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In Memoriam Dr. Ir. D. P. Ross van Lennep,
Leider van de Chemische Bedrijven van Staatsmijnen in Limbul'g

door G. Berkhoff

Dr. Ir. D. P. Ross van Lennep.
t 23 April 1949.

Toen in de vroege morgen van de 23e April 1949
de telefonische berichten door Zuid~Limburg de mare

92(Dr. Ir. D. P. Ross van Lennep)

verspreidden "de Heer R.oss van Lennep is vannacht
overleden", brachten zij grote verslagenheid in de
wijde kring van zijn medewerkers. Ieder werd hier~
door persoonlijk aangegrepen, want met practisch
ieder van het omvangrijke personeel was een band
gegroeid van ;hoogachting en waardering.

Als leider van het grootste chemische bedrijf van
Nederland nam R.oss van Lennep in onze chemische
industrie een belangrijke plaats in. Zijn grote tech~
nische begaafdheden, zijn levend,ige interesse voor
het hoe en waarom van de problemen en voor het
inzicht in hun samenhang, gepaard aan fijn helder en
gezond oordeel van bedrijfsman hij uitnemendheid,
hebben het mogelijk gemaakt dat hij de groei der
chemische bedrijven van Staatsmijnen' tot in bij~
zonderheden bleef leiden en volgen. Zijn uitstekende
geheugen en zijn stoere gezondheid waren daarbij
grote en belangrijke gaven. Maar datgene, wat hem
het meest kenmerkte, waren de gaven van zijn hart,'
zijn gezonde en gave, intègere persoonlijkheid. Hij
heeft zich hierdoor de vriendschap en hoogachting
van zeer, zeer velen verworven, niet alleen uit het
personeel van het Staatsmijnbedrijf, maar ook in
binnen- en buitenland onder collega's en vakgenoten.

Wij, zijn medewerkers, verheugen er ons over, dat
er verschillende malen gelegenheid was onze chef
ondubbelzinnig van onze waardering te doen blijken.
Ik denk daarbij aan de huldiging in 1933 op Cokes'::
fabriek Emma,' toen wij hem de versierselen aanbo~
den, behorende bij de. Koninklijke onderscheiding, bij
zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje~
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Nassau, de huldiging in Den Haag bij de uitreiking
van de Hoogewerff~medaiJle in 1935, de viering van
zijn zilveren jubileum bij Staatsmijnen in 1939 in
het Casino van Staatsmijn Maurits. de tocht per
extra trein van Limburg naar Delft van een grote
groep van het Staatsmijnen~personeel toen hij werd
bekleed met de waardigheid van Doctor honoris causa
in de Tedhnische Wetenschap van de Technische
Hogeschool in 1946 en de daarna volgende receptie
te Heerlen, die tot een waarlijk grootse huldiging
werd. .

Zijn uitvaart te Heerlen was een indrukwekkende
plechtigheid, zoals Heerlen slechts zelden heeft ge~
zien met het eerlijke woord van afscheid van Dr. Ir.
Groothoff, de president~directeur van Staatsmijnen:
"Een groot man en nobel mens is helaas te vroeg van
ons heengegaan. Wij buigen met deemoed ons hoofd
voor Hem, Die over leven en dood beslist."

Een wat uitvoeriger levensbericht over van Lennep
is in 'het Chemisch Weekblad zeker op zijn plaats. Ik
wil U daartoe een overzicht geven van de groei v,an
de chemische bedrijven van Staatsmijnen, de bedrijven,
waaraan hij zijn volle werkkracht heeft gegeven. De
veelheid van de te behandelen onderwerpen en ge~
bieden, in het algemeen het dynamische karakter van
deze groei is daarbij hoofdkenmerk. Het overzicht zal
hierdoor een wat onrustig karakter krijgen. Schema~
tiseren zou echter aan de dynamiek te kort doen.

Over de economische betekenis dezer bedrijven zal
ik slechts hier en daar een enkel cijfer geven.

Daniël Pieter Ross van Lennep werd 1 Juni 1888
te Kediri (Java) geboren. volgde de Hogere Burger~
school te Apeldoorn en kwam 'in 1905 te Delft aan
als student in de mijnbouwkunde. In 1907 deed hij
zijn propadeutisch examen en in latere jaren vertelde
hij nog vaak smakelijke verhalen van zijn ervaringen
in de Duitse mijnen. waar hij practisch werkte.

In dat jaar veranderde hij van studierichting en koos
de scheikunde. In 1911 behaalde hij met lof het in~
genieursdiploma. Ondertussen had hij gelegenheid
gevonden assistent te zijn bij de eerste hoogleraar in
de Technische Hygiëne, Prof. Sleeswijk. Zijn werk
daar gaf aanleiding tot een publicatie en met zicht~
baar genoegen verhaalde hij ons jongeren van de ver.
rassing die het hem had bereid, toen een onderneming.
die van zijn publicatie profijt had getrokken, zich la~
ter tot hem had gewend om hem daarvoor te bedanken
en hem een geldelijke surprise aan te bieden.

