
EEN REPUBLIEK VAN KONINKRIJKJES

In die tijd is AKU een concern
dat, verspreid over bijna alle
continenten, zo'n 47 fabrie-

ken heeft en daarmee de op één na
grootste producent van chemische
vezels ter wereld is. Een duidelijk
verhaal.

Heel wat ingewikkelder is het
verhaal van fusiepartner KZO, voor
het gemak vaak KZO(2) genoemd.
Dit conglomeraat  is op 13 oktober
1967 ontstaan door samengaan
van Koninklijke Zwanenberg-Orga-
non, in dit verband KZO(1) ge-
noemd, en Koninklijke Zout-Ketjen
(KZK). En KZO(1) komt  weer voort
uit de firma Zwanenberg & Co., in
1887 opgericht om vlees en bacon
te exporteren. 

KZK ontstond  op haar beurt weer
in 1961 door fusie van de Konink-
lijke Nederlandse Zoutindustrie
(KNZ) en de Koninklijke Zwavel-
zuurfabrieken, voorheen Ketjen. In
1962 voegt de Sikkens Groep zich
hierbij, producent van lakken en
verven. 

KEERPUNT
In haar korte bestaan van nauwe-

lijks twee jaar neemt KZO(2) een
indrukwekkend aantal bedrijven in
binnen- en buitenland over. Zoals
Pure Chemicals Ltd. in het Verenigd
Koninkrijk, Hoesch Chemie en verf-
producent Lesonal in Duitsland,
zeepfabrikant Dobbelman en snack-
producent Duyvis in Nederland. 

Economen beschouwen het jaar
1961, bij de vorming van KZK, als
een keerpunt in de geschiedenis
van de Nederlandse chemische
industrie. De tot dan toe afzonder-
lijke bedrijven realiseren zich dat

ze zich in de wereld alleen kunnen
handhaven als ze hun krachten
bundelen. Het begin van Akzo ligt
dus eigenlijk al in 1961.

DUIZELIG
Uit bovenstaande blijkt ook hoe

ingewikkeld Akzo, later Akzo
Nobel, in elkaar steekt. Misschien

is het een beetje gaan duizelen bij
de vele namen en bedrijven waar-
uit dat nieuwe concern is opge-
bouwd. Want Akzo is niet 'orga-

nisch' gegroeid. Het is niet als bij
een bedrijf dat langzaam groter
wordt en op zeker moment een
wereldpositie heeft. Nee, Akzo ont-
staat uit het samengaan van vele,
soms zeer sterk uiteenlopende
bedrijven die vóór die tijd vaak
niets met elkaar te maken hadden.
'Een republiek van koninkrijkjes' is
de onderneming wel genoemd.   

Het concern omvat tientallen
grote en kleine bedrijven in binnen-
en buitenland, die op hun beurt
ook vaak weer ontstonden door
fusies en overnames. Daarom is
een compleet historisch overzicht
vrijwel onmogelijk. En als 't al
mogelijk was, zou de lezer de
draad snel kwijt zijn. Want de his-
torie van Akzo en haar voorgan-
gers gaat eeuwen terug. In ouder-
dom verslaat het verffabriekje van
Det Holmbladske Selskab uit
Denemarken alle andere onderne-
mingen en hun voorgangers bij
Akzo Nobel. Holmbladske is in
1777 gevestigd en leeft nog steeds
voort in het Coatingsmerk Sadolin. 

De laatste maand van de 20ste
eeuw is een gepast moment voor
een kort historisch overzicht van
een aantal bedrijven die zich in
1969 tenslotte in het nieuwe con-
cern aaneensloten. Deze Eeuw-
Courant beperkt zich hoofdzakelijk
tot de nu geëindigde eeuw en
maakt een selectie uit de historie
van een aantal Nederlandse bedrij-
ven die ten slotte in Akzo bijeen
kwamen. Daarbij wordt de chrono-
logie zoveel mogelijk gevolgd, te
beginnen met de oudste bedrijven. 

ARNHEM – Het gonst van geruchten, die zomer van 1969. Volgens de kranten voeren enkele grote

concerns in het diepste geheim fusiebesprekingen en die samenvoeging zou effect kunnen hebben op de

hele Nederlandse industrie. Er zijn veel speculaties, ook op de beurs, maar niemand weet er het fijne

van. Dan, 11 juli, komt een eind aan de onzekerheid. Koninklijke Zout-Organon (KZO 2) en Algemene

Kunstzijde Unie (AKU) melden dat ze de mogelijkheid van volledige samenwerking onderzoeken. 

IN DEZE EEUW:SAMEN DE BOEL VERKOPEN

De kiem voor latere samen-
werking van de Neder-
landse chemische indus-

trie ligt in de oorlogswinter 1944-
1945. Topmensen van vier onder-
nemingen bespreken dan de
mogelijkheid om na de oorlog een

gezamenlijk verkoopkantoor voor
chemische producten op te richten.
Aan die gesprekken nemen deel:
directeur De Jong van Koninklijke
Zwavelzuurfabrieken v/h Ketjen,
Ross van Lennep en Van Aken van
Staatsmijnen, het latere DSM, Van

Delden en Ingenhousz van Hoog-
ovens,  dat samen met Shell het
kunstmestbedrijf Mekog heeft, en
directeur De Haas van Koninklijke
Nederlandse Zoutindustrie.

OPBOUW
Vlak na de oorlog vestigt dit

Nederlands Verkoopkantoor voor
Chemische Producten (NVCP) zich
in het Tropenmuseum te Amster-
dam. In die tijd is er gebrek aan
alles, meubilair is niet te krijgen.
Van hardboard timmert men wat
bureaus in elkaar en de verkopers
beginnen weer contact te leggen
met hun vooroorlogse relaties. 

Later krijgt het kantoor een
betere behuizing in de James
Wattstraat. Het kantoor functio-
neert prima en is erg belangrijk
voor de snelle opbouw van de
Nederlandse chemische industrie. 

Na een kwart eeuw wordt het
NVCP opgeheven. De deelnemen-
de bedrijven hebben dan zelf inter-
nationale marktervaring opgedaan
en willen hun verkopen niet meer
aan derden overlaten. 
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DE EEUW AAN HET LIJNTJE 1900 1902

Ketjen bouwt
een nieuwe
zwavelzuur-
fabriek aan de
oever van het
Amsterdamse
IJ, bij Nieuwen-
dam.

1903

Sikkens gaat in
Groningen 
produceren in
een nieuwe 
lakfabriek bij
de wijk
Helpman.

1908

Noury & 
Van der Lande
neemt in Cleve
een nieuwe 
lijnoliefabriek
in gebruik. 

1910

Kortman &
Schulte in
Delfshaven
stopt de 
productie van
vlees-
conserverings-
middelen.

Boldoot vestigt
in Amsterdam

een nieuwe
zeepfabriek

aan de
Haarlemmer-

weg. 

Sikkens heeft lak aan alles

EEN KLEURIGE WERELD
In 1880 staat de familie

Sikkens niet meer aan het
roer maar het bedrijf behoudt

die naam. De firma heeft dan een
pakhuis voor verven aan de
Heerebinnensingel en een fabriekje
aan de Zwarteweg. Daar maakt ze
houtlakken voor binnen- en buiten-
gebruik, voor rijtuigen, kerkban-
ken en vloeren. 

Rond 1900 bouwt Groningen
een groot aantal woningen rond de
fabriek. De lucht uit de open lak-
stookketels wordt erg hinderlijk en
de omwonenden zijn bang voor
brand. De overlast is zó groot dat
Sikkens in 1903 een nieuwe fa-
briek bouwt aan de zuidzijde van
de stad Groningen, in de wijk
Helpman. Men maakt daar ook
zogenaamde Japanlakken. Dat zijn
strakke, glanzende lakken voor het
afwerken van siervoorwerpen en
voor decoratie van interieurs. 

In 1905 verleent koningin
Wilhelmina het predikaat 'Konink-
lijke' aan de firma. Vanaf dat jaar
heet de firma voluit: Koninklijke
Lak- en Japanlakkenfabriek G.W.
Sikkens & Co. Directeur Willem
Penaat reist heel Europa af voor
orders en zijn broer Johannus
zorgt dat thuis technisch alles op
rolletjes loopt. 

De zaken gaan goed tot het fata-
le jaar 1914, als de Eerste Wereld-
oorlog uitbreekt. Nederland is
neutraal en kan daarom met geen
van de strijdende partijen handel
drijven. De grenzen gaan dicht en in
één klap is 70 procent van de
omzet verloren. Er is maar één mo-
gelijkheid om te overleven: de afzet
in Nederland opvoeren. Overal
komen depots met Sikkensproduc-
ten, gelijkmatig over het land ver-
deeld. Ze worden beheerd door
goedingevoerde en deskundige ver-
kopers, die dicht bij de schilders zit-
ten. Deze grossiers krijgen het
alleenverkooprecht voor Sikkens-
materialen. 

Door gebrek aan grondstoffen is
er niet genoeg te produceren.
Daarom worden de oorlogsjaren
gebruikt om dit Sikkens verkoop-
en distributiesysteem op poten te
zetten. Bij de vrede in 1918 is het
plan klaar en begint de uitvoering.
Maar ook dan is Sikkens nog een

klein bedrijf dat sinds de oprich-
ting, 126 jaar eerder, nog maar
een dozijn mensen in dienst heeft.
Het bedrijf heeft echter internatio-
naal een goede naam. 'Sikkens'
staat voor kwaliteitsproducten. 

MOBIEL
In 1924 gaat de portierswoning

naast de fabriek tegen de vlakte en
op die plaats verrijst een grote,
nieuwe fabriekshal. Dan komt er
ook een laboratorium voor kwali-
teitscontrole en productontwikke-
ling. Het lab slaagt er in 1926 in,
de rijtuigenlak Rubbol Japanlak
geschikt te maken voor auto's. Die
lak droogt sneller en is sterker dan
concurrerende laksoorten. 

In Amerika gebruikt de auto-
industrie echter andere lakken. Op
basis van uit de oorlog overgeble-
ven springstof (schietkatoen ofwel
nitrocellulose) maakt men daar lak

die niet meer met de ouderwetse
kwast maar met het spuitpistool is
op te brengen. Op die manier zijn
auto's in massaproductie snel te
lakken.

Niet iedereen bij Sikkens ziet heil
in deze celluloselakken maar men
neemt niet het risico de boot, of
beter gezegd de auto, te missen. In
1928 komt naast de nog nieuwe
verffabriek opnieuw een productie-
hal met daarin de kersverse onder-
neming: Sikkens Celluloselakfa-
briek. Op 14 december, bij de offi-
ciële opening dat jaar, maken de
grossiers kennis met de nieuwe
producten: Nitro Rubbol en Nitro
Reparatie Zwart.  

De onderneming heeft nu twee
paarden in de strijd om de gunsten
van de auto-industrie en de auto-
mobilist te winnen: de verbeterde
Japanlakken, gemaakt van hout-
olie en natuurhars, en Rubbol-lak
op basis van nitrocellulose. 

De onderneming groeit en de
fabrieken groeien mee. In 1932
komen ze weer samen onder één
naam en krijgt de firma het predi-
kaat 'Hofleverancier'. Ze geeft vak-
bladen uit voor de huisschilder en
daarnaast nog een blad voor gros-
siers. In de tweede helft van de
jaren '30 verschijnen de eerste re-
clamefilms van Sikkens. Eén ervan
is zelfs gedeeltelijk in kleur, iets
nieuws in die tijd.

Men boort nieuwe afzetgebieden
aan. Lakverwerkende industrieën
krijgen speciaal naar hun wens
gemaakte partijen verven en lak-
ken. Onder de vaste klanten zijn
dan al beroemde namen als radio-
en lampenfabrikant Philips, vracht-
wagenbouwer Kromhout, vliegtuig-
fabrikant Fokker, treinconstructeur

Werkspoor, luchtvaartmaatschap-
pij KLM en slotenproducent Lips.

In 1938 heeft Sikkens zo'n 90
medewerkers. 

VERHUIZEN
Het bedrijf barst op het fabrieks-

terrein in Groningen uit z'n voegen.
De cellulosefabriek is al een paar
straten verderop gaan zitten maar
erg handig is dat niet want men
kan beter op één locatie bij elkaar
zijn. 

Met de wetenschap dat de mees-
te grote afnemers in de Randstad
zitten, gaat men daar op zoek naar
een geschikte plek voor de lakfa-
brieken. Zo komt men in Sassen-
heim terecht, waar een weiland ligt
dat niet meer als bollenland is te
gebruiken. En daar, op het kruis-
punt van de drukste autoweg en de
drukste spoorlijn van Nederland,
komen de nieuwe fabrieken van
Sikkens. In 1939 is de oorlogsdrei-

ging al voelbaar. De directie wil
koste wat kost het bedrijf over-
plaatsen voordat de oorlog roet in
het eten gooit. 

In een bliksemactie op 13 sep-
tember 1939 gaat alles van Gro-
ningen naar Sassenheim: kasten,
kantoormeubilair en machines. Als
de eerste mensen arriveren, zitten
er nog geen ramen in de gebouwen
en is het terrein nog niet bestraat.
Iedereen sjouwt door het natte
zand. 

