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Het Dep2rtement "Limburg" te Leverkusen. Op, 14 JuJii 1930' 
brachten <ie leden van het Dep. Limburg van de Nederlandso'he 
Maatsohappij ter bevordering der Pharmaeie met aunae dames een 
bezoek aan de, I. G. Farbenindustrie A~ii!'"~es,ellsclla.ft Wel"k Eever 
kusen. 

Omstreeks half negen vertrokken 3 auto's met deelnemers van 
Kerkrade, terwijl de deelnemers uit Venlo rechtstreeks naar Le 
verkusen reden en de deelnemers Uit Maastri:c!ht eer trein vertrok 
ken. Even over tienen kwamen de laatste deelnemers V'OOr het 
Hoofdgebouw te Leversusen aan, aldaar harteliik welkom zebeeten 
door Dr. Thii:men en Dr. Grobel. 
Na wederziidsche kennismaking van lhet gezeisdhap wem eerst 

het Hoofdgebouw, dat door zijn machtige marmeren J1ila,en, een 
geweldigen ind!ruk maakt, bezichtigd. ·In de zijgangen, weise \";,n 
dit Hcofdgebouw uitgaan, priiken de borstbeelden van mannen, die 
zich 01> pharrnacentisch en chemisch gebied, bijzonder verdienste 
lijk gemaakt hebben, terw:iil ook degenen, die ~n den wereldoorlog 
sneuvelden. hier geëerd worden, door mooie stijlvolle tafels aan de 
muren, welke hunne namen bevatten. 

Hiema gi.ng men naar de collegezaal, waar de heer M e I! r <: r 
het gezelschap in welgekozen woorden, namens de Directie wel 
kom heette en aan ~ hand van een J)!attegrond een overzicht i,:-aî 
van de rndeeling' der faibriek, waarbij zeer duidelijk uitkwam de 
zroote lijn, welke bij het bcuwen van dit complex gebouwen ~re 
volgd was. 
Het grondbegmsel, waarvan. men uit ging, was. die a:fdeeling aan 

den Riinoever te leggen, welke de zwaarste en de meeste ruwe 
grondstooen noodig had, n.l, de anorganische afdeeling. 
Hoe verder men zich nu van den Riin verwijdert, hoe volmaakter 

het product wordt en zoo volgt dan de 2e afdeelinz, diè der . .Z\\li 
sehenprodukte" en ten slotte als derde afdeeling de Kleursrotien 
afdeeling. Deze aîdeelingen hggen als drie parallel locoende Slie 
pen langs den ,Rijnoever. 
Ten Zuiden hiervan liggen lret Directlegebouw, de Ingenieursaf 

deeling, de wetenschappelüke laboratoria, biblioföeek. verscäillende 
hulpbedrüven, de fotografische en de pharmaceutisohe afdeeling, 
de ambachtsschool en verschillende magazijnen. 

De tegenwoordige I. G. farbenin<lustrie Aktieniesellschaft w.;rd 
oors'Prcmkelijk opgericht in 't jaar 1863 te Barmen, maar reeds ï 
iaar later verplaatst naar Elberfeld. dus i'n 1S70. 
In 1'881 werd het bedrijf omgezet in een .,Aktiengesell~'iaît vorm. 

F r ~ e d r i c h B a y e r & Co." Het bedrijf breidde 7,icJJ echter zoo 
sterk uit, dat de beschikbare ruimte in ëlberie:ld weld•ra te klein 
werd en, <laar verdere uitbreiding omnoJ1:elijk was, moest m:::1 
n.raT andere terreinen omzien. Toevallig deed zicih in 1892 de ge 
legenheid voo,r. een kleine Ultramarij.nfab!'iek te Wiesdorî over te 
nemen, welke toebehoorde aan L e v e r k u- s & Söhne en reçd5 
twee iaar la.ter, dus in 1894, was de overplaatsing van .het bedrijf 
naar Wiesdorf een feit geworden, terwijl aan het nieuwe bedrijf, 
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· ter eere van den heer Lev e r k u s, diens, naam werd gegeven, en 
de ~aats Leverkusen werd genoemd. 
De factoren, ~lke in hoofdzaak er toe bijge<!rag:en hadden, om 

de ultramariinfabrtek over te nemen. wairen hiertn gelegen: 
le. was aldaar onbeperkte uitbreidiing mogelijk; 
Ze. kon men orofïteeren van den Ri.in voor den goedkooJ)eren 