Na zijn studie trad hij in dienst bij het Gemeente~
lijk Gasbedrijf te Rotterdam, waar hij ~nkele jaren
werkzaam was en een vol aandeel nam in alle werk~
zaamheden van het gehele bedrij f. Als jong ingenieur
reeds -maakte hij zich daar zeer bemind door zijn ken~
nis, zijn helderheid van oordeel en de hartelijke be~
langstelling voor zijn medewerkers.

In 1914 ging hij over naar Staatsmijnen in Lim~
burg. De Directie dezer onderneming had reeds vroeg~
tijdig ingezien, dat het bij het exploiteren van vetkool~
mijnen van groot belang is de gewonnen steenkool
zo ver mogelijk in het eigen bedrijf te veredelen. Bij
de voorbereiding van Staatsmijn Emma en Staatsmijn
Hendrik werd dit vraagstuk dan ook in studie ge~
nomen.

De jonge directeur, Prof. Dr. Ir. F. K. Th. van Iter~
son, maakte de originele marktanalyse van cokes door
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zich op het station te Aken door controle van de plak~
briefjes van de wagons, die aldaar passeerden, een
beeld te vormen van de afzet van Ruhrcokes in de
Saar. Dit leek ook voor Nederland belangrijk en in~
genieur Ross van Lennep kreeg de opdracht het op~
richten van de eerste cokes fabriek mede voor te be~
reiden.

In 1915 werd deze eerste cokes fabriek besteld,
maar door gebrek aan kolen in de distributiejaren
van de eerste wereldoorlog kon zij. toen zij in 1917
klaar kwam. niet in gebruik worden' genomen. Van
Lennep besteedde de tijd nuttig door bij Staats-
mijn Wilhelmina een briketfabriek in te richten en
verder als lid van de Kodibu (kolendistributie ). waar~
voor hij iedere week uitermate vermoeiende reizen
naar Den Haag had te maken in koude. donkere trei~
nen, het laatste eind veelal per locomotief.

Op 31 October 1919 werd Cokesfabriek Emma
in bedrijf genomen; in dat jaar werd van Lennep be~
noemd tot chef van dit bedrijf met de titel van b~~
drijfsingenieur. Al spoedig echter ondergingen de
prijzen op de internationale en op dè Nederlandse
markt een sterke daling. Ten einde de productiekosten
te verminderen werden zowel de steenkoolproductie
per ontginningszetel als de verwerking der kolen op~
gevoerd en in 1922 en 1923 werden dan ook de uit~
breiding van Cokesfabriek Emma besteld, die in
1923 en 1925 in bedrijf kwamen. In het laatste jaar
werd nog weer een nieuwe batterij 'besteld, die in 1927
in bedrij f kwam.

In 1926 begon Staatsmijnen haar vierde mijnzetel .
in te richten en wel Staatsmijn Maurits te Geleen.
Deze vetkoolmijn zou uitgroeien tot de grootste mijn
van Europa en gezien de ervaringen met Cokes~
fabriek Emma leek het zeer aantrekkelijk ook aan
deze mijn. die goede cokeskool produceert, een
cokesfabriek te verbinden. In 1926 begon Staats-
mijn Maurits de' steenkoolproductie en eveneens in
]926 werden de eerste batterijen voor Cokes fabriek
Maurits besteld. De eerste twee kwamen in bedrijf
in Februari 1929, de koudste maand van deze berucht
geworden winter. Een enorme inspanning van het ge~
hele personeel was nodig om alle moeilijkheden hierbij
het hoofd te bieden, maar allen. die van Lennep
persoonlijk gekend hebben, weten dat hij bij zulke
moeilijkheden op zijn best was. Vrijwel voortdurend
was hij persoonlijk aanwezig, gaf zelf leiding aan het
werk en pakte mee aan overal waar dit wenselijk leek.
Zijn aanstekelijk voorbeeld, zijn gezond verstand en
helder inzicht maakten dat ieder bereid was, met hem
samen. het uiterste aan inspanning te geven en slechts
met een geringe vertraging kwamen de beide batte~
rijen in bedrijf. In April en Juli van dat jaar volgde de
derde en de vierde. .

Bij de carbonisatie van aanzienlijke hoeveelheden
steenkool worden, behalve de cokes, grote Ihoeveel~
heden cokesovengas met de daarin aanwezige be~
langrijke nevenproducten (steenkoolchemicaliën)
verkregen. Cokes fabriek Emma was dan ook in~
gericht voor de winning en verwerking van teer en
ook Cokes fabriek Maurits werd daarvoor ingericht.

Voor het, ook van zwavelwaterstof gezuiverde
cokesovengas was in de mijngemeenten in de aan~
vang slechts moeilijk belangstelling te vinden. In 1920
werd Sittard en in 1927 werden Heerlen en Hoens~
broek na langdurige onderhandelingen op het gas~
net van Cokes fabriek Emma aangesloten, maar verre..



weg de grootste hoeveelheden werden verstookt in
gasmotoren en ketelhuizen van Ihet eigen bedrijf.