Tachtig van de negentig Groning-
ers gaan mee naar Sassenheim. De
andere tien durven de overstap
naar het Westen niet aan. De kan-
toormensen vinden meestal een
huis in het deftige Oegstgeest, de
fabrieksmensen komen voorname-
lijk in Noordwijk terecht. Velen wo-
nen daar samen in één straat.
Geboren Noordwijkers noemen die
straat nog steeds de 'Groninger
Buurt'.

WEDEROPBOUW
Het nieuwe bedrijf krijgt 't in de

oorlog flink te verduren. In de mei-
dagen van 1940 ligt Sikkens in de
vuurlinie tussen Duitse parachutis-
ten en Nederlandse verdedigers. 

In 1942 richt het bedrijf een
eigen bedrijfsbrandweer op en een
beschermingsploeg tegen luchtaan-
vallen. Twee jaar later blijkt hoe
nodig deze veiligheidsdiensten zijn
want na een luchtaanval is er brand

Vijftien jaar na het hiervóór genoemde Det Holmbladske Selskab in Denemarken ontstaat in

Nederland een ander verfbedrijf, de firma Sikkens uit Groningen. In 1792 begint de schilder 

en glazenmaker Wiert Willemszoon Sikkens in een poortgebouwtje van de Groninger stadswal 

een lak- en vernisstokerijtje. 

In de vorige eeuw heeft
Sikkens in Groningen een
perfecte eigen veiligheids-

afdeling. 
De lakstoker Van der Veer,
die al in 1870 bij het bedrijf
werkt, heeft altijd een grote
ijzeren plaat klaarstaan. Als
de vlam in de hete standolie-
ketel slaat, gooit hij daar snel
de plaat overheen en bedekt
die met een natte zak. Dan
springt hij op de ketel en blijft
daar nét zolang zitten totdat
hij zeker weet  dat het vuur uit
is. Kortom, Van der Veer
loopt warm voor het bedrijf.

Een record in 1926: een auto lakken met Rubbol duurt maar zes dagen.

In mei 1946 komt de Britse oorlogsleider
Winston Churchill langs de fabriek in

Sassenheim.

De Groninger stadswallen. In een van haar poortjes begint Wiert Willemszoon Sikkens in 1792 een lakstokerijtje.
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De Coatings group van 
Akzo Nobel omvat nu de 
volgende business units:
Car Refinishes: autoreparatie-
producten
Decorative Coatings North: 
verven en kitten voor vakman en
doe-het-zelver. 
Decorative Coatings South: 
verven voor vakman en doe-het-
zelver. 
Industrial Coatings: verf en poe-
derlak voor industrieel gebruik.
Industrial Finishes: coatings voor
industrieel gebruik op hout,
metaal en bandstaal.
Industrial Products: hars-geïm-
pregneerd papier en afwerking-
materialen, lijmen en kitten.
Resins: harsen voor inkt en
coatings
Printing Inks: drukinkten
Marine & Protective Coatings:
scheepsverven en metaallakken



1911 1915

Jacques
Hartogs sticht
in Arnhem de
Nederlandse
Kunstzijde-
fabriek (Enka). 

Een groep
notabelen richt
in Winschoten
de waterglas-
fabriek Gembo
op. 

1916

Noury & 
Van der Lande
voert een
numeriek-
alfabetisch 
systeem voor
klantenadmi-
nistratie in. 

1918

Koninklijke
Nederlandse
Zoutindustrie
opgericht. 

1920

De firma 
Van Hasselt
verhuist van
Rotterdam
naar
Amersfoort.

1922

Enka bouwt in Ede een nieuwe
vezelfabriek

1917

Bij de Gembo komt de waterglasproductie op gang.

en veel schade. De productie zakt
tot het nulpunt. 

Na de oorlog komt de wederop-
bouw snel op gang. Honderd-
duizend huizen moeten worden
hersteld, en daarnaast wegen, brug-
gen, viaducten en spoorverbindin-
gen. En daar is allemaal verf en lak
voor nodig. Wegens gebrek aan
grondstoffen kan Sikkens aanvanke-
lijk nog niet genoeg produceren.
Daarom gaat ze zelf kunstharsen
maken, als grondstof voor lakken.
Later wordt de kunstharsproductie
ondergebracht in een zelfstandig
onderdeel, Synthese, daarna Resins
genoemd.

In 1948 is het grondstoffente-
kort voorbij en wordt weer volop
geproduceerd. Sikkens heeft dan
229 medewerkers; Synthese 31.

Zes jaar later neemt men de
muurverffabriek Alpha uit Alphen
aan den Rijn over en de fabriek
voor doe-het-zelf-verven van Tjalle-
ma in Sneek.

In 1957 komt er op het terrein in
Sassenheim een nieuwe oliemale-
rij. In Leiden begint dan Sikkens
Constructieverven, onder de naam
Sicova. Alle bedrijven komen nu
samen in de Sikkens Groep. In
1960 komt daar Sikkens Smit uit
Wapenveld bij.

In 1962 sluit de Sikkens Groep
zich aan bij Koninklijke Zout Ketjen
(KZK). Onderdeel daarvan is de
Gembo, producent van waterglas,
drukinkten en Valsparlakken. Twee
jaar later neemt Sikkens de Valspar-
lakken van de Gembo over. En in
1963 komen daar nog CetaBever,
fabrikant van doe-het-zelf-produc-
ten, en Talens, producent van kunst-
schilderverven uit Apeldoorn, bij. 

Dan fuseert KZK in 1967 met
Zwanenberg Organon en zo ont-
staat KZO 2. Vanaf die tijd loopt de
historie van Sikkens gelijk op met
die van KZO, later Akzo en nog
weer later Akzo Nobel. Samen met
het Duitse Lesonal en het Franse
Astral vormt Sikkens de Coatings-
divisie van Akzo. 

In 1972 is er een grote brand op
de locatie Sassenheim, waarbij
gelukkig geen slachtoffers vallen. 

Het bedrijf viert in 1992 z'n
200-jarig bestaan. Het maakt dan
op één dag evenveel verf als in
1946 in een heel jaar. Het bedrijf
heet dan geen Sikkens meer maar
de naam blijft als merknaam
gehandhaafd. 

In 1994 fuseert het toenmalige
Akzo met het Zweedse Nobel
Industries, een belangrijk producent
van onder meer coatings. Die
coatingsactiviteiten worden samen-
gevoegd met de Coatingsdivisie.
Deze is dan opgedeeld in een aantal
business units en dat worden er nog
meer als Akzo Nobel in 1998 het
Britse Courtaulds overneemt. De
twee bedrijven vormen samen de
grootste verffabrikant ter wereld.

Geuren uit een flesje 

BOLDOOT
In de 19de eeuw wordt dit pre-

paraat niet meer als genees-
middel gebruikt. Het blijkt

weinig geneeskrachtig. Daarom
verkopen Boldoots opvolgers het
dan als toiletartikel. Het geurtje
wordt sinds 1876 ook in zeep ver-
werkt.  

In de loop der jaren gaat het
bedrijf ook tandpasta's, cosmeti-
sche producten en wrijfwas maken. 

In 1900 heeft Boldoot in Amster-
dam al 16 panden als productie-
ruimten in gebruik, samengetrok-
ken aan de Singel en Langestraat.
Op de Nieuwendijk is de chique
winkel, waar adellijke dames zich
met het koetsje tot voor de deur
laten rijden en de bedienden op-en-
neer rennen om de waren te laten
zien.

In 1902 bouwt de onderneming
een eigen zeepfabriek aan de Haar-
lemmerweg. 'Boldoot' is dan al zo
opgenomen in de Nederlandse taal
dat het woord voor alles wordt
gebruikt wat met luchtjes te maken
heeft. In die tijd is er nog vrijwel
geen riolering. De mensen doen hun
behoefte in tonnen, die één keer per
week huis-aan-huis worden opge-
haald door wagens van de Stads-
reiniging. Gezien de geur die deze
wagens verspreiden, noemen de
Amsterdammers ze ironisch de
Boldoot- kar. 

Boldoot is zó populair dat er imi-
taties komen, die het oorspronke-
lijke product in een kwade reuk
brengen. Iedereen kan immers een
watertje maken en dat Eau de
Cologne noemen. Zo is er een be-
drijfje dat zijn producten de wereld
instuurt met een etiket dat als
twee druppels (reuk)water lijkt op
dat van Boldoot.

Nog slimmer is de Rotterdamse
marktventer die lege Boldootfles-
jes verzamelt en er een eigen
brouwseltje in stopt.

BUITENLAND
In de Eerste Wereldoorlog zijn

veel Boldoot-producten wegens
gebrek aan grondstof niet meer te
leveren. Andere producten ver-
schijnen wegens papierschaarste in
'oorlogsverpakking'.

Na de oorlog gaat het beter. Er
komen vestigingen in binnen- en
buitenland. In 1919 opent Boldoot
in de Kalverstraat de winkel: 'In 't
geurighe Rooske'. Het is een schit-

terend pand met een unieke pui.
Die pui is nog steeds intact en is nu
een beschermd monument.  

Verder komt er een Boldootmu-
seum dat de geschiedenis van het
bedrijf laat zien, de historie van
cosmetica en de ontwikkeling van
de producten.

In de crisisjaren krijgt Boldoot
het flink voor de kiezen. De filialen
in Frankrijk en Engeland worden
gesloten en het Brusselse filiaal,
kort daarvoor getroffen door
brand, moet sterk bezuinigen. In
Nederland gaan de filialen in Den
Haag en Nijmegen dicht. De pan-
den in Amsterdam gaan uit bedrijf
en zowel kantoren als productie
worden nu geconcentreerd aan de
Haarlemmerweg. 

BOMMEN
Zware verliezen lijdt de onderne-

ming in de Tweede Wereldoorlog.
Op 14 mei 1940, tijdens de laatste
Duitse bomaanval op Rotterdam,
wordt de Boldootwinkel in de

Passage getroffen. Pas in augustus
lukt het de kluis uit het puin op te
delven en te forceren. De rekening-
courant, de wissels en het geldkist-
je worden gaaf teruggevonden.

De onderneming raakt door z'n
voorraden heen en stopt de pro-
ductie. Smekende brieven komen
binnen voor 'alstublieft nog één
flesje Eau de Cologne voor een ern-
stig zieke'. Soms wordt als bewijs
een doktersrecept meegestuurd.
De laatste twee oorlogsjaren stelt
de directie zelfs een recept ver-
plicht voordat een flacon de deur
uitgaat. 

In 1943 gooien geallieerde bom-
menwerpers de vliegtuigfabriek van
Fokker in Amsterdam-Noord plat.
De Duitsers brengen Fokker onder
in het Boldootcomplex aan de
Haarlemmerweg. In de garage stalt
de Wehrmacht zijn paarden.

Na de oorlog herovert Boldoot
langzaam weer zijn plaats op de
markt. Er komen nieuwe producten
als lipsticks, after shaves, deodo-

rants en een nieuwe parfumserie:
Fleurs de Hollande. De aloude Eau
de Cologne is er dan als vloeistof,
in sticks en in papieren zakdoekjes. 

Al die tijd blijft het bedrijf een
goede katholieke onderneming.
Hoogtijdagen, bijvoorbeeld bij het
zoveeljarig bestaan van het bedrijf,
beginnen steevast met een plechti-
ge Hoogmis. De directie verschijnt
dan in jacquet en gaat voor in
gebed. 

ONSTERFELIJK
In 1961 is er brand in de fabriek

aan de Haarlemmerweg, echter
zonder veel schade. In datzelfde
jaar neemt Zwanenberg-Organon
het bedrijf over en brengt het later
onder in de consumentenproduc-
tendivisie van KZO 2. Deze wordt
onder Akzo onderdeel van de
gelijknamige divisie. Een lekkere
en smakelijke divisie waarvan het
assortiment gaat van borrelnootjes
tot toiletbenodigdheden, en van
zeeppoeder tot industriële reini-
gingsmiddelen. Er zitten overbe-
kende producten in als Biotex voor
de voorwas, Dobbelman zeeppoe-
der en Driehoek wasbuiltje. Verder
Roosvicee rozenbottelproducten,
Vapona insectenschrik, huismiddel-
tjes als Entosorbine en Sinaspril en
California-soepen. Een boeiende
serie producten maar nauwelijks
passend bij het internationale che-
misch/pharmaceutische karakter
dat Akzo wil gaan uitstralen. Daar-
bij komt nog dat Shell een deelbe-
lang in de Consumentenproducten-
divisie heeft. Akzo moet de zeggen-
schap dus delen. Daarom gaat
deze divisie in 1987 in zijn geheel
over naar Douwe Egberts/Sara
Lee. Boldoot is dan in 1984 al
overgenomen door British Ameri-
can Cosmetics en wordt onderdeel
van de Yardley cosmeticaserie.
Daarna is er bijna ieder jaar een
andere eigenaar. Het merk hoort
nu bij de cosmeticaserie van Coty.

