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Excellestie, mijne heeren,
*14 menschen moeten in onze behoeften voorzien uoor te ûelven in de eardschatten en
dóór te zaaien. Van hoe enorme beteekenis het eerste ook is, ue delfstoffen zijn tooh
nooit 266 essentieel voor het levensonuerhouu, als ce proaucten van landbouw en vee
teelt.
Vergelijkbaar Bet de delfstoffen zijn ae maagdelijke bosschen en de scholen viach in
de -ZvW postelijse gaven zijn dat, welKe wij kunnen oogsten zonaer gezaaid te hebben
en waneer wij ons oog vel eens richten naar Amerika en <jns afvragen hoe daar zooveel
universiteiten zoo snel gegroeiu zijn,
dan mogen wij bedenken, dat ue hiertoe nooazakeli'jke Kolossale fondsen zijn ge
put uit de revenuen van het kappen uer bosschen welke speciaal voor Gat doel aan de
verschillende staatsregeeringen werden overgeurogen. Het is een oo^st waarvoor niet
gezaaid was: 52 colleges voor ae oorlog oaiv&itenue 3 500 gebouwen?'.
Ons.in Nederland is het niet gegeven om te oogsten zonder te zaaien, zelfs niet om te
zaaien -«onder te bemesten,- zelfs niet om te ploegen zonder in vele gevallen in te pol
deren. Wij hebben wat dat alles betreft een'hardtleven en aubbdl hard wordt dat wan
neer niet alles wat onze bouen ons opbrengt ook aan de bevolking ten goede komt. "•
Overwegingen, zoöals ik die hier met een enkel woord aangeef, geven mij steeds weer eer
aansporing om mijn gedachten op ue strooverwerking te concentreeren, hoe hopeloos dit
object er soms ook uitziet. De mij hier gebogen kan3 on voor U, aie geroepen zijt Bet
economische leven in Neuerlana te leiaen, de mogelijkheden welke ik voor de inaustrieele strooverwerking zie te beplèiten, grijp ik uan OOK met tv<ee hanaen aan en ik zal
die benutten.
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De zaogelijkheuen der inaustrieele strooverwerking zijn groot, aoch even groot zijn ue
moeilijkheuen, immers, er is geen etrooproduet te beuenken*of het wordt reeas uit
andere grondstoffen gefabriceeru.
Om dit ordelijk toe te lichten behandel ik ue stof puntsgewijze.•
-*

le. De ^troohalm kan gebruikt worden als element voor vlechtwerk en valt daarbij in
het niet indien vergeleken met ae kwaliteit van allerhand tropische producten
en voor wet uak en vloerbeuekking betreft met riet en bieden.
2e. Gaat men stroohalmen comprimeeren zonaer de halm te verfrommelen aan is het mo
gelijk proaucten te fabriceeren welke terstonu voor wanu'en in het bouwvak toege, tflj > past kunnen worden. w.)JT/ fc» i c-b.et1 heb Ik aaarbij het oog op zoodanige producten, welke
v
li^ook als constructieëlenenten voor vloeren en uakbeuekking kunnen worden toegef*'. Inpast. Wij zijn bezig om zoodanige platen van b.v. 3 nieter lang, 80 cm breeu en
j pfi'*! b.v. 3 tot 5 cm uik tc construeeren welke op automatische machines kunnen worden
.. à.vervaardigd zonder eenige toepassing van stoom of chemicaliën.Wij hebben een hou
ten proefbank in een werkplaats staan, waarop*wij momenteel met verschillede hulponderueelen aan het exerceeren gaan. Wanneer wij op ueze proefbank behoorlijke
werkstukken kunnen naken uan plaatsen we hem in een .fabriek waarvan ue directie
belangstelling voor ueze aangelegenheiu heeft en uie eventueel ue veruere ontwik
keling der apparatuur kan financieren.

—.

