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Lezing gehouden op Donderdag 16 October 1947 te Utrecht.
Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Mijnheer de Voorzitter, Dames en Héren,
Het is niet zonder schroom, dat ik het woord heden tot U richt, want het zal -be
halve de sprekers bij dit congres- wel niet velen gegeven zijn geweest om hunne
ideën te mogen ontvouwen voor een de gehele Nederlandse Industrie en Landbouwteertegenwoordigend gehoor, zoals wij hier bijeen zijn,
Daarhij komt, dat de gedachtengang, welke ik ü zal verzoeken te willen volgen
zeer waarschijnlijk voor velen Uwer ongewoon zal zijn, waardoor Ls mogelijk meer
rifln andere sprekers een beroep op Uw geduld en Uw welwillendheid zal moeten doen.
Laat ik U allereerst deze gedachtengang toelichten.
Deze vloeit n.l. voort uit mijn overtuiging, dat "research" -om dit üngelse woord
te blijven gebruiken- op het gebied van landbouwproducten gerekend moet worden
tot grondstofresearch. Wat ik hiermede bedoel vindt U zeer duidelijk gedemonstreerd
in het werk, dat door de exploitanten van aardolie en steenkolen in ons land is en
wordt verricht. Uiteraard blijft het door dezen verrichte wer* allerminst tot
grondstofresearch beperkt, doch het is ondenkbaar, dat uit de drabbige aardolie
en de uit steen en stof gedolven steenkool ue vele edele en voor on3 twintigste
eeuwse mensen onontbeerlijke prouucten gefabriceerd zouden woruen als er geen men
sen waren geweest, die zich hadoen afgevraagd: "Wat zit er allemaal in deze grond
stof" en die hun leven lang naar antwoorden op die vraag hadden gezocht. In een
Amerikaanse roman wordt dit zo prachtig geformuleerd, wanneer de schrijver na een
zeer summiere opsomming van de processen in een aardolieraffinaderij opmerkt:
"You can see how in these precesses there was room for no end of management , and
"the discovery of new methods".
Zo zie ik het ook met stro of meer in het algemeen de bijproducten van de land
bouw.
In Amerika heeft men becijferd, dat de hoeveelheden aardolie en wat men daar
noemt de "agricultural wastes", welke per jaar ter beschikking komen, van eenzelf
de grootteorde zijn.
Volkomen logisch dus, dat de Amerikanen op grootscheepse wijze de research op basis
van deze grondstoffen hebben aangevat. Deze grondstoffen worden daar als nationa
le grondstoffen beschouwd en de research wordt door het federale departement van
landbouw gefinancierd.
Inderdaad: men dient uit te gaan van de vraag: "wat zit er allemaal in" en de re
search moet pogen daarop een antwoord te geven, een antwoord, dat vervolgens door
den ondernemer gehanteerd moet worden.
Mün voordracht zul dus bestaan uit een formuleren van antwoorden OP de vraag:
"Wat zit er allemaal in stro ?"
Deze antwoorden kunnen echter niet voortvloeien uit de resultaten van het werk
in het laboratorium alleen. Daar kan niet genoeg de nadruk op gelegd worden.
Nog kort geleden is mij dat weer hardhandig onder ogen gebracht toen wij op het
laborataium prachtige en zeer sprekende resultaten kregen door een nieuw chemisch
hulpmiddel toe te passen. In de praktijk van de strokartonindustrie toegepast,
bleef er van die resultaten niets over.
Wanneer wij dus antwoorden op de. gestelde vraag willen geven, dan vallen die ant
woorden altijd in twee categorieën.
1 . de groep van antwoorden voortvloeiend uit laboratoriumwerk
2 . de groep van antwoorden voortvloeiend uit semitechnisch werk.
Ik herhaal nog eens, dat de 2e groep van antwoorden onontbeerlijk is wil de re
search ook inderdaad toegepaste research zijn. Maar hier is juist voor de grondstoffenresearch de moeilijkheid het grootst, want men moet zo vaak zonder de
steun van bestaande industriële ervaring zijn apparatuur opbouwen en men zou eigen
lijk zijn onderzoek tot in de commerciële afmetingen moeten doorzetten.
Allereerst sprekende over de resultaten, verkregen in het laboratorium, noem ik U
het volgende:

^ij hebben jarenlang monsters getrokken van de akkers en deze monsters systematisch
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geanaljseerd. Als eerste resultaat leerden wij Nederlands graanstro indelen
in 8 groepen,
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De beiae gersten en de wintertarwe worden bijna altija op zware gronuen verbouwd,
de rogge op lichte gronden.