: aan- en afvoer van grondstoff.erL 
De Riin bezit de etgenschap der z.g . .,Selbstreinigung''. waardoor 

· kostbare installaties vermeden kond.en. worden. 
Behoudens de verplaatsing van de Electrische Centrale. staan 

· thans nog alle gebouwen daar, waar ze oorspromr.eliJk gebouwd 
· werden, wel een bewijs voor iltet buitengewone inzicht van het 
· Directorium. 

In 1925 werd de naam veranderd in den tegenwoordîgen en heb 
ben zioh sindsdien verschillende ·belangru"l<e cllemi~ industrieën 
in Duitschland 'hierbij aangesloten en bedrîegen de voorteekenen 
met, dan zaJ 't binnen afzienbaren tijd, in Duitschiand zoover ko 
men, dat geen enkele kleurstof of i:fu,annaceutische spécialité meer 
verkrijgbaar zal zijn buiten de Interessen-Gemeinschaft (L G.) om. 
Na deze korte. maar heldere voordracht had !het gezclscha1> ge 

legell\heid, een collectie ikunstmatige kleurstoffen en, smaragden te 
bewonderen, welke vooral bij de dames erg in den smaak vielen, 
terwijl de pharmaeenten in het kleine, maar keurige mu:seum een 
illldruk kregen van den omvang der in het bedrijf of elders gepro- 

. duceerde st>éciali'té's. 
Hierna wandelde men naar de Jlfhannaceutische afdeeling, eea 

groot gebouw van 5 verdiepingen met plat ook Vana! h:~t .(fak, dat 
wel 't hoogste punt was, !had men naar 't Noorden een- voortreffe 

. lijk overztcht over de gebouwen-complexen der fahr.iek en de 
plaats Wiesdort, welke plaatsnaam intusschen in Leverkasen ver 
anderd is geworden 
Naar 't Oosten >heeft men een mooi gezicht <>J> de Beambtenko 

lonie, naar 't Zuiden op Keulen met zijn nieuwe brug, tenvS_j\ men 
naar 't Westen vooral geboeid wordt door den blik 01> het Direc 
tiegebouw. 
Nu begint de rondgang door de pharmacecttsche afdeelmg en 

beginnen wij met de 4e verdieping, die gereserveerd blijkt te zijn 
voor de cartonnage-fabrtcatie, We vinden hier manshooge stapels 
canon en andere bedrukte t,a:pieren, die weer door verschillende 
machines verwerkt worden, 
Zelfs de geplooide strepen voor ampullenverpakkingen worden 

hier machinaal gemaakt. 
Op de derde verdieping treffen wij de arnpullen-afdeeling aan. 

Hier vooral trekt een madhine de bijzondere aandacht door de 
~ernuftige wijze, waarop zij werkt en het groote aantal verrichtin 
gen. dat ze doet. In 't kort komt dit hierop neer. 
De gespoelde en gedroogde ampullen worden op een. band ge 

plaatst en worden achtereenvolgens bedrukt, daarna ingebrand, 
hetgeen bovendien de kiemwijheid bevordert, en- zoodra de ampul, 
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door het draaien van een rad, voldoende afgelroeld is, wordt re · 
do.or luchtdruk gevwd. Deze vulling is ZOQ vernufü:g ili,gericht, dat, 
modrl er op een bepaald oozenbltk geen ampul onder de injecti~ 
naald komen, deze baar inhoud niet leeg~it, hetgeen morsen en 
bevuiling der machine dus geiheel voorkomt, Na de vulling glijdt 
de ampul eenize centimeters naar beneden en gaat ~ 4' steek 
vlammetjes voorbij, die in den vorm van, een halven ctrkel daar · 
opgesteld zijn, om de ampnl te sluiten. Daarna worden ze, op -dicht 
heid onderzooht en gesteriliseerd. Een dezer Itla'C!hines vulde net 
Plasmochine-ampullen, 