De afzet van gas voor distributiedoeleinden, waar~
van van Lennep in zijn eerste werkkring reeds het
belang had gezien, bleef echter zijn belangstel1ing
behouden.

Het leek wenselijk voor de nieuwe gashoeveelheden
van Cokesfabriek Maurits o.a. door deze gasaf~
standsvoorziening een goede toepassing te zoeken.
Dit gelukte echter slechts nadat Staatsmijnen zich
bereid had verklaard de aanleg van de nodige gas~
transportleidingen zelf ter hand te nemen. In 1930
werden leidingen gelegd van Cokesfabriek Maurits

naar MaastriClht, met een aftakking naar Vaals
naar Roermond en Venlo via Maasbracht
naar Eindhoven en Den Bosch via Weert, Box~

tel, Vught, met ee~ aftakking naar Helmond.

Voor de aanleg van leidingnetten en de distribu~
tie van gas in de kleinere plaatsen werd in 1934 in
samenwerking met de provincie Limburg en een aan~
tal Zuid~Nederlandse gemeenten de Limburgse
Maatschappij voor Gasdistributie (N .V. Limagas )
opgericht. Het bleef echter van belang voor de grote
hoeveelheden cokesovengas, die in het eigen bedrijf
werden verstookt, een lonende toepassing te vinden.

Het was in het buitenland gelukt de' waterstof uit
het cokesovengas door afkoeling tot zeer lage tem~
peraturen in zo zuivere toestand te winnen, dat deze
voor het binden van stikstof tot ammoniak kon wor~
den gebruikt. De eerste Linde~fabriek kwam in 1925
bij de Union Ohimique BeIge in Zandvoorde in be~
drijf. Met grote voortvarendheid werd de studie van
dit vraagstuk aangevat en reeds in 1927 werd aan
een buitenlandse firma opgedragen in Geleen een
Stikstofbindingsbedrijf in te richten en wel op basis
van waterstof uit het cokesoven gas van de toekom~
stige Cokesfabriek Maurits.

Het nieuwe bedrijf, gebouwd voor een dagproduc~
tie van 60 ton stikstof in gebonden vorm, kwam in
het voorjaar van 1930 in productie, wáarbij ook nu
weer de leiding in handen was van Ross van Lennep.
Aanvankelijk werd slechts zwavelzure ammoniak be~
reid. Om in een gedeelte van de behoefte aan zwa~
velzuur zelf te kunnen voorzien werd een zwavel~
zuurfabriek volgens het lodenkamer~procédé opge~
richt voor een productie van 150 ton zuur per dag.

Zeer kort na de inbedrijfste11ing van het jonge be~
drijf, waarin omstreeks 20 mi1lioen gulden was ge~
investeerd, dreigde een ernstig gevaar. De prijs van
de zwavelzure ammoniak daalde catastrofaa1. Wat
te doen?

Onder aanvoering van van Lennep, daarbij ten
zeerste gesteund en gestimuleerd door de directeur
Prof. van Iterson, werden a11erhande mogelijkheden
bestudeerd en onderzocht. Het gelukte, met een ver~
dere investering van slechts enkele mi1lioenen gul~
dens, de capaciteit van het bedrijf op te voeren tot
meer dan 150 ton stikstof per dag. Door wijziginç
van de kristalvorm werd de kwaliteit van het eind~
product, de zwavelzure ammoniak, zodanig verbe~
terd dat het zich een vooraanstaande plaats op de
internationale markt veroverde. Voorts werd aan de
bereiding van dit product toegevoegd die van am~
moniumnitraat~houdende meststoffen, waartoe de
nodige fabrieken, waaronder een salpeterzuurfabriel<;,
werden ingericht. Zo werd aan de dreigende gevaren

het hoofd geboden door inwendige versterking van
het bedrij f en vermeerdering van kennis der in toe...
passing zijnde procédé's.

Deze bijzonderheden geven U een beeld, dat de
weg niet altijd over rozen ging. Het waren vaak
jaren vol spanning,. maar onder de bekwame aan~
voering van de chef, de in 1930 tot hoofdbedrijfs~
ingenieur bevorderde heer Ross van Lennep, werkte
de gehele bezetting met toewijding en enthousiasme.

Natuurlijk was er in de dertiger jaren ook in de
andere sectoren een grote bedrijvigheid. Cokes~
fabriek Emma werd geleidelijk aan ingericht voor de
nauwkeurige destiHatie der aromaten ter bereiding
van o.a. benzeen en tolueen. Het researchwerk over
verschiHende onderwerpen, betrekking hebbende op
de cokesfabriek~practijk nam toe, waaruit proeffa~
brieken resulteerden. .

Op Cokesfabriek Maurits werd de aandacht .gro~
tendeels in beslag genomen door de verdere uit~
breiding der cokesbereidingscapaciteit. De vijfde en
zesde cokesovenbatterij kwamen in 1934 in bedrijf,
een zevende in 1938. Ook de instal1aties voor het
winnen der steenkoo1chemicaliën werden uitgebreid.
Toch werd hier nog gelegenheid gevonden door
semi~technische proeven een uitvoerige studie te' ma~
ken van de kwaliteit van cokes afhankelijk van een
groot aantal variabelen.