In de loop der jaren moet Eau de
Cologne steeds harder opboksen
tegen meer verfijnde Franse en
Amerikaanse parfums. In de jaren
'80 wordt Eau de Cologne aange-
prezen als een verfrissingmiddel
wanneer men niet in staat is onder
de douche of in bad te gaan.
Bijvoorbeeld in het kraambed. Ook
zou het goed zijn voor vrouwen in
de overgang. Door opsnuiven ont-
staat onmiddellijk een weldadige
werking. 'Boldoot' wordt door jon-
geren dan denigrerend afgedaan
als een ouwe-dames luchtje. 

Het is echter nog steeds te koop.
Zowel Boldoot als ‘Odeklonje’ wer-
den onsterfelijk. Ze zijn een begrip
en als zodanig opgenomen in de
Nederlandse cultuur.  

Jacobus Cornelis  Boldoot erft in 1789 van zijn vader een huis op

de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal. Hij gaat wonen op de

bovenste verdieping en begint op de begane grond een apotheek.

Daar maakt hij allerlei poedertjes, zalfjes en preparaten,

waaronder een op alcohol gebaseerd geneesmiddel: Keuls water

ofwel 'Eau de Cologne'. Het zou probaat zijn tegen migraine en

andere kwaaltjes. 

Boldoot is een van de
allereerste bedrijven
met telefoon. Vijf jaar

nadat Bell de telefoon uit-
vond, krijgt Boldoot in 1881
van de Nederlandse Bell
Telefoonmaatschappij het
telefoonnummer 106.
Ze is ook een van de eerste
bedrijven die motoren
gebruikt. In 1882 krijgt ze
een 2 pk gasmotor ‘tot het in
beweeging brengen van vaat-
werk ter bereiding van poli-
toeren’. 

Reclame voor Sikkensproducten
±1920.

Reclame van de Boldootwinkel eind 19de eeuw.

Boldoot rijdt in de jaren dertig  met deze prachtige bestelauto.

Verschillende flesjes van Boldoot

3



DE EEUW AAN HET LIJNTJE 1923 1926

Saal van
Zwanenberg
richt 
Organon op.

1927

Koninklijke
Zout breidt 
de productie
uit met een
vacuüm-
indamp-
installatie.

1930

Organon
maakt zich los
van moeder-
maatschappij
Zwanenberg 
en neemt een
eigen fabriek in
gebruik.

1931

Koninklijke Zout neemt een nieuw
chemisch bedrijf in productie voor
zoutzuur, chloorbleekloog, vloei-
baar chloor, caustic soda en 
natronloog. 

Hugo Raab
bouwt in

Herkenbosch
een alcohol-

fabriek, 
de Limburgse

Spiritus
Industrie
(LISPIN)

Van zwavelzuur naar ontzwaveling bij Ketjen 

CHEMISCHE REACTIES
In 1900 bouwt Ketjen een

nieuwe zwavelzuurfabriek aan
de oever van het Amster-

damse IJ, bij Nieuwendam. Een
woest en onontgonnen land waar
in de verre omtrek geen mens
woont. Door de ligging aan open
water kunnen tankschepen aan-
meren en dat biedt mogelijkheden
om grote hoeveelheden zwavelzuur
naar het buitenland te exporteren.

In 1914 komt ook een zoutzuur-
fabriek in bedrijf, met uit het bui-
tenland aangevoerd zout als
grondstof. Nederland heeft dan
zelf nog geen zoutindustrie. 

De Eerste Wereldoorlog is zeer
profijtelijk. De regering neemt
tweederde van alle productie af,
voor de fabricage van springstof-
fen. En dankzij Ketjen kan de glas-
industrie gewoon doordraaien. 

Na de oorlog breken slappe tij-
den aan die tot 1929 voortduren.
Dan komt er een zwavelzuur-
fabriek bij, die vooral produceert
voor de Mekog-kunstmestfabriek
in IJmuiden.

In 1935 doet een van de re-
searchmensen, Piet Smit, een uit-
vinding. Hij bewerkt zaagsel met
zwavelzuur en zo ontstaat actieve
kool, zeer geschikt om suikersap te
ontkleuren. Een dochteronderne-
ming, Activit, gaat de vinding ex-
ploiteren. 

Een andere medewerker, de Belg
Du Saar, ontdekt een wateronthar-
der om ketelvoedingswater van
stoomschepen te behandelen. Nu
ontstaan meer dochteronderne-
mingen.  

In 1937 bouwt men de oude
contactzwavelzuurfabriek om tot
de grootste zwavelzuurfabriek van
Europa. Meer fabrieken komen in
bedrijf, onder meer voor sulfiet, bi-
sulfiet en kaliumpermanganaat. Dit
laatste is de grondstof voor saccha-
rine, in de kort daarop uitgebroken
Tweede Wereldoorlog een zeer
gewilde zoetstof. 

OORLOG
Op 28 juli 1943 vallen geallieer-

de bommen op de zwavelzuurop-
slag, waardoor duizenden tonnen
zwavelzuur in het IJ lopen. In sep-
tember '44 vernietigen de Duitsers
de kranen en transporteurs. Aan 't
eind van de oorlog ligt alles stil. 

In oktober 1945 komt er echter
weer leven in het bedrijf. Ketjen
voert dan namens de regering het
beheer over een aantal Duitse
ondernemingen en profiteert van
de naoorlogse wederopbouw. In
1947 begint de bouw van een zwa-
veldioxidefabriek en er komen
laboratoria.

Onder Amerikaanse licentie
bouwt men in 1953 een katalysa-
torfabriek voor de aardolie-indus-
trie. De daaropvolgende jaren ko-
men er nog twee bij, waarvan één
speciaal voor katalysatoren die
zwavel uit aardolie verwijderen.

Aan de overkant van het Nieuw-
endammerkanaal koopt Ketjen een
groot stuk grond dat met een dam
aan het oude terrein wordt gekop-

peld. Hier verrijst opnieuw een
zwavelzuurfabriek en een fabriek
voor sulfoproducten. Over het hele
terrein komt een spooremplace-
ment te liggen. De wagons gaan

met een eigen spoorpont over het
IJ. 

Samen met het Amerikaanse
Cabot bouwt Ketjen in Europoort
een fabriek die speciale roetsoor-

ten voor de bandenindustrie
maakt. Ook komt hier opnieuw een
zwavelzuurfabriek.

Omstreeks 1960 krijgt Amster-
dam er weer fabrieken bij, onder

meer voor bisfenol en voor week-
makers voor de plasticindustrie. 

In 1962 fuseert Ketjen met de
Koninklijke Zout tot KZK, die op
haar beurt weer integreert met
Noury & Van der Lande (Deventer),
Hoesch in Düren (Duitsland) en
Organon in Oss. Zo ontstaat
KZO(2).

PERSONEELSVERMINDERING
Na de stichting van Akzo is

Ketjen, met zijn ruim 1100 mede-
werkers, onderdeel van de Chemie-
divisie. Maar de gouden tijden van
de chemische industrie zijn dan
langzamerhand voorbij en het be-
drijf leidt verlies. In 1978 moeten
tientallen medewerkers vervroegd
uittreden en die personeelsvermin-
dering gaat tot op de dag van van-
daag door.

Het bedrijf heet allang geen
Ketjen meer en is nu onderdeel van
business unit Catalysts van
Chemie. Op het bedrijf herinnert
een fabriek voor zwavelzuurspecia-
liteiten echter nog steeds aan tij-
den van weleer. 

Vlák voor het verstrijken van de
eeuw dient zich voor deze fabriek
een nieuwe eigenaar aan: PVS
Chemicals in België. Dit is een
dochteronderneming van PVS
Chemicals Inc. uit de Verenigde
Staten. Deze maakt en verkoopt
anorganische chemicaliën en ver-
werkt chemische afvalstoffen. De
zwavelzuurfabriek in Amsterdam
heeft dan al veel ervaring met het
verbranden van zwavelhoudend
afval omdat ze daaruit weer zwa-
velzuur maakt. 

Als Akzo Nobel en PVS Chemi-
cals tot overeenstemming komen,
gaan de 20 á 30 medewerkers
over naar de nieuwe eigenaar.  

Op 6 september 1835 verleent Koning Willem I aan drie Amsterdammers een octrooi om zwavelzuur

in te voeren en zelf te maken. Eén van hen is de drogist Gerhard Tileman Ketjen. Gedrieën vestigen ze

een zwavelzuurfabriek aan de Amsterdamse Trapjesschans, ongeveer op de plek waar nu het 

Nieuwe De la Martheater is. Door de oorlog met de Belgen heeft Nederland een groot tekort aan zwa-

velzuur, dat voornamelijk naar weverijen en katoendrukkerijen gaat om textiel mee te verven. 

Zwavelzuur is  een sterk
vretend zuur en Ketjen
heeft in de vorige eeuw

nogal 'ns lekken in de produc-
tie-installatie. Op een avond
ontsnappen giftige zwavel-
dampen uit de fabriek op de
Trapjesschans. 
Ze jagen de bezoekers de
nabijgelegen oude houten
Stadsschouwburg uit. 
De gemeente dringt er op 
aan dat het bedrijf vertrekt.
Ketjen verhuist naar een 
terrein aan het eind van de
Overtoom. Hier vergaat het
al niet veel beter. De zure
neerslag treft de nabijgelegen
kwekers, die met verpieterde
worteltjes en sla in de hand
verhaal komen halen. 
Het bedrijf betaalt de schade.
Op 't laatst beschouwen de
boeren de schadevergoeding
als een vast deel van hun
inkomen. 

Het expeditieterrein van Ketjen langs het Nieuwendammerkanaal, in 1910.

Op 28 juli 1943 vallen geallieerde bommen op de zwavelzuuropslag, waardoor duizenden tonnen zwavelzuur 
in het IJ stromen.
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1938 1939

Boldoot sluit
haar fabrieks-
panden in
Amsterdam 
en concen-
treert al het
werk op de
Haarlemmer-
weg. 

Sikkens ver-
plaatst de 

productie van
verven en 

lakken van
Groningen 

naar
Sassenheim.

1942

De bezetter laat 
de 'joodse' 
onderneming
Organon over-
nemen door een
dochterbedrijf 
van het Duitse
Scheringconcern. 

1944

Wegens herhaaldelijke
luchtaanvallen op de
nabijgelegen
Wilhelminabrug in
Deventer verplaatst
Nourypharma de 
productie van 
farmaceutische 
producten naar de
Zutphenseweg. 

1940

Omdat in de oorlogsdagen 
de bruggen in het Twenthe-
Rijnkanaal bij Hengelo zijn 
opgeblazen, kan Koninklijke Zout
minder producten aan- en 
afvoeren.

Van molen tot moleculen bij Noury & Van der Lande

MAALSTROMEN
Aan het eind van de 19de

eeuw heeft het bedrijf ook
een oliefabriek in het

Duitse Cleve en is de afzet van
bloem enorm gestegen. Per dag
wordt 67 ton graan gemalen. 

Men begint proeven om olie te
veredelen door er lucht in te bla-
zen. Ze is dan geschikt als lak-
grondstof.

In 1907 gaat de fabriek in Cleve
dicht en komt er een nieuwe oliefa-
briek aan de Rijn in Emmerich. Na
enige jaren gaat men hier ook lak-
lijnolie en loodwitolie maken voor
de verf- en lakindustrie.   

PEROXIDE
In de  Eerste Wereldoorlog regelt

de regering de voedselvoorziening
en distribueert de meelvoorraden.
Het is dood tij voor de firma maar
ze gaat nu haar maaltechnieken
perfectioneren, begint een eigen
proefbakkerij en een laboratorium-
pje. 

Dan gebeurt er iets dat bepalend
wordt voor de toekomst van de
firma. Van der Lande krijgt bezoek
van een bakker uit een naburig
dorpje die hem smeekt om weer
zure bloem te leveren. Van der
Lande schrikt: "Man, als we je zure
bloem hebben geleverd, had die
dan teruggestuurd!"

"Dat vond mijn vrouw ook", zegt

het bakkertje beteuterd. "Maar ik
heb die zure bloem langzaam met
de rest van het meel weggewerkt.
En wat denkt u? Sinds ik wat zure
bloem in de trog bijmeng, krijg ik
zó'n mooi brood dat de klanten
steeds terugkomen."

De slimmerik krijgt geen zure
bloem, maar het zet Van der Lande
aan het denken. Blijkbaar geeft ver-
ouderd, geoxideerd meel, betere
bakresultaten. Het lab neemt proe-
ven met benzoylperoxide om de
oxidatie te imiteren. Het is een
schot in de roos. Meel, bewerkt met
peroxide, geeft witter en smakelij-
ker brood. Over de hele wereld
wordt de vinding gepatenteerd. Het
is het begin van de productie en toe-
passing van organische peroxiden.
Dochterondernemingen over de
hele  wereld gaan het meelverede-
lingsmiddel verkopen. Er komen
nieuwe types bij en in Coswig
(Duitsland) en Gillingham (Enge-
land) verrijzen nieuwe fabrieken. In
Roermond neemt men Nederlands
enige waterkrachtcentrale over om
op elektrochemische manier per-
verbindingen te maken.

CITROENZUUR
In 1931 bouwt men in Com-

piegne een van de grootste olie-
slagerijen van Frankrijk. 

In Emmerich begint de productie
van verfpigmenten als loodwit en
titaanwit. Later komen er verf-
harders bij. 

