NEDERLANDS PROEFSTATION TOOK STROVERWERKING
TE GRONINGEN

«s*

Lezing te houden op 23 November 1945
voor de Coöp. Landbouwvereïiiging
"Kittersum" te Stedum.
door
Ir. E.L. Ritraan.

Laat ik beginnen, met U een vraag te stellen.
Er is mij n.l. zoo bijzonuer toeel aan gelegen om opmerkingen en raadgevingen uit
.^en
Uw midden te mogen aanhoren.Ik verzoek U nij deze na afloop van mijn toespraak nie£
Wanneer immers het Proefstation niet een Stichting uoch een Vereeniging ware ge* •
wöest,**en met name een vereeniging van boeren, dan zou het regelmatige contact
met de ledenvergadering mij veel duidelijker aan nu het geval kan zijn voor
'oogen stellen wat de strooproducent zelf van zijn product.denkt.
1 Nu
echter de' stichtingsvorm gexazen en aangezien deze Stichting a.h.v,'. een
spruit is van ue Groninger 'Jij. van landbouw komt daarin de sterke verbondenheid
met de boerenstand zeer duidelijk tot uiting. OOK het feit dat de heer Ebels onze
voorzitter is staat daarvoor borg.
Echter het Proefstation is, naaat da vakgroep stroocarton het royale gebaar
van de afzonderlijke stroocartonfabrieka-n niet heeft vervolgd, zoooat de financieele bijdrage van ueze industrie tot op l/5 is teruggebracht en nu-naar ik meen
evenveel bedraagt als ue bijdrage van de firma van Gelder alleen, aangewezen op
financiering door de Overheid. Dat brengt met zich mede, dat allerlei tegenstrij
dige belangen in het geding komen. Nu hebben wi.1 veliswtfr het geluk, dat de
personen die ue overheidsgelden aan ons besteuen buitengewoon prettige ruimdenken
de nenschen zijn, echter ook 7ij. hebben weer te maken met allerlei colleges en
bes-turen en daarin zitten menschen, die belangen vertegenwoordigen, welke met
die der strooproaucenten niet parallel loopen. En die belangengroepen beschik
ken over aigen onderzoekingsinstituten, waar alles in stilte en afzondering
geschiedt, terwijl wij onherroepelijk in een glazen huisje moesten werken.
Hier ontstaat op den duur het gevaar, dat de strooprouucenten ongeharnast tegen
de.zwaar geharnaste inaustriebelangen in het strijdperk moeten treden,
iïet is daarom dat ik een avond als ueru zoo bijzonuer op prijs stel,"want er is
geen krachtiger wapen dun eensgezindheid, welke, naar ik meen, door een gedachtenwisseling kan woruen aangekweekt.

Kortoa fie eu»te waarin Neaerland3ch gratnstroo in Neuerl&nd industrieel verwerkt zal worder;
in eeag^aete toekomst iß recht evenredig met het politieke gewicht, dat de boeren*
stand §ä'v.e schaal zal vreten te werpen. Tot deze slotsom ben ik in de afgeloopea
vijf jeifen gekomen; zij berust op ervaring.
t
Ik «preek over ervaring en inaeraaad: waar ix vroeger het genoegen had om in een
kring yan strooproducenten over hun product te spreken, dan sprak ik bij voorkeur
over'eoö toekomst, waarin ik mij voorstelde dat graanstroo. industrieel verwerkt
zou kunnen worden; laat ik nu echter tot U spreken over het jongste verleden.
D.v.z- Ik wil U venavond het een en ander vertellen over de ervaringen door mij
in dat verleden opgedaan en het verband daarvan met de toekomst; ik wil beginnen
raet U eenige cijfers te noemen.
,
•
Zeer voorzichtige schattingen hebben jaij geleerd, dat uitsluitend voor het voorzien
in de blnnenlandsche behoefte 370 000 ton graanstroo industrieel verwerkt kan
worden tot
bouwplaat
emballegekarton anders uan strookarton
pakpapier
on courantenpapier.
'
Daarbij laat ik nog bulten beschouwing ae vele tienauizenaen tonnen, welke de
A.it.U. in haar fabriek in de Kleefsche Waard en de Phoenix- te Veendara kunnen ver
werken tot grondstof voor druu- en schrijfpapier en kunstzijde alsmede de enorme
hoeveelheden welke in een versui&eringainuustrie Kunnenworden omgezet tot
krachtvoer»voor varkens en pluimvee.
üvenééirs heb ik ae heele stroocartonindustrie buiten beschouwing gelaten, ia dat
heb ik gedaan ornaat het hier fabrixeten. üetreft waarmeae bestaande industrieën
en uiterst feapabele menschen zich oceupeeren; daarbij ben i>c dus niet noodig.