Ook op het Stikstofbindingsbedrijf zette de ver~
dere ontwikkeling zich krachtig door. De ervaringen
in de salpeterzuurfabriek opgedaan, aangevuld met
eigen researchwerk, leidden tot het in eigen beheer
inrichten van een fabriek voor hoog~geconcentreerd
salpeterzuur. Op de basis van dit salpeterzuur wer~
den nieuwe types meng zuur ontwikkeld, die verras~
sende mogelijkheden op nitreergebied openden.

Ter nuttige toepassing van het aethyleen uit cokes~
ovengas werd o.a. bestudeerd de bereiding van a1co~
hol en aether door hydratatie via aethylzwavelzuur.
In 1939 kwam op deze basis een a1coholfabriek in
bedrijf, eveneens naar eigen ontwerp en in eigen be~
heer gebouwd. Om over het nodige geconcentreerde
zwavelzuur te kunnen beschikken werd een contact~
zwavelzuurfabriek ingericht. Dit werd de eerste fa~
briek in Europa waar uit cokesovengas a1cohol werd
vervaardigd, die ook voor consumptie~doeleinden ge~
schikt is.

De laboratorium~contröle op de bruikbaarheid van
het nieuwe product gaf vooral in de aanvang aan~
leiding tot geanimeerde proevenseries, w.aarbij van
Lennep zowel om zijn fijne smaak als om zijn onder~
houdende verhalen een zeer gewaardeerde medewer~
ker was.

Maar ook in de meststoffenhoek bleef een grote
~ctiviteit bestaan. De wens ontstond om in de kalk~
ammonsalpeter de component Limburgse mergel te
vervangen door een product, dat voor de boer gro~
tere waarde heeft. Aangewezen waren hiervoor de
fosfaten. Door uitvoerige onderzoe~ingen werd een
procédé tot technische rijpheid gebracht, waarbij een
innig mengsel van ammoniumnitraat en dica1cium~
fosfaat wordt bereid.

Ter toepassing van dit procédé op technische
schaal werd ook nu weer in eigen behèer een fabriek
gebouwd en ingericht. De oorlogshandelingen, waar~
door de invoer van ruw fosfaat kwam stop te staan,
verhinderde tijdelijk de verdere ontwikkeling.
. Het sterk toegenomen researchwerk maakte het
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nodig dit te centraliseren en bovendien daarvoor een
passende behuizing te scheppen. Een Centraal Labo~
ratorium werd gebouwd, waarin zowel de verschil~
lende researchgroepen alsook de Bibliotheek van het
Staatsmijnbedrijf en het Octrooibureau werden onder~
gebracht. Eind 1940 kwam de eerste vleugel hiervan
in bedrijf. in 1941 de rest.

Al deze vraagstukken hadden de warme belang~
stelling van Ross van Lennep, hij leefde daarin mee
en stimuleerde de studie en ontwikkeling. Daarnaast
waren er honderden andere vraagstukken, waaraan
hij zijn aandacht moest geven, personeelsvraag~
stukken, markt~ en afzetproblemen, vragen van samen~
werking in binnen~ en buitenland. Voor het inter~
nationale orgaan der stikstoffabrikanten, de Commis~
sion Internationale de I'Azote, reisde .hij als lid van'
een Commissie van Experts langs een groot aantal
Europese fabrieken tot verifiëring hunner productie~
capaciteit. Bij internationale geschillen op de ge~
bieden, waar hij werkzaam was, was hij een om zijn
deskundigheid geroemd expert en een om zijn onkreuk~
baarheid geprezen arbiter.

Door zijn talrijke discussies met de experts der
verschillende cokesovenbouwfirma' s over de merites
van de verschillende cokesovensystemen heeft hij aan
de ontwikkeling daarvan een belangrijk aandeel ge~
had; in verschillende systemen zijn elementen opge~
nomen die op voorstellen van van Lennep berusten.

Van verschillende verenigingen, ook locaal en
regionaal was hij lid, waarbij hij zioh ook aan de
verantwoordelijkheid van bestuursfuncties niet ont~
trok.

Bij al deze ontwikkelingen greep de oorlog ruw in.
Natuurlijk moest de. normale productie voortgaan,
maar de. toenemende moeilijkheden daarmede gingen
steeds meer aandacht opeisen. Een in zijn soberheid
bijna beklemmende beschrijving geeft Ir. J. Bakker,
in die tijd collega van van Lennep, van deze oorlogs~
tijd en daaraan aansluitende jaren in zijn necrologie
"Ter herdenking" in De Ingenieur van 3 Juni 1949:

Na de inval der Duitsers veranderde er uiterlijk eerst niet
veel. De Nederlandse voedselvoorziening moest zo goed mogelijk
worden verzQrgd en derhalve moest de meststofproductie door~
gaan. Eind 1941 kregen twee leden der Directie pensioen en het
bedrijf kwam rechtstreeks onder toezicht van de Beauftragten
des Reichskommissars. Het enige overgebleven Directielid Dr. Ir.
Groothotf deelde aan het hogere personeel mede, dat geen
nieuwe directieleden zouden worden benoemd, doch dat hij de
heren Mous en van Lennep als zodanig beschouwde en verzo:::ht
de beambten hen ook als zodanig te aanvaarden.

