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NEDERLANDS PROEFSTATION VOOR STRO VERWERKING
TE GRONINGEN

Lezing gehouden op 24 April 1946
te Helium
door

Ir. E.L. Ritman.
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Lezing gehouden op 24 April 1946 te Hellutru
Mijnheer de Voorzitter, mijne Heeren,
Vanavond zp! ik tot TJ spreken over de geschiedenis van de
industrielle strboverwerking. Met cijfers zal ik U niet lastig
svallen, doch het zal onontbeerlijk zijn ü een aantel jpartallen
te noemen, waarvan sommige zeer fatale in de stroogeschiedenis.
«

"

"

Van oudsher werd str&ô toegepast als' vezel grondstof, l'en
bond er bossen van om zich daarmee wand- Wi dakbedekking te
"versehe ffen. l'en vlocht er matten, hoedenpen touw van, doch
voor deze doeleinden werd stroo in meerdere of mindere mpte
weggeconcurreerd, vooral door veel taaier^ subtropische en
tropische vlechtmaterialen zooals alfa, pandan, ro11an, enz.
*" r V.T8« echter een tijd, dat in Europa een nieuwe industri«'-"7 «j.suwe/'grondstof vroeg: de papierindustrie. De geschievan .oe industrielle strooverwarking wordt tot heden in
door de algemeens geschiedenis van de papier/
ri e, welke ik dus allereerst met U zal behandelen.
•t vast • e^en ven gedachten in schrift is de ©erste schrepsH., A-nt veert tot geestelijke beschaving.
• -t ' «ïü-ï-ft-, 'Rsmor is dus iets vasts noodig, een stof,
•, , jss r-,
ai <
tkunnen worden rangebracht: de
*br ?.•<% ïi *;ra- e«n vlak lichaam.
"T •<-•*V-v-.é* eu.
hebben hiervoor verschillende op^ ù
^ v*: ^ & Ti'af »
ia -.e steenen tafel geweest, die is het nog voor
-, ?'V sjt^n en grafsteenen. Be "Rgyptenaren preapereerden
®.'s: van d*> papyrus plant. Strengen merg werden op elkppr
?»'en o.a. door bekloppen aan elkaar gehecht tot een blpd,
*»t zijn naa^i - ar. ons papier heeft gegeven.
lTuid

« van ,*on<re dieren werden verwerkt tot perkament,
houten plankies eerden met was besmeerd en konden steeds op
nieuw worden gebezigd. Dit waren de methodes welke in het f.'idd«lipndsche zeegebied; de bakermat van onze cultuur, werden
ont wikkeld. In het 'Chineesche cultuurgebied werd echter óm/Sjli
st reeksch 100 voor Christus door Tsai Laun, een oeroude èollega
^van Minister Mansholt, het eerste echte papier door menschenhand gemaekt. Zooals bekend maken de wespen papier om hun nest
-van te bouwen, zoodat het papiermaken op deze wereld veel oud»r is, dan de uitviriding van Tsai Laun«
Omstreeks 600 na Christus bracht een Boeddistische pries
ter de kunst naar Japan. Verder Oostelijk konden de menschen
toen niet komen. Tro(uwsns als ze in Mexico en Z. Amerika weren
gekomen, dan hadden'ze daar een soort papyrus apngetroffen,
-dat-