De verschillen in deze strosoorten bleken vooral te worden bepaald door de volgen
de factoren:
Gehalte aan in warm water oplosbare stoffen
"
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n
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onoplosbare asbestanuuelen
•'
" vezels langer dan circa ^ mm.
Wat nu betreft het gehalte aan in warm water oplosbare stoffen is gebleken, dat
de gersten en de havers hier aan zeer rijk zijn en dat men aus uit dien hoofde
nogal wat waardeloos materiaal mettapt, wanneer men deze strosoorten voor indus
triële toepassing zou aantrekken. Ali veevoeder daarentegen zijn deze strosoor
ten zeer goed bruikbaar, ja zelfs worden zij als in dat opzicht het waardevolste
beschouwd. Het ideaal zou dus zijn, dat deze strosoorten voor de veehouders gere
serveerd zouden blijven.
Het gehalte aan onoplosbare asbestanddelen heeft stellig invloed op dé verwerk
baarheid, waarbij wij geneigd zijn om ueze bestanddelen louter als schadelijk voor
de verwerkbaarheid, op zijn best als ballast te beschouwen. Wintertarwe van zwa
re gronuen kan wel 5% van dit bestanddeel bevatten en is uit dien hoofde dus min
der waard dan een gewas van de lichte gronuen, tenzij men die ballast zich laat
ophopen in het eindproduct, hetgeen in vele gevallen een nadeel zal betekenen.
Het gehalte aan vezels langer dan circa ^ mm is bepalend voor de papiermakende
eigenschappen van uit het stro vervaardigde celstof. In dit opzicht Staan win
tertarwe en rogge bovenaan.
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Alaus zijn wij,kort samengevat, tot de overtuiging gekomen, dat de gersten en de
havers speciaal voor de veehouderij, van betekenis geacht moeten worden.
Voorts, dat wintertarwe en rogge \oor de papierindustrie gereserveerd moeten blij
ven, waarbij wintertarwe in zijn hoge in water onoplosbare asgehalte achterstaat
bij de rogge.
De zomertarwe zien wij als het moeilijkst te evalueren stro. Echter dit zal
voor bouwplaten, flessenhulzen en dergelijke de meest rationele grondstof bLijken,
terwijl OOK de strokartonindustrie,als een aanzienlijk percentage van zijn gronu'stof,zomertarwe zal blijven gebruiken.
Voorts is ons gebleken, dat de chemische samenstelling van het extract- en asvrije stro voor alle 8 soorten vrijwel gelijk is, waarbij wij ue chemische sa
menstelling definieren als:
lignine, pentosaan en^cellulose + een rest.
Deze rest bestaat uit in warm water onoplosbaar eiwit, dat gedeelte der uronzuren, dat niet als pentosaan wordt meebepaald en acetjlgroepen; welke in het stro
gebonden voorkomen.
Dit is natuurlijk een sterk geschematiseerde voorstelling van zaken en wij staan
nog eerst aan het begin vtai onderzoek, dat ons hier een meer gedetailleerd in
zicht zal verschaffen. Van die "rest" weten we weinig, doch wij beseffen, dat de
carboxylgroepen als sterk as-bindende groepen wel eens van zeer grote betekenis
zouden kunnen blijken.
De X-cellulose kan men praeparatief vrijwel niet zuiver Krijgen. Altijd zit er
nog as en pentosaan In. Zon dat slechts voorgetoverd women door de min of
meer
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arbitraire analysemethodiek en zouden we hier te maken hebben met zeer hardnekkige
uronzure zouten ? Het is een grote leemte in onze kennis. En het pentosaan ?
Waarom is een deel daarvan zo moeilijk te bereiken ? Het zijn vragen, welke in ae
wereldliteratuur uitvoerig behandelet women, waar wij niet aan hebben kunnen wer
ken.
En dan het lignineprobleem ! Wij hebben een begin gemaakt. Er is een literatuurstu
die en er is een conceptie van de te bezigen apparatuur.
Van de as heb ik mij maar afgemaakt, doch toen wij ons werk begonnen maakte
iemand
mij erop attent, dat die as van enorm technisch belang is als bron van allerlei
technische moeilijkheden. Wij hebben gemerkt dat hij gelijk had en wij zien ook hier
hoezeer wij te kort schieten.