Nog een eigenaardigheid trekt hier onze aandacht, n.l. lb.et vul 
len der z.g. Carpule met Novocaîne-oplossmz. Dit is een vorm van 
ampullen, welke den laatsten tiJ~ meer en meer in gebrwtl: genomen 
wordt bij tandartsen, omdat het mogelijk is, een gedeelte van een 
ampul te gebruiken, zonder dat daardoor de overgebleven rest haar 
stertllteit verliest. 
De ongeveer 5 om. lange l>uisies worden aan beide zijden met 

een ui.t synthetische rubber vervaardigd stoeie gesloten. Deze tub 
bermassa nu wordt door de injectienaald doorboord, wanneer dit 
buîsie izr de daarvoor bestemde spuit geplaatst wordt en men kan 
dan zonder meer <ie injectie toeëienen. Verwijdert men IJret bursje 
mt de spuit, dan sluit !h.et naaldîiine gaatje zich van zelf en blijft 
de rest steriel in de ca?J)UJe achter. 
Verder verdienen nog birzondere vermelding de aîgesloten ruim 

ten, waerîn de ampullen voor droge stoffen gevuld werden, 
De hals van deze ampullen is vanzelfs,preken<i iets wijder dan 

die der vloeistötampellen, Door middel van een kleîn,en trechter 
wordt de hoeveelheid l])Oeder, die op een analytische balans afge 
wogen wordt, in de ampul gedaan. Het sluiten van deze ampullen 
e.ischt veel handiglhei<l en wordt niet door machines verricht. 
Vlak naast dit lokaal, zien we een lokaal, waarin de Acädol-Peosm 

Pastillen gemaakt worden, in een uit "Hartgummi'" vervaardigd 
apparaat, 
Vervolgens gaan we voorbij aan een modern ingericht labora 

torium. waarin grondstofüen-onderzoek enz. plaats heeft. 
Op dezelfde verdieping bevond zich ook een afdeeHng voor ga 

lenisohe preparaten, die helaas door .gebrek aan tiid niet door 
allen gezien werd. Hier werd in blinkende ketels het Krevisal, 
Somatose, Guajacose, LlqU!Ïdra.st en Tenosine bereid en in flessohen 
afgevuld, die met viscose-capsules werden gesloten. 
Hîer tevens zalfmolens en tubenvulmaehines en drageerketels, 

De tweede verdiewng werd wegens gebrek aan tijd ge!heel over 
geslagen. Or> de eerste verdieping vinden wij de afdeeHngen, waarin 
de tabletten vervaardigd worden. Het eerste lokaal maakt direct 
een machtigen indruk door zi.in twaalf persen, die alleen aspirine 
en twee derwaten daarvan verwerken, n.l. Aspi:pren~ne en Coffü~ 
aspirine. Deze ;persen na11wkeurig beschrijven zou mij te ver v.-oe 
ren. Het zijn I'Oteerende persen, die van -de bovenverdieping: uit 
gev'Uld worden, met poeder, dit poeder W-O<rdt vervolgens gecom 
primeerd en de uitgestooten tablet valt dan oP een zooflrodem,. 
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waar alle overtollige poeder wordt weaeeaoeen, zoodat alleen ëe 
stofvrije tablet in den verzamelbak terecht komt. Het ge,Vli.cht van 
iedere tablet wordt bovendien nog gecontroleerd door torsieba 
lansen. 
Daarna gaan deze tabletten naar andere machines, waar de 

verpakking ói in carrons óf in l>uisies geschiedt De volgende zaal 
bevat de persen voor tabletten als: Luminal, Veronal, Helrnitot, 
El<loform, eQ!Z. Sommige persen maken eerst dcobelsteengroote 
schijven, die dan later tot kleinere tabletten verwerkt worden. Een 
'bewerking, welke in de wakti.ik noodzakelijk ge.b,leken i's. 
Wanneer we vervolgens door <Ie gang verder gaan, zien we 