In 1937 gaat de firma schimmels
kweken om uit suikersap citroen-
zuur te maken voor de koek- en
banketindustrie. De Citroenzuurfa-
briek blijft tot 1976 in productie. 

De ervaring met biologische pro-
cessen uit de Citroenzuurfabriek
leidt tot een nieuwe tak van sport:
de farmacie. Eerst probeert men
Organon uit Oss over te nemen
maar als dat niet lukt, komt er in
Deventer een eigen dochteronder-
neming, Nourypharma. Producten
zijn Nourical en Tonicum Noury,
groeibevorderende en versterken-
de middelen voor kinderen. Later
wordt ook vitamine B gemaakt. 

PLASTIC
In de Tweede Wereldoorlog is

Scabicidol een succesvol product.
Dit is een middel tegen schurft bij
mensen. 

Op 25 augustus 1940 vallen
enkele geallieerde bommen op de
meelfabriek maar er is gelukkig
lichte schade.

Aan het eind van de oorlog staat
het bedrijf vrijwel stil maar na de
bevrijding beginnen nieuwe pro-
ducties. Zoals middelen voor on-
kruidbestrijding, aardappelconser-
vering en insectenverdelging. Gro-
te hoeveelheden gaan naar Afrika
voor sprinkhaanbestrijding.

Peroxiden worden nu steeds be-
langrijker want de opkomende
plasticindustrie gebruikt die voor
de productie van kunststoffen. In
1962 komt er in Italië een eigen
peroxidefabriek. Noury & Van der
Lande helpt ook bij de bouw van
kunststoffabrieken in Kazan (Rus-
land).  

In 1965 fuseert de onderneming
met Koninklijke Zwanenberg-Orga-
non (KZO). Nourypharma gaat op
in Organon en verhuist naar Apel-
doorn en Oss. Dat jaar gaat de
Meelfabriek dicht, het einde van
een ruim 125-jarige traditie. 

Bij het ontstaan van Akzo in
1969 heeft Noury 14 fabrieken in
Europa en voert zo'n 900 ver-
schillende producten. Het bedrijf is
onderdeel van de Chemiedivisie;
verkooporganisatie en research
moeten zich in het geheel van Akzo
aanpassen. Langzamerhand neemt
het aantal producties af.  

VEILIGHEID
In 1974 is er in de Deventer

peroxidefabriek een zware explo-
sie die een medewerker het leven
kost. Veiligheid krijgt nu meer aan-
dacht. Er komt onder meer een
Veiligheidslab, dat later voor ge-
heel Akzo(Nobel) gaat werken. 

In de jaren '80 breidt de re-
search sterk uit; het onderzoeks-
centrum in Deventer is tien jaar
later onderdeel van Akzo Nobel
Central Research. 

Ketjen wint het in leeftijd nét van een in Deventer begonnen bedrijf. In 1838 kopen de 

'erven' Noury en Garrit van der Lande daar twee olie-, pel- en cementmolens op De Teuge 

aan de Koerhuisbeek. Ze gaan koolzaad en graan malen, en verwerken tot lijnolie en veevoer.
Na het einde van de

Tweede Wereldoorlog
is er gebrek aan alles.

Er zijn alleen turven om de
lakketel in Deventer te sto-
ken. Als een analist op 't
laatst een behoorlijke ther-
mometer heeft bemachtigd,
kan hij eindelijk de tempera-
tuur van het lakmengsel
meten. “Je zit te laag”, verwijt
hij de lakstoker. “De lak moet
120 graden zijn en hij is maar
honderd graden.” 
De stoker is zeer verontwaar-
digd. “Bestaat niet. Er bran-
den 60 turven onder en elke
turf is precies 2 graden.”

Bakker Sternfeld (r) wint in 1903 de eerste prijs in een vakwedstrijd voor
broodbakkers. Daarvoor gebruikt hij Excellentbloem van Noury & Van der

Lande. Trots poseert hij voor zijn zaak met de vertegenwoordiger uit Deventer. 

Soms zijn de graansilo's helemaal vol en wordt het graan zolang in zakken
opgeslagen.

Aan het eind van de 19de eeuw heeft Noury & Van der Lande bedrijven in Deventer en Cleve. 
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DE EEUW AAN HET LIJNTJE 1947 1948

Een aantal
bedrijven richt
het Nederlands
Verkoop-
kantoor voor
Chemische
Producten
(NVCP) op, 
dat zich vestigt
in het Tropen
Museum te
Amsterdam.

Kortman &
Schulte heeft 
in Nederland
20 procent van
de markt voor
zachte zeep 
in handen.

1949

Bij een proef
met benzoyl-

peroxide komt
directeur 

Johan van
Hasselt in zijn

bedrijf te
Amersfoort om

het leven.

Rotterdammers gaan naar Amersfoort

KAAS, BOTER EN RUBBER

Stremsel wordt gemaakt
door lebmagen van koeien
te extraheren. Het product

gaat naar zelfkazende boeren en
zuivelbedrijven. De zuivelkleurstof-
fen worden gemaakt van pigment
uit annattozaad. Al vroeg wordt
over de hele wereld geëxporteerd
en op de grote landbouwtentoon-
stellingen van 1884 en 1886 in
Londen haalt het bedrijf een eerste
prijs en een erediploma.

De producten worden met eigen
verkopers aan de man gebracht; in
het buitenland zijn agenten. Het
bedrijf groeit uit zijn jasje en de
fabriek gaat naar de Schoter-
boschstraat; lab en kantoor blijven
op het oude adres. Dat is geen
ideale situatie; er zijn geen verdere
uitbreidingsmogelijkheden en na
de Eerste Wereldoorlog zoekt men
een andere vestigingsplaats. Johan
van Hasselt, zoon van de oprichter,
koopt een terrein aan de Drentse-
straat in Amersfoort, in die tijd nog
nauwelijks bebouwd zodat er ook
uitbreidingsmogelijkheden voor de
toekomst zijn. Hier bouwt de firma
een nieuw bedrijf.

CHEFARO
De grote expansie komt pas na

1945. Er is een schreeuwend tekort
aan grondstoffen en elk chemisch
product, van welke samenstelling
dan ook, is welkom. Van Hasselt
ontwikkelt het ene product na het
andere: uierzalf, een algenprepa-
raat (als bindmiddel voor levens-
middelen), insecticiden (merk Flyol)
en factis, een vulkaniserende olie.
En organische peroxiden voor de
meelveredeling, merk Cefarox. Ze
is daarmee de grootste concurrent
van  Noury & Van der Lande uit
Deventer! 

Op basis van een amine en met
zwavelkoolstof wordt carbamaat
gemaakt, dat vervolgens met zou-
ten wordt behandeld of wordt ge-
oxideerd. Zo ontstaat een hele
serie producten, met zowel schim-
melwerende middelen voor de
landbouw (fungiciden) als hulpstof-

fen voor de productie van rubber.
Directeur Van Hasselt is in 1949

het slachtoffer van zijn eigen expe-
rimenteerlust. Bij een van zijn
proeven komt hij door een explosie
om het leven.

Door zijn hobbyisme bleef er te
weinig geld in de firma en na zijn
dood wordt het bedrijf overgeno-
men door de farmaceutische on-

derneming Chefaro (Chemische
Fabriek Rotterdam, nu onderdeel
van Akzo Nobels Pharma group).

De fabriek raakt met zijn oude
en gebrekkige apparatuur achter-
op. Er gaat nogal 'ns iets mis en af
en toe komen omwonenden ver-
haal halen als de kippen weer eens
dood in de tuin liggen omdat er
chemicaliën zijn ontsnapt. Toch

beleeft het bedrijf in de jaren vijftig
nog een glorietijd. Er werken dan
zo’n 100 mensen en er wordt flink
winst gemaakt.

In 1956 neemt ze de Hilver-
sumse verffabriek Industria over.
Enige tijd later fuseert Chefaro met

Ketjen uit Amsterdam. In 1966
werken er bij Van Hasselt nog on-
geveer zeventig mensen. In 1969
wordt het bedrijf onderdeel van
Akzo Chemie en Chefaro van Akzo
Pharma.

Aan de Drentsestraat in
Amersfoort is de situatie steeds
onhoudbaarder want de woonbe-
bouwing heeft het bedrijf helemaal
ingesloten, de milieueisen worden
steeds strenger. Het bedrijf zou
eigenlijk verplaatst moeten wor-
den, om met nieuwe technieken
helemaal opnieuw te beginnen.

Plannen daarvoor worden door-
kruist door moeilijkheden op de
Dordrechtse vestiging van Chefaro.
De organische peroxideproducties
worden vandaar overgeplaatst
naar Deventer, Mons en Gilling-
ham en de vakbonden dringen aan
op vervangende werkgelegenheid.
Daarom gaat  de productie van
rubberchemicaliën en schimmelbe-
strijders van Amersfoort naar
Dordrecht. Herkenbosch neemt
enige tijd de productie van strem-
sel en chloorcalcium over.

AFTAKELING
Eind jaren zestig begint de afta-

keling van Van Hasselt in Amers-
foort. De ene productie na de
andere verdwijnt, het aantal mede-
werkers krimpt en er wordt zoveel
mogelijk met ingehuurde krachten
gewerkt. Even lijkt er een opleving
te komen met biologisch gemaakt
stremsel. Maar de grote zuivelcoö-
peraties werken dat tegen en in
1977 sluit het bedrijf voorgoed.
De nog overblijvende vaste mede-
werkers gaan naar het Chemie
hoofdkantoor in Amersfoort; enke-
len naar Amsterdam. 

Rubberchemicaliën worden on-
dergebracht in een gezamenlijke on-
derneming met Solutia. Deze ge-
zamenlijke onderneming, Flexsys,
heeft haar Europese hoofdkantoor
in Brussel. 

Willem van Hasselt werkt omstreeks 1860 in een Rotterdamse azijnmakerij als hij bij toeval in een

boerderij een flesje Deens boterkleursel op de schouw ziet staan. De boer vertelt dat de Denen ook

kaaskleursel en kaasstremsel fabrieksmatig maken. Van Hasselt realiseert zich dat daar in Nederland

handel in moet zitten. Aan de Almondestraat in Rotterdam begint hij onder eigen naam een

stoomfabriek om kaasstremsel, poederstremsel, boter- en kaaskleursel te maken.

Directeur Johan 
van Hasselt is een
bevlogen onderzoeker.

In zijn lab staat altijd wel wat
te borrelen en te dampen.
Eens heeft-ie een proef
opstaan en als hij na enige
uren terugkomt en niets
terugvindt, vraagt hij nijdig
aan de assistent: "Waar is
dat mengsel gebleven dat op
dat glazen plaatje lag?"
De laborant heeft niets
gezien. Van Hasselt wordt
steeds kwaaier: "Als ik zeg
dat 't er was, dan was 't er!"
Dan zegt de assistent
bedremmeld: "Meneer, is het
misschien dat spul dat daar
aan het plafond hangt?"

De Rotterdamse fabriek van Van Hasselt, begin deze eeuw.

Met de hondenkar venten boerinnen omstreeks 1900 huis-aan-huis nog
zelfgemaakte boter en kaas. Boterkleursel en kaasstremsel kopen ze 

bij Van Hasselt. De rubberchemicaliënfabriek te Amersfoort in de jaren zeventig.
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1952 1954

In Boekelo
wordt de zout-
productie
gestopt

1955

Organon krijgt
octrooi op
Prednison, 
een cortison
bevattend 
middel dat 
ziekteverschijn-
selen bij 
reumapatiën-
ten onderdrukt.

1957

Ketjen zet in
Amsterdam
een nieuwe
zwavelzuur-
fabriek neer.

Sikkens neemt
de muurverf-
fabriek Alpha
en de firma
Tjallema over

Soda, zeep, glycerine en Biotex

EEN SCHUIMEND BEDRIJF

In Nederland is dan nog geen
zout gevonden en er wordt
hier dus ook geen soda ge-

maakt. Kortman en Schulte halen
ammoniaksoda uit het buitenland,
lossen dat op en laten de oplossing
kristalliseren. Met houwelen hak-
ken arbeiders dan de ruwe soda
los. 

In 1888 huurt het bedrijf het
monumentale pand Groot Holland
aan de Achterhaven te Delfshaven.
Dit gebouw is in 1672 als zeemaga-
zijn neergezet voor de Verenigde
Oost-Indische Compagnie. Hier wer-
den de schepen uitgerust voor hun
lange tocht naar de Oost. 

Naast sodasoorten maakt de
firma dan ook een vleesconserve-
ringsmiddel uit zwaveligzuur.

DRIEHOEK
Eind vorige eeuw ontdekt Schulte

dat er jodium zit in het ballastwater
van houten zeilschepen die chilisal-
peter uit Zuid-Amerika naar Rotter-
dam brengen. Tijdens de lange reis
condenseert jodium uit de salpeter.
De firma huurt een zandschip en
biedt de kapiteins aan, hun ballast-
water gratis weg te pompen. Uit dat
water wordt in de fabriek met een
heel omslachtig proces salpeterzuur
en jodium gewonnen. En dat jodium
brengt heel wat op. Het verdwijnen
van de zeilvaart is echter de nek-
slag. Stoomschepen varen sneller
waardoor zich onderweg geen jodi-
umhoudend loog meer vormt.