Dit maakte, dat er geen hiaat onts~ond, toen Dr. Groothoff
in Maart 1943 werd gevangen genomen in de enerverende dagen
van de Meistaking, gevolgd door de heer Mous en enige be-
.ambten.

Reeds de eerste morgen, toen hij alleen de verantwoording
droeg, werd op van Lennep chantage gepleegd met de levens
van degenen, die die ochtend .gevangen waren genomen. Slechts
één voorbeeld van wat van Lennep in dez.e jaren moest. door-
maken. Ieder, die hem in deze jaren van nabij meemaakte, is
nog steeds vol bewondering voor zijn principiële houding, waar-
mede hij respect afdwong van de Duitsers en veel nadeel voor
het personeel en het bedrijf wist te voorkomen. Wie van hen,
die er van nabij getuige van waren', zullen ooit vergeten hoeveel
moeite het kostte, toen de eis gesteld werd op het S.B.B. spring-
stoffen te maken en er niets anders overbleef dan samen met
zijn medewerkers, die deze eis technisch zouden kunnen uit-
voeren. onder te duiken, hem ervan te overtuigen, dat hij zijn
ook voor de toekomst zo kostbaar leven moest stellen boven
alles wat zich in' zijn sterke en moedige persoonlijkheid verzette
tegen wijken voor onrecht en gevaar.

Na de bevrijding in September 1944 door de Ame~
rikanen was de verwarring chaotisch. Het verkeer
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volmaakt ontredderd, het front een half jaar lang op
enkele kilometers afstand met aI1e spanningen hieruit
voortvloei~nd, de turbines in de electrische centrales
door de terugtrekkende Duitsers vernield, de maga-
zijnen zowel van de mijnen als van de chemische be~
drijven leeggeroofd en de materialen met treinenvol
aFgevoerd, Cokesfabriek Emma door gebrek aan
steenkool en gas buiten bedrijf gesteld met de weten-
schap, dat door het afkoelen de oude batterijen on~
bruikbaar zouden zijn geworden en dus voorgoed wa~
ren prijsgegeven, de platina katalysator voor de sal~
peterzuurbereiding (ca. 150 kg!) afgevoerd naar
Duitsland, zodat geen zuur kon worden bereid om
eventueel vervaardigde ammoniak te binden. Maar
erger dan dit alles: de ontreddering in de gees.ten, het
gebrek aan bereidheid bij te velen zich in te spannen,
het wegvallen van de eenheid der bezettingsjaren en
daarvoor in de plaats het opschieten van persoonlijk
en groepsbelang. En bovendien de spanning om de
hongerwinter in de rest van Nederland.

De opgave in deze omstandigheden het grote en
gecompliceerde bedrijf mede te leiden was zwaar,
maar in h~t belang van zijn land en zijn volk heeft
van Lennep voor deze geweldige taak meer van zijn
werkkracht gevergd dan hij had mogen geven.

AI1erhande voorbereidingen waren reeds geduren-
de de bezetting getroffen. Daar na de bevrijding een
toeneming van de gasbehoefte werd verwàcht, was
gedurende de bezetting op Cokesfabriek Maurits
reeds een generatorgasinstallatie opgericht, ten einde
meer cokesovengas voor distribuEedoeieinden en voor
het Stikstofbindingsbedrijf ter beschikking te kunnen
stellen.

Gedurende de bezetting hadden de Duitsers sterke
pressie uitgeoefend op van Lennep om een gasleiding
te laten aanleggen van de cokes fabrieken van Staats~
mijnen naar Duitsland ter aansluiting aan de Duitse
gasafstandsvoorziening . Hij heeft dit steeds gewei~
gerd. Na de bevrijding werd met medewerking van de
geallieerde instanties vrijwillig een contract afgesloten
en de leiding gelegd. Nu wordt eohter gas naar Neder-
land geleverd, dat ónze volkshuishouding ten goede
komt.

Ondanks bijna onoverkomenlijke moeilijkheden met
de materiaalvoorziening werd het gasafstandsnet uit~
gebreid enerzijds tot geheel W est~Brabant. ander~
zijds tot Nijmegen. De totale lengte bedraagt nu ca.
500 km.