li.r:ks de met bruin glas afgesloten kamer, waarin Phanodorm 
tabletten gemaakt en daartegenover een kamer, waarin de Ort:izon 
kog-els vervaardigd worden, De tel- en atvulmac,hine der Ortizon 
kogels was zeer zeker interessant, maar de werking daarvan moei 
lijk te controleeree, daar deze door een glazen wand gescheiden 
was van, de plaats, waar wij stonden. 
De begane grond bevat hoofdzakelijk lckalen, waarin de embal 

lage der SPéciaHté's .plaats heeft, terwül direct daarop de expeditie 
-afdeeling volgt_ liet overige gedeelte van deze verdieping bevat 
zardereoen, wasobgeiegeooeden, en, recreatielokalen voor het per 
.soneel. In deze lokalen kunnen zij ·s middags hUJJ maaltijd gebrui 
ken. 
De kelderverdieping bevat niets dan voorraden, grondistoffen en 

verpakkingsmatertaal, nood~g voor het pharmaceutisoh bedriif. 
Bü onzen rondgang door het pharmaceutisch gebonw werden 

wij in een van deze lokalen verrast met een echt flollandsch kopJe 
koffie, waaruit blijkt, dat de Directie dit landsgebruik gaarne alle 
eer wilde aandoen. 
Na hier wat gesterkt te zijn, gingen wi.i naar de afdeelinx der 

kleurstoffen. In het eerste gebouw gaf de :heer Meur er een, korte 
popnlatre verklaring van de wijze, waarop de verschillende azo 
kleurstoffen bereid werden. 
Een ontelbaar aantal persen zorgde voor het verkrilzen van ,het 

verfsäk, dat dan verder ,gedroogd en gepulveriseerd werd. 
Enkele vertstoîïen, die een drogen door temperatuursverboogtng 

niet kunnen verdragen, worden in ijzeren ketels in vacrro gedroogd. 
Een enorme voorraad van niet met name te noemen •kleurstoifen 
was opgestapeld in de magazijnen. Het aantal kleurstoïfen, dat op 
het oogerrblik aldaar bereid wordt, bedraagt 2500, welke door + 
8000 octrooien beschermd zijn. Bii het overbrengen van verfstoffen 
Zijn Ook hier de noodize maatregelen genomen, doordat het stof, 
dat bij het overbrengen zou ontstaan, onmiddellijk wordt wegge.. 
zogen door srcote kanalen. Bij het overbrengen van vergifti,ge 
kleurstoffen (in de magazijnen met roede borden gemerkt), moeten 
bovendien maskers gedragen worden, die mond en neus bescher 
men tegen t.et inademen van kleurstof. Beroepsziekten zullen ;,;er 
-dan ook wel tot de mtzonderingen behoor-en. 
Ten slotte zij nog vermeld, dat in de afdeeling van de anorga 

nische zuren voor de bereiding van zwavelzuur twee orocédé's 
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naast elkander worden toegepast, n.L het p:yrietprooédé en de con 
tacttrereidingsmethode. P.en tamelijk sterke SO,-Iucli.t maakte een 
lang oponthoud in deze afdeeling omn~lijk. 
Hiermede was ·het ons aangeboden programma zoover afgewerkt. 

<lat we in de gereedstaande typische Besuchsauto's konden stap 
pen en naar het Casino reden, alwaar wü door Herrn Direktor Dr. 
Pe i se r ontvangen werden in het Musi.kzimmer, waar een keung 
gedekt~ en met bloemen versierde tafel voor ons in gereedheid 
_irebracht was. D"' Duitsclte en de Nederlandsche. vlag waren gehe 
schen op kleine koperen standaards, Aan tafel heersehte. een OJ)'g'c 
wekte stemming, waartoe niet weinig' bijdroegen de .!Jarteli~e 
woorden, welke Herr Daektor Dr. Peis er ongeveer als volgt 
tot zijne gasten ·riootte. 

Meioe sehr verearten Damen und Herren! 
Es ist filr miclJ eine anzenehme Pfüdht, Sîe im Namen der 1.G. 