Dan begint de productie van
zeeppoeder, met merken als
'Kroon voor de Was' en 'Driehoek'.
(Even terzijde: er is wel beweerd
dat Akzo haar eerste logo aan deze
driehoek ontleende.) 

In 1898 brengt men zachte,
pasta-achtige zepen op de markt,
waaronder huishoudzeep en cos-
metische Zilverzeep. Grondstoffen
als lijnolie, hars, talg en gebleekte
palmolie worden tot dan elders
gekocht maar nu gaat men in een
eigen installatie oliën splitsen in
vetzuren en glycerine. 

Hieruit ontstaat onder meer
zachte zeep, dat in vaatjes naar de

winkeliers gaat. Met een grote
houten lepel weegt hij die in een
vel grauw papier af voor de huis-
vrouw. Omstreeks 1930 wordt
zachte zeep ook in kartonnen pot-
ten geleverd. De afzet blijft be-
scheiden maar na de Tweede
Wereldoorlog, als er nog geen
luxezeep is, heeft Kortman &
Schulte in Nederland een markt-
aandeel van 20 procent met haar
zachte Driehoekzeep.  

Het bedrijf slaagt er ook in glyce-
rine te zuiveren en te ontkleuren.

Tabaks-, cellofaan- en textielfabrie-
ken willen het graag hebben.  

Omstreeks 1950 komen de eer-
ste 'wasmasjientjes' in het Neder-
landse huishouden en daarvoor
komt een speciale, halfharde zeep,
Drietex. De firma mag van vezel-
producent AKU adverteren dat
Drietex het beste is voor het was-
sen van haar nylon.  

In de jaren '60 verschijnen de
eerste synthetische waspoeders.
De directie komt in contact met
een Zwitserse firma die een was-

middel op basis van enzymen
maakt. Kortman & Schulte sluit
een exclusieve overeenkomst en
gaat in 1963 het wasmiddel zelf
maken. Zelden is een product zo
stormachtig begroet: de Neder-
landse huisvrouw is dol op deze
Biotex. "Vuil en vlekken verdwijnen
als sneeuw voor de zon" juicht de
reclame. Het is de absolute toptijd
voor de onderneming. Een pand te
Overschie wordt bijgekocht, uit-
sluitend om Biotex te maken. Het
bedrijf is nu ook heel aantrekkelijk

voor anderen. In 1965 neemt
Koninklijke Zwanenberg Organon
(KZO 1) de firma Kortman &
Schulte over. Later knipt Akzo het
bedrijf in stukken. Biotex en een
aantal zeepmerken worden samen-
gevoegd met zeeppoederfabrikant
Dobbelman uit Nijmegen, bleekwa-
terfabrikant Loda uit Breda en
Blumøller uit Denemarken. Deze
onderdelen gaan naar de Consu-
mentenproductendivisie.  

De vetzuurproductie komt bij de
Chemiedivisie. Het oorspronkelijke
bedrijf in Delfshaven splitst dan
alleen nog vetzuren en maakt gly-
cerine op basis van vetten en palm-
olie. Maar als Chemie in Maleisië
zelf palmolie gaat verwerken, is dat
de nekslag voor de fabriek in
Delfshaven. Midden jaren '90 gaat
het bedrijf voorgoed dicht. 

De geschiedenis van Kortman &
Schulte inspireert theatergroep Hol-
landia in 1999 tot het toneelstuk
'Biotex'. Het is een arbeiderspor-
tret, opgevoerd op het voormalige
fabrieksterrein bij het monumentale
pand aan de Achterhaven. Dit vroe-
gere zeemagazijn van de VOC heeft
als enige de tijd overleefd. 

Nog niet eens zo lang geleden was de naam Kortman & Schulte in ieder Nederlands huishouden 

even bekend als Peek & Cloppenburg (confectiekleding) of Jansen & Tilanus (ondergoed). 

Het begint allemaal aan het eind van de vorige eeuw als de Rotterdamse koopmanszoon 

Constant Kortman de Duitse chemicus Herman Schulte ontmoet. Ze worden compagnons en stichten

in 1886 aan de Zwaanshals te Rotterdam een chemicaliën- en sodafabriekje.

Aan het eind van de
19de eeuw kent de
Nederlandse huisvrouw

nog praktisch geen soda. Dit
product wordt niet in het land
gemaakt. Als Kortman &
Schulte het als schoonmaak-
middel op de markt brengt,
wordt het nogal 'ns verwis-
seld met suiker of zout. 
In 1892 schrijft de vertegen-
woordiger van de firma in
Zwolle droogjes naar het
bedrijf: "Tijdens een feestjen
moet er bij het bereiden der
eendvogels eene verwisseling
met het zout hebben plaats-
gevonden, hetgeen nogal
drukte veroorzaakte."

De vestiging van Kortman & Schulte in Delfshaven (midden). Het voormalige zeemagazijn van de VOC omstreeks 1900.

Zeepziederij op de zolder van de fabriek in 1905. Sterspot in de jaren tachtig.

Advertentie van Kortman &
Schulte in de jaren dertig.
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Koningin Juliana
krijgt bloemen

als ze in
Amsterdam de

fabriek voor
reformering-

katalysatoren
opent.

1961

Koninklijke
Zwavelzuur-
fabrieken,
voorheen
Ketjen, en
Koninklijke
Nederlandse
Zout fuseren
tot Koninklijke
Zout Ketjen. 

1962

Op Rozenburg bouwt Ketjen-Carbon een roetfabriek.

1967

Koninklijke
Zwanenberg
Organon (KZO)
en Koninklijke
Zout Ketjen
fuseren tot
Koninklijke
Zout Organon,
ofwel KZO 2.

Hartigheid uit de grond

HET ZOUT DER AARDE
Vis weet enkele vennoten

mee te krijgen en in 1911
vragen ze een concessie

aan om bij Buurse naar zout te
boren. De Tweede Kamer verwerpt
het wetsontwerp, om in de Eerste
Wereldoorlog te ontdekken hoe
dom dat is. Want Nederland zit
dan bijna zonder zout omdat de
grenzen zijn gesloten. De Kamer
gaat overstag en in 1918 neemt de
staat deel in de onderneming die al
snel Koninklijke Nederlandse Zout-
industrie (KNZ) heet. Deze bouwt
in Boekelo een zoutcomplex.   

Maar nog altijd is er geen zout
gevonden. Dat gebeurt pas op 17
maart 1919 nabij Usselo, op een
diepte van 325 meter. Op 25
augustus dat jaar komt de eerste
zoutpan in gebruik. De uit de
grond opgepompte pekel gaat met
een 2200 meter lange leiding naar
de fabriek in Boekelo.

SODA
In 1926 begint de productie vol-

gens een nieuw procédé. De pekel
wordt niet meer ingekookt maar
vacuüm gedroogd. Nu gaat men
ook soda maken.

In 1931 komt naast de produc-
tie van consumptie- en wegenzout
ook de fabricage op gang van zout-
zuur, chloorbleekloog, vloeibaar
chloor en natronloog. Voor al deze
chemicaliën is zout de grondstof. In
1952 stopt de productie in Boeke-
lo maar tevoren zijn bij Hengelo
nieuwe zout- en chemicaliënfabrie-
ken gebouwd, gunstig gelegen aan
het kanaal. 

In het seizoen '39/'40 maakt
KZK ruim 200.000 ton zout. Tien
jaar later is die hoeveelheid al ver-
dubbeld. In de jaren daarna breidt
het bedrijf steeds uit. 

In 1956 begint in Delfzijl de

bouw van een modern chloorelek-
trolysebedrijf en een jaar later
wordt daar al de eerste gecalci-
neerde (watervrije) soda gemaakt.
In 1959 komt hier ook de zoutpro-
ductie op gang. 

KNZ neemt deel in bedrijven in
Stade en Ibbenbüren (Duitsland).

Op 25 augustus 1961 fuseert
KNZ met Ketjen en ontstaat KZK.

Dat jaar neemt Hengelo een groot
researchcentrum in gebruik.   

Drie jaar later begint in de
Botlek de productie van bestrij-
dingsmiddelen en in Denemarken
de bouw van een zoutfabriek.

In 1967 komt Broxo op de markt,
een geperst zout voor wateront-
harding in onder meer vaatwassers
want steeds meer huishoudens
gaan over op dit luxe apparaat. 

De firma geeft de mensen ook
vaste voet aan de grond met
Gladweg, een ontdooiingszout voor

stoep en straat. KNZ zet dan jaar-
lijks totaal ruim 2 miljoen ton zout
per jaar af en is daarmee de groot-
ste zoutproducent ter wereld.  

KZK en Zwanenberg-Organon
fuseren. Bij de oprichting van Akzo
in 1969 is de positie van KNZ op
de valreep nog flink versterkt door
de overname van International Salt
Company in Clarks Summit (USA).

Onder de Akzo-paraplu blijft de
Zoutdivisie zich ontwikkelen want
het nieuwe concern beschouwt
zout en volgproducten als haar
kernactiviteit. In 1992 worden de

Chemiedivisie en Zoutdivisie bij
elkaar gevoegd. 

RESEARCH
Zout is een bulkproduct. De

winst is maar klein, elke cent ren-
dementsverbetering per ton telt
mee in het totaalresultaat. Daarom
moet steeds efficiënter en kosten-
bewuster worden gewerkt. Reor-
ganisaties kosten arbeidsplaatsen
in Hengelo, Delfzijl en Botlek.
Midden jaren '90 wordt het
Amerikaanse zoutbedrijf van de
hand gedaan. 

Akzo Nobel concentreert onder-
tussen haar research, waardoor
veel mensen uit het Hengelose re-
searchcentrum naar Arnhem wor-
den overgeplaatst.    

Echter, ondanks inkrimpingen is
Akzo Nobel aan het eind van de
20ste eeuw nog steeds een van de
grootste zoutproducenten ter
wereld.

Hiervóór is al enkele keren verteld over 'de Zout', een van de meest overzichtelijke onderdelen van

Akzo Nobel. Het begint allemaal als Jacob Pieter Vis in 1887 in de krant leest dat op het landgoed

Twickel in Twente uit een pas gegraven put geen zoet, maar zout water komt. Tot dan is in de

Nederlandse bodem geen zout gevonden. Vis is direct geïnteresseerd want zijn beroep is zoutzieder

(zout maken is dan nog een kwestie van pekel koken, ofwel zieden). 

Zout opslaan is een groot
probleem. Zout trekt
water aan en zoutkorrels

bakken dan tot een keiharde
klont aan elkaar. In de
opslagloodsen in Hengelo
ontstond zo vaak een meters-
hoge steenharde zoutberg. 
Er zat maar één ding op: het
zout uit elkaar schieten. 
Dat ging met dynamiet. 
In de zoutberg werden gaten
geboord, daar gingen
dynamietpatronen in die tot
ontploffing werden gebracht.
Speciaal hiervoor waren er
twee medewerkers met een
schietvergunning.  
Later vond met een antibak-
middel uit. Dit wordt nu aan
zout toegevoegd en zorgt dat
het goed strooibaar blijft.

Het artikeltje in Tubantia waarmee in 1887 alles begon.Zout gaat in de jaren twintig voor een groot deel in jute zakken. 

Wandelende reclame in de jaren dertig.
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De firma's Ketjen, Noury & Van
der Lande, Kortman & Schulte,
Van Hasselt en Koninklijke Zout
zijn hun namen kwijt. Ze werden
onderdeel van de Chemie group
die nu de volgende business units
omvat:
Pulp & Paper Chemicals, pulp- en
papierchemicaliën
Functional Chemicals, chemische
hulpstoffen
Surface Chemistry, oppervlakte-
actieve stoffen
Polymer Chemicals, initiatoren
voor de kunststoffenindustrie
Base Chemicals, basisproducten
voor de chemische industrie
Catalysts, katalysatoren voor de
aardolie- en petrochemische
industrie 
Plastics & Processing Additives,
hulpstoffen voor de kunststoffen-
industrie
Salt, zout en volgproducten
Energy, beheer en onderhoud van
energie-installaties en andere
openbare voorzieningen 



1968

Bij de Gembo in Winschoten vliegt
de foezelfabriek in de lucht.

1969

AKU en KZO
fuseren tot
Akzo. 

1981

Organon intro-
duceert een
nieuwe anticon-
ceptiepil,
Marvelon®.

1983

De Chemie-
divisie brengt
Halamid® , een
ontsmettings-
middel, nu ook
op de markt
om er stallen
mee te 
desinfecteren
tegen 
varkenspest.

1984

In Amsterdam-Noord verdwijnt de
schoorsteen van de oude zwavel-
zuurfabriek. 

1972

Het Enka-
bedrijf in Breda

beleeft de 
eerste bedrijfs-

bezetting in
Nederland. 

Een stoet van dwergen

PILLEN EN POEDERS
Een van hen is Salomon, kort-

weg Saal. In de slachterij ziet
hij jaarlijks grote hoeveelhe-

den afval verdwijnen waarvoor geen
nuttige bestemming meer is. Een
verliespost dus.