De beslissing, de cokesproductie-capaciteit weer op
haar vroegere hoogte te brengen werd spoedig na de
bevrijding met voortvarendheid genomen. De reali~
sering van deze beslissing bracht grote moeilijkheden
met zich mede. De steenkoolverwerkingscapaciteit
was van 10.000 ton per dag tot ca. 6.000 ton terugge~
vallen. Door gebrek aan vuurvast silica~materiaal in
West-Europa was bouwen van cokesovens bijna on~
mogelijk. Een complete batterij van 75 ovens werd
dan ook in U.S.A. besteld. Hierdoor ontstond de
noodzaak deze in eigen beheer op te bouwen, een nieu~
we opgave voor de Nederlandse industrie. In Augus~
tus 1949 is deze achtste batterij van Cokesfabriek
Maurits pleohtig in bedrijf gesteld door Mr. Hunter,
chef van de ECA~mission to Holland. Van Lennep
heeft dit niet meer mogen beleven.

Door noodzakelijke uitbreidingen van de Staatsmijn
Emma zal Cokes fabriek Emma haar terrein op de
duur moeten verlaten. Een nieuw industrieterrein van



130 ha in de nabijheid van de cokes fabriek Maurits
werd uitgekozen voor het oprichten van een nieuwe
cokes fabriek Emma n.

Ook aan de gaszuivering en aan de verwerking der
benzolkoolwaterstoffen en teerproducten is veel aan~
dacht besteed.

In verband met de voedselvoorziening van het land
drong de Nederlandse regering er op aan de produc~
tie van het Stikstofbindingsbedrijf uit te breiden. Be~
sloten werd door uitbreiding van de gasscheiding de
stikstofcapaciteit op basis cokesovengas te verhogen
en hieraan toe te voegen een belangrijke uitbreiding
op de basis cokes. De 'betekenis ;hiervan voor onze
landb.ouw en voor onze volkshuishouding wordt dui~
delijk wanneer men bedenkt dat 1 kg stikstof ongeveer
aequivalent is aan 20 kg graan, 20 kg suiker, 20 liter
melk of 100 kg aardappelen. Omvangrijke complexen
moesten hiertoe worden bijgebouwd, de synthesegas~
en conversiefabrieken, uitbreiding der gasscheidings~
en der luchtscheidings~installatie, belangrijke uitbrei~
dingen van de synthesecapaciteit, van de salpeterzuur~
fabrieken en de installaties voor de bereiding van fos~
faatammonsalpeter en kalksalpeter en bovendien een
electrische centrale met tegendruk turbines. Dit moest
worden verwerkelijkt in een tijd toen bij de aanschaf~
fing van machines en apparaten en het uitvoeren van
bouwwerken grote moeilijkheden werden ondervon~
den. De moeilijkheden voor het aantrekken van per~
soneel en het verschaffen van woonruimte worden
hier afzonderlijk gememoreerd. Gelukkig kan hieraan
op het ogenblik worden toegevoegd, dat het meren~
deel dezer fabrieken inmiddels in bedrijf is gesteld.

Toch was en is er nog gelegenheid ook aan an~
dere onderwerpen. te werken. Voor de bereiding van
verschillende voor Staatsmijnen nieuwe producten
zijn inmiddels proeffabrieken in bedrijf, voor ver~
scheidene zijn reeds fabrieken in aanbouw.

Natuurlijk was het Ross van Lennep niet meer
mogelijk deze onderwerpen persoonlijk te leiden,
maar zij bleven in hoge mate zijn belangstelling
boeien. Graag maakte hij ziC'h uit zijn drukke werk~
kring een paar uren vrij. (liefst op een Zaterdag~
middag) om een proefinstallatie te komen bezichti~
gen. Zijn warme belangstelling was altijd de beste
stimulans voor het enthousiasme van de ploeg en
daarmee voor het slagen der proefnemingen.

Maar niet alleen is veel tot stand gebracht door
de uitbreiding der productiebedrijven. Juist de laat~
ste jaren .is in de chemische sector van het Staats~
mijnbedrijf een organisatie geschapen, researchgroep,
octrooibureau en technisch bureau "C.hemiebouw",
die in nauwe samenwerking met de bedrijven nieuwe
projecten van de reageerbuis af tot de uiteindelijke
technische fabriek toe kan uitwerken, bouwen en in
bedrijf stellen. Voor de verdere ontwikkeling zijner
bedrijven achtte van Lennep dit van uitnemend be~
lang,'

Met welk een sterk gevoel van verantwoorde1ijk~
heid hij was bezield bij het vervullen van zijn 'om~
vangrijke en zware taak kan niet beter blijken dan
uit de korte rede die hij hield, toen hij op 14 Februari
1947 zijn per 1 Februari 1947 ingegane benoeming
tot directeur van Staatsmijnen in Limburg uit handen

'van Zijne Excellentie de Minister van Economische
Zaken aanvaardde. Het slot hiervan luidde:

Dr. Gfoothoff heeft zojuist gezegd, dat wij onze opbrengst
moeten verhogen door de veredelingsindustrie van onze kolen

verder uit te bouwen. Reeds in het verre verleden bestond de
behoefte aan een verbreding van de economische grondslag van
het Staatsmijnbedrijf. Ik denk aan de bouw van electrische
centrales en aan de levering van stroom naar buiten; voorts aan
de vestiging van fabrieken van cokes en nevenproducten en aan
de levering van gas aan gemeenten en industrieën in een uit~
gestrekt verzorgingsgebied; en dan aan de oprichting van het
Stikstofbindingsbedrijf, alwaar, gebaseerd op de waterstof van
het cokesovengas als grondstof, op grote schaal stikstofmest~
stoffen en tal van andere chemische producten worden ver-
vaardigd. Ik behoef hier nauwelijks in het licht te stellen, hoezeer
deze nevenbedrijven in het verleden hebben bijgedragen tot de
verdere ontwikkeling en tot de bloei van ons bedrijf.