Farbenindustrie "Bayer-Meister-Lucius" Pharmazeutische Abtei 
lurtZ, ·herzlioh w:illkommen zu heiszen, P.s freut uns immer sei!u-, 
wenn redh.t vrele Fachsenossen mit ihren Damen uns llhren Besucb 
anmelden, und wir sind immer bestrebt, tlinen den Aufen-thalt l.n 
Leverkusen so ange~hm wie möî;lich. Zll machen. 1m September 
vorizen Jahres waren hier lhre Amsterdammer Koliegen. und ich 
kann Ihnen sagen. wir alle batten das Em1>finden, das Freund 
sobaftsband mit Holland daduroh verstärkt zu haben. Rtr li~r 
Besuch bestätigt uns das aufs Neue! 
Deutsohland, meine Damen u-nd Herren.. wird 11ie vergess:en, wa:s 

Holland für uns getan bat während des Kl'i:eg-OSI. 
Joo hom,. Sie treute nioht zum letzten Male !hier begrüst zu haben 

und versidlere Bnren, das holländiscile f'achgenossen bei uns ste:s 
w'illkommcne Gäste sein werden. Kommen Sie alSIO recht bald W1c 
der. Ioh bitte Sie, meme Damen· und Herren, mit mir, · das Glas 
zu erher.en und ein drerfadhes Hodh, auszubringen auf Holland. 
Staande werd daarop - met kfavierbegeleiding door een der 

heeren uit Leverkusen - 'het "Wil·helmus" gezongen. 
Dit woord van welkom werd dcor den Voorzitter beantwoord, 

dre zjjne toesoraak sloot met 'het verzoek, om ge,zamenlijk het 
Deutsohland-lied t~ zingen. 
Aan tafel werd verder nog het woord gevoerd door een der hee 

ren 1•it Lev~rkuser. en een .. Hodh'• aangeheven ter eere van de 
aanwezige dames. en door Mr. D ub o i s op Duitschlands Pre 
sident. 
Zoo verliep de maaltijd in gezellige stemming, zoo tm en dan 

afgewisseld door een lied. waarbij natuurlijk het Limlrurg$Che 
Volkslied niet w.:rgete!ll werd. Ook aan verrassingen on.tbra.lc het 
niet! 
Na tafel werd van het gezelscruw een foto gemaakt \~r ·t 

·Casit;,o en ging men weer gezamenlijk naar de -collegezaal. 
De beer M e u r e r hiefd thans een voordradht over <Ie gesdhle 

denis, den tegenwoorctigen $tand en de sociale inrichtingen van 
het bedrijf te Leverkusen. waaruit ik korthei'dshalve slechts enkeie 
Cijiers citeer. 
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1 Januari 1930 verschafte de I. G. Farbenindusirie in Levee 
kusen, Elber.ield en Dormagen werk aan 12250 arbeiders en 3250 
beambten, inclusief de 23 directeuren. 

Onder de beambten bevinden zidh 446 chemici, ,76 ingenieurs, 25 
artsen. 31 aoothekers, 4 dierenartsen; 10 iunisten, 750 technische 
beambten, 1780 administratieve beambten, 158 met verschillende 
functie, 
De oppervlakte van de fabriek te Leverkusen bedraagt in totaal 

5,7 K.M.> In het jaar 1928 werden verbruikt: 175000 ton steenkolen, 
12 mil!. m.• gas, 101 mill. K.W. uren, 46 mill. •kg. ijs, 36 rnlll, m.• 
water. 
De hoeveelheid water, die verbruikt wordt, komt overeen met 

bet jaarverbruik der stad Keulen, terwiil de :hoeveelheid electricï 
teit dezelfde is, die per Jaar door de stad! Dresden verbruikt wordt. 
Op het fabrieksterrein li.it,ten onzeveer 76 I(.M. spoorliin, 
De brandweer bestaat uit 2 motorspcrten (onzeveer 2000 1. i,. 

min.). 1 gereedschapswagen. 3 schuimgeneratoren, 1 sroomsputt rn 
reserve (3000 1. p. mtn.). 3 ziekenauto's en ongeveer 16 K.M. brand 
slang, terwijl het aantal manschappen 45 bedraagt. 
Op sociaal gel>ied maz de I. G. Farbenlndustric Aklieru;es~ll 

schaft wel als een modelinrichting beschouwd worden, 
Het bed-rag, dat jaarlijks voor sociale doeleinden wordt uitgege 

ven, is driemaal zoo groot als het 'bedrag, dat wettelijk daarvoor 
is vastgesteld. 