*"

Wat hebben wij nu zien gebeuren ?
De N.E.T.O. in Groningen heeft reeus in 1938 of aaaromtrent de bouwplaatfabricage
uit graanstroo gronuig bestudecra en is toen tot ae conclusie genomen 'dat êon groo
ts fabriek verreweg het meest economische zou werken.
Kod men toen doorgebeten en was ér niet zeo einaeloos gehannest, dan zou die fa
briek de heele oorlog cioor en vooral nu op topcapaciteit hebben kunnen draaien en
nog lang niet alle oruers hebben icunnen afdoen. Een goudmijn was het geweest en
tegelijk een redaer in onze nu zoo hcög gestegen nooa.
Wat heeft deze zaak nu geremd ?
In ae eerste plaats het bijeenbrengen van het benoodigde kapitaal, in de tweede
plaats het verkrijgen van de bedrijfsvergunning, in ae derae plaats het loswurmen
van de benoodigde deviezen en toen dat eindelijk klaar was werd de heele opzet
getorpedeerd door de moffen, oie het ding in Riga of zoo wilden neerzetten* waar
voor de deelnemers natuurlijk feestelijk bedankten.
tóen zóu zoo oenken, dat aan nu die fabriek zijn Kans zou krijgen. 0 neen, want nü
zijn anuere financieele groepen tot de ontdekking gekomen dat hier mogelijkheden
•tot zeer winstgevend bedrijf openliggen.
Ik heb n.l. gehoora ven een houtbewerkingsinau3trie aie haar houtafvallen ia een
overeenkomstige fabriek wil gaan verwerken.
Dat klinkt erg aardig, maar is kan 0 op een briefje geven, dat die houtafvallen
- reeds spoedig zullen plaats maken voor geïmporteerd rondhout; het verwerken van
houtafvallen is n.l. niet zoo eenvoudig als het er wel uitziet. Slechts een ver
bod voor het verwerken van hout in z.g. "chippers" kan a.i. de zekerheid geven
dat inderaaad slechts houtafval wordt verwerkt. Van een zoodanig verbod is "»Vj
echter niets bekend.
De vervaardiging van emballage voor het verpakken van Nederlandsche producten is eei
-zeer-