3e. Voor ae meeste toepassingsmogelijkheden van graanstroo worut echter op het intactblijven van ae halm geen prijs gestela, hetgeen tot uiting komt in de methode van
stroo opslag. Ken perst het stroc n.l. in pakken, waarbij ue halmen geknikt en op
gevouwen woraen. Deze stroopakken, samengebonuen mot twe^ ijzerdraaen,hebben door
gaans een gewicht van 55 kg bij een inhouu van circa £ nrd De Duitschers hebben
met deze pakken gebouwd en even buiten Groningen staat een klein huisje, dat,
door een Groningsch architect kort geleuen van stroopakken opgebouwd, dusdanig is
afgewerkt dat naar reuelijkheid verwacht' mag worden det het 10 t 20 je#r «et» a.an.
Het heeft het uiterlijk van een gewoon met cement afgepleisterd huis. De bedoe
ling van deze pakken is uit natuurlijk niet en. ik noem dit bouwen met stroo slechts
volleuigheidshalve.
-&ebruik.«lijk.is,_dat nen ait stroo hakselt -tot kleine halmstukjes van een pear
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ceatiaeter lengte, Deze stukjes zijn als zooaanig feitelijk nergens voor te gebrui
ken» eerst wanneer ze gekneusd of versplinterd zijn kunnen ze weer worden vereenigd tot vorm stukken. Men kan n.l. zulke strooaplinters impregneeren met een kunst
hars» vervolgens drogen en de aldus* voorbehanuelae stroosplinters comprimeeren en
uitharden. Goedkooper lijkt liet om het stroohaksel te vervezelen in waterig milieu
es^Mjle aldus verkregen ïfaterige suspensie te ontwateren en het verkregen dikke vezelvilt te eomprimeererç en te drogen. Óp die aaniei komt men tot de bekende bouwplaat,
welke al naar de wijze en de aitte van samenpersen zeer verschillende hardheid tn
dichtheid kan bezitten.
De rationeelste methoae om voor dit opel stroohaksel te vervezelen is dè aefibr&torçethode, waarbij van ae plastificatie der miaaellamel tus3chen de vezels in een stoot
ètœosfeer bij circa 150 a 170 C partij wofdt getrokken. Leze plastific&tie kan in
de hand gewerkt worden ir.et chemische middel/én, waarop ik hie* echter nog niet nader
ing&s Se stroobouwplatén zijn van uitstekende kwaliteit en,.«aar deze platen een
vrij hooge kapitaaldienst hebben te dingen, vooral van de zeer zware persen, »peelt
de grondstofprijs niet zoo'n groote rol. Het is aus vooral bij vrije concurrentie
der. vezelgrondstoffen zeer rationeel oa stroo tot bouwplaat te verwerken.
Niet alleen door plastificc.tie en mechanisch aantasten, doch ook uoor chemische be- ,
handeling kan men stroo vervezelen en het meeat toegepaste hulpmiddel daarbij is
kalk. Dit is feitelijk een zeeï* irrationeele methoae, 'aangezien kLlk bij hoogere
temperatuur vernietigend werkt op de cellulose, het sterktegevenae bestanddeel van
den plantenvezel. Stroocarton is in hoofdzaak aaaruoor een inferieur product, aat
zich echter door de geweldige goedkoopte staanae weet te houden. Ip hoeverre het
'echter goedkoop zal Kunnen blijven, wanneer ae bestaande industrie zal asceten gaan
vernieuwen, waaneer ue loosen worden opgezet en wanneer zeefgazen en vilten, steen
kool en smeerolie sterk in prijs stijgen, zal nog moeten blijken; het ko^tprijsverschil raet edeler producten zal -uan in % van de totale kostprijs sterk dalen. Ket is
daarom dat ik ae toepassing van kalk verwerp en het-gebruik van andere chemicaliën
propageer.
Dit doende komt men vanzelf tot ue feitelijke ontsluiting van stroo, d.w.'2k het
volledige oplossen van ue iaiudellamel tussohen ue eleraentairvezels, waarbij ook
nog bestanddeeleh van de vezelwand, welke aan ae vezel een voor vele toepassingen
hinderlijke stijfheid geven, eveneens in oplossing worden gebracht. -De overblijven
de vezels kan men alsdan wasschen en alaus een grondstof voor edel karton, pakpapier
en druk- of schrijfpapier bereiden.
In de oorlog experimenteerden wij langs'deze lijnen op'sen stroocartonfabriek, welke
er direct reeas een proauctieschema voor eùel carton van overhield, al-maakten wij
een cellulose, welke zonder bezwaar in zeer belangrijke percentages kon 'wprden
gemengd met geïmporteerde celstof vóór ae fubrictge van druk- of schrijfpapier.
