die geen of weinig voedings- 
waarde hadden. in het begin van de twintiger jaren hoorde 
de heer van Zwanenberg dat in Amerika ook de niet voor 
consumptie bestemde klieren van slachtdieren gebruikt 
werden en wel voor het bereiden van tabletten die in apo- 
theken verkocht werden en hu vroeg zich af of iets dergelijks 
ook hier niet mogeluk zou zijn. Mede-oprichter van de 
nieuwe onderneming was o.a. prof. dr. E. Laqueur, hoog- 
leraar in de farmacologie aan de Gem. Universiteit te Amster- 

dam. In zUn laboratorium werden de eerste bereidingswijzen 
voor de fabriekspreparaten uitgewerkt. Geleidelijk en naar- 
mate het bedrijf in Oss groeide en eigen wetenschappeluke 
medewerkers aantrok. konden deze werkzaamheden hier 
worden overgenomen. Het zwaartepunt lag op het onderzoek 
van hormonen. stoffen die bereid worden door de zogenaam- 
de klieren met inwendige secretie. De belangrijkste daarvan 
was in de beginperiode insuline, waarvan Organon de eerste 
fabrikant op het vaste land van Europa werd (1925). Het werk- 
gebied van Organon bleef niet beperkt tot dat der hormonen. 
Steeds meer werd ook aandacht besteedaan andere groepen 
van werkzame stoffen. zoals bijv. de vitaminen (synthese van 
vitamine A in 1947. de ontdekking van het cyaancomplex in 
vitamine Bis in 1951). Een ander belangruk facet is dat men 
langzamerhand van de dierluke grondstoffen overging tot 
volledige synthese van hormonen en andere werkzame 
stoffen. Het fabriekscomplex te Oss onderging in de loop 
der jaren een geweldige uitbreiding. Deze groei bracht ook 
wgzigingen in de organisatievorm. Opgericht werd de N.V. 
Zwanenberg-Organon. die het beheer voert over de beide 
dochterondernemingen e n  die in 1953 het predicaat Ko- 
ninkluke verwierf. Ook wijzigde zich het karakter van het 
produktieproces in vele gevallen in de richting van dat van 
een chemische industrie zU het dat men hier met micro- 
grammen. milligrammen en grammen werkt in plaats van met 
kilo's en tonnen. 
Het bedrijf in Oss groeide in 45 jaar tUds uit tot het belang- 
rijkste industriecomplex van Oss met meer dan 2.WO werk- 
nemers. De eerste stap naast het farmaceutisch terrein werd 
kort na de oorlog gezet met de vervaardiging van DDT. Dit 
leidde uiteindeiuk tot de dochter N.V. Orgachemia te Boxtel. 
Verder werden enkele cosmetische produkten aan het fabri- 
cageprogramma toegevoegd. Vanaf 1961 vindt een zeer 
snelle uitbreiding plaats in de vorm van overname van of 
deelneming in bestaande bedrijven. In dat jaar werd Labo- 
ratoria Nobilis N.V. te Boxmeer overgenomen. fabrikant van 

Hormoon-synthese op grote schaal, een in hoge mate ge- 
automatiseerd proces in Organon's chemisc) riek te 



veterinaire preparaten. Het volgend jaar de N.V. Neder- 
landsche Cocainefabriek te Amsterdam. In 1963 volgde Loda 
N.V. te Breda, Echfa N.V. te Enschede. de Glimfabriek te 
Overschie en de Eau de Coloanefabriek J. C. Boldoot N.V. 
te Amsrerdam. In 1964 werden overgenomen de Verenigde 
Pharmaceutische Fabrieken N V  te Apeldoorn. de N V  Vera- 
pharm te Meppel en Clahsen Chem~e N.V. te Enschede. Het 
Jaar daarop werden Aerosol Mij. Holland N.V., N.V. Kortman 
& Schulte, N.V. Meindersma en het concern van Noury & 
Van der Lande overgenomen. Met de Kempensche Zinkmaat- 
schappu werd de Zinc Organon C.V. opgericht voor de fa- 
brlcage van fluorwaterstofzuur en drijfgassen van het chloor- 
fluorkoolstoftype. Met de buitenlandse ondernemingen Ward- 
Blenkinsop (Engeland) en Mlllmaster Onyx Corp. (U.S.A.) 
werden joint-ventures in ons land opgezet. 
In de afaelooen Daar decennia is het besef levend aeworden 
omtrent-de noodzakeljkheid van een samenbJndeling van 
kapitaal. industriiile geest en intellect. van researchfaciliteiten 
en technologische know-how. Er werken unificerende krach- 
ten in de maatschappelijke opbouw. Ook de chemische be- 
drijvigheid staat onder Invloed van dit krachtveld. Het heeft 
het vorig jaar geleid tot het samengaan van KoninkliJke Zout- 
Ketjen N.V. met de N.V. Koninklijke Zwanenberg-Organon. 
De nieuwe maatschappij. die opereert onder de naam Ko- 
ninklijke Zout-Organon N.V. met zetel en hoofdkantoor te 
Arnhem, heeft een omzet van ongeveer 1,6 miljard gulden. 
Een Indrukwekkend aantal van omstreaks 75 produktiebe- 
drijven in Nederland. aangevuld met enige tientallen in het 
buitenland, zijn thans in dit concern verenlgd. 

Oss was de meest noordelijke plaats in dit gewest. waar we 
ambtshalve een bezoek moesten brengen. Voor de laatste 
etappen gaan we dus zuidwaarts. Aan de Zuid-Willemsvaart 
ligt Veghel en deze plaats werd al even genoemd in verband 
met het feit dat een Haagse verfindustrie hier de fabricage 
had gevestigd. Het betreft Verbo Lakfabriek N.V. opgericht 
in 1925 als Nederl. Fabriek van Glasso Verfprodukten. In 
1963 ging zo een belangengemeenschap aan met de Duitse 
Chr. Lechler Lack- und Lackfarbenfabrik uit Stuttgart en deze 
fusie had de boven aangegeven naamswuzlging tot gevolg. 

Interieur ven de chemische fabriek van Phllips te Maa 

In Veghel staat ook nog het fabriekspand van de Fa. Coenen 
& Schoenmakers thans nog alleen ais opslag van kunstmest- 
stoffen in gebruik. Coenen & Schoenmakers begon in 1882 
in Uden met de fabricage van superfosfaat en beschikte 
daartoe ook over een zwavelzuurfabriek. Deze laatste werd 
in 1892 gebouwd en deed ongeveer 18 jaar dienst. Het Bel- 
gische fataal zwavelzuur, afkomstig van de zinkindustrie. 
maakte eigen fabricage in Uden niet meer lonend. In 1920 
verhuisde men naar het tegenwoordige pand in Veghel. terwgl 
de fabriek in Uden werd afgebroken. In 1958 kwam een 
nauwe samenwerking met de Albatros Superfosfaatfabrieken 
en de superfosfaatfabriek van St. Gobain te Sas van Gent 
tot stand op het gebied van de inkoop van grondstoffen en 
de verkoop van eindprodukten. Eind 1961 werd het bedrijf 
door de Albatros overgenomen en de produktie van super- 
fosfaat in Veghel gestaakt. 

Tenslotte bevindt zich in Veghel de Coöperatieve Centrale 
Melkproductenfabriek ,,De Mel je r r  G.A., opgericht In 1928. 
,,De Meijerij" verwerkt een tweetal grondstoffen, nl. onder- 
melk en wei tot een groot aantal hoogwaardige produkten. 
Wat de menseluke consumptie betreft: het waardevolle 
caseine, dat zich in de ondermelk bevindt, wordt verwerkt 
tot het melkeiwit natriumcaseinaat, terwol uit de wei grote 
hoeveelheden melksuiker worden gewonnen. Met betrekking 
tot de veevoedersektor produceert ..De Meoerij" als belang- 
rijkste produkt het kaivermelkpoeder. Dit voeder wordt vol- 
gens de spray-methode bereid. HierbU wordt de ondermelk 
ingedikt. waarna het vet in de vloeistof gehomogeniseerd 
wordt. De verkregen ,.vetdikmelk" wordt tenslotte gespray- 
droogd. 

Verder zuidwaarts, steeds de Zuid-Wiilemsvaart volgend. 
komen we in Helmond terecht. We stoppen niet want straks 
komen we in deze plaats terug. Eerst bezoeken we Geldrop. 
Hier is Koster Keunen (Holland) N.V. gevestigd. De naam 
suggereert dat we met een buitenlands bedrijf te maken 
hebben en dat klopt in zoverre. dat de eigenaar van de 
WasbleekerU en Kaarsenfabrlek B. Koster Keunen te Aalst 
begin van de vijftiger jaren naar de Ver. Staten emigreerde 



I om aldaar zijn in Nederland begonnen bedrijf voort te gaan Polymeerfabrieken Breda. Polystyreenfabriek, gezamen1,Jk 
zetten. In 1959 stichtte hij vanuit de Ver. Staten in Geldrop eigendom van Forster Grant en Farbwerke Hoechst. 
een dochteronderneming. waar dus net als in Sayviile, N.Y. 
wassen geraffineerd, gebleekt en verder behandeld worden. 

De volgende aanlegplaats is Budel en daartoe passeren we 
voor de tweede maal de chemische fabriek van Philips. In de 
gemeente Budel in de uiterste zuid-oosthoek van Noord- 
Brabant op de grens van Limburg en Belgie werd in 1892 de 
N.V. Kempensche ZinkmaatschappiJ gesticht. In deze fabriek 
wordt zink gewonnen uit zinkblende. Deze blende bestaat 
hoofdzakeliik uit zinksulfide, dat eerst ontzwaveld moet 
worden, alvorens het geschikt is voor het reductiedestiilatie- 
proces in de zinkovens. De roosting. waarbij het zinksulfide 
in zinkoxide wordt omgezet en de zwavel in de vorm van 
S02 uitgedreven wordt. vindt in twee etappen plaats : 

de voorroosting en de narooating. De eerste geschiedt in 
door het bedrijf zelf ontwikkelde wervelovens van grote ca- 
paciteit. De naroosting geschiedt op een Dwight-Lloyd sinter- 
band; deze heeft een tweeledige functie: 
a. het uitdrijven van de laatste zwavel en 
b. de blende te sinteren, d.w.z. een korrelstructuur te geven, 

waardoor deze geschikt wordt voor verdere verwerking 
in de zinkovena. 