Deze onderwerpen moet ik laten rusten, want dit zijn vragen waar wij geen antwoorden
op kunnen geven.
Hoe gebrekkig ook, wij kunnen enkele antwoorden geven op de in den aanvang gestelde
vreag voorzover geformuleerd kunnen worden op grond van resultaten van zuiver labo
ratoriumwerk.
Maar wanneer ik die vraag herhaal: "wat zit er allemaal in ons stro", dan is het
natuurlijk niet voldoende om in termen als bovenbeuoelcl antwoorden te formuleren.
Wij kunnen ook antwoorden: er zit grondstof voor kunstzijde in, er zit grondstof
voor krantenpapier in, er zit koolhyaraatveevoeder in, er zit papierpulp in, er zit
grondstof voor perspoeders in, er zitten calorieën in en dan spreekt men in termen
welke -naar ik hoop- den ondernemer de oren doefi spitsen, kortom, dan beginnen vrij
ons antwoord een vorm te geven, welke de research tot toegepaste research kan maken.
in.het hu volgende zal ik enige antwoorden geven, gebaseerd OP resultaten van ons
semitechnische werk.
Vasthoudende aan onze drie bestanddelen lignine, pentosaan enX cellulose kunnen
wij als volgt de resultaten van het zuivere laboratoriumwerk dienstbaar maken aan
het formuleren van het semitechnische werk.
0( cellulose is in zijn zuiverste toestand de beste grondstof voor kunstzijde
^ cellulose + een deel van het pentosaan vormen met elkaar de grondstof voor
wit papier
aC cellulose + een deel van het pentosaan + een deel van de lignine vormen met el
kaar de grondstof voor emballagepapier , edele kartons en couranten
papier
lignine is een amorf thermoplastisch poeder
lignine + een deel eer chemisch gemodificeerde ^cellulose en pentosaan is een grond
stof voor perspoeders
GehydrolyseerdeoC cellulose en pentosaan zijn voedersuikers.
Bacteriele omzetting vooral van de gemakkelijk in oplossing te brengen strobestand
delen kan methaan leveren.

Het is alles zeer schematisch en het zijn niet anders dan wegen, welke leiden kun
nen tot industriële stroverwerking.
Ons Proefstation voor Stroverwerking is pas in *39 opgericht en heeft dus onaer zeer
moeilijke omstandigheden moeten werken. Er is dus geen sprake van, dat vrij al deze
wegen hebben gevolgd.
Lang niet. Niettemin zal ik ze alle in het kort bespreken.
Grondstof voor kunstzijde is door ons niet op het programma gezet. De A.K.U. immers
bestudeert dat onderwerp of is daar althans mee bezig geweest !
Grondstof voor wit papier is door ons eigenlijk eerst sinds de bevrijding als studie
object min of meer incidenteel ter hand genomen. Er is immers de strostoffabriek
de Phoenix in Veendam, welke over een tientallen jaren oude ervaring op dit gebied
beschikt, terwijl ook andere firma's op dit terrein geen nieuwelingen zijn.
-Grondstof-

Grondstof voor emballagepapier en edele kartons. Inderdaad daar zijn wij druk mee
bezig. Maar op dit gebied is de strokartonindustrie diligent. Ik zie de laborato
ria van meerdere fabrieken voor me en ik denk aan het voorzichtig voortgaan van
de directies dier fabrieken. Zij weten beter aan ik hoe vaak een succes van het la
boratorium een tegenvaller in de praktijk blijkt te zijn, maar zij gaan voort.
Voorzover voor de bestaande industrie hier mogelijkheden bestaan, is dit werk bij
hen in goede handen, al ontveins ik mij niet, dat intensief samengaan hier voorde
len zou bieden, welke vooral tot uiting zouden komen in grotere zekerheid bij het
nemen van beslissingen.
Er is echter één object, waarmede wij ons zeer in het bijzonder bezighouden en dat i
is het bereiden van een grondstof voor krantenpapier uit graanstro.
Uit een oogpunt van industriële stroverwerking m.i. een zeer rationeel streven.
Immers bij een broodverbruik van circa 300 gram per hoofd per dag voor volwassenen
komt per dag circa 500 gram stro ter beschikking*, Wanneer 20% hiervan = 100 gram
tot krantenpapier wordt verwerkt, dan is dat 1 m*" krant.
D.w*z. 20% van het stro dat bij de broodproductie tevoorschijn komt is geschikt voor
xNa krant per persoon per dag.
