IJzerproductie in de Lage Landen

Yuri van Nieuwkerk & Lowie van Oers

Profielwerkstuk scheikunde
6 VWO Natuur & Techniek
Montessori Lyceum Herman Jordan

Dit werkstuk had niet gemaakt kunnen worden
zonder de belangeloze en intensieve medewerking
van

Montessori Lyceum
Herman Jordan
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
telefoon: 030 695 47 08
fax: 030 695 50 46
e-mail: info@hermanjordan.nl

Inhoud
Woord vooraf • 1
De Veluwe, het Ruhrgebied van Middeleeuws Nederland • 3
Het productieproces • 11
Het experiment • 17
Een dagje Corus • 28
Woord van dank • 31

1

Woord vooraf
Dit profielwerkstuk is het resultaat van een zeer afwisselend
project. Het werkstuk is dan ook niet één verslag of uiteenzetting, maar een verzameling van ervaringen, ontdekkingen
en inzichten die we in de loop van het jaar hebben opgedaan.
Het prilste idee voor ons onderzoek stamt uit begin 2004.
Het leek ons toen interessant om ons te verdiepen in de scheikunde zoals die in het verleden werd bedreven. Want we krijgen op school dagelijks alle feiten hapklaar gepresenteerd,
maar beseffen ons niet altijd dat het eeuwen vol bloed, zweet
en tranen heeft gekost om deze kennis te verwerven. Bovendien leek het ons avontuurlijk om ons in te leven in een andere tijd waarin nog niet alle scheikundige en natuurkundige
basiskennis als vanzelfsprekend werd ervaren. Tijdens één
van onze scheikundelessen kwam onze docent Fred Dijs toen
met een interessant onderwerp. Uit min of meer recent onderzoek1,2,3 was gebleken dat Nederland in de Middeleeuwen
een welvarende ijzerindustrie heeft gekend. Deze Middeleeuwse ijzerindustrie prikkelde onze nieuwsgierigheid: ijzersmeden maken deel uit van een tot de verbeelding sprekende
wereld van ridders en kastelen en bovendien gaat het hier om
een stuk vaderlandse geschiedenis dat tamelijk onderbelicht
is. Zo besloten wij onze pijlen te richten op de Middeleeuwse
productie van ijzer.
Hierbij hadden wij twee doelen voor ogen. Allereerst wilden
we ons een duidelijker beeld vormen van deze Middeleeuwse
ijzerproductie. Zowel haar impact op de samenleving als de
vraag hoe men precies te werk ging zouden hierbij aan bod
komen. Maar ons belangrijkste doel was van een meer praktische aard: we wilden proberen om zelf, op school, ijzer te maken. Al gauw kwamen we erachter dat hier heel wat bij kwam
kijken. Veel mensen op school hebben ons daarbij geholpen
en uiteindelijk gaf hulp van buitenaf, van Corus, de doorslag.