Zoals hierboven vermeld, komen b0 het roosten zwavel- 
dioxidegassen vrij; deze worden. na gezuiverd te zijn. om- 
gezet In zwavelzuur. Dit gebeurde aanvankeluk (sinds 1926) 
in lodenkamerinstallaties; In 1952 werd voor dit doel een 
contact-fabriek in bedruf gesteld. Uit de Cotrell- (filter) 
stoffen (ontstaan door zuivering van de S02 gassen) wordt 

het cadmiummetaal gewonnen. De fabricage van zwavelzuur 
en cadmium werd ondergebracht in een aparte dochteronder- 
neming. de N.V. Gemengde Metaalertsen. Ten aanzien vap 
de samenwerking van de chemische industrieën in Nederland 
zij opgemerkt, dat in 1966 de N.V. Kempensche Zinkmaat- 
schappij via aandelenruil werd opgenomen in het Koninklijke 
Zout-Ketjen concern. 

Op de terreinen van de Kempenache Zinkmaatschappij 
starite eind 1966 de Zinc-Organon C.V. met de produktie 
van fluornaterstof en fluorchloorkoolstoffen. Dit bedrijf 
ontstond uit een samenwerking van de Kempensche Zink- 
maatschappij. Kon. Zwanenberg-Organon. de Britse Imperia1 
Smelting Corp. en de Banque de Paris et des Pays-Bas. 
HF zal worden bereid uit vloeispaath en een mengsel 
van zwavelzuur en oleum; het is zelf de grondstof voor 
fluorchloorkoolstoffen, die onder de naam F.C.C. in de 
handel gebracht worden. Deze F.C.C.'S worden gebruikt in 
de aerosolindustrie als drijfgas en verder als koelmiddel en 
bij de vervaardiging van polyurethaanschuimen. Anhydriet. 
bijprodukt bij de HF fabricage wordt afgezet in de bouw- 
nijverheid. 

Van Budel terug naar Helmond. gaat het eenvoudigst over 
Weert-Nederweert. maar dan komen we op Limburgs gebied 
en dat willen we (nog) niet. We gaan dus eerst terug naar 
Maarheeze, dan over Leende naar Heeze en vervolgens 



lanas de Strabrechtse Heide naar Someren. Vandaar weer de 
Zuid-~illemsvaart volgend, komen we vanzelf in Helmond. 
De Industrie- en Handelsonderneming Metallo (1924) noemen 
we alleen even omdat dit Ben van de weinige bedrijven in 
ons land is die kunststofcompounds levert. ,,Nedresm Che- 

. mische Industrie (1920) is weer zo'n bedrijf dat zich speciali- 
seerde oo chemisch-technische schoenafwerkinasartikelen 
en de en Theelichtenfabrieken Raymakers c1934) ten- 
slotte vervaardigt alle mogelUke soorten kaarsen, hoewel de 
naam dat niet direct suggereert. 

was, blukbaar te benauwd en afstanden bestaan er tegen- 
woordig toch niet meer. 

In Boxmeer beëindigen we onze Brabantse excursie. In 1937 
werden de Laboratoria Nobiiis N.V. opgericht in deze plaats. 
Op het produktieprogramma staan veterinaire geneesmid- 
delen, vooral entstoffen. Nadat in l9ûl de Kon. Zwanenberg- 
Organon Nobills had overgenomen. werd in 1964 ook Vera- 
pharm in Meppel aan de veterinaire sector van KZO toege- 
voegd. Drie jaar later werden Nobills en Verapharm in 
Boxmeer samengebracht. 

Via Milheeze, waar de Nederlandse Houtskoolbranderuen Op het nippertje ontdekten wu dat Cuuk in Noord-Brabant en 
gevestigd zijn, belanden we In Deurne. Zomer 1966 kreeg niet in Llmburg ligt. Onze Brabantse tocht eindigt dus In dit 
deze plaats chemische industrie op haar grondgebied in de historische stadje aan de Maas waar de kleine Kaarsenfabriek 
vorm van de N.V. Drukinktfabriek Farbianca. Het werd in de Lucol sinds 1905 gevestigd is. Ven hieruit begeven wu ons 
hoofdstad des lands. waar Farbianca sedert 1921 gevestigd op Limburg's gebied voor de laatste trip in deze serie. 
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we gaan Iiier rechttoe rechtaan van noord naar zuid. De 
eente plaats met chemische Industrie. weliswaar klein. is 
Gennep. Zeep, was-, relnlglngs- en onderhoudsmlddelen 
worden gefabriceerd door de Zuld-Nederlandse Industrie- 
en Handelsonderneming ,.Z.H.V." (1928). De volgende stop 
is Venlo. waar we maar weer volgens het alfabet te werk 
gaan. 

Andeno N.V. Is zodoeflde de eerste. De naam is een 
afkorting van Aan den Ooy (= uitewaard) en daar was 
het bedriJf het eerst gevestigd. Deze dochter van van 
der grinten werd in 1957 opgericht met als doelstelling 
de produktie. niet alleen voor de moeder doch daarnaast 
ook voor andere industrieen, van die chemicaliën die het 
moederbedriJf voor de vervaardiging van Ilchtgevoellge 
materialen nodig heeft. V66r de oprichting van Andeno 
fabriceerde Van der Grinten deze ~rbdukten zelf Yoor 
elgen gebruik Door Andeno dus een oommercialiatle van 
een produktie die voorheen uitsluitend voor captlve use 



--horen floroglucinol en derivaten. 
hydrochinonderivaten en p. fenyleendiamine. Dat deze idee 
met succes werd uitgevoerd. blijkt uit het feit dat Andeno 
in 1967 een nieuw fabrlekspand betrok. 

Van het volgende bedruf M. Bouts N.V. hebben we weinig 
meer kunnen vinden dan dat het een verffabriek annex 
glashandel is, een niet ongewone combinatie. 

De Chemische Fabrlek Dr. Otto Breyer begon in 1938 in 
Dinxperlo met de fabricage van droge verfstoffen, voor- 
namelijk chroomverfstoíien. Na de oorlog werd het bedruf 
opnieuw opgebouwd. nu in Blerick aan de Maas tegen- 
over Venlo. In 1949 startte Breyer de pigmentfabricage 
en al spoedig werden ook metaalstearaten aan het pro- 
gramma toegevoegd. Momenteel vervaardigt men alleen nog 
stearaten. 

in 1899 werd de Vernis- en Verffabriek S. Drost N.V. 
opgericht als - hoe kan het ook anders - schildenbedruf 
en verf- en glashandel. Tien laar later ai werd met het 
zelf malen begonnen en in 1920 betrok men het huidige 
fabriekspand. trouwens in de tussentijd hadden reeds ver- 
schillende uitbreidingen plaatsgevonden. Drost maakt zelf 
ftalaatharsen en zulks kan niet van Iedere verffabriek gezegd 
worden. Op het terrein bevindt zlch naast de gebruikeluke 
opslagtanks voor oplosmiddelen. een 35 tons vebuurtank 
met automatische verwarmlngslnstallatie. In 1965 werd 
Lotos Verf N.V. te Amsterdam door Drost overgenomen. 

Aan onderhoudsmiddelen voor vloeren en meubels, fornuis- 

Het nieuwe complex van Andeno chemische industrie 
Venlo. 

poets, schoensmeer en dergeluke artikelen is blokbaar in 
het zuiden grote behoefte. Een drietal bedrufjes houden 
zich hiermee in Venlo bezig. De Firma S. I. Drost (1960) 
is hier alfabetisch op z'n plaats. De Firma Enteve (1935) 
en de Fabriek van Chemisch Technische Artikelen Ed. 
Nettesheim (1898) noemen we nu ook maar geluk om wat 
vlugger op te schieten. De volgende is de G4combineerde 
Chemische Industrie ,,Geco" (1915). Het gecombineer blukt 
wel duideluk uit het fabricageproaramma dat we met even- . .  . 
veel recht ~ confectioneringspmgramma zouden mogen noe- 
men: lumen zoals caseinelurn en kunstharslgm, muurverf. 
insecticiden. fungiciden en diergeneesmlddelen. 

De Nederlandse Boterkleurselfabriek L. van der Grinten 
?lu;*V. werd in 1876 door de apotheker Louis van der Grinten 
opgericht. Het was in de tijd. dat de margarine-industrie 
in opkomst was. De boter verweerde zich en de kleur 
speelde daarbu een belanarilke rol. Noa steeds houdt men 
zich bezig mét de vervia;diging v a l  deze plantaardige 
kleurstof (anatto). De Boterkleurselfabriek is een dochter 
van Van der Grlnten N.V., die nu aan de beurt komt. Deze 
moedermaatschappu in de groep is werkaam sedert 1922. 
De voorgeschiedenis moet gezocht worden in de research- 
activiteiten van de reeds genoemde apotheker Louis van 
der Grinten en zijn zoon Frans, eveneens ,,pillendraaier". 
Pas de daarop volgende generatie van drie van der Grinten's. 