Geneeskundige dienst, Deze beschikt over twee poliklinieken, 
waaraan verbonden 3 artsen; een Kraamvrouwen-Tehuis. waarin 
per jaar ongeveer 300 kinderen geboren worden, verschillende 
Consultatte-bureau's (T. B. C.}. een zusterhuis voor wJj'kvemteging 
en ongeveer 130 goed ingerichte kleed- en badkamers. 
Voeding en Ontspanning. Te \Viesdorf - nu Leverkusen gáhee-. 

ten - bevindt zich een g-root warenhuis met talrijke filialen, waar 
in de bewoners alles wat ze voor hun dageliiksoh gebruik noodix 
hebben, kunnen krijgen. Voorts nog een inrichting, waarin de 
arbeiders voor M. 0,75 warm kunnen eten. 
liet Casino geeft aan de beambten gelegenheid, daarhun middag 

maal te gebruiken. 
Voor ontspanning is vierder aanwezig een groot Ontseanninzsze 

gebouw, waaraan verbonden een Theater met 1200 zitplaatsen, 
Vergaderlokalen. Restaurant, Kegelbaan enz. en ten slotte 2 groote. 
parken met tennisbanen. 
Huisvesting, De firma bezit ongeveer 2500 arbeiders- en beamb 

tenwoningen; 
In de kolonie .. Leverkusen" wonen de hoogere ambtenaren, à!e 

in de onmiddellijke nabijheid van 't bedrijf moeten wonen. 
In de "Eigenheim-Kolonie'' kunnere de beambten naar eigen goed 

dunken een elzen huis bouwen. Jtierin gesteund door de firma. 
Ten slotte is ook voor de- c,ngdiuwden ge7.(;,rgd door de cyrichting 

van een "Ledigenlheim '', waarin ongeveer <!(JO vriîgezellen een on 
derdak vinden, dat aan alle eischen van modern comfort voldoet. 
Ontwikkeling. Cursussen en voordrachten OJ) elk gebied: 
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Theatervoorstellingen en Concerten; 
Taal-onderwijs; 
Blbliotheek met ongeveer 26000 boeken. 
Leeszaal met ongeveer 100 couranten en tüdscbri~en; voorts een 

ambachtsschool, huishoudschool en cursussen 01> tuinbouwgebied, 
enz.: ten slotte oog vereenigingen, als orkesten, zangvereentgin 
gen, tooneel- en sportvereenigingen. 
Sociaal gellied. 1. Pensioenkas voor beambten; 
2. Ondersteuningsfonds voor arbeiders en beambten: 
3. Stichtingen OJ> velerlei gebied en ten slotte 6 vacantïereïzen 

voor beambten, arbeiders en leerlingen, wanneer ze l:lllger dan 
tien jaar in 't bedrijf wel'kzaam zijn. 
Met recht werd de vraag gesteld, of al de-re goede zorgen der 

flrma wel voldoende waardeering vonden en al kxm men daarop 
geen volmondig ja antwoorden, erkennen moest men toch, dat men 
het apprecieerde 01> 't oogenblik, dat mell! voor de keus gesteld 
werd, te blijven of te gaan. 
Na deze interessante voordracht, werd de plasmochinfilm ver 

toond, welke door Dr. Rh ode hier en daar nader werd toegelicht. 
Enkele andere films konden wegens gebrek aan tijtl niet ver- 

toond worden. . 
Nu volgde als laatste punt van. het prozranena een rondrit door 

Leverkusen, waarbij iedereen zich kon overtuigen van de geweldige 
sociale instellingen, welke door de finna worden onderhouden. Na 
dezen tocht namen wij dankbaar afscheid van onze begeletders en 
keerden zeer voldaan naar huis terug. L. VAN WEgSCH. 