dat Jnca*s »r. Maya's reeds duizenden jaren bereidden uit
palmbast.
Door een oorlog in Turkestan eöMer, wbft -de.Oostelijke
belli gerenten hüï£ kregen van de Chineezen en de Westelijke
van de Arabieren, werd de papiermakerskunst omstreeks 750
na Christus in het Ifarenrijk ingevoerd, dat onder "aroen p1
Ruschid omstreeks BOO even machtig wes als het Christenrijk
van Karei de Groote. Via Griekenland, Italië en Spanje, kwam
de papiermakerskunst naar 'Suropa en in de Middeleeuwen was
het vooral het intense handelsverkeer tussehen Noord-Itnlie
en Noord-turopa,dat Italië maakte tot de papierleverancier
van de lage landen.
In de 16de eeuw ontwikkelde zich pas een begin van papier
industrie in ons land, dat is later dan in Zwitserlpnd en
"Reiki's. Het is echter in de Zaanstreek met ziin windmolens
voorbehouden geweest om de vezelbereiding, voordien verricht
ïr stampers, volgens het Chineesche voorbeeld, te moderni
seren in de 17de eeuw. Daar werd n.l. de hellender ontwikkeji, >=1 dus genoemd door de Duitschers. Ook d^ Frpnschen
spreken van de "pile hollandaise», doch de /ngelspksen spreken
nu nog steeds van de "beater".
'r. de l^de eeuw vond de hollander steeds meer toepassi:-/:* **r. dat -deel van het oude ambacht was dus ver genoeg om
- -3 stap jen in het industrieele stPdium.
* î
* -•drukkunst bood in die tijd de mogelijkheid om het
" - r. "ndustrieele schaal te verwerken.
»t -vK* de. uitvinding, van den jranschman Robert, die in %
•" k e t e n s l o o t d o o r h e t h a n d s c h e p p e n t e m e c h a n i -îs ssvr» #
t, i. v T verkocht hij zijn patent apn de Fa Foudrinier
'^ Lenden, waar het door Bryam Donkin werd verwerkt in
•ie eerste 1 angzeefpapiermachine, welke in ingeland
rerd opgesteld.
2n 1Q10 werd reeds een papiermachine in ?ritsch-Indi"ê
opgesteld en pas in 1817 een in ~)uitschland.
^at had dit tengevolge-? Een enorm tekort a**n grondstof,
want voordien gebruikte men uitsluitend lompen een de
voorraad daarvan was en is beperkt omdat de menschen
aldra per hoofd meer papier verbruikten dan weefsel versleten.
*

Nu was men reeds van oudsher overgegpan tot een kelkbe
handeling vooral van oud henneptouw e.d. , iets wat de
oude Chineezen ook al op verschillende netelplanten
fafepasten om daar vezels uit te winnen. Geen wonder,
dat men er al srauw toekwam om deze truc ook op stroo
toe te passen. Ven liet het stroo, met kPlkmelk gemengd,

in een groeve ferraenteeren of men kookte het daarmede.
Dit laatste schijnt het eer3t door den Franschmen Abedie
te zijn toegepast, die dus als de rader vair» onze stroocartonindustrie kan worden beschouwd.

„
r'

De oude chineezen pasten echter ook reeds loog toe en in
1854 slaagde Fellier erin on» stroo met loog onder druk
te ontsluiten. De stroosoorten, of meer in het algemeen
de' graminee'^n, hadden toen dus.-'$#%roote kans om de pa
piergrondstof bij uitnemendheid te worden: greanstroo
in het Noorden, Alfa- of Fspartogras en Arundo in Zui
delijker streken en Sabaigres, l^oonggras en voorrl bam
boe in de tropen. Ook mais kan genoemd worden, evenals
suikerriet, d.w.z, de ampas.
Deze kens is echter verloren gegean en omdat te begrijpen
noem ik TT de volgende jaartallen:

in 1P40

;pe

Duitscher Keiler vindt het houtslijpen uit. Het
bleek mogelijk om gewoon door het slijpen ven hout op een
slijpsteen'een massa te bereiden, welke, met vrij
weinig lompenvezels gemengd, een zeer bruikbe?r pa
pier leverde.
,r.
r'tjs |4n jàftr voor de uitvinding van Meilier betref
fend«? d», loogkoking van stroo, deden de Amerikanen
^tt^ufsfsrs dezelfde uitvinding voor hout.
ir
'?-r'
dat ook sulfides ontsluitend vermogen
- ta ""
1
V' "ton de uitvinding van latt&Burgers nog eens
V "Ï % it
Ir :
ka .de' J'orill X«rid net tot stend, welke
r*r,p:ehreidelde houtaankoop al de ar tengevolge hed.
Ir- 1 *"
de .-vrserikaan Tilghman, dat men hout ken ontslui
pen niet '""alciumbisulfiet.
ï* 1
'* ward d*? door vaiter ontwikkelde houtslijpraethode ven
'-'el 1er ?>--• industrieele schael op de Wereldtentoonstel
ling: t-• ! ar ij8' • vertoond,
van 1
-'7? or.r ^i>kel de de Duit «char ï/etscherlich, de uitvin
ding van '"ilghman tot het bisulfietprocedê, dPt pan
hout de groote voorsprong gaf boven stroo.
in 1°P3 ontwikkelde Blitz een houtontsluiting met sulfide, welke
ir 1**^A door T>ahl werd verbeterd tot het bekende sulfaat pro
cédé, dat zoowel voor hout als voor stroo kon worden
?
toegepast.
in IPS? stichtte op basis van deze werkwijze zekere Kuntzigs
?
in Scandinavië de gerste kreftpapierfabriek.
in 1907 werd deze industrie pes in Foord Amerike en Ce ne de
ingevoerd en
in 1903'11 werd hout uit de Zuidelijke steten ven Noord Amerike
voor het eerst tot kraftpapier verwerkt.
De houtslijp en de bisulfietcelstof, beide gefabri
ceerd uit de spar huwden e,.h.w. met elkaar in de kren- tenpapier-