De Electrochemische Industrie van Noury & 
Van der Lande te Roermond, gegroepeerd rond- 
om de waterkrachtcentrale (midden) boven de 
Roer gebauwd. 



allemaal chemici. ging in de reproduktietechniek en wel 
door het vervaardigen van blauwdrukpapier. Toen de diazo- 
woie door de uitvindina van Kaael (Kalle & Co., Wiesbaden) 
van het zogenaamde-droge boced8 na 1923 practische 
toepassingsmogelijkheden kreeg, volgde van der Grinten 
drie jaar later met een eigen vinding: de ,.halfdroge" werk- 
woze. Dit was in feite de grondslag voor het huidige bedrilf. 
In 1928 begon men te Venlo met de fabricage van licht- 
aevoeliae diazoDaDieren en deze chemische fabriek is nu 
iitgegrieid tot een onderneming met 4 Nederlandse en 7 
buitenlandse bedrijven, waarbi, in totaal ruim 2.600 mede- 
werkers werkzaam zon (1500 in Nederland). Het moeder. 
bedrijf houdt zich bezig met de research, de produktie 
van lichtdrukmateriaal en de verkoop van lichtdrukappara- 
tuur (die door dochteronderneming Van der Grinten - Emwee 
vervaardigd wordt). 

De N.V. Chemische Verfstoffenfabriek A. Vossen (19371 

I sluit de r,) Venlose bedrijven met een assortiment pigmenten. 
vooral chroomverfstoffen Ook metaalstearaten worden door 

1 Vossen gefabriceerd. 

Naar Roermond 

Op weg naar Roermond komen we door Reuver. dat tot 
de gemeente Beesel behoort. De Verfwaren- en Japanlak- 
fabriek W. van der Avoort 8 Zonen C.V. koos in 1920 in 
dit Limburgse dorp haar domicilie. Roermond zelf telt twee 
belangruke chemische fabrieken onder zon industrie, naast 
een zeer oude onderneming, die we eerst willen noemen: 
de in 1793 gevestigde Firma H. Hogeland & Zn.. fabrikant 
van devotiekaarsen en theelichten. 

De Electro Chemische Industrie (E.C.I.) werd in, 1926 opge- 
richt door de Industri8le MaatschappiJ vlh Noury & Van der 
Lande om de produktie van de meelverbeteraar ammonium- 
persulfaat in eigen hand te kunnen nemen. De bereiding 
van perzouten was alleen mogelijk langs elektrolytische 
weg. zodat de prijs van stroom een belangrijke factor was 
bil de keuze waar men deze fabriek zou bouwen. Eind 
1926 slaagde men erin de waterkrachtcentrale en de 
fabrieksgebouwen van de vroegere N.V. Het Steel te 
Roermond aan te kopen en reeds in augustus 1927 werd 

Bedieninasoaneel van de ringdrooginstallatle met automa- - .  - - 
tische centrifuge voor de vervaardiging van metaalstearaten 
b0 de Chemische Fabriek vlh Dr. A. Haagen te Roermond. 

ammoniumpersulfaat geproduceerd, spoedig gevolgd door 
kaliumpersulfaat. De capaciteit van de waterkrachtcentrale 
was 1.6 B 1.9 miljoen kWh per jaar, niet voldoende voor 
de zich uitbreidende ECI maar van grote waarde voor de 
bevolking van Roermond gedurende de periode oktober 
1944-februari 1945. Door de terugtrekkende Duitsers werden 
grote vernielingen aangebracht. waardoor pas in 1948 de 
herbouwde centrale (bijna 2 miljoen kWh) weer in gebniik 
kwam. Tot eind 1962 is de Waterkrachtcentrale in de Roer 
de enige in ons land geweest (ter illustratie diene dat 
de opgewekte elektriciteit voldoende is om een stadje van 
circa 5.000 inwoners van stroom te voorzien). De centrale. 
die gebouwd is in de stuw bij Hagestein. is in december 
1962 in bedrijf gekomen, zodat in ons land nu twee water- 
krachtcentrales bestaan. Inmiddels was ook de produktie 
van natriumperboraat volgens een eigen werkwilze ter hand 
genomen. Voor dit produkt werd in 1956 een nieuwe fabriek 
in gebruik genomen, waarmede de capaciteit verdubbeld 
werd en waardoor deze fabriek nu tot de grootste ter 
wereld behoort. Natriumoerboraat wordt in grote hoeveel- 
heden gebruikt door w&middelenfabrikantei. Het is het 
bleekmiddel in zelfwerkende wasmiddelen. Onnodig te 
zeggen dat de ECI via Noury & Van der Lande nu deel 
uitmaakt van het Kon. Zout-Organon concern. 

De Chemische Fabriek vlh Dr. A. Haagen bestaat in 1969 
honderd jaar en behoort sedert 1959 tot het concern van 
de N.V. Billiton Maatschappil. Het bedruf behoort ook tot 
de oudste chemische industrieën in dit gewest. Aanvankelijk 
kreeg Haagen Europese bekendheid ais producent van 
Berlgns blauw. chromaatverfstoffen en organische pigmen- 
ten, die in verf en drukinkt worden toegepast. Na de laatste 
oorlog werden stabilisatoren voor de kunststoffenindustrie, 
cadmiumpigmenten en ftalocyaninekleurstoffen aan het fabri- 
cageprogramma toegevoegd. Binnen het kader van het 
Billiton concern werd de produktie van pigmenten in 1967 
geconcentreerd in het bedriJf Remmert Holland te Apeldoorn. 
Vanaf dat moment legt Haagen zich speciaal toe op een 



Ion van haar produktieprogramma. die zich ontwikkeld heeft 
in de door haar sedert 1937 gefabriceerde metaalstearaten. 
Stearaten kwamen in het leveringsprogramma van Haagen, 
omdat de produktiemethode, die hiervoor vereist is aan- 
vankelijk verwant was met die van de piamentfabrikaae. 
De metaalstearaten worden toegepast in zeer verschilleAe 
industrietakken. Met de opkomst van kuns@toffen, speciaal 
~olvvinvlchloride. direkt na de oorioa. ontstond er vraaa 
naar s&bilisatoren en glijmiddelen. ~ e i e  produkten. meestai 
vervaardigd op basis van loodzouten, werden door Haagen 
van meet af aan gefabriceerd. Ten behoeve van de vervaar- 
diging van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen (foliën 
en flessen) worden niet giftige stabilisatoren vervaardigd 
op basis van caicium- en zinkverbindingen. 

In Herkenbosch wordt sedert 1926 ethylalcohol vervaardigd 
door de N.V. Limburgse Gist- en Spiritus Industrie ,,Lispin". 
Voor de oorlog op basis van aardappelen, pas na de oorlog 
ging men op melasse over. In 1949 kwamen de aandelen 
in het bezit van Noury & Van der Lande en omstreeks 
die tijd werd tevens de produktie van bakkersgist ter hand 
genomen. Sedert een aantal jaren is de Lispin ook ,.echtu 

chemische industrie - U weet reeds dat spiritus. zoals 
ethylalcohoi door de Nederlandse wetgever genoemd wordt. 
geen chemisch produkt is, maar organische peroxiden, 
natriumgluconaat en sekwestreermiddelen zijn dat wel en 
deze worden nu in Herkenbosch gefabriceerd. Evenals de 
ECI te Roermond behoort de Lispin nu tot het Kon. Zout- 
Organon concern. 

Van Herkenbosch gaan we pal naar het westen totdat we 
bd Linne-Herten aan de Maas komen. Hier ligt de fabriek 
van de N.V. Nederlandsche Patent- en Kristalsodafabriek. 
In 1936 werd deze onderneming door de Solvay groep 
in Nederland opgericht. Het hoofdkantoor en de commer- 
ciële afdelingen zon te Rotterdam gevestigd. De chioor- 
alkali-elektrolyse werd in 1938 in Linne-Herten in gebruik 
genomen. Behalve chloor en natronloog worden chloorbleek- 
loog. zoutzuur en trichlooretheen gefabriceerd. Na de oorlog 

Nederlandsche Patent- en Kristalsodafabriek vlh Dury 8 
Hammes te Linne-Herten b i j  Roermond. De elektrolysezaal 
waar de pekel wordt omgezet in natronloog en chloor. 

werd eerst in 1949 weer de oorspronkelijke elektrolyse- 
capaciteit bereikt. Daarna vonden zeer belangrdke uitbrei- 
dingen plaats. De fabricage van tetrachloorethaan (=per- 
chloorethyleen) wordt ter hand genomen. evenals die van 
gecomprimeerd waterstofgas. Katalysatoren voor bepaalde 
chemische processen worden sinds kort ook door ,,Nep+ 
kris", zoals de onderneming in de wandeling heet ver- 
vaardigd. 

Om in Weert te komen moeten we nu de Maas over. In 
deze plaats is het bedrijf van Frencken's Fabrieken N.V. 
de oudste, daterend van 1901. Frencken heeft zich toegelegd 
op lijmen. beitsen, lakken en kitten. kortom alles wat bU 
de houtbewerking noodzakeldk is. Tegenwoordig is de doe- 
het-zelf markt een groot afzetgebied voor dergelijke be- 
drijven. 

De Nationale Lucifersfabriek N.V. ging in 1965 een fusie 
aan met de Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken te 
Eindhoven en sedertdien werd het Weerter bedrijf, dat in 
1935 werd opgericht. naar Eindhoven overgebracht. Geen 
luciferfabricage dus meer in Weert. 

De Weerter Kunststoffenfabrieken N.V. werden in l960 
opgericht. Hier worden hoofdzakelijk kunststoffoliën en 
-&at vervaardigd en dan nog voornamelijk van polyvinyi- 
chloride. Het is sinds kort een volledige dochteronderneming 
van Farbwerke Hoechst. 