Daar een calculatie op basis van de proefgegevens, welke waren verkregen door de
kartonbaan eerst als waachmachine te gebruiken, ae machinekuip vervolgens als bleek
hollander en daarna de kartonraachine als celstofmachine, even hoog uitkwam als het
zeer veel superieure product van ue stroocelluiosefabriek de Phoenix te Veendam,
. verwierp de bedrijfsgroep papier onze voorstellen. De betreffende cartonfabriek kon
dat niets schelen, want die schakelde
op het edele carton.
EC zie echter kons oa na eenige fabrieksproeven zonder exorbitante verbouwingen een
stroocartonfabriek in te richten voor ae productie van redelijk witte cellulose,
waarbij wegens het niet toepassen van een aparte bleeking een goedkoop product ge
waarborgd is, mits de fabriek in questie nog- over goeae kokers beschikt.
De Beest raticnesle toepassing van chemische ontsluiting van gra&nstroo is gelegen
in de productie van euelcarton, pakpapier en courantenpapier.

üïji

Het is nu van belang oa bij ae redenen w&arom uit de meest rationeel« toepassing
van ontsluiting en meer nog van strooverwerking In het algemeen is, stil te ataan.
In het volgende wil ik daar een korte beschouwing aan wijuen.
Chlorophyl, de groene kleurstof in ae bladeren van levende planten is tot heden het
meest efficiënte hulpmiddel gebleken om de zonneenergie te benutten .tot het.flnoeyfeg;
ren resp. omvoraen dier energie. D;v?.z. chlorophyl iE situ. Chlorophyl in situ
wer<t voor niets en werkt dótrdoor aoo efficient doordat koolstof, zuurstof en water
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uit 4s atmosfeer in materie met vrij hooge energielnhoud en van vloeibare of vaste
aggregsatstoeetand worden omgezet.
Het blijkt nu, dat deze metorievórming voor wat celwanusubstantie betreft per hec
tare per jaar vrij constant ie en maximaal,op ongeveer een ton of L, gestuld .fiag vort
d#a voor de gematigde en op een ton of S voor tie tropische klimaatzones. Lit zïjn
00
gedachtet! te bepalen. •;
.
•
Plee^jÇ »en boschbouw, dan bestaat ueze 4. of S ton uit booastanmen, taopen, takken,
$%$$$*:
twijgen en bladeren.Hoe» grooter relatief het quantum sis&hout t.o.v.dê reet is,
:^V'^ 'os te efficiënter ia de exploitatie van een hectare bosch. Het zijn vooral de
spar en de populiey, welke aan deze vofcrwaarae voldoen. In de praktijk is het
echt«r>*66, dat aen schors, toppen, takken en twijgen enorm veel materiaal verloren
gaat, al is vooral in Duitschland tijdens ae oorlog zeer veel werk verricht om
deze verliezen, te benutten b.v. in generatorfcjlokjes en houtversuikering. In Ameri• ka jging^echter tot vó5r de oorlog al dit materiaal volkomen verloren waardoor de
nutti'ge**opbrengst per ha boschgronu zeer beduidend lager Komt dan de geademde A ton.
get zeer groote voordeel van een boom boven een éénjarig gewas voor het gebruik
van hout als zoodanig is nu, dat de materievorming in een boom een accumulatie tengevolgte heeft. Voor de vezelwinning |s dit echter van geen beteekenis voorzoover
het hout tèch tot stukjes moet worden gehakt. Eefti voor ae positie van stroo in de
concurrentiestrijd uiterst schadelijke uitzondering is het houtslijpen, dat, ofschoci
t
gericht op «en vervezeling van hout, nietterain gebaseeru is op de toepassing van
houtstamraetjes.
De tusschenpositie van bamboe en arunao donax laat ik hier buiten beschouwing.
Het is nu zeldzaam interessant om na te gaan hoe de afbraak van het gegroeide hout '
ende opbouw,uitgaande van het gehakselde stroo^elkaar razeil in de cójtcdrrentiestri
tusschen fineer of beter: triplex en bouwplaat.
