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fabriek houdt zich hoofdzakelijk bezig met het fabriceeren van golf-carton, dat als emballage-materiaal
client. De fabriek heeft een productie van ongeveer
18 ton papier per dag. Toch - nevenbedrijf slechts
van Philips' Gloeilampenfabrieken. Maar passend in
het systeem van dit machtig·e wereldbedrijf: het
streven de grondstoffen voor de te vervaardigen
producten zooveel mogelijk in eigen bedrijf te fabriceeren, daar de practijk geleerd heeft, dat voor een
industrie, die zoozeer afhankelijk is van de deugde-
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lijkheid en gelijkmatigheid der grondstoffen, alleen
het eigen fabricaat de noodige waarborgen kan
geven.
Waarmede de vraag beantwoord is, waarom
Philips' Gloeilampenfabrieken een vooraanstaande
plaats innemen 66k in de Nederlandsche Chemische
lndustrie ..... .

N. V. Lijm· en Gelatinefabriek ,.Delft".
Deze fabriek ligt aan de Zuidzijde der stad Delft,
aan den Rotterdamscheweg en aan de Schie en beschikt over eigen spoorwegaansluiting en haven.
Heit bedrijf dezer Vennootschap bestaat uit twee
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photographische emulsies. Deze gelatine, welke
hoofdzakelijk in poedervorm wordt afgeleverd, vindt
plaatsing in alle landen, welke hooge eischen van
zuiverheid stellen.
·

Lijm- en Gelatinefabriek.

verschillende fabrieken, de Lijmfabriek en de Gelatinefabriek.
De Lijmfabriek vervaardigt beenderlijm, beendervet en beendermeel. Deze drie producten vinden
afzet zoowel in Nederland als op de wereld- exportmarkt.
De Gelatinefabriek vervaardigt gelatine voor
voedingsdoeleinden en voor de vervaardiging van

Behalve gelatine levert de Gelatinefabriek ook
phosphorzure voederkalk, welke client voor bijvoedering aan het vee tot versterking van het beendergestel.
Onderstaande K.L.M. luchtfoto geeft een goeden
indruk van de ligging dezer fabriek .

N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrieken te Zaandam.
Bloemen en vruchten hebben voor den mensch
steeds een groote bekoring gehad en niet ten onrechte laat een zeer oud verhaal een vrucht de hoofdrol spelen in een moment, dat als beslissend wordt
voorgesteld in het psychologisch !even der gansche
menschheid. Gemeenlijk genoten de bloemen en
planten des menschen bizondere voorkeur om hun
welriekenden geur en was het bij de vruchten de
aangename smaak, die den mensch aantrok en in
verleiding bracht. Aan planten en vruchten beide
werd bovendien vanaf zeer primitiev.e tijden tot
heden toe een geneeskrachtige werking toegekend.
En zoo behooren planten en vruchten (en deelen
ervan, zooals de zaden, bladen, bloemen, wortels en
hasten) tot de oudste handelsarttkelen, hetzij in hun

natuurlijken, oorspronkelijken staat, clan we] in gedroogden of toebereiden vorm, door welke behandeling ze geschikt werden om bewaard en verzonden
te worden. Bij de kruiden en specerijen voegden zich
al spoedig de uit plantendeelen of vruchten verkregen
olien, waarin de oorspronkelijke geuren behouden
bleven en die voornamelijk als reukstoffen - <loch
evenzeer als geneesmiddelen - den mensch welgevallig waren. De kennis van deze kruiden en specerijen, de verkrijging der olien uit de plantendeelen en
het gebrudk ervan bij de samenstelling van verschillende genees- en genotmiddelen berustte tijden lang
in handen van slechts enkelen, die er een . speciale
studie van maakten (de apothekers b.v. ) en eerst in
een betrekkelijk jong verleden is, onder voorlichting