Geleen 

Na dit Weerter-uitstapje zoeken we de omgeving van de 
Maas en het Julianakanaai weer op. In Susteren is de 
Zeepfabriek Argus (1921) gevestigd. Handreinigingsmiddelen. 



vloeibare zeep en toiletzeep worden hier vervaardigd. In 
Sittard ontmoeten we een poetsmiddelenfabriek met de 
schoon klinkende naam Hartedief (1936). 
Ons volgende bezoek geldt Geleen: de chemische bedrijven 
van de N.V. Nederlandse Staatsmijnen. Aan de noordelijke 
toegang tot het heuvelgebied van Zuid Limburg, aan weers- 
zijden van de internationale autoweg E-9, liggen de che- 
mische fabriekscomplexen van StaatsmijnedDSM te 
Geleen en Beek. (DSM is een afkorting voor Dutch 
State Mines). Zij zijn, bijna 40 jaar geleden. ontstaan 
uit de kolenmijnbouw, waarvan nog enkele reminiscenties 
zichtbaar run In de reusachtige maar thans werkloze 
schachtbokken van de verleden jaar gesloten mijn Maurits. 
Thans is de chemische industrie van StaatsmijnedDSM voor 
haar primaire grondstoffenvoorziening vrijwel geheel ge- 
baseerd op aardoliederivaten en aardgas en in 1969 
zal de laatste band met het oorspronkelijke cokesovengas 
worden doorgesneden. De radicale omschakeling van 
kolenchemie naar chemie op basis van aardoliederivaten 
en aardgas heeft aspekten, die ook de oppervlakkige passant 
op de E-9 niet ontgaan. De eeuwige vlammen op de fakkel- 
masten van de twee benzine-kraakinstallaties op het Poly- 
chemiebedrgf te Beek en het daarbij behorende tankenpark 

chemische industrie van StaatsmijnenlDSM ontsproot. Het 
cokesovengas, naast de cokes in grote hoeveelheden en wel 
voor 25 procent van het oorspronkelijke vetkool-gewicht 
beschikbaar komend. moest worden gereinigd. waarbij door 
destillatie, zuivering en bewerking een groot aantal chemi- 
caliirn werd gewonnen, zoals antraceen. fenantreen, nafta- 
leen. creosootolie. curnaronindeenolie, benzeen, tolueen, 
xyleen. zwavel, geelbloedloogzout. enz. Met deze bereiding 
van steenkoolchemicaliirn uit het ruwe cokesovengas is in 
1920 een begin gemaakt. In dat jaar kwam voor het eerst 
kunstmest (zwavelzure ammoniak) van de Staatsmijnen op de 
markt. De volgende fase ging uit van het gezuiverde cokes- 
ovengas. Voor een deel werd dit gezuiverde gas afgezet 
aan de openbare gasvoorzienning: tot de komst van het 
Groningse aardgas werden heel Brabant en Limburg door de 
Staatsmijnen van gas voorzien. Voor een ander deel vormde 
dit gas de primaire grondstof voor DSM's chemie. 
De waterstof, die 60 procent van dit gezuiverde cokesoven- 
gas uitmaakte (verder methaan 25 procent. etheen 2 procent, 
benzolkoolwaterstoffen 3 procent, enz.), was het element 
waarop in 1930 de synthese-chemie van StaatsmijnenlDSM 
werd gebaseerd. In dat jaar werd het Stikstofbindingsbedrijf 
te Geleen in gebruik genomen voor de vervaardiging van 

domineren van verre de horizon en ook de groep aardgas- 
krakers op het Stikstofbindingsbedrijf te Geleen heeíi haar 
eigen markante trekken. Voor de aanvoer van de hier ver- 
werkte basisgrondstoffen zijn deze bedrijven door direkte 
pijpleidingen verbonden met de aardolieraffinaderwn in de 
Botiek resp. met de aardgasvelden in Slochteren: een 
stalen driehoek langs de grenzen van ons land. De vetkool. 
gedolven in DSM's eigen mijnen,, is de bakermat geweest. 
voor de huidige chemie-steden in Geleen en Beek. Die vet- 
kool. niet geschikt voor normale verwarmingsdoeleinden, 
moest worden ,,veredeld", o.m. tot cokes. Daartoe nam 
Staatsmijnen (in 1902 opgericht door de Nederlandse staat, 

. , omdat het Nederlandse particuliere kapitaal te weinig of 
c . . . . gsen belangstelling toonde voor de exploitatie van de Lim- 

, . . . burgse kolenrijkdommen) in 1920 haar eerste cokesfabriek, 
' 

de Cf. Emma. in bedrijf. Daarna volgden in 1929 een tweede 
cokesfabrlek, de Cf. Maurits, en in 1954 een nieuwe cokes- 
fabriek Emma ter vervanging van de oude. 
Inmiddels Is In de jongste jaren de cokesfabriek Maurits 
gedot?n, terwijl voor de eerstkomende jaren de sluiting van 
de cokesfabriek Emma reeds is voorzien. Ziedaar in een 
notedop de geschiedenis van de cokesbereiding. waaruit de 

Overzichtsfofo van hef bedrvf van de Nepakris <e Linnc- 
Herten. Zie ook blz. 114. 

ammoniak. uitgangsprodukt voor alle sttksrofmeststoffen. De 
capacteit bedroeg toen 100.000 ton ammoniumsulfaat per 
iaar. Tnans oroduceert DSM's Stikstofbindinasbedr~if ca. - 
1.5 miljoen ton kunstmeststoffen per jaar en wel vier enkel- 
voudige kunstmeststoffen. t.w. ammoniumsulfaat. kalkammon- 
saloeter. kalksaloeter en ureum, alsmede een aantal samen- 
gestelde (NP- én NPK-) kunstmeststoffen. Hiertoe worden 
ook zwavelzuur, mergel. fosfaat. kalium en het zelf vervaar- 
digde koolzuur in grote hoeveelheden venverkt. Een van 
deze kunstmeststoffen: ureum wordt ook toegepast als vee- 
voedercomponent. 
In 1932 werd de eerste salpeterzuurfabriek (door oxidatie 
van NH$) op het SBB in gebruik genomen en in 1939 vlak 
voor de oorlog waagde men de eerste stap op organisch- 
chemisch oebied met de fabricace van ethanol en di-ethvl- 
ether.  eg& het einde der vijfti& jaren werd deze fabric4e 
gestaakt. In het begin van de tweede wereldoorlog in 1941 
werd een fosfaatammonsalpeterfabriek in bedrijf gesteld. 



Dit was de eerste schrede op weg naar de samengestelde 
rneststoffen. 
In 1950 werd de capaciteit van de meststoffabricage op 
100.000 ton N per jaar gebracht. Het jaar daarop werd een 
proeffabriek met een capaciteit van 5.000 ton voor de ver- 
vaardiging van ureum in gebruik genomen. Via een fabriek 
van 50.000 tonijaar die in 1956 gereed kwam en veie uit- 
breidingen daarna is de huidige ureurncapaciteit gekomen 
op ruim 250.000 toii. 
Wanneer wij do reeks van DSM's chemische produkten on- 
derbrengen in een aantal groepen. dan vormen de diverse 
typen kunstmeststoffen de groep voedingsstoffen, d.w.z. 
voedingsstoffen voor de plant. Maar ureum neemt hier een 
dubbele plaats in, omdat het ooi< voedingsstof voor hel dier 
is. Voorts is sinds 1967 een nieuw produkt in deze groep op 
de markt gekomen en wel lysine. een van de essentiële ami- 
nozuren en bouwstoffen voor eiwitten. Lysine is een voe- 
dingsstof voor mens en dier. DSM is de eerste onderneming 
ter wereid die op grote schaal langs synthetische weg lysine 
vervaardigt. 
Een andere groep van produkten is die van grondstoffen 
voor synthetische garens en vezels. Daarmee breidde DSM 
haar assortiment in 1952 uit, toen werd begonnen met de 
produktie van caprolactam, de grondstof voor garens en 
vezels (en plastics) van het type nylon 6. Begonnen met 
3.600 ton per jaar. bedraagt DSM's caproiuctam-capaciteit 
thans 100.000 ton per jaar. Ook de tussenprodukten in de 
caprolactam-bereidilig: fenol. cyciohexaan. cyclohexanol, 

Polyetheenfabriek t- Beek. Onderdeel van het Polychemie- 
bed$ van de Nederlandse Staatsmijnen. 

Complex Organische Fabrieken te Geleen vaii de Neder- 
landse Staatsmijnen. 

cyclohexanon. cyclohexanon-oxime en hydroxylammonium- 
sulfaat worden verkocht. De bereiding van caprolactam en 
tussenprodukten is geconcentreerd op het complex Orga- 
nische Fabrieken, Beek dal grenst aan het Stil<stofbindings- 
bedrijf tc Geleen. 
Een nieuw produkt in de groep textiel-grondstoffen zal vanaf 
1969 door D.S.M. op de markt worden gebracht: acrylonitrii. 
tevens grondstof voor bepaalde harsen en rubbers. 
Een derde groep van produkten vormen de kunststoffen en 
grondstofien voor kunststoffen. In 1959 betrad DSM het 
terrein van de poiymerisatie-chemie. Toen werd nameluk be. 
gonnen met de fabrikage van poiyetheen op hel Polychemie- 
bedruf te Beek De aanvangscapaciteit van de paiyetheen- 
fabriek in 1959 bedroeg 7.000 ton per jaar (gelimiteerd door 
de beschikbare etheen uit het cokesovengas). Nadat in 1961 
de eerste en in 1966 de tweede kraakinstallatie in bedrijf 
werd genomen voor de winning van etheen uit lichte nafta- 
fracties. is de capaciteit thans uitgegroeid tot 140.000 ton 
poiyetheen per jaar. Het produkt wordt in twee soorten, 
,,hoge" zowel ais ,,lage dichtheid", vervaardigd, alsmede 
in mengsels daarvan. Grondstoffen voor kunststoffen die tot 
het DSM-assortiment behoren. zUn verder de tevoren reeds 
in ander verband genoemde caprolactam, acrylonitril. fenol 
en ureum naast de nog niet genoemde formaiine en mela- 
mine. Overigens wordt fenol wel in Geleen verwerkt maar er 
niet bereid; DSM's fenolfabriek staat in de Botiek bij Rot- 
terdam en wordt geëxploiteerd door DSM's dochteronder- 
neming Chemische Industrie Runmond N V .  Tenslotte noemen 