4*»"
Naarmate constructiehout schaarscher vorut zal men zonuer twijfel een verdere pene
tratie van »it stroo of anuere ééhja&rsplanten opgebouwde constructie elementen kun
nen waarnemen. Hoe meer men van dfe natuurlijke bouw abarbij gebruik kan maken,
hoe éöoier dat is.
%
Ik ben echter bezig op mijn betoog vooruit te ioopen, want deze uitwijding moest
er slechts toe.dienen om U aan te toonen, uat de meest rationeels toepassing van de
chemische ontsluiting van graanstroo is gelegen in ae proouctie van edel carton,
pakpapier en courantenpapier.
.-.#•
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Dat zal C na het voorgaande auiaelijic zijn. Immers cheaische ontsluiting houdt in:
Jjet bouwwerk van ae natuur sloopen tot ue volledige isoleerlng van naar bouwsteenen: de vezels aan toe. Alle voorueel van dat bouv/werk ais zooaanig is dan verdwe
nen, a.w.z.: hout en stroo ontmoeten elkaar op eenzelfde plan.
Waarom, zult ü dan zeggen, won hout het aan toch in hat' verleuen ?
Sen antwoord op aie vraag, nog uitgebfeiu net bamboe en anaare tropische gewassen,
fixeert het strooprobleem in zijn huidige beteekenis. Helaas is de tija te beperkt
om tot op de boaem van ueze questie inte gaan, uoch K zal eenige grepen doen en
U de-inhoud toonen.
Halverwege' de 19e eeuw, toen de papiermachine een enorm tekort aan papiergrqndstof !
veroorzaakte maakte Meilier. een Franschman, net Natronloog in een bolkoker dus fei
telijk °P overeenkomstige wijze «1« tpen gangbaar werd voor ae reiniging van lom
pen sa'daar papierstof uit te maken, uit graanstroo papierstof. Het meer op het ein
de der 19e eeuw ontwikkelde strooKoken met kalk is zeer waarschijnlijk ook niet an
ders aan een vullen van ue lonpenkokers met stroo i.p.v. met lompen, want lompen
kookte men van oudsher met kalk.
Iets later dan Kellier kwamen ae Amerikanen Watt en Burmese te voorschijn met een
vrijwel eensluidend procéué voor hotlt.
Deze ideeën weraen door vele uitvihuers opgevat en in Groot Brittannië greep men al
gauw naar het Spaan^che ' en Algerijnsche ^spartog^as, dat toen als vlechtmeteriaal
reeds verzameld en verhanüeld werd en prima boekdrukpapier bleek te kunnen leveren.
Tot de huidige dag is het vrijwel het privilege van de royaler uitgevoerde edities
van Engelsehe romans om op„dit papier gedrukt te worden.
*
.:
De Engelschen, die toentertijc noch over hout, noch over stroo beschikten, kqnaen dil
Eapartogras best gebruiKen; zij zaten immers
. 'j financieel sterk in het zadel!
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Er waren echter in Engeland menschen, die begrepen dat £spttrtograa bij lange n^ nooit
.
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u ta te verwachten behoefte aan papiergrondstof sou kunnen voordien en sen ging
twwa richtingen. Men interessserae zich financieel in de Scandinaafsche en Canadeesche "höutcelstofindustrie en men wendde het oog ntar de tropen.
Tot aeze laatsten behoorae Rodtleure.
Einige jaren leek het of aan ue tropische grondstoffen' OOK de papiercellulose uit
bnaboev sabaigras e.d. zou woruen toegevoegd, toch het waren de Cuitschers die'dit
cottpeèrifc^ met twee uitvindingen. Ongeveer tegelijkertijd n.l. dat Keilier zijn. uit
vinding deeu bf-d ae Duitspher Keiler ^eveneens op .zoek naaç nieuwe papiergrondstof,een
stammetje hqut cp-een slijpsteon stuk geslepen en gevonden d«t dit slijpsel geschikt
Wbs ge daarmede ue harige voorziening met lompenvezels aanzienlijk te strekken.