zeer duidelijk voorbeeld van de geringe consideratie voor het strooprobleen in Ne
derland.
Er is n.l. door het Nederlanosche Instituut voor Lfficiency tijdens de oorlog een
verpakj^ngscommissie in het leven geroepen waarin OOK het Proefstation sitting had.
In vrijwel iedere door mij bijgewoonde vergadering -en ik verzeker U dat die vergade
ringen altijd4in Holland'werden gehouden- heb ik erop getwuboureerd dat de taak van
de commissie -voorzoover aie technische qupaties beti'of- uitsluitend gericht moest
zijn op het ontwikkelen van specii-le emballages uit Inheemsche grondstoffen.
De ksgis was er als nooit tevoren, want alle bedrijfstakken, welke emballage gebruiken,
waren" vertegenwoordigd. Ik kreeg echter geen voet aan de grond en mijn stem klonk
als die fcns roepende in oe woestijn.
Men besloot tot het oprichten van een verpakkingslaboratorivaa. Ik heb toen steeds weer
naar voren gebracht dat dit zich in de allereerste plaats moest bezighouden met het
ontwikkelen van bruikbare emballage uit stroo. Pus wanneer eöu blijken dat aan be
paalde eischen met stroo niet voldaan zou kunnen worden ou'men zijn aandacht aanuitheestiche grondstoffen mogen wijuerv. ùe papiergroothandel en de houtmenschen hebben
elkaar eene aangekeken en er is een commiusie benoemd voor voorbereiding van een verp&kklngslaboratorlum door de overheid te financieren, waarin ik niet ben benoemd.
Van een verkiezing is bij mijn weten geen sprake geweest, er is benoemd.
Y.el moet ik const*.teeren, dat ik vàn de kant van de stroocartoninaustrie in dezen
weinig st<--un neb gehad. Als strooc&rtonfabrikant werd n.l. beschouwd
ue heer beekhuis van Scholten te Sappeaeer, eie zelf steeds erop wees dat hij de
stroocertoninuuytrie niet vertegenwoordigde; oe vakgroep heeft zich met deze idiote
toestand echter nooit bemoeid.
*
'
Vervolgens over pakpapier, tr heerscht een bijgeloof, dat uit grtianstroo geen vol
waardig pakpapier gemaakt kan worden. Inderufïau, »en zal uit 100^ graanstroo nooit
de allerbeste kwaliteiten kunnen fubriceeren, aoch wanneer men circa 30% van het papiergewicht. aan geïmporteerde etlstof toevoegt of beter nog, wanneer men bepaalde
soorten houtafval in Neeerland zou verzamelen en tot noutcallulose zou verwerken, en
dit product met- ae dubbele hoeveelheid aan spéciale strooçelstof zou veraengen, dan zoi
sen de allerbeste kwaliteiten pakpapier ook voor cementzakken e.d. kunnen fabriceeren.
Ik kan teruggrijpen naar het belachelijke iuee om in Nederland houtafval tot bouw
plaat te gaan verwerken er. narr het schadelijke streven on de stroobelangen niet
voorop te zetten bij het van tvech-cidswege financieren van een verpakkingsl&boretoriua en ik constateer uan dat ook hier zeer willekeurig wordt gehandeld.
De mogelijkheid bestaat om prima pakpapier en uus prima golfkarton van zeer licht ge
wicht te vervaardigen uit stroo, maar het bijgeloof dat uit niet kan staat als een
inktzwarte scnaauw hoven de papierindustrie en verhindert in dezen alle vooruitgang,
voorzoover men inuuctrieele strooverwerking tenminste als een vooruitgang wil be