Yuri van Nieuwkerk & Lowie van Oers
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Veluwe
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De Veluwe, het Ruhrgebied van
middeleeuws Nederland
De Middeleeuwen worden over het algemeen niet beschouwd
als de meest glorieuze periode uit de Nederlandse geschiedenis. Liever kijkt men naar het buitenland. In Frankrijk, daar
gebeurde het! Het rijk van Karel de Grote, de honderdjarige
oorlog... Daar kunnen die achterlijke Batavieren in de Hollandse polder niet aan tippen. Of wel?
Uit archeologisch onderzoek wordt meer en meer duidelijk
dat er zich ook in Holland gewichtige dingen hebben afgespeeld in die tijd. Al ten tijde van het Karolingische rijk zeilden de Friezen in hun schepen heel Europa rond om met onbekende volken handel te drijven. Dorestad, het huidige Wijk
bij Duurstede, was een verzamelplaats voor vreemde handelslieden die er hun waren aan de man brachten, en vormde
op een gegeven moment zelfs de belangrijkste noordelijke
handelspost van het Karolingische rijk. En vrij recent archeologisch onderzoek heeft nieuwe gegevens opgeleverd, die het
ontwikkelde en internationale karakter van middeleeuws Nederland voor eens en voor altijd bevestigen. Het is namelijk
gebleken dat ons land in verschillende periodes, vanaf circa
honderd na Christus tot in de elfde eeuw, een bloeiende ijzerindustrie heeft gekend. Vondsten van onder meer ovens
en zogenaamde ‘slakkenhopen’, de bijproducten van het productieproces, wijzen op een grootschalige industrie in de
Vechtstreek en op de Veluwe. Duizenden tonnen ijzer zijn
hier in de loop der eeuwen geproduceerd, om voor het grootste gedeelte naar andere gebieden geëxporteerd te worden.
Dit is natuurlijk verbazingwekkend. De technologisch nauwelijks ontwikkelde Middeleeuwers waren toch in staat om de
technisch veeleisende reductie van ijzererts uit te voeren.
Deze mensen moeten een enorme stimulans gevoeld hebben
om tot deze geweldige scheikundige krachttoer te volbrengen.
Maar wat was deze stimulans precies? De ijzersmeden zullen
hebben gevoeld dat het produceren van ijzer hun een groot

Veluwe, meilers en
Ruhr
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voordeel kon opleveren. Wat deze smeden zich hierbij voorstelden is natuurlijk onmogelijk vast te stellen, maar terugkijkend op de geschiedenis kunnen we ons wel de volgende
vraag stellen: wat voor voordelen leverde de ijzerproductie op
voor de betrokken Middeleeuwse samenleving?