Deze uitdnciing werd uoor een m«chinefabrikant bij ham in de buurt verder ontwikkeld
en ten tijde dat dcutleage zijn droom van een celstofindustrie in 3ritsch Indië
daxrht te zullen gaan verwezenlijken, begonnen
houtslijpsteenen hun vernielende > '
werk. îîiet alleen hout, ook energie begonnen ze te verslinden.
Nooit ëcütc? zou de hcutslij'oerij zoo snel ce omvang hebben gekregen welke zij nu
heeft, als niet omstreeks 188U hlitsche?lich 3iet z^jn beroemue* ontdekking was gekomen
os hout chemisch te ontsluiten met calciumbisulfiet-oplossingan.
Deze aethode, welke regeneratie van chemicaliën overbodig maakte en toch goedkoop
kon *er<cen, cieze netnoae, waarmede sparrenhout tot een zeer lichtgekleurde vezelstof
kon worder. uiteengelegd, aeze methoue troK het bij de papierfabricage betrokken ka
pitaal naar ce sparrenbosscaen.
Lit product, gemengd •net ue viervoufeige hoeveelheid houtslijp,leverde een voor die
tijden belachelijk goecikoop papier en ue ideeën.van [.îellier en ffatt en Burgers zoo
wel als ue aspiraties van een Routledgé werden ónuer het gewicht der krantenpapier
dividenden in ue grond gestampt.
Het leek of de kous af was.
•
'
Niet aldus echter, runt inniudels•hsc ue auitseher ùahl n*n ue uitvindingen Van
bellier er. Vatt er. juries:: een injectie gegeven.
De patr fabrieken n.l. relKe met natronloog ''eraten, waren tot loogregeneratie over
igegaan ueor ue afvalvloeistoffen in te dampen, te urogen en te verbranden, Dahl voer
de ueze verbranding nu uit onuer toevoeging van glaüberrout; een zeer goedkoop
chamicalie è£ in Duitschland zelf wer., ue i^e'e van bellier, verbeterd door Dahl, toe
gepast in eonige stroocelluiosefabriefen, want Duitsc'nlanc Is het land van het
Glauberzout.
In Amerika en in Scanuinavié weru >„e ic.ee van lïatt cn i)ur('<-8s geactiveerd met die
van La hl en daar ontstonden z.g. :-:râftcellulosef;.briek en v;a..rin oersterke vezels
uit dennenhout werdea gefabriceerd, dennenhout, uat zich voor ue werkwijze volgens
'•litscherljch slecht leenae, dennenhout dat in ue veno van,afval uer houtzagerijen
een uitermate goedxeope gronuctof voraae.
Zoo was de situatie toen in l/la do eerste wereldoorlog ^uitbrak, welke een gasoorlog zou woraen.
De situatie was echter iets gecompliceerder, r?ant vlak na ue eeuvrswisseling hadden
twee Duitschers, die elxaar het leven erg zuur zouden gaan makenmatriuasulfiet
toegepast on stroocellulcse te bereiuen. Geheel origineel : ijn ueze heeren overigens
niet geweest,' want ue beroemde gagelachs cellulosechenicus Gross had reeds in 1882
de weg naar aeze metnoue gewezen.
••
,5,.
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Toen "de,oorlog voorbij was,was het aspect van het celluloseprobleem veranderdJ groiMü
dig.
Cm Amerikanen n.l. waren in 1V17 geconfronteerd met exbaliageproblemen, waar j&en
vcércien geen notie vun gehad had. Tot hu:i uitrustingstukken behooraen n.l. nog wel
wet anaers dan muaitiekisten, schoenen, ae*ens en uniformen. De Amerikanen namen in
1917 alles zelf mee: rails, locomotieven, bougies, remvoeringen, blikjes met boonen
kortom vrijwel alles wat nun industrie normaliter in het binnenland afzette verdween
nu in ae scheepsruimen . leuere gram gewicht, gespaard op de emballage, was een bij
drage tot de overwinning en ce golf^artonfabrieken. werkten dag en nacht? de golf van
dun stroócarton, ae "linersv van kraftpapier of het aan kraftcellulos* rijke z.g.
jutepapier.