wij de rubbers. DSM nam in 1967 de fabriel< in bedrijf voor 
de bereiding van EPI- en EP-rubbers, een nieuwe klasse van 
synthetische rubbers, waarvoor DSIVI zeli het proces ont- 
wikkelde, gebaseerd op etheen. propeen en een eventueel 
derde monomeer. in een vijfde groep r i jn tot slot diverse 
niet zo beiangrijl<e chemicaliën ondergebrecht. Zowel voor 
kunstmeststoffen als voor caprolactam en polyetheen he- 
hoort StaatsmijnenIDSM tot de tien grootste fabrilcanten ter 
wereld. Circa 50 procent van de produktie wordt geëxpor- 
teerd. Voor de aanvoer van grondstoffen (o.m. 500.000 ton 
lichte benzine en 500 miljoen m3 aardgas per jaar) en do 
afvoer van de produkten is het van betekenis. dat DSM be- 
schikt over de eigen pijpleiding Botlek-Beek. over een uit- 
gebreid spoorwegbedrijf met korte aansluitingen op het N.S- 
net en over een eigen haven te Stein. 
Met inbegrip van de centrale stafdiensten telt de chemische 
industrie van het concern circa 11.000 man personeel. De 
chemische research, gebundeld in het Centraal Laboratorium 
te Geleen, neemt met ca. 1.600 man daarin een niet gering 
deel. Apart vermelden wij de afdeling Chemiebouw (het in- 
genieurs- en constructiebureau) met 400 man, alsmede de 
dochteronderneming Stamicarbon N V ,  die in de afgeiopen 
15 jaren de chemische DSM-kennis voor ca. 150 fabrieken 
in 30 landen verkocht. 
De lezer vergeve het ons. dat het verhaal over de Staats- 
mijnen wat uitgeiopen is. Wij zullen ons best doen iets op 
het schema in te lopen. 

Vooruit dan maar. In Brunssum is de Chemische Fabriek 
,,Zonnebloem". gevestigd sedert 1936. Onderhoudsmiddelen 
worden er vervaardigd en daarvoor kiest men dan een pro- 
zaische naam net als Hartedief In Sittard. In Hoensbroek 
ontdekten we een wat we ietwat oneerbiedig een chemische 
parlevinker zouden willen noemen: de N V  Chemische In- 
dustrie Limbiirg (1933) van brillantine tot boenwas en van 
vetalcoholen (gesulfoneerd) tot vlekkenwater. Heerlen is de 
plaats, waar het administratieve DSM-hart klopt, maar daar- 
voor stoppen we nu niet meer. Wel voor de N.V. Verffabriek 
vlh René H. Hardy en voor de N V .  Nederiandsche Pharma- 
ce~itische Industrie. Merkwaardig, dat deze beide bedrijven 
in hetzelfde jaar 1935 werden opgericht, hoewel verf toch 
niets met specialité's te maken heeft. 

Intussen zijn we al in het plaatsje Gulpen terechtgel<omen. 
Hier treffen we weer zo'n kaarsenfabriekje aan. De Firma 
Gebroeders Cabbenhugen levert al van generatie op gene- 
ratie sedert 1849 kerkkaarsen, wierook en kerkolie. Nu wordt 
het tijd om eens aandacht te schenken aan al het schoons 
dat Zuid-Limburg landcchappeljk te bieden heeft. Al zijn we 
dan achter geiaul<t op ons ,,t~dschema", een recreatieve 
adempauze moet er maar af kunnen. 

Uiterst Zuid 

Hierna begeven we ons naar het uiterste zuid-westen van de 
provincie, naar Eijsden. om een bezoek te brengen aan de 
Koninkigke Maastrichtsche Zinkwit Maabchappg N.V. De ge- 
schiedenis van dit bedrijf gaat terug tot 1871: toen werd na- 
meiijk de C.V. G. Rocour te Eijsden opgericht met als doel 
de vervaardiging van zinkwit. Acht jaar later wordt de N.V. 
Nederiandsche Zinkwit Mij. te Maastricht opgericht met i 
de naam zegt het al - hetzelfde doel. In 1895 vindt een fusie 
plaats tussen beide firma's en zo ontstond de Maastrichtsche 
Zinkwit M j .  met fabrieken in Maastricht en Eusden. Het fa- 
bricageprogramma bleef echter niet beperkt tot zinkwit 
alleen: in 1903 werd te Maastricht met de lithopoonproduktie 

Aardgaskrakers voor de omzetting van methaan in waterstof 
voor het StikstofbindingcbedrUf van de Nederiandsc Staats- 
miinen. 



CL. 

De zinkwitovens (directe met,.wu., van G.  n. Mabrrriwitsche Zinkwit-Mij.. 

begonnen: in Eijsden kwam deze fabricage pas na 1912 op 
gang. Midden in de crisistijd bouwde men op een nieuw 
terrein te Limmel een zwavelzuurfabriek. Voor de produktie 
van lithopoon maokte men zich daarmee onafhankelijk van 
derden wat dit zuur betreft. Overschotten werden aan de 
kunstmestindustrie verkocht. In l944 werd de Maastrichtse 
fabriek door een'bombardement geheel verwoest. Hiervan 
werd gebruik 'gemaakt om het bedrvf in Eijsden te concen- 
trarén. Men kent twee methoden om .zinkwit te maken. nl. 
,.directn en ..indirectn zinkwit: direct zinkwit wordt veìvaar- 
digd van gérooste zinkblende (ZnO). terwijl men voor indi- 
rect zinkwit uitgaat van zink als grondstof. Indirect zinkwit 
werd v66r de oorlog niet in ~l~saen- gemaakt. thans heeft men 
hiervoor drie ovens in gebruik. Na de oorlog werd ook de 
cadrniumproduktie weer hervat, nu In de fabriek te Limmel 
(voorheen in Eijsden). 
Nog een tweetal feiten over de MZM dienen vermeld: in 
l gel ter gelegenheid van het 00-jarig jubileum verkreeg men 
het predikaat ,.Kontnkii~ke" en in l966 werd met de geza- 
menlijke oprichting van Hust~nx Chemie NV. een begin ge- 
maakt met de overname van de industriole activtteiten van 
de heer Edm. Hustinx. Het jaar daarop werden deze laatste 
overgebracht naar de daartoe opgerichte N.V. Maastrichtse 
Silikaten Chemie. 

Naar het noorden gaande komen we vervolgens in de hoofd- 
stad Maastricht. Hier gaan we de rii maar weer in alfabe- 
tische volgorde afwerken. Als eerste komt dan de C.V. Firma 
P. Hahmes (1846) aan de beurt. Populair-farmaceutische 
specialit8's en cosmetica worden door deze firma vervaar- 
digd. 

De N.V. Chemische Verfstoffenfabriek vlh L. Th. ten Horn 
werd in 1916 opgericht en is dus twee jaar ouder dan onze 

V.N.C.I. Aanvankelijk werden alleen anorganische pigmenten, 
Iioofdzakeiijk chroomverfstoffen en Berlijns blauw vervaar- 
digd. Sedert 1931 betrad men ook het terrein van de orga- 
nische pigmenten. Na de tweede wereldoorlog nam de ont- 
wikkeling op het gebied van verbeterina en veredeiina van 
pigmenten een hige vlucht: molybdeen-verfstoffen werden 
ontwikkeld. de produktie van ftalocyanineverfstoffen ter 
hand genomen, evenals die van Diamentdis~ersies. flushed- 
colouG en masterbatches in korrelvorm. '81, pigmentdis- 
persies wordt de verfstof geoispergeerd in een of ander 
bindmiddel. Men gaat daarbij uit van het Diament in Doeder- 
vorm. Voor de flushed-colours gaat men ciaerentegen'uit van 
de filterkoek waaraan het gewenste bindmiddel wordt toe- 
gevoegd. Het water wordt dan verdrongen en afgegoten 
resp. onder vacuum afgezogen. De pasta is daarna gereed 
voor gebruik. 

De Zeepfabriek Hustinx N.V. werd in 1874 opgericht en 
hield zich tot aan de tweede wereldoorlog uitsluitend bezig 
met de vervaardiging van zeep. was- en reinigingsmiddelen. 
In 1946 startte men de produktie van waterglas en twee jaar 
later werd daarvoor een door het bedrijf zelf ontwikkelde 
roterende oven In gebruik genomen. Door sproeidroging 
verkreeg men wateralas in Doedervorm. Deze werkwlize 
berustte eveneens 06 eigen vindingen. Op allerlei manieren 
en met uiteenlopende resultaten werd de silicium-chemie 
door de heer Hustinx bedreven. Verf, brandblus- en smeer- 
middelen en kitten om een paar voorbeelden te noemen. In 
1966 werd samen met de Kon. Maastrichtsche Zinkwit Mij. 
de Hustinx Chemie N.V. o~aericht. terwiil een iaar later alle 
industriële activiteiten hiervan werden ingebracht in de N.V. 
Maastrichtse Silikaten Chemie. waarvan Hustinx Chemie en 
de K.M.Z.M. als houdstermaatschappijen zullen optreden. 



Waterglassmeltbrokken. Maastrichtse Silikaten Chemie 
(vroeger Hustinx Chemie). 

De Mosapharm N.V. (1952) fabriceert veterinaire genees- 
middelen en de Boenwasfabriek Ohama (1934) wrUfwassen. 