kuiloven bij Raalte
bron: adc nv

Laten we de ijzerindustrie, voordat we haar impact op de samenleving onderzoeken, eerst eens duidelijk in kaart brengen. Waar en wanneer werd nu precies ijzer geproduceerd en,
ook belangrijk, hoeveel? De vroegste sporen van ijzerindustrie dateren nog uit de Romeinse tijd. Vanaf de eerste
eeuw na Christus werd in de vallei van de Overijsselse Vecht
ijzer geproduceerd. In het dorpje Heeten zijn maar liefst 200
kuilovens uit die tijd teruggevonden en onderzoek aan slakkenhopen wijst er op dat er ten minste 60.000 ton houtskool
in die ijzerovens is opgestookt. Na de vierde eeuw lijkt de ijzerindustrie enige tijd stil te hebben gelegen, om in de zevende eeuw weer volop terug te komen, ditmaal op de Veluwe. Vooral in het gebied rond Apeldoorn zijn erg veel sporen
te vinden. Sporen bij onder meer het Orderbos, het Asselseveld en het Kootwijkerzand kunnen ons iets vertellen over de
schaal van productie. Veldonderzoek heeft namelijk aangetoond dat er circa 110.000 ton slak aanwezig moet zijn geweest, wat duidt op een totale productie van minimaal 55.000
ton ruw ijzer. Ook in het méér zuidelijk gelegen Montferland
begon vanaf de negende eeuw de ijzerindustrie tot bloei te komen.
Deze ijzerproductie was voor de Middeleeuwse samenleving
van vitaal belang. Want niet alleen voor het maken van wapens was ijzer nodig. Ook in de landbouw, de textielindustrie
–denk aan naalden en spelden– en in de bouw vervulden ijzeren voorwerpen een sleutelrol. Maar, net als tegenwoordig
het geval is, waren vindplaatsen van ijzererts vrij zeldzaam.
De vindplaatsen die er waren werden dan ook gretig benut.
Op deze plaatsen ontstonden zowel in de Romeinse tijd als in
de vroege Middeleeuwen bloeiende industriële centra, waar
niet alleen ijzer werd gemaakt maar waar ook een veelheid
aan andere ambachten werd beoefend. Een goed voorbeeld
van zo’n nederzetting is het plaatsje Heeten. In deze voorma-
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lig Germaanse nederzetting zijn minstens 200 kuilovens teruggevonden en enorme hoeveelheden slak. Uit de vondsten
blijkt echter ook dat de industrie niet beperkt bleef tot het produceren van ruw ijzer. Er zijn sporen teruggevonden van een
groot aantal zogenaamde ‘hutkommen’. Dit zijn verdiepte
schuurtjes waarin allerlei ambachten werden uitgeoefend. Uit
het ruwe ijzer werden bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen en
wapens gesmeed. De ijzerproductie trok dus ook andere vormen van bedrijvigheid aan, waardoor het dorp gestaag groeide. Dit wordt bevestigd door de vondst van een omheining,
iets wat gewone boeren dorpen niet vaak bezaten. Verder is er
in Heeten een zeldzame offerplaats gevonden die het ongewone karakter van de nederzetting nog eens onderstreept.
Ook in de vroege Middeleeuwen waren de ‘ijzerdorpen’ vaak
bloeiende ambachtelijke centra. We moeten ons hiervoor
eerst beseffen dat veruit de meeste dorpen in die tijd min of
meer geïsoleerde boeren gehuchten waren waar weinig anders gebeurde dan het kleinschalig telen van gewassen en
houden van dieren.
Dit gold echter niet voor de ijzerdorpen. Ook in de Middeleeuwen vestigde zich in deze dorpen vaak een keur aan ambachtslieden die profiteerden van de aanwezigheid van de ijzerertsen. Uit vondsten valt dan ook op te maken dat deze
dorpen relatief rijk waren. Zo is in de nederzetting bij het
Kootwijkerzand een hoeveelheid kostbaar Duits aardewerk
gevonden, wat op een betrekkelijke welvaart duidt.
Er is echter nog iets wat we hieruit kunnen opmaken. De aanwezigheid van voorwerpen uit relatief verre streken bewijst
dat de ijzerdorpen handel dreven over langere afstand. Dit
moest ook wel, want de productie van ijzer op de Veluwe was
zo omvangrijk dat het ijzer nooit allemaal door dé lokale bevolking gebruikt kon worden. Uit archeologische vondsten
blijkt dan ook dat de ruwe ‘wolven’, de onzuivere ijzerklompen die in de schachtovens worden gevormd, meestal direct
werden geëxporteerd. De verdere bewerking geschiedde elders: van deze processen zijn op de Veluwe relatief weinig
sporen gevonden.
De belangrijkste plaats waar deze wolven verder werden bewerkt en verhandeld was Dorestad. Deze nederzetting bevond
zich op de plaats van het huidige Wijk bij Duurstede, waar de
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Rijn splitst in de Lek en de Kromme Rijn. Deze plek was voor
de handel –zie bijgaande kaart– zeer gunstig: het vormde de
schakel tussen het Duitse en Frankische achterland enerzijds
en de Noordzee, Oostzee en Engeland anderzijds. Met rivierschepen werden goederen af en aangevoerd. Zoals je de Veluwe met het huidige Ruhrgebied zou kunnen vergelijken, zo
zou je Dorestad kunnen vergelijken met de Rotterdamse haven.
de handelsroutes van
Dorestad
bron: internet

Maar nu terug naar de Veluwe. Het zal duidelijk zijn dat de ijzerproductie een winstgevende bezigheid was. De ijzerindustrie kwam dan ook al gauw in handen van de lokale elite.
In de Romeinse tijd waren dit veelal Germaanse hoofden die
militair voordeel behaalden uit het aanwezige ijzererts. In het
eerder genoemde Heeten is bijvoorbeeld ijzer gevonden met
een hoog koolstofgehalte, staal. Deze stof leverde zeer sterke
wapens op. De productiewijze was echter erg moeilijk en bij
de meeste Europese volken onbekend. De stammen die dit
materiaal wél konden maken waren op het slagveld dus al bij
voorbaat in het voordeel.
In de vroege Middeleeuwen betekende de ijzerproductie voor