Ka 1918 was ia ue Zuidelijke staten een toegewijd onaerzoeker aan de gang, zekere
Heritage en uie kon aantoonen, Gat ue '«.uiaelijke ?ino-soorten, zooals Souther» Pine
en slash Pine een voortreffelijke grondstof r.aren voor kraftoellulosej. de arbeids
markt was daar voor het grootkapitaal gunstig met zijn coloured labour en '/ijn
-share-

«har* ^roppèrs. .
'
'(F'--*
ï.
lu Italie, dût, niet alleen in verloren veldslegen gas had geproefa maar in Napels
ook h«.ü gerroouceera, 7,ette zekere Vomilio zieh i i-.n de taak ora zijn product chloor
ook In vreaestijd te kunnen verkoopen, in Frankrij* was ae Vains ui met iets derge
lijk* beaig geweest. Beiae poogden h.l. ae oua* laée Va&>en reeds genoe»d«n Engels
man Cross, om stroo e.d. net qhloor te ontsluiten, In d« techniek over tu brengen.
De Scsiid?.naviérs stichtten bun Laboratoire Générale in Parijs OB, wat de Amerikanen
ie 6a
wereld hadden ge4a&n, in- ue oude wereld tot stand te brengen n.I,. golfcarton m#t kraft- of kraftcellulose-houaende liners als eaftatllageiaateriaul te pousSeeren. In ons Iwó*_waa het de firma Bühraann, die uit Ameriku ae idée van ce papie
ren zak mee na&r huis new en de Bates Cepro Ify. stichtte. '\
/
Ùnze strokartonindustrie kwam echter niet veraer dan het beplakken vaa stroöcarton
met geifiipprteerd Scandinaafsch kraftpapier of in Neaerland uit Setndin&afBCÎ* kraft- ||
cellulose gefabriceerd kraftpapier.
j
<
Slecht $$ï\ stroocartonfabriek: ue Union te Ouue Pekelu ging zelf golfkarton fabri
ceeren * < <*» "âaarraede dooien. 'Dat legde hen geen windeiaren.
Het werd 19*5Sfu80t>lini wa8 precies 13 jaar
aan de regeèring geweekt, viel Abessynié aan
en Italie kreeg sancties te verduren. \
Een van de belangrijkste consequenties uaa.rvan is geweest, aat Italie stroo chemisch
ging ontsluiten op een schaal *l**>g nergens ter wereld.
Poaliio had niet stil gezeten in de voorafg&6nae 10 jaar of zoo en had in Chili en Arg
gentinie fabrieken gebouwd. Ku kwam likalié aan ae beurt met feen enorme fabriek in
FoslÜia, . later beroena oa zijn vliegvelden; ce fabriek was toen echter int puin.
De CErtieri 3urgo-een enorm concern- experimenteerde raet allerlei proclaé's en de methaue wet natriumsulfiet, imaicaels in Amerika gepropageera aoor Draulev
als het naar hen genoemue "keebrfa" .proche bleek zeer gunstig.'
Intuasehen had Pomilio zijn naam in Engeland het onderwérp van internationale reclame
d&apagaes gemaakt en in ae Philippinen en Zuid afrika weraen Pomilib-fubriefcen ge
bouwd.
•
.
'
•
f
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Kortom e:ç,>£S lets gaande, aat de houtmenschen op hun "qui..vive" deed zijn.
1
k
Maar er réis meer.
De Browaer Cy. in Nooro Atterika hau zich toegel e'ga op aß fabricage van veredelde /,> _
houtceïlulose ter vervanging van 1inters. Dit was trouwend een erfenis van de
oorlog 'la-'13 toen de Duitschers ^atoen noesten vervangen aoor z.g. "Stapelfaser"
en alp grondstof van deze "Stapelfaser", hetgeen een product van ae kunstzijüeinduS7
trie was, een soort &1tscherlich houtceïlulose gebruikten.
Kunntzijueprijzen in het algemeen tuimelden al spoedig.omlaag na ab vorige oorlog en
slechts de kwaliteltproducten konden goede prijzen.handhavej.» Kwaliteitsproducten.konden «ledits gefcbriceerd woraen van zqqt gelijkmatige grondstoffer.. De Browner :Gy.
was uearin voorgegaan, groote Can;.aeeoche en vooral ''-«eeasefte fabrieken volgden. De
Duitschers bleven niet achter en ?oo omstreeks 19*4 was een kun3t. ijdecelluloseinuustrie ontstaan, welke gewicht in ae schaal ging leggen t.o.v. ae papiercelîuloseincustrie; beide uitgaande van hout.