Dat brengt ons tot Regout-Matthey N.V., dochteronderneming 
van het Engeiseconcern lohnson, Matthey & Co., ébn van 
de weinige buitenlandse chemische ondernemingen, die z'n 
Nederlandse vestiging buiten de kring van vakbroeders 
houdt. De oprichting vond plaats in 1895 door de familie 
Regout. Tot aan 1940 was de omvang bescheiden; glansgoud 
en glazuren waren de belangrijkste produkten. Na de oorlog 
treedt het chemisch karakter meer naar voren, ook in de 
naam: Chemische Fabriek Emile Regout. In 1956 wordt na 
de overname door bovengenoemd ~ ' ~ e l s e  concern de naam 
in Regout-Matthey gewijzigd. De produktie omvat nu glans- 
en mataoud, glazuren en fritten, kleurstoffen voor glazuren, - - 
glasverven, kleurstoffen voor gzer- en koperemailles en 
haardenlakken. Eind 1967 werd de naam gewijzigd in Blythe 
Colour N.V. omdat het Maastrichtse bedrgf gelntegreerd 
werd in de gelijknamige Engelse firma die op haar beurt 
weer tot het Johnson Matthey-concern behoort. 

Uit 1923 stamt de Verffabriek los. Welters & Zn. en natuurlgk 
is er ook een kaarsenfabriek in Maastricht. nameluk de C.V. 
Limburgse Kaarsenfabriek Firma Van der Weyer & Zn., op- 
gericht in 1929. Met deze producent van was- en offer- 
kaarsen, thee- en devotielichten besluiten we de Maastrichtse 
chemische industrie. 

We zijn nu tevens bgna aan het eind van onze Limburgse 
reis. Alleen het plaatsje Borgharen zullen we nog bezoeken. 
Twee ondernemingen interesseren ons aldaar, te weten An- 
kersmit's Chemische Fabrieken N.V. (1938). producent van 
koolzure landbouwkalk en koolzure magnesiakalk of korter 
gezegd kalkmeststoffen. De tweede is N.V. Gamma (1956) 
en deze liat ons eigenliik nader aan het hart. Gamma is een 
dochter van het Helmondse Concern Texoprcnt en zij fa- 
briceert alizartne en andere an nekleurstoffen. en esn aantd 
tussenprodukten. die door een der moederbedrijven (ver- 
enigd in Texoprint) gebruikt worden. 

Het is met Gamma, dat wij dit overzicht besluiten en tevens 
onze elf portretten van de Nederlandse Chemische Industrie 
anno 1968 beaindigen. Er rest mu nog mgn erkentelijkheid 
uit te spreken tegenover allen, die m0 b0 het tot stand 
komen van dit overzicht hebben geholpen: stafmedewerkers 
en voorlichtingsdiensten van bedrgven, die mg met het in- 
zenden van gegevens. complete verhalen en foto's hebben 

gevoed en mijn collega's op het Secretariaat van de 
V.N.C.I. die mlj behulpzaam waren bij het tikken van het 
manuscript en b0 het aanbrengen van correcties. In het 
bijzonder moge ik daarbij Mej. A. J. C. Bethlehem bedanken, 
die assisteerde bij het vele voorbereidende werk en zonder 
wier hulp dit overzicht niet tot stand had kunnen komen. 

Volledigheidshalve vermelden we nog dat vrijelijk uit de 
gedenkboeken aanwezig in de bibliotheek van de V.N.C.I. 
werd geput. daar waar kennis en (eigen) herinnering te kort 
schoten. 

Chemische Verfstoffenfabriek vlh L. Th. Ten Horn te 
Maastricht. 
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Leer's Vatenfabriekan N.V., Van 
Lofrans 6 Co. 
Lenderink 6 Co. N.V. 
Leo Phanacsutlsche Producten N.V. 
Leio Lakfabiisken N.V. 
Lesonal Wsrke (Chr. Leshler) 

en Soimanl's Verf- en Veinlsfebiioken. 
Ludwlg 

Lever Brothers 
Lever's Zeep MaatsshappU N.V. 
LevyFlngei Les Flls 
~evy-~inger: Nederlandse Verf- 6 Lakfabrlek 

v/h Les Flis 
Lleve 6 Co.. F i n a  
LigIermoet Chemle N.V. 
Lllo N.V.. Chemlsshe Fabrleken 
Limburg. N.V. Chemlsche Industrie 
Llmbur s Brabantse Olle- 6 Varflndustile. N.V. 
Lincol $glish 
Llnge's Derlilnsfabiieken, Van 
Llspln, N.V. Limburgse G i s t  en Splrltus 

Induilrle 
Loctlta (Europa) N.V. 
Loda N.V. 
Loomans-Donkers. Firma 
Loosco Centrale Koolzuurfabilek N.V. 
Loos 6 Co's Fabrleken N.V.. G. L. 
Lorllleux-Lefianc S.A. 
Loillleux Nederland Drukinktan 
Lotos Verf N.V. 
Lotus. Parfumerlefsbrlek 
Lucol. Kaaisenfsbrlek 
Ludwlg Leven en Sormani's Verf- en Veinls- 

fabrieken; zie Leven en SormanPs Verf- en 
Vernisfabrleken. Ludwlg 

Luljten 6 zn. N.V. v/h Firma H. 

M . .~ 
Maarssen. N.V. Zashle Zeepfabileken 
Maas' LUmzlederU. Gebr. 
Maastrichtse Slllkalon Chemle, N.V. 
Msastrlchashe Zlnkwlt Maalrchapplj N.V. 

(K.M.Z.M.). KonlnklUke 
Macostan. N.V. Lak- en Verffabriek 
Magenta N.V.. Chemlsche Indualrle 
Magnesiet. en Amarllfabileksn. N.V. 
Msgnus Chemlsohe Maatschappij Nederland 

.n 1, 

~ ~ ; b ~ ~  N.V. 
Marcuse, Zaandamsshe Essencefabilek Dr. 
Margarine Unie 
Manex, Essencefabriek 
Masshmeyer Ir. Chsmlsshe Fabrlek N.V.. A. 
Mastenbroek's Chemlssh ~eéhnlsihe 

Producten, B. 
Mastenbroek 6 Gallenkamp 
Mavom, Maatrshappl] voor Oppervlak- en 

Melaaltsshnlek, N.V. 
M.Al*. L1 Y . . . - - . -- . . . . . 
Medlnoo Laboralorlum 
Melndersme N.V. 
Mekog. N.V. Meatschappij tol Exploitatie van 

Kooksovengaoeen 

Mekog Albatros N.V. (V.K.F.). Verenigde Kunst. 
mestfabrieken; .Ie Veren1 de Kunrlmssl 
Fabileken Mekog Albatros $V. 

Msisk 6 Co. Ino. 
Meick Shsrp 6 Dohme Nederland N.V. (M.S.D.) 
Mssker N.V.. Industrie en Handelssompagnle. H. 
~etaalchemle N.V., Ned. Indusale voor 
Metallo Industrie- en Handelsonderneming 
~ e t s l l o '  Chemie N.V. 
Mslzger N.V.. P. A. 
Mevec N.V. 
MeUei's Dextrlnefabrleken N.V.. O. 1. 
MeIJei's DruklnkHabilek. N.V. Rudolph 
Meijerij G.A., Coöperatieve Centrale Melkpro- 

ductenfabriek De 
M e y ~ i o  N.V. 
Mlarlc, N.V. Nederlandsche Produitie Maat- 

sshapoll 
Midland Verf- en Vernisfabilek C.V. 
Mllchem Nederland N.V. 
Mlllmaster Onyx Coip. 
Minerva Chemle N.V. 
Mobil Chemle N.V. 
Mobll RaHlnaderlJ 
Mok 6 Zoon. Firma E. 
Molljn 6 Co., N.V. Kon. Lak-. Vsinls- en 

Verffabrlek 
Molljn 6 van Wijk 
Montecatlnl 
Meatacarinl-Edison 
Mosaphsim N.V. 
Mouilk Lakfabileken N.V.. Gebr. Van 
M 6 T Chemlsals Ins. 
Mullipharma. N.V. 
M ~ r ~ p I a s t ,  Flrms 
Murox Muurverfindustrle 

Mljnhardt - Phamaceutlsche li Chemische 
Fabrleken N.V. 31 

Naaiden. N.V. Chemlsche Fsbrlek 
Naarden-Kemi, N.V. Chemische Fabrlek 
Nan-ng:? Pharmacsutlssh Chemlsche Fabriek, 

D,. n. 
Nationsis Kleefstof Industrle 
Nationale Lucifersfabilek N.V. 
Nationale Zetmeel Induslrle N.V. 
National Gyprum Co. 
Natlonal Staich Produol. and Chemlcal CorP. 
Nattonai Staich li Chemieal Corp. 
Naneiman li Cle. 
Nauta C. li A. 
N.C.B., N.V. Chemische BediUven van de 
Neblpiofa. Nedeilsndsche Bltumenprodusten 

Fabrieken N.V. 
Nacof N.V.. Nederlandsshe Ca~toiollefabilsk 
Nedshem, N.V. Nedeilandsche Combinalle voor 

Chemliche Industrie 
Nederland N.V.. Stlkstofblndingslnd~(~trie 
Nederlands(ch)s Amorses Fabriek 

Asphalttabrlek. N.V. 
Benzol MM.. N.V. 
Bewold Maatschappij N.V. 
Boterkleurrellsbrlsk L. van der 
Grinten N.V. 
Bouw MI N V 
Cocainskbrl&: N.V. 
C~anamld Maalschappij N.V. 
Deimolln M Nedeima. N.V. 
Dow Mastss\applJ 
Fologrsflsshe IndusIrie N.V. 