schouwen.
Natuurlijk is het voor een papierfabriek veel eenvoudiger om cellulose uit Zweden
tc koopen. Daar kan ne fabrikant heel veel aan verknoeien vooraat zijn jjapier van
slechte kwaliteit wordt, ilet stroocellulose moet men inderdaad voorzichtigszijn, daar
is wetenschappelijke bearijfscontrole onontbeerlijk en is de fabricagegang veel
moeilijker. 2iaar voor de deviezen waarmede Zweedsche cellulose wordt gekocht kunnen
geen telefoontoestellen of auto's worden gekocht en de gemakzucht van de papierinouai
trie zal in de naaste toekomst mede schuld eijn aan een langzaam tempo van de weder
opbouw ven ons land, dan wel can een ondragelijke belastingdruk voor onze kinderen.
£n zoo kom ik tot het belangrijkste object: het courantenpapier.
Eadio en televisie wo raer. door velen beschouwd als de vervanger en opvolger van de
courant, zooals de dictafoon ae stenografe en de telebc de gefrankeerde enveloppe over
bodig kunnen naken.
Lcfat- r, zoolang de mensch eich blijft bewegen en in tram, trein of vliegtuig veel
tijd zou verknoeien als hij oaarin niet zijn krantje zou kunnen lezen en zoolang de
radio als cultuurinstrument en niet als reclamestunt wordt gebezigd zullen aan de
kranten steeds hoogere eischen worden gesteld en zullen ontzaggelijke heeveelheden
krantenpapier nooaig blijven. Lat krantenpapier, waarmee ü na lezing achteloos ae
kachel aanmaakt. dat op ae belt terecht komt of in h«t gunstigste geval eerst nog
eens tot karton worot verwerkt, is gefabriceerd uit lOOyk geïmporteerde grondstoffen*
-hout-
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houtslijp, cellulose. .
'' ..
';. '-ç-,
quantiteiteo bout, welke daarmede door het measchdom worden vernield, zijn
(SB&&1, Vernield ie het, woord, waat op de energieverslindende houtslijpers
rçan de prachtige houtvezels, Welkè &ï.|terato-eft de taaiheid geve» aan oase dakTen, aan onze btiken en vloeren, tóoeuwiliig verniela, uit elkaar gerukt en
. Jpap gewreven.
Jtófjmerlljk ia, zijn verkwisting, bijna zonnig in zijn^ zoi'geiooshoiü.
il-, Meà 2%1 «ij .tegenwerpen dat men uit het hoüt, dat 'geslepen wordt, geen balken en
: plaxucen kan zagen pmdat de stammetjes te klein zijn. Stellig, »aar men ken er
. J linealen van zagen en daarvan meubelplaat fabriceeren, men ktn ue sperren hun
'<>6rspronKeiijke lengte laten behouden en voor het bouwen van scnuren gebruiken,
waeraan waarachtig wel behoefte iß.
:Zqoc1s ik dus reeds formuleerde bij de bouwplaatfabricage aat daar een verbod voox
" toétr.bedrijven van z.g.- "chippers" op zijn plaats is, zoo lift hier een verboa voor
. het bedrijven van de z.g. "houtslijpurs" op zijn plaats, Vat ce natuur «et zooveel
zorg heeft opgebouwd en welk bouwsel wij zoo' heel erg best kunnen gebruiken, dat
-past ons niet om dat te verniel«^ti, wanneer andere mogelijkheden gegeven zijn."' |g
Of treft het U niet ale een aisckad wanneer ü leest dat graan als brandstof in lo
's&c
comotieven worat gebruikt ? Welnu het is hier precies eenaer.
Mïi
Graanstroo is ook een prachtig bouwsel', een verrukkelijke schepping, waarin men