Dit geeft een indruk van de hoeveelheden waar het om gaat, al is in werkelijkheid
het graanverbruik per hoofd groter dan berekend wordt uit de broouproductie, doch
aan de andere kant het stroverbruik voor bestaande doeleinden zeer aanzienlijk.
Iiier speelt voor ons land het grondgebruik een zeer grote rol. Gaat .
men meer veeteelt bedrijven dan betekent dat een verlaging van de graanproauctie
door het vergrote weiaeoppervlak, terwijl bovenalen meer stro voor het vee nodig
is. Dit alles hangt nauw met elkaar samen, doch deze samenhang leent zich niet
voor bespreking door mij.
In ieder geval is er m.i. veel aantrekkelijks in om de krantenpapierproductie via
het stro te koppelen aan de brooaconsumptie en ik acht ait in het licht der ge
noemde getallen een rationeel streven.
Ik wil allerminst beweren, dat wij dit probleem hebben opgelost zodat wij zouden
kunnen zeggen, dat er inderdaad krantenpapier in stro zit, want het begrip kranten
papier impliceert een tot het uiterste doorgevoerde zuinigheid en een tot de hoogst
mogelijke perfectie van het papierbedrijf doorgevoerde aanpassing van de grondstof
aan ae machines. Maar dank zij de vriendelijke medewerking van de Rotterdammer,
waarbij ik de interesse in deze zaak van de heer Moerkerk niet ongenoemd mag laten,
hebben wij een indruk kunnen krijgen hoe een strokrant eruit kan komen te zien.
Wij zullen hiermede doorgaan en wij hopen het zover te krijgen, dat in een proef
bedrijf de economische merites van het geheel zullen worden vastgesteld.
De stroversuikering hebben wij niet verder dan op laboratoriumschaal bestudeerd,
want een particuliere combinatie heeft zich met dit object geoccupeerd.
Hier mag de naam van Ir. Pluim genoemd worden. Het is echter zeer moeilijk om op
dit ogenblik van acute stroschaarste en vooral van grote behoefte aan vezelleverende grondstof een project te verwezenlijken, waarbij de vezelstructuur juist wordt
vernietigd.
Een compromis zie ik hier in ons streven om de niet- en kortvezelige bestanddelen,
welke ongeveer l/A van het stro uitmaken en -indien ze in het papier terechtkomendit enige onaangename eigenschappen geven, te verwerken tot veevoeder. Door onze
microbiologische afdeling is -dank zij de gastvrijheia van Professor Kluyvar in
Delft -aangetoond dat de verteerbaarheid als bepaala door bacteriële aantastbaarhéld van deze bestanddelen -mits voldoende bevrijd van de lignine- zeer hoog is.
Wij zien dan ook voor ons dat het voor een rationele verwerking van stro tot kran
tenpapier en pakpapier van groot nut is, wanneer dit fijne materiaal wordt afgezon
derd en aan de veeteelt wordt toegevoerd.
Over de lignine en ligninerijke producten hebben wij -zoals ik reeds zeide- practisch nog geen werk verricht. Wij hebben vroeger wel eens plaatjes geperst van kar
ton met tussenlagen van lignine, doch nu een fabriek een installatie heeft gebouwd
en bezig is te perfectionneren om een kunststof op ligninebasis uit stro te bereiden,
hebben wij daarin temeer een reaen gezien om ons voor wat betreft lignine vooreerst

in het laboratorium terug te trekken.
Hiermede ben ik aan het eind van mijn voordracht en ik wil tenslotte nogmaals
naar voren brengen, dat wij de stroresearch zien als gronostof research als een
zoeken naar antroorüen op de vraag: "wat zit er in".
Ik lichtte U toe hoe ik aeze antwoorden in twee groeien splits ïde eerste groep,
welke geformuleerd is in min of meer exacte chemische en mafologische termen, de
tweede in termen van producten en procédé's. Ik gaf D een, uiteraard schetsma
tige, indruk van wat op dat gebied in ons land bereikt en in voorbereiaing is.
Zeer bijzonder heb ik het gewaardeerd
organisatoren van Git congres en door
voordracht te hebben kunnen houden en
het stro door toenemend verbruik door
hulpmiddel, waardoor onze landbouw en
de mate zullen kunnen steunen.

in ae gelegenheid te zijn gesteld door de
Uw welwillende belangstelling om deze
ik eindig met de hoop uit te spreken dat
ae industrie meae zal Kunnen zijn een
onze industrie elkaar in steeds stijgen