In Britsch' Inaie wf.g men, gestimuleerd door Ral^t den bamboedeskunuige van het
boschbouwproefstation in Derah D*unn,overgegaan tot het bouwen van een bajaboecellulose^
1
fabriek.
•
Amerika had chloree-ringsf«brieken ontwikkeld, y;aarin krciftcellulose werd gebleekt tot
witte celstcf net schittsrenue papierniatcenae eigenschappen.
Zweaen had dc.-elfuß weg bewandeld en exporteerde reeds groote quantiteiton gebleekte
kraftcellulose naar ^aerika.
»
To-en kwam de oorlog en de Zw«eusche cellulose kwßja•alras niet veraer dan in de bin
nenhavens van ce vesting Europa. Amerika stelae fabrieken voor kraftcellulose in be
drijf: kolossale eenheden, ue Scandinuafsche celluipseSnüustrle ging ertoe over om op
fiBonae schaal hout te verwerden tot veevoecer en een paar Duitsche "chevaliers
d'Industrie" de beeren Dorr on Schieber -een zeer veelzeggende naam aeze laatste- gin
gen licenties verkoopen of liever opdringen batreffenaé een werkwijze voor het ver
werken van grsanetroo tot kunstzijdecelluloae. Krangzinniger Kon het nietï hout tot
veevoer, stroo tot kunstzijde.
Be miliioenenf.ibriek in de Kleefsehe V^ara verree« en nog 7er voorcU.t aie fabriek was
"

ingerieht ktteaen Dörr en Schieber alweer verbeteringen van hun procédé's ten ver
koop aanbieden.
lia,le «e oorlog voorbij, er is in ae steden een hout v«rbr£.nd sootls d£«t éûLleen nog Bo
staar
natuurrampen ia gebeurd, ü&tr de pepierbehoefte iE kolossaal gesiegt, wnat
er moeat veel neer en in veel vijder omvang geadministreerd woraen dan vroeger.
Bé tr^isportaidaeien zijn scht-^rs dus ieuere.grejs aoet op het eabtllugegewioht
bes]j<itfÔ>viorden. De houtbehoefte is onmetelijk, want er moet gebouwd worden en er
laoeteiV.meube^s gefcbx'iceei'd v/orden in een ongehoorde aate. Lr moet gesponnen en ge
weven worden» kortpn er is een ontzettende behoefte &&n hout en aan vezels.
Ons lfihd produceert vezels, 4 ton per ha per jatr in de.vom vun gra&astroo.
De technische óntwixicelinr in ae wereld,ik noemde 'J het reeas, heeft drie mogelijKheden Vogelovex'd voor de chemische vörvév;eling vr.n grunnatroo:
A Sulfciitprocédé volgens Pfahl
J3 Ghloorpi'océiié
"
Pouiilo
C, Sulffetprocédé "
Brnun. Schacht en Drtfitb:-- J/jcKeefe.
Onsl£Xu Krijgt
een
tane
ula
.
v
»
. nooit te voren.
t
Moeten* wi.j op de'oxportaMiTkten set atroover.els geen concurreeren tegen houtvezels ?
Heen. issnt de nt-tuur 'bouwt "betere vereis in een boon <Ucn in een stroohalm.
Kunnen rij op ae binnenl&nasche mtrkt houtvezels vervtngen"uoor stroovezels ? Je.
vent pt.kD6.piei' bestiuuiue uit 65% etroovey.eia + 35% houtvezels kun evengbed zijn als
pidcpLpier uit IGO£ houtvezels. Juwunt couriuitenpipier-pulp kan vrijviel vol autort-oisch uit stroo geu&fckt worden.
Jh.. wmt eciölKi.rton uit stroo ke.n ontwikkeld worden tot een volwü&rUige vervanger
van het geïmporteerde karton in gebruik voor ue verpt-kkiag van cigaretteii, boter e.d.