Zijn idee om deze waardeloze
organen te verwerken, krijgt in
1921 handen en voeten als in
Amerika ontdekt wordt dat uit de
alvleesklier (pancreas) van dieren
een middel tegen suikerziekte is te
winnen, insuline. Samen met enke-
le wetenschappers richt Saal weer
een onderneming op, Organon.
Deze begint in 1923 met zes per-
soneelsleden insuline te maken.

In het begin wil het allemaal niet
zo best vlotten. De werking van
insuline is weliswaar aangetoond,
maar die uit organen te isoleren is
een heel ander verhaal. Voor enke-
le tienden grammen insuline is
bijna een kilo pancreas nodig. 

Dan ontdekt men dat de pancre-
as van nuchtere kalveren veel meer
insuline bevat. Van Zwanenberg
stapt af van het varkensafval uit
eigen slachterij en gaat bevroren
runderpancreas uit Argentinië
importeren. 

Nu komen de eerste successen.
Het aantal producten neemt toe en
in de loop der jaren gaat de onder-
neming ook produceren voor chemi-
sche, huishoudelijke, cosmetische
en farmaceutische industrieën.

HORMONEN
Organons onderzoeksafdeling

groeit en men ontdekt hoe uit de
eierstokken van paarden vrucht-
baarheidsbevorderende middelen
zijn te winnen. Voor de productie
van dit hormoon, oestrogeen,
stapt men later onder meer over
op en de urine van zwangere vrou-
wen en vanaf 1930 ook op urine
van drachtige paarden. Het is het
begin van een reeks hormoon- en
andere producten, waaronder
Pernaemon tegen bloedarmoede.  

Bij toeval ontdekt men ook nieu-
we producten. Zoals een reststof
van de pancreas die, gemengd met
zaagsel, een prima beitsmiddel
voor leder blijkt te zijn. Het krijgt
dan ook de naam Leeropaan.

Ernst Laquer leidt het onderzoek
bij Organon en Saal van Zwanen-
berg doet de verkoopkant. Met
veel lef stapt hij naar de Duitse far-
maceutische grootmacht Bayer en
onderhandelt over de verkoop van
insulinepoeder. De Duitsers moe-
ten lachen om dat 'amateurtje' uit
Holland maar komen er kort daar-
op tot hun schrik achter dat Saal
doodgemoedereerd een eigen ver-
koopmaatschappij voor Organon
in Duitsland heeft opgezet. 

Dat doet hij in de hele wereld en
eind jaren dertig worden in bijna
veertig landen al Organon-produc-
ten verkocht. Al moet er eerlijk wor-
den bijgezegd dat de omzet in
sommige landen niet meer is dan
een paar honderd gulden per jaar.

Een nieuw bedrijfsonderdeel ont-
staat, de werkmaatschappij Dio-
synth. Die gaat grondstoffen voor

geneesmiddelen maken,
niet alleen voor Organon
maar ook voor andere
geneesmiddelenfabri-
kanten. 

Veel later komt hier
de Chemische Fabriek
Rotterdam (Chefaro) bij,
die populaire, vrij-ver-
krijgbare geneesmidde-
len maakt. Bijvoorbeeld
de Davitamon-serie, een
reeks preparaten die
vitaminen en mineralen
bevatten.   

Maar de kern blijft
Organon, die met haar
vernieuwend hormonen-
onderzoek uitgroeit tot
een van de belangrijkste
farmaceutische onderne-
mingen.

In de Tweede Wereld-
oorlog heeft de onder-
neming het erg moeilijk.
De directie bestaat voor
het grootste deel uit
joodse mensen. Ze moe-
ten vluchten en een aan-
tal leden van de familie
Van Zwanenberg komt
om in Duitse vernieti-
gingskampen. Saal van
Zwanenberg en zijn gezin weten
langs allerlei omwegen naar
Londen te vluchten. In Engeland
heeft Organon ook een vestiging.

Het bedrijf in Oss staat onder
Duits beheer en moet voor het
Duitse leger produceren. In Neder-
land heerst in de laatste oorlogsja-
ren voedselschaarste. De buurman
van Organon is gelukkig een vlees-
fabriek en daar is nog wel eens wat
eetbaars te halen. Zo komen de
meeste medewerkers de oorlog
door. Een aantal, de meesten van
joodse afkomt, overleeft echter de
oorlog niet. 

RATJETOE
In de jaren zestig breidt het

bedrijf sterk uit en zijn er ook fusies
met andere bedrijven. In 1963 ver-
koopt Organon haar producten al in
ruim negentig landen, via dochter-
maatschappijen of agenten. 

Maar Organon, nog sterk gebon-
den aan de vleesbedrijven van
Zwanenberg, voelt zich nog erg
kwetsbaar door de op-en-neer-
gaande resultaten in de vleessec-
tor en de hoge uitgaven voor eigen
onderzoek. Men is bang voor over-
name en wil meer producten ma-
ken die niet zo gevoelig zijn voor
prijsdalingen. In korte tijd wordt

een ratjetoe aan bedrijven overge-
nomen. Bijvoorbeeld de bedrijven
voor consumentenproducten als:
Loda, Echafa en de Glimfabriek die
schoonmaak- en reinigingsmidde-
len maken. Dichter bij huis is de
aankoop van vlees- en voedings-
middelenbedrijven als Anton Hun-
nink, California Soepen en de Fina-
fabrieken. En ook Intervet, fabri-
kant van diergeneesmiddelen. 

Grotere overnames zijn
die van Noury & Van der
Lande (chemische pro-
ducten) en Kortman &
Schulte (wasmiddelen).
Bij elkaar is het echter
een samenraapsel van
bedrijven. 'Een stoet van
dwergen' noemt de on-
derneming zich spottend,
naar een boekje dat de
schrijver Simon Carmig-
gelt in die tijd uitgeeft. 

In 1967 fuseert Zwa-
nenberg-Organon met Ko-
ninklijke Zout Ketjen,
waartoe dan ook verfpro-
ducent Sikkens hoort. Zo
ontstaat KZO (2), beslist
geen dwerg meer want dat
nieuwe KZO werkt met
spoed aan verdere uit-
bouw. Men neemt het
Duitse Hoesch Chemie
over, snackfabrikant Duy-
vis, huishoudelijke papier-
fabrikant Edet, de Duitse
verfproducent Lesonal en
de conservenfabrieken
van Wilco. Daaruit ont-
staan afzonderlijke be-
drijfsonderdelen voor con-
sumentenproducten, zout,

verf en chemie. De voorlopers van
de latere divisies van Akzo. 

Onder de vleugels van Akzo
(Nobel) groeit Organon uit tot een
wereldwijde onderneming. Een
mijlpaal is in 1981 de introductie
van de nieuwe anticonceptiepil
Marvelon®. De pil komt tegelijker-
tijd in Duitsland, Nederland en
Finland op de markt. Marvelon
wordt later de meest voorgeschre-
ven anticonceptiepil ter wereld. 

Zusterbedrijf Chefaro brengt dat

jaar ook een nieuw product uit. Dat
is de zwangerschapstest Predictor®.

In de meest recente periode
besteedt Organon ongeveer zes-
tien procent van haar omzet aan
onderzoek en ontwikkeling. Vaak
sluit ze samenwerkingsverbanden
met andere gespecialiseerde be-
drijven. Vaak ook wordt ook een
beroep gedaan op wetenschappe-
lijke instituten, zoals universitei-
ten. Inmiddels gaat een kwart van
het researchbudget op aan dit
soort externe samenwerkingen.

WERELDPOSITIE
Aan het eind van de eeuw heeft

Organon ongeveer 9.000 mede-
werkers, verspreid over 55 vesti-
gingen in 52 landen over de hele
wereld. De jaaromzet ligt rond de
drie miljard gulden. In Nederland is
Organon verreweg de grootste far-
maceutische onderneming maar
internationaal gezien is ze relatief
klein. Met haar gynaecologische
producten heeft ze echter een
wereldpositie.

Organon is gespecialiseerd in
een aantal hoofdgebieden. 

Dat zijn de gynaecologie, met
producten als de anticonceptiepil,
maar ook met geneesmiddelen die
de vruchtbaarheid juist bevorde-
ren. en de producten voor de be-
handeling van overgangsklachten. 

Een ander werkgebied is de psy-
chiatrie, met onder meer genees-
middelen voor psychiatrische be-
handelingen en tegen depressie. 

Tenslotte de onderzoeksgebie-
den immunologie, met het accent
op reuma, en trombose. 

Als de familie Van Zwanenberg zich in 1887 in het Brabantse Oss vestigt, heeft ze al een handel in

vlees en levend vee. In de loop der jaren komen er talloze nevenbedrijven: een kuiperij, vetsmelterij, 

bacon- en darmenzouterij, bloeddrogerij voor bloedworst, borstelfabriek voor de varkensharen, 

een margarinefabriek, een raffinaderij voor oliën en vetten, en fabrieken voor ijs, zeep en conserven. 

(In 1929 zal Unilever de olie-, vet en zeepfabrieken overnemen en in 1970 de hele

voedingsmiddelenpoot). Maar begin deze eeuw hebben leden van de uitgebreide Van Zwanenberg-

familie nog de leiding over al die bedrijfsonderdelen. 

De creativiteit van
Organon is vooral in de
beginjaren onbe-

grensd. Alle waardeloze
slachtafval wordt beschouwd
als nuttige grondstof. In
1924 gaat men uit gedroog-
de dierlijke eierstokken dra-
gees maken, Ovarnon, tegen
overgangsklachten bij vrou-
wen. In Duitsland komt het
onder de naam Ovowop op
de markt. In de reclame
wordt daar opgewekt verteld:
'Vrouwenschoonheid in
galop, keert terug met
Ovowop'.  
Het primitieve preparaat
werkt verrassend goed. 

In de jaren dertig komen alvleesklieren uit het abattoir bin-
nen bij Organon. Die haalt er insuline uit. 

De prepareerafdeling in 1959.
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Organon is nu onderdeel van
de Pharma group van Akzo
Nobel. Deze group heeft de vol-
gende business units:
Organon, receptplichtige ge-
neesmiddelen
Organon Teknika, ziekenhuis-
producten
Intervet, diergeneesmiddelen
Diosynth, grondstoffen voor ge-
neesmiddelen
Chefaro, receptvrije producten



DE EEUW AAN HET LIJNTJE 1986

Emmen gaat
aramide spin-
nen, op basis
van in Delfzijl
gemaakte
grondstof.

1987

De locatie
Weert, die cfk's
produceert,
krijgt een
installatie om
gebruikte cfk's
te gaan 
herverwerken.

1992

De Zout-locatie
Hengelo krijgt
een warmte/
krachtcentrale,
Salinco.

1994

Akzo fuseert met het Zweedse 
chemieconcern Nobel Industries,
waardoor Akzo Nobel ontstaat. 

De geschiedenis aan een draadje

MACHINE ALS ZIJDERUPS
In 1912 begint de gloednieu-

we proeffabriek te draaien en
in het najaar komen productie

en verkoop op gang. Nog met veel
horten en stoten. 

Een jaar later staan er vijf spin-
machines maar wat met de eerste
wél lukte, garen spinnen van rede-
lijke kwaliteit, dat vertikken de
andere vier. De eerste orders zijn
al geplaatst dus er móét geleverd
worden. De hele apparatuur gaat
uit elkaar en dan blijken de visco-
seleidingen door het constant aan-
en afzetten van de machines zó
vervuild dat ze nauwelijks door-
stromen. Gauw een paar borstels
gekocht bij de winkel om de hoek,
de borstels op een gevlochten ijzer-
draad bevestigd en alle leidingen
doorgestoken. Dát helpt, de eerste
orders gaan redelijk op tijd de deur
uit. 

De Enka heeft dan zo'n zestig
arbeidskrachten en een staf van
zes man.

In de Eerste Wereldoorlog zijn de
Nederlandse grenzen gesloten.
Textiel en textielgrondstoffen kun-
nen niet worden ingevoerd en op-
eens is er grote vraag naar de
kunstvezels en -garens van Enka.
Het bedrijf breidt flink uit en in
1918 zijn er al 300 medewerkers. 

De fabriek in Arnhem kan de
vraag niet bijbenen en in 1922
komt er een bedrijf in Ede, met een
vier keer grotere spincapaciteit.
Drie jaar later staat er aan de
Tivolilaan in Arnhem een derde
fabriek, met daaraan gekoppeld
een researchcentrum.  

GLANZSTOFF
Anderen zien dat met vezels veel

geld is te verdienen en in Neder-
land beginnen een paar concurren-
ten. De Enka heeft tot dan toe
voornamelijk naar Duitsland geëx-
porteerd maar breidt zijn afzetge-
bied nu naar andere Europese
landen uit. In Frankrijk, Engeland
en Italië gaat men deelnemen in
andere vezelbedrijven of bouwt er
eigen fabrieken. In Duitsland wordt
samen met de Vereinigte Glanz-
stoff Fabrieken een bestaande
vezelfabriek overgenomen. 

In 1929 volgt de stap over de
Oceaan. In Asheville (North Caro-
lina) bouwen eigen mensen de
American Enka Corporation. 

Door fusie met de Duitse
'Vereinigte' ontstaat dat jaar de
Algemeene Kunstzijde Unie (AKU)
waarvan de Enka slechts een
onderdeel is. Voor het Duitse en
Nederlandse deel zijn er afzonder-
lijke directies. 