ijzerproductie in de lage landen

de lokale elite niet alleen militair voordeel. Door de toegenomen handel over onder andere Dorestad viel er ook een boel
geld mee te verdienen. Er was de lokale edelen dan ook veel
aan gelegen om hun ijzerindustrie veilig te stellen. Hiervoor
werden complete verdedigingsburchten aangelegd, de zogenaamde ringwalburchten. Een goed voorbeeld van zo’n bouwsel is de ringwalburcht bij Uddel. Dit fort bestond uit een
hoefijzervormige aarden wal van ongeveer vier meter hoog en
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maquette en plattegrond van de ‘hunneschans’ aan het Uddelermeer
bron: rob

de ‘hunneschans’
anno nu
bron: internet

twintig meter breed met daarbovenop een palissade. De zijde
van de burcht waar de wal ontbreekt, grenst aan het Uddelermeer en het geheel wordt omsloten door een slotgracht. De
afbeelding hiernaast geeft een indruk van een dergelijke
burcht.
De ringwalburchten werden voor verschillende doelen gebruikt. Al in de tijd van de Germanen waren het vaak heilige
heuvels waarover allerlei mythes de ronde deden. In het beroemde Nibelungenlied wordt ook gewag gemaakt van ringwalburchten. De bijzondere ligging zal waarschijnlijk aan
hun roem hebben bijgedragen. De burchten bieden uitzicht
op een zeer groot gebied. De vondsten van zeldzame vuurste-

resten van de
ringwalburcht aan
de voet van de
Grebbeberg
bron: rob
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nen offermessen van zo’n 4000 jaar oud benadrukken de
mystieke betekenis die de plaatsen kennelijk al zeer vroeg bezaten. In de Middeleeuwen zal het vooral de gunstige ligging
zijn geweest die de edelen ertoe aanzette om op de oude offerheuvels hun burchten te bouwen. De burchten boden een uitstekend zich over de gehele omgeving en waren goed te verdedigen. Maar ze dienden niet alleen militaire doelen. Men
vermoedt dat er ook politieke en juridische bijeenkomsten
werden gehouden. En daarnaast, en dat is voor ons interessant, fungeerden ze als handelspost. IJzeren voorwerpen en
ruwe ijzerwolven waren hierbij waarschijnlijk zeer belangrijke handelswaar.

1
Jaap Buijs, zie bladz. 1
2
Ineke Joosten, Samenvatting
proefschrift, internet

De ijzerindustrie was dus lange tijd zeer omvangrijk en erg
belangrijk voor de economie. Toch kwam er aan haar bloeiperiode een einde. Na de elfde eeuw werd er op de Veluwe ineens geen ijzer meer gemaakt: uit de periode na het jaar elfhonderd zijn geen sporen van ijzerindustrie teruggevonden.
Hoe kan het dat deze ooit zo succesvolle industrie ineens totaal instortte? IJzer is toch een product dat altijd hard nodig
is. Het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat de vraag
ineens sterk afnam. Er moet naar andere verklaringen worden gezocht. Lange tijd ging men er vanuit dat de ijzerindustrie stokte door een gebrek aan hout.1 In de loop der eeuwen
zouden er zoveel bomen zijn gekapt voor de ijzerindustrie dat
er op een gegeven moment nauwelijks nog één gezonde
boom te vinden zou zijn. Het landschap was één grote zandverstuiving geworden.
Een mooi voorbeeld van dit proces is het voormalige ijzerdorp
bij het huidige Kootwijk. Dit dorp is letterlijk ‘verzand’. De
zandverstuivingen wonnen zóveel terrein dat de waterputten
vol zand liepen en de omgeving simpelweg onleefbaar werd.
De bewoners zijn toen maar weggetrokken en het dorp ligt
vandaag de dag nog steeds begraven onder tonnen zand, het
‘Kootwijkerzand’. Toch lijkt deze theorie te zijn verworpen.2
De kolossale zandverstuivingen staken pas vanaf de dertiende
eeuw de kop op. Ze kunnen dus nooit de oorzaak van het einde van de ijzerindustrie vormen. De ijzerproductie was al anderhalve eeuw eerder stil komen te liggen.
Het zou ook kunnen dat op een gegeven moment de klapper-
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stenen simpelweg op waren. Deze theorie is aannemelijker.
Er zijn tegenwoordig nog wel klapperstenen te vinden, maar
het zou kunnen dat de aanwezige hoeveelheden niet meer
economisch rendabel waren. Verder is het mogelijk dat invallen van buitenaf de industrie hebben tegengewerkt. Vooral
Dorestad werd geregeld geteisterd door plunderende Vikingen. Als handelspost raakte deze plaats steeds meer in onbruik, ook omdat de rivier steeds verder van de stad af kwam
te liggen. Aangezien Dorestad een belangrijke schakel vormde in het verhandelen van de ijzerwolven en ijzerproducten
kunnen deze ontwikkelingen de ijzerindustrie ernstig hebben
geschaad.
Toch is geen van deze verklaringen algemeen aanvaard. Het
is goed mogelijk dat een combinatie van factoren de ondergang van deze Middeleeuwse ‘Trots der lage landen’ heeft veroorzaakt.