HMHMjjjtfÉÉÉj' de grootheid ae.r natuur Kan onderkennen, wanneer men het trnetig en met weten
fr
schappelijke hulpmiddelen on&orzoekt. Het is heerlijk oat te kunnen doen en zich
daarbij steecis de vraag te stellen of de natuur ons in dat product* niet ook een
kostbaar hulpmiddel heeft geschonden om onze menschelijke zorgen te verlichten.
Soms bevangt mij een groote eerbied als Ik onze onderçoejcingsresultaten voor stroo
r>v;
vergelijk aet wat bekend is,van andere grondstoffen en aan is het of ecft wijze
fr .v
leermeester geaulaig heeft gewacht tot zijn leerling zelf het antv-oora op een
vraagJîeeft gevonaen.
'
V^ . ',
f
/Bat aàtwoorc is hier: ruk niet het kostelijke"hout uit elkaar, maar verkerk het
stroo tot ae ieaeren dag opnieuw gevraagde' enorme-hoeveelheden krantenpapièr,
A' ' •' %•%7tr<*
iw-fm
want hat stroo wordt icuej. jaar opnieuv; gemaaid, doch &an een boom Douwt de na
tuur sô jaar.
.
'
•
•'
S'/Vv;
Dit inzicht is langzamerhand bij mij- gerijpt vcorsl s-inds het de measchheid is in, gepeperd, dt.t men niet straffeloos ae naalabossöhen Kan verdelgen, niet straffe
loos ruw kan ingrijpen in een evenwicht dat zich heeft ingesteld a.h.w, Om voor
ons menschen een plaatsje open te houuen.' En door allé nuchtere zakelijkheid heen
zie iit in de stroobalenpers dikwijls een 'uiting van den boer übt hij dankbaar |
is
voor de milde belooning von de natuur voor zijn wertf en zie ik in de aotorzaag van .•
den houthakker dikwijls een sadisme.
).
ïfelnu wij ontwikkeluen een method* OB vrijwel automatisch en continu stroo te
f
;
verwerken tot een grondstof welke ons geschikt lijkt voor ae courantenpapierfebricage.' Ik druk mij hier voorzichtig uit, want voordat ona product op een werke
lijke snellopende krantenpapiônftachine is gefabriceerd en voordat dit papier de
huidige rotatiepersen is gepasseerd en dan volwaardige kranten heeft opgeleverd;
. geloof ik niet dat wij mogen zeggen dat we geslaagd zijn. En dat wacht^op het tot
.gtand komen van een proeffabriek, w&araan manenteel hard wordt gewerkt. Echter
•!
' wij hebben in ons land een groot tantal "houtslijpers" en "chippers" in de fabriek .
van v. Gelaer te Velzen. ft at uunkt U, ?.ou ait concern zoo maar voetstoots het
daarin belegde kapitaal, ag willen schrijven ? Geen sprake van. Cat zei zich -en
van hun kqnt volkomen terecht- daartegen met alle kracht blijven verzetten.
Slechts het verboa' om "houtslijpers" en "chippers" in bedrijf te mogen hebben zal
_ •
het ertoe kunnen brengen olie Lanoacht aan graanstroo te gaan besteden, wat wij
m
Nederlanders aan onze grond en naar1 ik'«een atn çnze boereó verplicht zijn.
Hiermede zou ik aan het einde van mijn beschouwingen zijn gekomen, vsanneer daar nie
'
zou zijn de kwestie der bijproducten.
Zoowel bij de pakpapier- als de courantenpapierfabricage uit stroo, zooals ik mij
die denk, ontstaat een bijproduct in ae vorm van de niet vezelige stroobestanddeé|
len.
.•
«'
v! I
Deze hebben het ontsluitingsproces ondergaan en bezitten een hooge mate van ver-