In 1930 komt een nauwe samen-
werking tot stand met de in Breda
gevestigde Hollandse Kunstzijde
Industrie. 

Dan slaat de economische crisis
toe met enorme prijsdalingen,
annuleringen van orders en hoog
oplopende voorraden. Met moeite
lukt het de meeste fabrieken open
te houden. Pas in 1939 klaart de
hemel wat op. 

Bij het begin van de Tweede
Wereldoorlog draaien de fabrieken
in Arnhem en Ede volop. Onder
druk van de Duitse bezetter bouwt
de AKU twee nieuwe fabrieken.
Een moet stro gaan verwerken tot
grondstof voor rayongaren en
papier; de andere, eveneens op het

Arnhemse industrieterrein Kleefse
Waard, gaat rayonvezel maken als
vervanger voor wol en katoen waar
in die oorlogsjaren een nijpend
tekort aan is. De fabrieken draaien
door tot 1944. Dan leggen de
Duitsers de productie stil en moe-
ten de arbeiders helpen met aan-
leggen van verdedigingslinies. 

Bij de capitulatie in 1945 zijn de
fabrieken in Arnhem en Ede spook-
achtige, verlaten ruïnes. 

EMMEN
De wederopbouw komt snel op

gang en in 1946 zijn alle Neder-
landse fabrieken weer in productie.
De Duitse bedrijven liggen echter
óf in de Russische zone, of zijn
zwaar beschadigd. Andere Duitse
fabrieken komen maar mondjes-
maat op gang. 

In Arnhem begint nu de produc-
tie van viscoserayon voor autoban-
dengaren. Rayon is ook de grond-
stof voor de in Ede gemaakte Enka-
spons en voor CMC, een cellulose-
product. Het is een plak- en verdik-
kingsmiddel voor levensmiddelen,
verf en cosmetica. 

Het Arnhemse researchcentrum
neemt proeven met de productie
van kunststoffen en in 1952 komt
er in Emmen een fabriek die nylon-
garens en –vezels maakt, onder de
merknaam Enkalon. Een ander
nylonproduct is Akulon voor de
plasticindustrie. In 1955 maakt de
Emmense fabriek ook polyester
vezels- en garens, onder de merk-

naam Terlenka. AKU heeft dan
50.000 werknemers, verspreid
over 30 bedrijven in acht landen.
En het zijn joekels van bedrijven. In
Ede werken bijvoorbeeld op zeker
moment zo'n 5.400 mensen. Een
deel zijn buitenlandse gastarbei-
ders en de rest van het personeel
komt uit alle uithoeken van het
land. 

Het personeelsvervoer gebeurt
met een eigen busmaatschappij,
de Eigen Vervoers Organisatie
(EVO). De locatie Ede is de groot-
ste particuliere vervoersmaat-
schappij van Nederland en de
bussen rijden van Vlaardingen tot

Emmen en halen zelfs over de
Duitse grens in Cleve mensen op. 

OVERCAPACITEIT
Het is een tijd waarin de AKU

sterk uitbreidt maar in feite doet
de hele vezelsbranche dat ook.
Alleen al in Europa is de productie-
capaciteit van nylon met 20 pro-
cent uitgebreid en de daarop vol-
gende jaren komt daar nog eens
60 procent bovenop. Dat móét op
zeker moment fout gaan. De AKU-
directie rekent er echter op dat de
vraag naar synthetische garens en
vezels wel blijft stijgen. Overal
breidt ze de productie uit of ze
gaat samenwerken met andere
vezelfabrikanten. In 1966 heeft ze
wereldwijd voor 3.500 miljoen gul-
den geïnvesteerd; alleen al in
Nederland één miljard. AKU is dan
met zijn 65.000 medewerkers een
van de grootste kunstvezel en
–garenfabrikanten ter wereld. 

RESEARCH
In 1966 keert het tij. De econo-

mie stagneert, de prijzen voor
rayon kelderen en de productie
van rayonvezel op de Kleefse
Waard wordt stopgezet. 

De uitbreidingsplannen voor
synthetische vezels gaan echter
door; AKU wil de productie daar-
van verviervoudigen. Concurrenten
breiden echter ook uit en het aan-
bod is groter dan de vraag. Veel
synthetische garens komen nu uit
de Oostbloklanden. De personeels-

Op de stoep van de Haagse notaris Van den Bergh staat op 8 mei 1911 een select groepje mannen.

Allemaal relaties van Jacques Coenraad Hartogs, een voormalige scheikundeleraar die in Engeland bij

de firma Courtaulds heeft geleerd hoe uit viscose (opgeloste houtpulp) vezels zijn te maken. De notaris

maakt een mooi contract, op basis waarvan het gezelschap aan de Arnhemse Vosdijk de Nederlandse

Kunstzijdefabriek, kortweg NK ofwel Enka sticht. Arnhem heeft mooi schoon grondwater voor de

fabricage en personeel is er makkelijk te vinden.

De firma Courtaulds  
probeert in 1910 de
stichting van de Enka

te verhinderen. Toen Hartogs
bij Courtaulds als fabricage-
chef werkte, ontwikkelde hij
namelijk een nieuw spinbad,
een cruciaal onderdeel in het
hele spinproces van kunstve-
zel. Hartogs biedt Courtaulds
zijn vinding aan, die er echter
geen belangstelling voor
heeft. “Niks nieuws”, vinden
ze. 
Hartogs krijgt er patent op en
voert zijn vinding uit in
Arnhem. Courtaulds protes-
teert, maar verliest de
patentstrijd. De verhouding
met de Britse onderneming
blijft daarna heel koeltjes.
Totdat  Akzo Nobel aan het
eind van de eeuw geheel
Courtaulds overneemt en
haar vezelonderdeel samen-
voegt met dat van Courtaulds
in de afzonderlijke vezelon-
derneming Acordis. 

Op het hoogtepunt van de Enka werken in Ede 5.400 mensen, die van heinde en verre worden aangetrokken.

In Emmen begint in 1952 de productie van nylon garens en -vezels.

Bij de geschiedenis van
fusiepartner Enka staan we
wat uitgebreider stil. Dat
heeft een historische oorzaak
want bij de stichting van het
nieuwe concern  is er een
groot verschil in verhouding
tussen AKU, waartoe Enka
behoort, en KZO. Over 1969
maakt vezelonderneming
AKU een winst van zo'n 200
miljoen gulden en het
heterogene KZO 'slechts'
100 miljoen. De vezelpoot
van Akzo is in die tijd
duidelijk de sterkste. 
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1996 1998

1996 Organon
brengt
Puregon® op
de markt, een
middel tegen
onvruchtbaar-
heid bij de
vrouw.

Akzo Nobel
neemt het

Engelse
Courtaulds

over en voegt
de vezeldivisie

daarvan samen
met de 

Vezels Group
tot de 

afzonderlijke
onderneming

Acordis.

1999

Business unit
Intervet krijgt

Hoechst
Roussel Vet

erbij en wordt
daarmee een

van de grootste
fabrikanten
van dierge-

neesmiddelen.

sterkte in Nederland gaat in 1967
van 15.200 terug naar 13.700.
Overigens zonder collectief ont-
slag. Ook komen er nieuwe produc-
ten. Zoals de Enka-zeem en een
kunstleer, Xylee, gemaakt op de
Kleefse Waard. 

In 1969 lijkt het weer wat beter
te gaan. Tot dan zijn er nog steeds
afzonderlijke Nederlandse en
Duitse directies maar nu gaan
Enka en Glanzstoff samen in Enka-
Glanzstoff, waarbij de raden van
bestuur van beide ondernemingen
uit dezelfde personen bestaan.
Datzelfde jaar fuseert AKU met
Koninklijke Zout-Organon (KZO 2)
tot Akzo. AKU's onderzoeks- en
ontwikkelingsafdelingen gaan de
kern vormen van Akzo's research. 

VERLIEZEN
Een jaar later is de situatie voor

AKU ingrijpend veranderd. Vezel-
kopers laten het afweten, de prij-
zen dalen, maar de kosten, vooral
loonkosten, lopen in deze arbeids-
intensieve onderneming sterk op.
In 1972 zijn er verliezen op nylon-
garens, polyestervezels, kunstleer
en cellofaan. De raad van bestuur
stelt een ingrijpend structuurplan
op. Vijf fabrieken in vier landen
moeten dicht. In Nederland zijn dat
Breda en Emmen.  

De weerstand is massaal. Werk-
nemers in Breda bezetten de fa-
briek, gesteund door vakbonden,
OR en de publieke opinie. De raad
van bestuur is genoodzaakt het
structuurplan in te trekken. Daar-
mee zijn de problemen echter niet
opgelost, hoewel dat de eerste tijd
wel zo lijkt. Want de oliecrisis stuwt
de prijzen op en dat is gunstig voor
chemische vezels en garens. Met
het rumoer van de afgelopen perio-
de nog vers in het geheugen geeft
de raad van bestuur slechts
schoorvoetend toe dat Enka-Glanz-
stoff hier en daar alweer gaat uit-
breiden. Want anderen doen dat
ook.  

In 1975 is het weer helemaal
mis. De vezeldivisie lijdt 1 miljoen
gulden verlies per dag! 

Ruim éénderde van alle 13.000
Nederlandse werknemers krijgt in
januari werktijdverkorting en dat
aantal loopt verder dat jaar nog op
tot 6.000. De verkoop van de
meeste producten stagneert en de
voorraden stijgen. 

Aan harde maatregelen is nu niet
meer te ontkomen, al heeft de cen-
trale ondernemingsraad grote
moeite met het verdwijnen van
6.000 arbeidsplaatsen, het stoppen
van de rayontextielgarenproductie
in Arnhem, halvering van de produc-
tie voor nylontextielgaren, en nieu-
we arbeidsbesparende spinappa-
ratuur in Emmen.  

IJZERSTERK
De researchafdelingen werken

deze jaren op volle toeren om de
productkwaliteit te verbeteren en
kostenbesparende processen te
ontwikkelen. Na jarenlang onder-
zoek komt de research met iets

totaal nieuws, Aramide. Een zeer
sterke kunstvezel, heel geschikt als
wapening voor rubber en kunst-
stoffen, bijvoorbeeld in kabels en
transportbanden. Aramidegaren is
vijf keer sterker dan staal. 

In 1982 wordt de aramidepro-
ductie opgevoerd. Dan gaat de
Zout-locatie Delfzijl de grondstof
maken, die vervolgens in Emmen
wordt gesponnen tot de aramide-
vezel Twaron. Gezien de hoge ont-
wikkelingskosten neemt de Neder-
landse Staat voor een aanzienlijke
som deel in deze nieuwe productie.

Vrijwel onmiddellijk komen er
moeilijkheden met het Amerikaan-
se DuPont. Deze maakt ook een
aramidegaren, Kevlar, en beweert
dat ze patent heeft op een essen-
tieel onderdeel van het proces van
AKU, het spinbad voor aramide.
Een langdurig en kostbaar juri-
disch gevecht ontbrandt, dat pas
na vele jaren zonder geruzie wordt
geschikt.   

INKRIMPINGEN
Enka blijft in '77 en '78 in de

rode cijfers. De conclusie is dat de
toekomst vooral zit in industriële
garens voor bijvoorbeeld banden,
technische weefsels, touwen en
netten. Verder in niet-vezelproduc-
ten als kunststoffen, vliezen, dialy-
semembranen, machines en che-
mische boorspoel- en bindmidde-
len. De fabriek voor nylon kousen-
garens in Emmen gaat dicht en de

productie van polyester-textielga-
rens in Breda krimpt in.  

Met andere Europese vezelprodu-
centen worden afspraken gemaakt
over algemene vermindering van de
productie, maar in 1980 is nog
steeds een reductie van 550.000
ton nodig. Door de extreem lage
dollarkoers kunnen de VS grote
hoeveelheden chemische vezels,
halffabrikaten en tapijten voordelig
naar Europa uitvoeren. 

Enka heeft haar afhankelijkheid
van chemische vezels dan al flink
teruggeschroefd. In de verdere
herstructurering verdwijnen 4.000
van de 30.000 arbeidsplaatsen in
Nederland, Duitsland en Noord-
Ierland. De fabriek in Breda gaat in
september 1983 definitief dicht en
op het Arnhemse hoofdkantoor
verdwijnen geleidelijk zo'n 250
arbeidsplaatsen. Zwakke produc-
ten zijn dan nog textielgarens en
–vezels, en tapijtgarens.   

Enka lijkt wat op te krabbelen,
het oerproduct viscosetextiel komt
weer in de mode. 

KOSTENBESPARING
In 1986 is Enka met ruim 31 pro-

cent van de omzet, 42 procent van
het personeelsbestand en 31 pro-
cent van de winst nog de grootste
divisie van Akzo. Tegelijkertijd leunt
ze sterk op het concern en doet
daar een groot beroep op de finan-
ciële middelen. De top van Enka
geeft ruiterlijk toe dat het bedrijf
nooit de chemische vezelscrisis zou
hebben overleefd zonder de hulp
van Akzo. Het geld dat door andere
bedrijfsonderdelen verdiend wordt,
vooral bij de van oudsher zeer
winstgevende Pharma group, wordt
gebruikt om de verliezen bij Vezels
op te vangen. Bestuursvoorzitter
Hutter van Enka waarschuwt ech-
ter bij het 75-jarig bestaan dat
Enka zelf de financiële middelen
moet verdienen voor verdere
groei, modernisering en rationali-
sering om een redelijk dividend
aan Akzo te betalen en om via haar
mogelijkheden tot vernieuwing
mee te werken aan de verdere ont-
wikkeling van Akzo. 