het Kootwijkerzand
bron: internet
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Het productieproces
Op de Veluwe was in de Middeleeuwen bloeiende ijzerindustrie. Elk jaar werden er duizenden kilo’s ruw ijzer geproduceerd. Dit roept beelden op van grote schoorstenen, stampende machines en arbeiders die dag en nacht af en aan lopen
om het proces gaande te houden, maar helaas... In de Middeleeuwen moesten ze het doen met iets minder moderne
middelen. Alles moest zelf gedaan worden: bomen werden
gekapt, houtskool werd gemaakt, ijzererts geroost en er moest
een oventje worden gebouwd. En hiervoor hadden ze bij wijze van spreke alleen een bijl tot hun beschikking. Wij vroegen
ons dan ook af: Hoe kan het, dat mensen met zulke primitieve middelen toch ijzer kunnen maken? We zullen het productieproces van stap tot stap beschrijven.
Als eerste moesten er bomen worden gekapt, een heleboel bomen. Voor één kilo bruikbaar ijzer moest er in die tijd 760 kg
hout gekapt worden. Dit staat gelijk aan twee tot drie eikenbomen. Naast eikenhout werd er ook berken- en elzenhout
gebruikt. Het zal dus duidelijk zijn dat in de jaren van de ijzerproductie vele duizende bomen zijn gekapt. Gek genoeg
heeft dit waarschijnlijk niet geleid tot de grote ontbossing die
namelijk een paar eeuwen later pas begon. Dit had alles te
maken met de strenge regelingen die werden getroffen rond
het kappen van bossen. Onze Middeleeuwse landgenoten waren immers ook niet helemaal op hun achterhoofd gevallen.
Elk stuk bos had een eigenaar die er streng op toe zag dat het
kappen goed verliep. Zo werd er slechts een deel van de boom
gekapt zodat de rest de mogelijkheid had om weer aan te
groeien. In ieder geval was het bosbeheer in die tijd effectief
genoeg om niet tot grote problemen te leiden.
Van dit hout werd vervolgens houtskool gemaakt, in de Middeleeuwen wisten ze nog niks van chemische reacties en deden ze deze productieprocessen puur op ervaring. Wij zullen
echter een kleine chemische toelichting geven.
Hout bestaat voor een groot deel uit water, cellulose en ligni-

zo moet een gestookte meiler eruit hebben gezien, maar dan
zonder gieter
bron: internet