-teerbi-arheid!

'
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teerbaarheid, waardoor de gelegenheid is gegeven dat uit materiaal zetmeel in
mengvoeders voor rundvee vermag te vervangen. T.o.v. de totale hoeveelheden zet
meel, welke in mengvoeders worden verwerkt zijn deze hoeveelheden cellulose vrij
gering, waardoor een nuttig gebruik in de mengvoederfabrieken gemakkelijk kan
worden gerealiseerd. Ook voor paarden schijnt dit materiaal zeer bruikbaar te
zi^n, zoodat ook verwerking in paardenkoekjes aantrekkelijk lijkt. Wij bestudeerea
deze aangelegenheid tezamen met het Proefstation in Hoorn;het verdient alle aan
dacht, aangeeien ook hier een mogelijkheid schuilt; voor het sparen van deviezen.
Hier zullen vele vooroordeelen van de zijae van ce boeren moeten worden overwonnen,
dfccft vhier is steun te vinden in de practijkservaringen in de Scandinavisch^ landen
itschland. De eersten vervoederden enorme hoeveelheden houtcellulose, het
laatste £eer veel z.'g. krachtstroo, dat els een onvolmaakte voorlooper van dns bij
product is tè beschouwen.
Het meestbelovende bijproduct zijn echter de afvalvloeistoffen. In de stroocartonfabrieken ontstaat n.l. per ton stroocart^n circa 20 a" afvalwater, dat circa 15 kg
organische stof per m bavat.
JJoo dit zuivere koolhydraten zouden zijn, dan zou theoretisch uit die 15 kg orgaÏW*> •
'
•' ƒ r»
T 'S '• '* ?>'
^
-J
'
.nische stof 15 x
= 3»6 kg en uit aie 20 u' dus 72 kg'methaan gewonnen kunnen
1
7^
" ,*T\
worden =•
? 100 . Wanneer we'nu zeer voorzichtig rekenen op slechts 20% van
0,7<
,
\
3
dit bedrag en wanneer we aannemen, hetgeen in de pructijfe is gebleken, dat lm
'1
methaan met 1 liter benzine overeenkom^., aan zou per ton karton dus het ©.equiva
lent van 20 liter benzine worden verkregen.
Voor de geheele stroocartoninaustrie, wanneer die 300 000 ton karton per jaar zou
produceeren, zou dat beteekenen: 6 000 000 liter benzine.
Nu voert men als bezwaar aan, dat het tanken van gas zoo bezwaarlijke is. Welnu
dan moet men het methaan omzetten tot synthetische benzine. Een buitengewoon geluk
kige omstandigheid daarbij is dat normaliter per arie nf methaan in de pçactijl^één
m koolzuur ontstaat. Dit gasmengsel, vermengd mét water, levert nu 12 vt z.g.
synthese gas, waaruit circa 500 gram benzine + 500 gram olie '+ 150 gram paraffine
zijn ^e.winnen.
»
Per ja"' duiver methaan aus: 270 gram benzine + 170 gram olie + 50 gram paraffine en
dus per ton karton 54-00 gram benzine + 3400 gram olie + 10CD gram paraffine. Dat
Bat korat* dus hierop neer, dat men aoor iiivooren van de synthese ook het ontstane
^koolzuur zich ten nu£te maakt en daardoor weliswaar ongeveer l/3^aan merkelijke ben
zine wint, doch bovendien olie en paraffine, beide eveneens deviezen sparend.
I^ijn vriend van Julsingha hef.ft
reeds jaren gelegen op deze mogelijkheden ge
wezen, doch ik heb daar steeds tegenover gqstela, dat het rationeeler zou zijn om
op gas te rijaen aangezien er in ae oorlog zooveel compressorstations werden ge
bouwd. Wie nu Vraag en Aanbod 'opslaat ziet aergelijke«installaties bij herhaling
aangeboden. Hier is dus een kans uit duizenden voor de boeren om tot het winnen
van 'persgas over te gaan. Het lijkt er echter wel opf, aat ae vervoerders te traag
zijn om om te schakelen op persgas-en wanneer dat inderuaad zoo zou zijn, dan gû
ik de gedachtengang van v. Julsingha vervolgen en gaan wij synthetische benzine ma
ken.
Welke belangen vinden wij hier tegenover ons ?
Zonder twijfel de B.P.M., althans de B.I.K..
In mijn naieviteit heb ik in het begin van ae oorlog samenwerking met deze men
schen gezocht hetgeen gemakkelijk ging'omdat ik vele werkers op het laboratorium
aldaar kenae. Door ae hoogere leiding is deze samenwerking echter prompt gesabo
teerd en ik moest nog oppassen ook dat ik niet met de schijn van collaboratie zou
worden overladen door tijdens de oorlog deze sabotage aan de kaak te stellen. Ik
doe dat echter bij oezen.
Nu ben ik werkelijk aan het einde van mijn betoog gekomen,
als de conclusie uit mijn ervaringen met het onderzoek van
Sluit U aaneen in een hechte organisatie en laat ü met
Uw stroo niet door industriëele belangen welke slechts

en ik wil besluiten met
stroo te geven de raad:
de verwerking van
in uiterst beperkte

mate als landsbelangen kunnen worden beschouwd, in een hoek duwen.