En dáár zit 'm nou net de kneep.
Ondanks omvangrijke en ingrijpen-
de reorganisaties, kostenbesparin-
gen en personeelsverminderingen
lukt het de vezeldivisie als geheel

niet om aan de rendementseisen
van Akzo te voldoen. Zo gaat de
nabewerking van viscosegarens
midden jaren '90 van Ede naar het
lagelonenland Polen om de kosten
te drukken. Er komen plannen om
service units in Emmen en op de
Arnhemse Kleefse Waard te verko-
pen. 

COURTAULDS
Dat wil niet zeggen dat bepaalde

vezelonderdelen niet goed draaien.
Zoals business unit Membrana in
Duitsland, die technische membra-
nen maakt voor medische en indus-
triële toepassingen en voor water-
zuivering. Membrana krijgt in kor-
te tijd een goede naam met kwali-
teitsproducten. Ook aan andere
industriële producten wordt best
verdiend. 

Het probleem is vooral de pro-
ductie voor textieltoepassingen.
De grootste moeilijkheden hebben
vooral de bedrijven die viscosega-
rens maken. Hiervan worden onder
meer herenkleding en luxe dames-
blouses gemaakt, maar in de jaren
'80 komt veel goedkoop textiel uit
Oost-Europa en later komt daar
nog enorme concurrentie uit Azië
bij. Akzo, dan inmiddels Akzo
Nobel geworden, wil liever investe-
ren in de Pharma en Coatings
groups, waar de rendementen
beter zijn. Ze voelt zich echter ver-
antwoordelijk voor de Vezels group
en zoekt naar partners, of gegadig-
den die dit bedrijfsonderdeel willen
overnemen. Dat lukt niet, maar

een goede oplossing dient zich aan
bij de overname van Courtaulds in
1998. De Vezels group vormt dan
samen met de vezeldivisie van het
voormalige Courtaulds op 1 janu-
ari 1999 een afzonderlijke onder-
neming, Acordis. 

In 1999 kondigt de internationa-
le investeringsgroep CVC Capital
Partners aan dat ze Acordis wil
overnemen. In een overeenkomst
verkoopt Akzo Nobel de vezelon-
derneming voor 825 miljoen euro
aan CVC. Acordis krijgt voorzienin-
gen mee van circa 225 miljoen
euro. Ze wordt gevestigd in Ne-
derland. CVC neemt een belang
van 64 procent in de nieuwe on-
derneming en het management
van Acordis 15 procent; het reste-
rende belang van 21 procent komt
in handen van Akzo Nobel. 
Het bestuur van Acordis bestaat
uit twee lagen, met een raad van
commissarissen waarin ook Akzo
Nobel vertegenwoordigd is. 

Folkert Blaisse, voorzitter van de
raad van bestuur van Acordis, con-
stateert nog net aan het eind van
het millennium tot zijn genoegen
dat de overgangsperiode kan wor-
den afgesloten. "Acordis gaat nu
bouwen aan een solide, zelfstandi-
ge onderneming met goede moge-
lijkheden voor de toekomst", zegt
hij. De vezelonderneming begint
een nieuw hoofdstuk.

Het is een hele toer in
Emmen in de jaren '50
geschikt fabrieksperso-

neel te vinden. De jongens en
meisjes zijn gewend aan het
vrije Drentse buitenleven. Ze
bepalen  zelf hun werktijden,
eten en roken wanneer ze zin
hebben, halen bier bij de krui-
denier op de hoek en vertik-
ken het een witte overall te
dragen. Die wordt immers
toch maar vuil! Als ze 'ns
geen zin hebben, blijven ze
rustig thuis. "Waar maak je je
druk over", zegt een meisje
verbaasd als ze door de chef
ter verantwoording wordt
geroepen. "Ik vraag toch ook
geen loon voor die dag?" 

Het “zagen” van ENKA-sponzen in Ede.

Geallieerde bevrijders rijden over de locatie Kleefse Waard, die door oorlogshandelingen zwaar beschadigd is.
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De vezelonderneming Acordis
omvat de volgende units:
Industrial Fibers, polyester- en
bandengarens
Textile Fibers, textielvezels
Aramid Products, de supervezel
Twaron®
Nonwovens, vliezen en geosyn-
thetische materialen
Membrana, medische en techni-
sche membranen
Viscose Staple, stapelvezels
Tencel & Specialty Fibers, hoog-
waardige textielvezels
Acrylic Fibers, kunststofvezels
Novaceta, acetaatgarens voor
modetextiel
Acetate Chemicals, acetaat-
grondstoffen en -producten   



WERELDRIJK
Als Zout-Ketjen en Zwanen-

berg-Organon in 1967
met elkaar fuseren onder

de naam KZO (2), ontstaat voor
Nederlandse begrippen een mam-
moetconcern. Ze organiseert zich
in zes divisies. De twee grootste
divisies zijn de Zoutchemie Divisie
met zout en volgproducten als so-
da en chloor, en de Chemie Divisie
met een grote variëteit aan pro-
ducten, uiteenlopend van zwavel-
zuur tot aardolie-katalysatoren,
peroxiden, vetzuren, alcohol en
rubberchemicaliën.

Dan is er de Coatings Divisie,
met de Sikkens Groep als kern.

Vervolgens de Pharma Divisie,
met de anticonceptiepil en produc-
ten voor de gezondheidszorg.

Ook is er een Levensmiddelen-
divisie met producten als soepen,
sauzen, pinda's en snacks.

En tenslotte een Huishoudelijke
producten Divisie met onder meer
zeep-, was- en reinigingsmiddelen
en cosmetica.   

SPECULATIES
KZO (2) bestaat maar twee jaar

als ze in 1969 fuseert met AKU en
zo Akzo vormt. In feite begonnen al
twee jaar eerder, bij de fusie van
Zwanenberg-Organon en Zout Ket-
jen tot KZO (2), speculaties over
verdergaande concentraties van
Nederlandse ondernemingen. 

Onder de kop 'De Pil met een
Korrel Zout' schrijft het Deventer
Dagblad op 8 juli 1967:

'Afgaande op de ervaring in het
buitenland zou een nauwe samen-
werking tussen dit nieuwe chemi-
sche concern en de A.K.U. met haar
productie van kunstvezels nog het
meest voor de hand liggen'.

Het blad zet hier haastig bij: 'Dit
is echter een zuiver speculatieve
gedachte onzerzijds.'

Maar speculatief of niet, in 1969
blijkt de Deventer redactie de spij-
ker precies op de kop te hebben
geslagen. In juli laten AKU en KZO
weten dat ze  de mogelijkheid naar
volledige samenwerking onderzoe-
ken. 

Een maand later heeft dat onder-
zoek de overtuiging bevestigd dat

samengaan bevorderlijk is voor
verdere gezonde groei van beide
vennootschappen. De besturen
van beide ondernemingen denken
dat samengaan de werkgelegen-

heid in het algemeen zal bevorde-
ren en de ontplooiingskansen voor
veel personeelsleden kan vergro-
ten. 

Op 7 augustus 1969 sturen AKU

en KZO 2 een gemeenschappelijk
persbericht de wereld in waarin ze
de aandeelhouders de onderlinge
omwisselingsverhoudingen voor de
gewone aandelen van beide ven-

nootschappen bekend te maken.
Na deze verklaring is de fusie snel
een feit. Een wereldconcern is
geboren. Het bedrijfslogo wordt
een open driehoek.

Velen hebben zich in de loop
der jaren afgevraagd of
Akzo, later Akzo Nobel,

haar beloften voor verdergaande
groei van alle bedrijfsonderdelen
en bevordering van de werkgele-
genheid heeft waargemaakt. Hier is
geen eenduidig antwoord op te
geven. Onmogelijk is te bepalen
hoe de fusiepartners er voor zou-
den staan als ze op eigen houtje
verder waren gegaan. En óf ze so-
wieso nog wel zouden bestaan...
Bij de fusie in 1969 heeft het nieu-
we Akzo een geconsolideerde om-
zet van zes miljard gulden en een
nettowinst van ongeveer 300 mil-
joen gulden. Er werken 91.700
mensen, waarvan 33.100 in Neder-

land. Bijna dertig jaar later, in
1998, heeft Akzo Nobel een omzet
van 27,5 miljard gulden en is de
nettowinst 1,63 miljard. Er zijn
dan 85.900 medewerkers, waar-
van (inclusief Acordis) bijna
19.000 in Nederland. Maar dit
Akzo Nobel lijkt nog maar weinig
op het concern dat in 1969 begon.
De Consumentenproductendivisie
is verkocht aan Sara Lee/Douwe
Egberts. Andere onderdelen die
niet echt bij Akzo passen, zijn gelei-
delijk gesloten of  overgedaan aan
bedrijven waar ze meer tot hun
recht komen, of ondergebracht in
gezamenlijke ondernemingen met
andere concerns.

Maar verdwijnen er heel wat

bedrijven, producten en merken,
er komen er ook weer bij. In 1987
doet Akzo de grootste vangst uit
haar geschiedenis tot dan toe.
Voor 1,3 miljard gulden koopt ze
de Stauffer Chemical Company uit
de Verenigde Staten. Deze transac-
tie verhoogt de omzet van de
Chemiedivisie in het totaal van
Akzo van 27 naar 34 procent en
daarmee is ze op dat moment de
grootste groep in het concern.     

NOBEL
De blauwe open driehoek, vele

jaren het beeldmerk van de onder-
neming, wordt in 1988 vervangen
door de Akzo-mens. Het beeld is
geïnspireerd op een Griekse sculp-

tuur en wil uitdragen dat de mens
bij Akzo de maat voor alle dingen
is. Het is even wennen. Talloos zijn
de grappen en variaties op dit
nieuwe bedrijfssymbool maar na
enige jaren is het commentaar ver-
stomd.   

In 1994 fuseert Akzo met het
van oorsprong Zweedse concern
Nobel Industries. De twee onder-
nemingen voegen hun naam samen
en gaan onder de noemer Akzo
Nobel verder. 

AFSCHEID VAN VEZELS
In april 1998 trilt de internatio-

nale industriële wereld opnieuw op
z'n grondvesten als Akzo Nobel het
Engelse concern Courtaulds over-
neemt. Komt die naam niet bekend
voor? Dat was toch dat bedrijf
waar Hartogs de eerste beginselen
van het vezels-maken leerde?
Inderdaad, maar Courtaulds is in
1998 niet meer uitsluitend een
vezelbedrijf. Het is ook groot in
coatings, vooral voor staalbescher-
ming en voor de scheepsbouw.
Door deze samenvoeging wordt
Akzo Nobel de grootste verf- en
lakproducent ter wereld. 

De Vezels group wordt afge-
splitst en, gecombineerd met de
vezeldivisie van Courtaulds, omge-
vormd tot een afzonderlijke onder-
neming: Acordis. Vlak voor het
einde van de eeuw wordt Acordis
verkocht aan de internationale
investeringsgroep CVC Capital

Partners. 
Akzo Nobel heeft nu meer arm-

slag om te investeren in haar drie
kernsegmenten: Pharma, Coatings
en Chemie. 

Kees van Lede, in 1999 voorzit-
ter van de raad van bestuur, geeft
in het laatste jaarverslag van de
20ste eeuw als zijn overtuiging dat
Akzo Nobel genoeg veerkracht
heeft in het heersende onzekere
economische klimaat. 

Kortom, het concern is millenni-
umbestendig en kan met een
gerust hart de volgende eeuw bin-
nenstappen.   
Ad.Leemans
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Schematische voorstelling bij het ontstaan van Akzo in 1969.

Vereinigte
Glanzstoff
Fabriken

(1899)

chemische
vezels

Nederlandse
Kunstzijde-
fabriek Enka

(1911)

chemische
vezels

Algemene
Kunstzijde
Unie

(1929)

AKU

(1969)

AKZO

(1969)

KZO
Koninklijke Zout Organon

(1967)

Koninklijke
Zwanenberg
Organon

(1953)

Koninklijke
Zout-Ketjen

(1961)

Zwanenberg*

(1887)

vleeswaren

Organon

(1923)

farma-
ceutische
producten

Kortman &
Schulte

(1886)

wasmiddelen

Noury & 
Van der
Lande

(1838)

organisch
chemische
producten

Koninklijke
Nederlandse
Zoutindustrie

(1918)

zout en zout-
chemische
producten

Koninklijke
Zwavelzuur-
fabrieken 
v/h Ketjen

(1835)

chemische 
producten

Sikkens

(1792)

verven
lakken

Duyvis

(1806)

oliën
vetten
pinda’s

* in 1970 is deze onderneming overgedragen aan Unilever

(1965)

(1929)

(1969)

(1965)

(1962)

(1968)
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