Gp het couriiUt.enpfc.pier v.il Ia nog U« s&nat cht eoncentreere;;. "oUrentQnp&plor wordt
met -.'.eer hoog rendement uit hout verkregen, ?*nt het bestt-i t uit £0$ cellulôâe ast •
circa 4uS rendement uit hout verkregen en S0£ houtslijp met circ; 905® rendement
uit hout verkregen, geniudeld dus. 80% rendement !
Dit ie Âlri vi.ii ûc* oersterke bolv:erKen vt.n het hout in ue concurrentieotrljci.
Een üuder^sterk bolwerk is het feit, ui-t het hout gcootenueelu rnoch/ nisch -wordt verv.'erKt. Voo» ons
zijn v.wtkKu çunten:
Te gronüstof aöet voor liX>& v&x*den geimporteeru: i'onunout. Jlet tiijppx'oces vergt
•-uj
Toch ;.ult ü in de Cc,-::.ovtcr. vt n het
tion âteecs veer Icz^n, d^t v.ij met
couróntenj/tpier bezig /.ijn. L;.t vir..;t zijr
in het feit, U;.t
l. £50 ODO
ton grd-unstroo j;.-t,rlij.->:ü
woretn t-f^etet in de vorm ven ka.nten.'
En nu tot slot nog ui-f.:
Er is ten «..uidelij* streven, «at ^«n uc u^vie; encpbï'eng-üt per ht. uùlzv- en v:eidegronu wil verhoogen.
redeneert dsjt' ue grzdriLou'-: au5 ingakrimpt aoet worden ten
fc.yt^urv. _ vi.n t'-iiCiC^c ,iiroi»iict.ori ^ ..o^ 1. ûieri
...io ->
n 'volije-r, wtvt ^ler^e
bout; veer' vruchtv/i3r»ellng niet gersict kan v.-oruen en zieh roo uitttekena leent voor
31ec n3l v.^tj- L; »
I3cze li-cctwrc-'j^uc vc^ci -10*.—un
n ii.cn Dehouv^tfr. cooi* het 3t*ioc te gebruiken Oiu ee**
•Viesen te sparen, 01.: cxt.rvan JCO COC ton te gebruiken om onne papierhoutinvoer te
coupeeren en <k.ni-n.eds te voorzien in' onze court.ntenpt.pier, pakpapier- en andere embaÜfi.gebehoefte.
Ais bijproducten kosen df^rbi-j te voorschijn .nethttngt's en koolhyurt.Dtveevoer voor
de x'unuerveeteelt.
Lr. Hofstee vun de N.ü.T.u. -./ees aij erop vu.t uetiie^ngta w&ersehijnlij& een zeer gunstig element ke n voreen bij het crui-cktn vun ue exploitutiekosten 'vua overlundcentrtles omuat het gédurenae ue nccht in gtshouuerfa k^n woraei: opgezuael«.oa cltn
overdag de belastingpieken op te venge» door inscuekelen van getsmotorea.-. Ook k&n
men het gebruiken voor ue bereiding vun ^yntnese-ges om uutnaede volgens Flachen
Tï-opöch synthetische benzine te gt.tn bereiuen. laue de stroocurtonlnduatrie aaxiisaal
sleciits 2Q ciliioen b'' per jetr ktn leveren, zou een daarop gebaseerde in3tdlldtie
v/at jfleir» ror«en, uoeh gecombineerd met e'en'kreiucinsttHatie voor olie uit Coevorden
.sou een groote ftbrieK tot de mogelijkheuen guun behooren.
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Tenslotte is er nog de stroovarsuikering, v/atrmede wij ons niet bezighouden nu àe
finafc Werkspoor en de Noorä-Oostpolaer r:ich dt»&rop geworpen hebbenî ook ctete tek
v&n atrDOVerwerking verting deviezen te sparen daer het product een uitnemend vee
voeder is~ voor verktue'en pluiatoee.
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ben ik aan het einde v&n uüjn betoog gekoaen en ik hoep U een duidelijk fceel.
te hebben vun ue mogelijkheden welke onze eigen grond, la&t 3tüU3 ï.-enneer de
^nnexiitit sounvornen uitgebreid, biedt oa ones liet leven te vorlichten en
verschiffen e&n duizenden wier leven &nuerö een lest voor icichxelf en ande
ïdjn.
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