In verband met de omstandigheid, dat onze steenkool~
afzettingen slechts beperkt zijn en allerminst tot de rijkste be-
horen, tekent het zich steeds meer af, dat het een economische
noodzakelijkheid is aan de veredeling van ons product de grootst
mogelijke aandacht te schenken. Dit dringt, onder meer, steeds
verder in de richting van de toepassing van de steenkool als
grondstof in de eigen .chemische bedrijven. .

In het buitenland, met name in de U.S.A., heeft de ont-
wikkeling van de chemische industrie, gebaseerd op aardolie,
aardgas en steenkool, gedurende de oorlog een ongekende vlucht
genomen en deze ontwikkeling wordt met kracht voortgezet.
Een dergelijke ontwikkeling, aangepast aan onze specifieke
mogelijkheden en aan de :ven sen met betrekking tot de industriali~
sa tie van ons land dienen wij eveneens krachtig na te streven.
Immers, de ontwikkeling van de kleurstof~, de kunsthars~ en de
lak- en vernisindustrie hier te lande wordt goeddeels bepaald
door de mate waarin wij haar van grondstoffen zullen kunnen
voorzien.

Ook met betrekking tot de levering van energie, met name
van gas, wordt een dringend beroep op ons gedaan. Op dit
gebied zullen wij eveneens een belangrijke bijdrage hebben te
leveren tot de verdere industrialisatie van ons land. Wann~er
wij daarnaast het, overwegend belang van de door ons ge-
produceerde meststoffen voor de bodemvoortbrenging in aan-
merking nemen, zo wordt het duidelijk, welke grote betekenis
moet worden toegekend aan de verdere uitbouw van onze
chemische bedrijven.

Verschillende projecten om daartoe te geraken zijn deels reeds
in uitvoering, deels nog in een stadium van voorbereiding. Het
is zaak deze zoveel mogelijk te bespoedigen. Mede in verband
met andere urgente herstel~ en uitbreidingsplannen - vooral
ook voor de woningbouw - wordt dan ook van de leiders en
van het personeel der daarbij betrokken' diensten een bijzondere
inspanning gevraagd.

Bij de verwezenlijking van onze fabricageplannen zullen wij
veelal van geval tot geval hebben te beslissen of wij daarbij
eigen wegen moeten inslaan, eigen procédé's moeten uitwerken
en toepassen. dan wel een beroep moeten doen tegen betaling
op de kennis en ervaring van anderen.

Voorts zullen wij daarbij hebben te overwegen of wij ons
dierien te bepalen tot het fabriceren van grondstoffen voor
andere industrieën of dat wij, ter verhoging van de opbrengst,
over mocten gaan tot de vervaardiging van gerede producten
dan wel bindingen moeten aangaan met de industrieën, welke
de eindproducten vervaardigen. Bij het nemen dezer beslissingen
dienen niet slechts de technische en de economische factoren te
worden beoordeeld, maar ook de commerciële aspecten.

De verdere ontwikkeling van onze activiteit op het gebied der
kolenveredelingsindustrie zal uiteindelijk in belangrijke mate
worden bepaald door de uitkomsten van het werk dat in ónze
research-laboratoria wordt verricht. Met dit werk wordt in de
eerste plaats beoogd, het verbeteren van bestaande en het
invocren van nieuwe werkwijzen in het eigen bedrijf. Voorts zal
het kunnen leiden tot verhandeling van vergaarde kennis in ruil
VOOI'de kennis van anderen, dan wel tegen betaling. Aldus zal
het researchwerk in belangrijke mate kunnen bijdragen tot de
verhoging van het rendement van ons bedrijf. Het ligt dan ook
in de bedoeling het researchwerk - en' het geldt daarbij niet
slechts de chemische research, doch het toegepast natuurweten-
schappelijk onderzoek in de ruimste zin - naar vermogen te
bevorderen.

Ik zie de verdere uitbouw van de veredelingsindustrie van
onze kolen als een mooie taak voor ons liggen. Door ons daar-
aan ten volle te geven. kunnen wij de economische grondslag
van het Staatsmijnbedrijf verstevigen en daarbij tevens in belang-
rijke mate bijdragen tot de wederopbouw van ons land en tot
verhoging van de welvaart van ons volk. Ik ben bereid daaraan
mijn beste krachten te wijden.
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Helaas heeft dit 'maar kort meer mogen zijn. Veel
heeft hij tot stand gebracht, velen is hij tot steun
geweest. Rijke indrukken van zijn gave persoonlijk-
heid zijn achtergebleven bij ons, die veel met hem in
aanraking kwamen, indrukken van "èen groot man

De- invloed van een kristallij ne
van

en nobel mens". Dit moge een troostrijke gedachte
zijn voor hen, die hem het liefste waren en die hem
zoveel voor het vervullen van zijn grootse taak heb-
ben moeten afstaan.

fase op de

emails *)

physische eigenschappen

door A. W. Bruins 666.291.71

De belangrijkste eigenschap, die men waarneemt bij het ontstaan of de aanwezigheid
van een kristallijne fase in een email, is de opaciteit. Deze opaciteit kan met verschillende
troebelingsmiddelen verkregen worden.