%C6 Splrltusfabrlek N.V. 
Industrie voor KunilstoHen 
Ammunitie N.I.K.A. . . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Kinlnefabilsk, N.V. 
Kleurstof Industile, N.V. 
Kunrlzljdefabrlek. N.V. 
Linoleumfabrlek. N.V. 
Palenc en Kristalsodafabrlek 
(Nepakrii). N.V. 
P h ~ n a c e ~ t i 8 ~ h e  Ind~slrle. 
N.V. 
RaHlnaiJeilj van Pstroleumpio~ 
ducten (NRP). N.V. 
RUstitetijfseifabiiek. N.V. 
Slikstof Maatschappij N.V. 
Teerdostllleeideill (Nedleerl, . . 
N.V. 
Theimo-Chemische Fabrieken 
(N.T.F.). N.V. 
Veibandwanenfabriek 
Verf. en ChsmlcallSnfabilek 
Zlnkwlt Mij.. N.V. 
Zwavel Ovsislagbedrljf N.V. 

Nedras Chemische Industrie 
Nefaboline Lakfabrieken N.V. 
NELF Lak-. Vsrf- en Veinlrfabrlek. N.V. 
NEMI Nederlandse Muurverf Indusliie N.V. 
Nepakiiw zie Nedoilandsche Patent- en Kristal- 

wdaisbrlek (Nepakrls), N.V. 
Neneoheim, Fabriek van Chemlosh Tachnloche 

Anlkelen Ed. 
Neveilak N.V.. Nederlandoe Verf- en Lakfabilek 
Nevlllo Chemlcal Co. 
Nevllle Clndu Chemle N.V. 
Nlcholss N.V. 
Nobills N.V., Laboratoria 
Noord-Holland. N.V. Chemlsche Fabriek 
Nor11 N.V. 
Nowich Pharmacal 
Nouiy-Baker N.V. 
Noury 6 Van der Lande N.V., Koninklijke In- 
durlrleele MaatschappiJ 

. , T  

NouwOnyx N.V. I 9  
Nouiypharma. N.V. 19. n 
Novallne-onderneming 73 
Nuodex Products Co. 18 
Nyma N.V.. Kunstrijdesplnnerlj n 

O 

O.C.I.O.; zie Ossendiecht (O.C.I.0). Oiganlsch 
Chemlsche Indusliie 

Oeklnga, Chemlsche Fsbrlek Di. K. A. 
Odol Company, N.V. 
Oeverbos Chemie N.V. 
Offers 6 Veder 
Offer* 6 Veder - Heyme Vls 6 Zonen 
Ohama, Boenwasfabilek 
Old Holland, Stoomessencefabriek 
Ollm. N.V. 
Ollmlth, N.V. 
Olsler Asohalttabriek. N.V. 
Ommen. Van 24 
Ondeillngs Phaimacsutlsshs GrooLsndel G.A. 

(OPG). -. Coöporatlavs Apothekers Verenlglng "9 
"Z - 

Onyx Chemlcal; zie Mlllmsstai Onyx Corp. 
Oosterveld en RomUn N.V. 



O.P.G.; zie Ondeilln e Phamsseullrche Groot. 
handel O.A. (~lb.~.), CoBperalleve Apo- 
thekers Verenlglng De 

Oprechte Hesrlemmsiollefsbrlek C. de Konlng 
Tllly 

Oranje, ,N.V. 
50 

Oi6a1, I 
47 
49 

Orgsshemla. N.V. 
Oigonon, N.V. 

n, toa 107 
19. 107 

Orphahell N.V. 
Orvslb Texllellndustrle N.V. 

X 
10, 38 

Osisndrecht (O.C.I.O.): Organisch Chemliche 
Indurirle 

Otaras, N.V. 
t m  
17 

Oud-Holland8che Schlldewerven, Fsbrlek van 78 
Oudt Hollandra Ollevemen MakeiIJ N.V. 73 
Oxygsnlum, N.V. MaalsehsppU 78. 82 Saba, N.V. Fabriek van Chemloche Produkten 

Sabel N.V., verffabrieken A. W. 
Salnt-Gobaln, Cie de 
Salomonson. Flima 
Sandeis 6 Co.. N.V. Koninklijke Zeep-, Eau de 

Cologne- en Parfumeiis6nfabrlak v/h 
SBICO Industrie, N.V. Pharmaceutischs 
Sas van Gent, N.V. Stilfoel- en Glucoselabriek 
Scado-Archer-Daniela N.V. 
Schaap 6 Borgman. Schabora Verffabriek C.V., 

F,.".. 

P 

Pan Marlna World Palnts Group 
Papeterles R6unles 
Pspbt Firma 
~aulu;sen Lakfabilek N.V. 
Pearleesence Inteinallonal. N.V. 
Pdshiney 
Pembroek a Co., N.V. vlh Fa. I. van 
Pennialt Chemlsals Corp. 
P0ntepla.t 
PelMo CosmetI~ N.V. 
Peppel (L Zoon Verf- en Veinlsfsbrikanten, 

C. V. van dar 
Pep el (L Altens. Van dei  
~ e & c l a - ~ o a e  N.V., Chemische Fabrlek 
Painivlts, N.V. 
Peirsa S.P.A. 
Perei1 Maatsshapp N V .  Nedsilandsche 
PelioshemieAKU, \.V: . 
Peaochamle AKU-Amoco 
Petw. Chemliehe Induetile 
Phsmaeeutiiche Handelivsrenlqin 
Phlllpr Gloeilam enfabiieken, N.$ 
Phillps-Duphar, Jv. 
PhillprVan Houten, N.V. 
Phlllps LL Martenbroek 
Phllipa-Roxane N.V. 
Phllipsen ~sphaltfabrlek N.V. 
Phoenli. OIIehbilsk de 
Plelne's Zeepfabriek De Duif 
Pluygeri, A. M. a C. 
Pluygem, C. a C. 1. 
Pluygers, N.V. Chemisall8n en DrogerIJen- 

handel vlh C. a C. 1. 
Polak's Frulal Works N.V. (P.F.W.) 
Polak di Sshwan 
Polva Nederland N.V. 
Polychemle AKUGE N.V. 
Polymeeifabiieken &eda N.V. 
Pol~plaitis. N.V. Chemische Industrie 
Polyvlnyl Chemle Holland N.V. 
Pomons, Essencefabriek 
Povlet Producten N.V. 
Premlei. N.V. Lek-, Verf- en Inktfabriek 
Premier Drukinktchemle. N.V. 
Pre810 

~chi&&o's Lakfabileken N.V. 
Scheerder, Firma 
Scharpenzeel, Gebr. van 
Schiedam. N.V. Chemische Fabriek 
Schiedamrche Melkzuurfabriek, N.V. 
Schildershuis. Lak- en verffabriek Het 
Sohipper'a Handelsonderneming 
Schmaltz 6 Werilsh. N.V. Phaim. Groothandel 

"lh 
~ c h k i t z  6 WerIIch en D. van Veen & Co., 

N.V. Pham. Giodhandel vlh 
Schoemaker Chamlsche Industrle. Paul 
Schoen Verfchemie. Pleter 
Schoen 6 Zoon N.V.. Pieter 
Schollen's Chemlsshe Fabrieken N.V.. W. A. 
Schollen Foxhol N.V.. Koninklijke 
Schollen-Honig N.V., Koninklijke 
Schönefeld Industrie- en Hsndelsondeinemlng, 

M V ei"* ... . . 
Sehreuder 6 Co.. N.V. Vernis- Verf- en lapan. 

laklabileken; zie Hasco Lakfabrleken N.V. 
Schuppen 6 Zoon, N.V. Koninkl!lke Veenen. 

daalsche Salet- en Vijfschachtlabriek v/h 
Wed. D. S. van 

Schuurmans N.V., I e  Nederlandse Kunstvuur. 
weikfabilek 1. N. 

Schwabe N.V.. Nederlandse Fabrieken van 
Homoeopathlsshe Geneesmiddelen, Di. 
Wlllmar 

Schwelzerisihe Aluminium A.G. (Alusuisse) 
Scatt Bader .S Co ~~~~~ - 
Sellotape Product. Ltd. 
Senzoia v/h A. 1. Schoemaker 6 Zonen, N.V. 

In3urtrl8ls Handel Mij. 
Sarvo. N.V. Chemlachs Fabrlak . . 
Shsll Development Co. 
Shell-Laboratorium Amsterdam (K.S.L.A.), 

W*"8"L,2,b", .. "... ..m..<n-, 

Shell Nedeiland N.V. 
Shell Nederland Chemie N.V. (S.N.C.) 
Shell Nederland Raffinaderij N.V. 
Shell Plastics Laboratorium Deifl (K.S.P.L.D.), 

Koninkllikel 
Shenvio Wllliams 6 Co. 

Proco. 
Prodanla. N.V. 
Provlmi N.V. 
Puilt Msatsshappu, N.V 

Q 
Quaker Chemlcal (Holland) N.V. 49 

R 

Shulton. Inc. 
Shulton, N.V. 
Sleale und Co.. Farbenfabrlken G. 
Slkkens Groep N.V. 