17.

tsnpepierfa.brleken, welke millioenen tonnen jpar11jks tot kranten verwerken.
"Perst In à* 20e eeuw ontwikkelde zich de krpftcelluloseindustrie vooral in Zweden en vlak vó<5r en
tijdens d® oorlog, vooral in de Zuidelijke staten
van Nd. Amerika.
8troo, bamboe, alfa, enz., enz. hpdien de strijd
verloren.
Er is echter flink gevochten.
Reeds in 1772 werd in Italie mais verwerkt en
in 1856 wederom in Oostenrijk.
in I860 paste de ^ngelsehman Routledge Espartogrps toe, dat
tot deze oorlog zich in Fngelpnd als grondstof voor
boekdrukpapier wist te handhaven,
van 1875/7r> toen Kitscherlich dus met zijn bisulfietpro~
'
cêd<S bezig was, bestudêerde Routledge bemboe.
in 1880 legde de "ngelschman Cross de grondslag voor het
momenteel door ons intensief in studie genomen z-. g.
monosulfietprocédé en
in 1881 en '82 werden in Eritsch-Jndi'é de Lucknow mill en
de Tltaghurmill gebouwd voor het verwerken v*n
moonj gras, maar
in 18^5 ongeveer concurreerden de Duitschers en de Oosten
rijkers de Eritsch Indische grondstoffen met eldear
^importeerde houtslijp kapot.
Tn de 20st®
>nn^°n speciaal in Duitschland, voorpl
gestimuleerd door de oorlog ven '14, zich eenige stroocel*• u'.handhaven. Vooral onze stroocartonindustrie
stroocartonindustrie in Atnerika konden zich handhaven.
Vooral onze stroocartonindustrie. Terwijl op Java de Fabrie
ken in -adalarang en in Letjes op voorbeeldige wijze rijststroo verwerkten. In Louisiana kwam de Celstex Company tot
ontwikkeling, welke uit suikerrietampas het bekende lichte
bouwboard maakte, dat de concurrentie met houtboerds kon
weerstaan en dat nu weer steun krijgt van de hier opgerich
te stro^bouwplatenfabriek in Sappemeer. In Britsch-lndiB
werd weer een nieuwe fabriek opgericht, waarin beraboe of
Sabal gras of allebeide worden verwerkt.
Op Hawaï maakte men in de dertiger jaren reeds kunstzijde
cellui ode uit ampas op semi-i.ndustrieele schpal, terwijl
sinds 1920 ongeveer de Italiaan lomilio druk is met zijn
chloreeringswerkwijze, welke in Zd.Amerika, Zd.Afrika, enItalie eti naar men mij zegt nu ook in Frankrijk en Engeland
tot het bedrijven van meerdere groote febrieken arnleiding
gaf, welke met elkaar groote hoeveelheden stroo verwerken. Voor
al de sancties tegen Italie, welke Mussolini zijn volk op
de hals haalde, toen hij na een 13-jarige bewindsperiode
Abbessinie aanviel stimuleerde in Italie de strooverwerking
enorm, waàrbij aldaas vooral naar het monosulfietprocedê
werd gegrepen zelfs in die mate, dat dit els een Italiaansche fabricagemethode beschouwd kan worden.ï)e .Duitschers,
zich béwust van de bezwaren welke sen stroo kleven els grond
stof ^oor papier, zochten het in deze oorlog voorpl in de
richting van de kunstzijdefabrlcege,;waarvan de AKÏÏ in de
Kleef^che Waard een gevolg is geweest. En daarmede ben ik in
het heden aangeland. Voor de momenteel bestaanae vragen meen ik de* * ^
rawralv oen
. . .. , .
^ ZlCh
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