Besproken wordt de methode om de opaciteit te meten, nl. door diffuse reflectie en een
overzicht wordt gegeven van de reflecties. die de versrJ1il1ende emaiIs vertonen.

Indien we de invloed van de kristallijne fase, of
algemener gezegd de disperse fase in een email op de
physische eigenschappen willen nagaan, dan is er
één dier eigenschappen, die in verhouding tot andere
toch wei sterk op de voorgrond treedt, nl. die van
de troebeling van de opaciteit van de diffuse reflectie
of hoe U dit verschijnsel verder ook noemen wilt.

Wij zullen ons hier dus beperken tot een bespre-
king van de invloed, die deze disperse fase op de
optische eigenschappen van het email heeft, hoe we

. dèze disperse fase kunnen bereiken en hÖe we haar
werking kunnen verklaren.

Terwijl glazuren voor aarqewerk vaak transparant
zijn, zijn emails in de regel opaak. Deze laatste
moeten de onderlaag, staal of gietijzer, aan het oog
onttrekken en daartoe is een zekere ondoorzichtigheid
nodig. ''ti,

Deze ondoorzichtigheid is te bereiken door stoffen
aan het email toe te voegen, die bepaalde soorten
licht sterk absorberen, zodat het em.ail gekleurd is;
kiest men deze kleuring zeer sterk, of voegt men
stoffen toe, die over het meetbereik van 400-700 fJ.-fL
overal het licht sterk absorberen, zodat het email
zwart lijkt, dan hebben we reeds aan de gestelde
eis voldaan.

Men verlangt in de regel echter geen donker getint,
maar een wit of licht getint email.

Het is misschien gewenst U zeer in het kort iets
over email in het algemeen te zeggen alvorens de
wijze na te gaan waarop dit licht getint email bereikt
wordt.

Bereiding van het email.
Door smelten van silicaten met verschillende toe-

voegingen, die in het algemeen dienen om een lager
smeltpunt te verkrijgen. krijgt men na afschrikken'
in water een korrelig transparant of opaak product,
frit geheten. Dezè frit maalt men al of niet met water
en andere toevoegingen tot resp. een poeder of een
nat gemalen pap.

Dit poeder wordt gestrooid of de pap wordt ge-
spoten op ijzer of staal (al dan niet met een grond-
laag) en de eventueel gedroogde laag wordt bij een
bepaalde temperatuur gebrand.

Ter beoordeling van de kwaliteit van een email

*) Voordracht, gehouden op het symposium over de invloed
van disperze. fazen op de physische eigenschappen van kera-
mische materialen, georganiseerd door de Nederlandse Kera-
mische Vereniging te Eindhoven op 5 October 1949.
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stelt men verschillende eisen en één daarvan betreft
de opaciteit.

Definitie en Ip.eten van de opaciteit.

Onder opaciteit van een geëmailleerd oppervlak
verstaat men het vermogen om een groot deel van
het licht. dat op dit vlak valt. te reflecteren. Wanneer
dit vermogen over de verschillende golflèngten ge-
lijkelijk verdeeld is en men laat wit licht opvallen,
dan wordt ook wit licht teruggekaatst.

Men kan de reflectie van het licht op dit oppervlak
spiegelend of diffuus meten, waiirbij de praktijk heeft
uitgewezen. dat de eerste van minder belang is,
zodat men zich meer met de tweede methode bezig
houdt.

Men meet de op~citeit door de diffuse reflectie
op te nemen, die een oppervlakte afgeeft als er een
lichtstraal opvalt onder een L van 450. Het is on-
doenlijk al het gereflecteerde licht op te meten; we
volstaan met de intensiteit van de lichtbundel op te
nemen, die volgens de normaal op het geëmailleerde
oppervlak uittreedt.

Fig. 1. Schematische voorstelling van het meten van de
reflectie van een geëmailleerd oppervlak.

De invallende lichtstraal wordt via het emailoppervlak
diffuus gereflecteerd en valt op een I\eleencel, die met een

galvanometer is verbonden.

Nu is men gewoon deze lichtintensiteit, die een
bepaalde opake oppervlakte afgeeft, te meten t.o.v.
de lichtintensiteit, afgegeven door een oppervlak van
magnesiumcarbonaat. Deze laatste stelt men dan op
100 %. Beide metingen worden natuurlijk in hetzelfde
apparaat verricht.

De lichtintensiteit mat men vroeger in een
Pulfrich-photometer. tegenwoordig doet men dat in