Slkkens. Lak- en lapanlakfabrlek van G. W. 
Sikkens' Lakfabileken N.V. 
Sikkonr Smlt* N.V. 
Slkkens Wepex N.V. 
Simson. N.V. Industrlöls Mij. 
Sinclair 6 Valentlne, N.V. 
Sisolngh 6 Zn., Verf. en Lakfabriek Firma " n A 

Raliton N.V.. Vernabrleken 32, 33 Rapide's Olie (L Chemische Fabrleken N.V. 56 Raymskeni. Nachb en Theellchtenfabiloken 810 
Reactor Centrum Nederland 
Reckla N.V 2, 64 
~~~ ..... .,' Reuer's Fabrieken N.V. 
Redel(>, N.V. Zeen- en Pamimailefahrleksn vlh 

31 
C. 1. E. .,.. 

Rees. Ei Bslntema Interpham N.V. I W  

Regout. Chemlsche Fabrlek Emlle 13, 105 
RegouCMatthey N.V. 119 
Relchhold Chemlcal Induitrles Ine. l19 
Remmen.Holland N.V. 28, lm 

28. 113 Remmeit Co., Verktoffanfabrlek Holland - 
"11, n. 

". . . -. 
Sluys. N.V. 
Smld 6 Hollander. N.V. Asphalt- en Chemlsshe 

Fabrieken 
Smlth's Verfiabilek N.V., Rlchard 
Smlta & Co., 1. L. H. 
Smiti 6 Zoon N.V., Chemische Fabrlek Wed. P. 
Soslrtelt voor Chemlsche Industrie 
Socony Mobil 011 Co. 
Soda-Industrie, Konlnklljke Nederlandse: zie 

KonlnklOke Nederlandse Soda.lndustrle 
1K.N.S.I. N.V. 

. , . . - . . 
Rentokll Chsmle. N.V. 
Reslna Chsmle N.V. 
Revenex 
Rhenus N.V.. Chemische Fabriek 
RIeI, Flima P. C. ven 
Rlpolln N.V. 
Rlpolin, Le 
Rocaur C.V. r.. -. ,., 
Romsnse. Psrfumerlb en Aeroaolfabrlek 72 
Rombsuts vlh W. 1. van Lleshout, F lms  IW 
Rmmenhöllersehe K o o l r u u ~  en Zuunitof- 

werken. N.V. Mo. tot Expl~ltaIIe der C. G. 85 
Roon 6 Co. Chsmleche Fabrlek en Labo,. 

torlum N.V.. MaatschappU Di. van; zie 
Roonchemle 



Stastsrnilnsn (DSM). N.V. Nederlandse Z!r". 53, n. 62. 105, 

Stahl Chsmlcal Industriei 
Stamlsarbon N.V. 
Standsnl 011 Com any Indisna1 
Standaid 011 Co. P~sw\eisey) 
Steel, N.V. Het 
Staln en Takken 
801 6 Zonen, N.V. Lak- en Veilfsbilek G. 
Steon Stlpiiasn Teshnlsshe Ondainemlng N.V. 
Ster, Chemlsehe Indusvle De 
Stoik Chemie N.V. Exploitatie MaatschsppU 
Stoik 6 Co. Kon.'~eefgoadarenfsbrle~ C. T. 
storm van 6sat.m s Kluwai N.V. IS.B.K.1 -~ ~~~~~ ~ 

Stiulsvo el De 
Stiuyck L.$. 
Substanila, N.V. 
Supeilsui 
Supeiol. Chemlsche Fsbrlek 
Surslso 
Svenika Tandillcks A.B. 
Swaab's Veren1 de Fabileken N.V., Dr. E. 1. 
Swaay N.V., &JiU. voor Indusirlële Ondern* 

mlngen Gebr. Van 
Swarfege Chemlsshe Industrie N.V. 
Swamouw'r HsvenbediUf N.V. 
Synrss, N.V. Chemlrche Industrle 
Syniei.Almoeo N.V. 
Synres Nederland N.V. 
Synthese N.V., Kunsthardsbrlak 

Talen$ 6 Zn. N.V.. Konlnkluke Fabileken 21. 62 
Tamarin Mailne Palnts 41 
Tana N.V. M 
~snaiex Chemica1 (Holland) N.V. n 
Tanln N.V., Looistoffen en Handel Mi  t05 
Teehnlrcha Apothekers Ondsrnemlng (#.A.O.), ,q 

h, s, ..... 
Teehedm1 Ulthoorn; r le  Ulthoorn (Tebu), N.V. 

Teeibed. f 
Teerunie N.$ 
Tenax N.V., Indushlële Maatsshappil 
Tenneso Chemlssls Ins. 
TeuilInge Verf- (L Vainisfabrleken N.V.. 

Nolben 
Texopilnt N.V. 
TherspeuIIcon 
Tlntenn. Firms Hsiman van 
Tlntol. Verf- en Vsrnlsfabrlek 
Tloflne zie Titaendlorydafabrlsk Tloflne. N.V. 
~1tsandÍoxydefsbriek Tldlne. N.V. 
Tltanlne. Nedsrlandschs Fsbrlek van Cellulose 

Vernlraen en Lakken. N.V. 
Tiallema; d e  Flexs Fabrleken Gebr. Tlallema 

N.V. 
Tollens 6 Co. N.V.. Verf- en Vernlsfabrlekan 
Tollens 6 Zoon. Flima 
Toren. N.V. Chmlsche Industiia De 
Touwen (L Co.. N.V. Teer-, Bitumen- en Veil- 

Industile 
Translc01, N.V. 
Transmare Hsndelsmaatrchsp~U, N.V. 
Trlade N.V. Chemlsche Fabrlek 
Tiommsien,'~.~. Lumfabiiek C. 
Troplc Fabilaken van Lakken. Verven en Che- 

mlscha Prododen, N.V. 
Turco Chemische Producten N.V. 
Twello N.V., D~klnktfabi lek 

Ulthoorn (Tebu). N.V. TesrbsdrUf 4s. 71 
Unlechamie N.V. 26 
Unilavei N.V. 13, 15, 16, M. 31. 32. 

80, BB, W. 70, 76, U 
Unllever-Emely N.V. BB 
Unlioyal Ltd. 70 
U.S. Borax 6 Chem. Coip. 91 
U.S. Rubber Co. 70 
U.S. S M I  Colp. 49 
Utemi6hlsn 6 Co., N.V. Konlnkluke Fabiiek 

van Veibandstoffen vlh 
Utrechtsehe Asphaltfabilek (U.A.F.), N.V. 2 P. 49, 71 

Vaerren-Sehosmakei Chemlssha Industrle N.V. 
Vaessen-Schosmakai Ver akklngsinduslile N.V. 
Vsldsllr, N.V. ~arfumail&brlsk 
Valins N.V.. Chemische Industrle 
Valk M s i  irinefabriek De 
V.I& N.$ 
Vaross1e.a~ 6 CIe. N.V. 
vam1ux 
Vauatol N.V. 
V.-m Chemlsche Fabrlek 6 Handelmaat- 

schappu N.V. 
Veen 6 Co., Haail. DrogerIJen en Chemlealiën- 

handel v lh  B. van 
Velsds N.V. Chemische Fabilsk 
velsen: Chemleshe Fabrlek 
Valurine Verffabilak, N.V. 
Vaiaphann N.V. 
Verbo Laklibrlek N.V. 

M 
M 
7s 
m 
47 
50 2 BS, 83 

73 

n 
14 
76 
22 

2 Y & l I O  
73. l08 

Verbunt N.V., Chemische Fabriek C.A. 101 
Verd"@ri Induilile en Handalrondernemlng -- 

N.V. m 
Verelnlgte GlanzstM.Fabriken A.G. 28 
Veie(e)nlgd(e) Chemlsche Fabrleken (V.C.F.), 

N.V. 32, 58, 70, 71, 72, W 
Hollandrchs Luclfersfabileken. 
Y Y ,h9 ,m ..... . --, . - - 
H.V.A..Msatschap Uen 79 
Kunstmest ~abr1eR.n Mskog-Al- 
betios N.V. (V.K.F.) 2, 3. 53, BB. 71, 72, 

v r ,  w 
Ollefabiieken ZW ndneht. N.V. 
Mastschappil tot !xplolUtle der 70 
Parfumerie Fabrleken 44 
Phaimaceutlsshe Fabileken N.V. 
N D F I  21. (W .., ... 
bii8ii; verkoopkantoor N.V. 
(V.P.V.) 32 
Verffabiieken.Nederlind 10, 13 
Zatmeslhsdrllven 56 "..~. 

Verf- Vs in ls  en Ollefabrleken 
Ver hlde Hand N.V., C. A. Woltman Elpare' 

%oninklilko Zeepfabilek De 
Verho en 6 Bospooit Verffabrlek Flrms 
veikde Fabrleken N:v., Konlnklljke 
Vereo N.V.. kak-. Verf- en Veinldsbileken 
Vemey N.V. Fannaceutisshe Fabriek 
Vestbg, ~himimlrche Industrie De 
Vetlis, N.V. Chemische Induitrle 
Vellis Cosmellss N.V. 
Vettawlnkel 6 Zonen, N.V. Veinlr- en ve:f. 

Vlnolla N.V. 78 
VIRA. Verf Industrie Rotterdam-Amsterdam 50. 74 
V l ~ l y  N.V. M, 32, 33, 24, U, BB 
Vlruly 6 Co.'* Stoomroepzlsdsrlj De Hamei 

N.V. T. P. 30, 8, 24 
VIS Pm., N.V. Lokfabilak 6 ExpoitmaatrchapplJ 

vlh Iacob 56 
Vlspiox, MV. 52 
VIisar N.V. Verffabrleken lan 59 
vllsas~thnn. 011.- en Veinisfabriek Welae. ~. - 

legen, Flrma L. 76 
Vllet's Verflndurtile N.V.. Van dei 68 
Voca N.V.. Kon. Nederlandse Viltzell!abriskan 16 
Vogel. van Cslcar N.V., Koninkljlke Neder- 

landse Vlltrell-, Was. en Leenloekfabrlek 
n- I 6  ~. 

~ o g z a n g  Essencefabrlek 38 
Vondollngenplaat N.V., Fabrlek van Chemlsshe 

hodusten 73, 87 
Vos h Zonen N.V. Verffabriek H. de 73 
Voszon. N.V. cheklsche Verfstoffenfabilek A. l13 

Woalhaven. Chemische Inâuslile 85 
Wa emakeis Lakfabrleken N.V. 104 
waaker's Verfindurtiie N.V. 56 
Walteiirstion Co. Ltd. 73 
Wsrd Blsnklneop 1% 108 
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Gideonse maakte de omslagfoto. De 
Reproductie Compagnie N.V. te Rot- 
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nummer werd gedrukt door Drukker0 
Henskes N.V. te Dordrecht. 