meilers in Argentinië
bron: internet

bronnen
aardhuis.nl/ houtskoolmeiler.htm,
voor de houtskoolmeilers
nitg.tno.nl/ned/pubrels/in
for_matie/inf_archief/inf_
nr12/120207.pdf,
voor erts en vindplaats
apeldoorn.org/webmag/w
k16_2003/07.htm &
apeldoorn.org/webmag/w
k18_2003/08.htm,
voor erts en productieproces
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‘Köhler’,
Duitsland 1900
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ne. In hout zitten dus vooral de elementen koolstof, waterstof
en zuurstof. Voor het maken van ijzer heb je alleen koolstof,
ijzererts en zuurstof uit de lucht nodig. Je hebt dus van het
hout alleen het koolstof nodig.
Allereerst werd het hout gedroogd. Maar luchtgedroogd hout
bevat toch nog zo’n 18 % water. Om het hout verder te drogen
moest het worden verhit, maar niet verbrand. Dit gebeurde in
houtmeilers, een soort houtheuveltjes van twee meter hoog
en vijf meter breed. In deze houtmeilers werd een deel van
het hout aangestoken om de rest van de meiler te verhitten. Om
te zorgen dat niet al het hout verbrandde, werd de zuurstoftoevoer beperkt door de meiler te bedekken met grasplaggen.
Men vermoedt dat de temperatuur eerst werd opgevoerd tot
rond de 100 °C zodat al het water uit het hout kan verdampen.
Als dit gebeurd was, werd de temperatuur verder opgevoerd
tot zo’n 280 °C door de zuurstoftoevoer te verhogen. Op dat
punt aangekomen valt het hout spontaan uiteen in houtskool,
waterdamp en verschillende complexe chemische stoffen. Boven de 280 °C worden de betrokken reacties exotherm en verlopen ze spontaan. Ze stoppen pas als alle stoffen zijn omgezet in as, teer, gassen en dampen maar vooral ook in houtskool. Daarbij loopt de temperatuur op tot ongeveer 400 °C.
Het eindproduct dat zo verkregen werd, bestond naar schatting uit ongeveer 65% houtskool, 30% teer en 5% as.
Dit hele proces duurde ongeveer twee weken. De eerder genoemde 760 kg hout die nodig was voor één kilo ruw ijzer,
werd hierbij omgezet in 130 kg houtskool.
Naast houtskool was er natuurlijk ook ijzererts nodig om ijzer
te maken, dit komt voor in vele soorten en maten. In de Middeleeuwen waren er globaal twee groepen, klapperstenen en
moerasijzererts. Moerasijzererts, ook wel ijzeroer, wordt gevormd in veenachtige gebieden uit ijzerhoudend grondwater.
Het is makkelijk op te sporen omdat het meestal niet meer
dan enkele tientallen centimeters onder de grond is te vinden
en de grond die het bedekt is vaak roodbruin van kleur. IJzeroer heeft een laag ijzergehalte, meestal niet hoger dan 50%.
Klapperstenen hebben een veel hoger ijzergehalte, zo’n 80%.
Over het ontstaan van klapperstenen is nog niet zoveel be-
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kend. Waarschijnlijk vormt zich in een rivierbedding een laag
ijzererts rond een leemklonter. Als dit later buiten de bedding
terecht komt, droogt de lemen kern op. Hieraan ontleent de
steen ook zijn naam, want als je hem heen en weer schudt zal
hij dus klapperen. Eerlijkheidshalve moet erbij gezegd worden dat er meer klapperstenen zijn die niet klapperen dan
exemplaren die dat wel doen.
schematische weergave van de vindplaats
van ijzererts
bron: tno

Klapperstenen zijn te vinden in zandheuvels. In de Veluwe
waren er klappersteenaders van kilometers lang, die nu allemaal zijn opgebruikt. Klapperstenen werden waarschijnlijk
opgespoord door te letten op de begroeiing van de heuvels.
De twee belangrijkste grondstoffen voor het maken van ijzer
waren nu aanwezig. Nu moest er een oven worden gemaakt.
Ovens kwamen, net als het ijzererts, in soorten en maten
voor. En ook hier kunnen we globaal twee groepen onderscheiden, namelijk de kuiloven en de aftapoven. Op het verschil tussen deze twee ovens komen we later terug. Ze waren
wel allebei even groot, namelijk zo’n 30 cm breed en 80 cm
hoog, niet echt indrukwekkend met de hoogovens in je achterhoofd maar wel makkelijk hanteerbaar. Aangezien de
ovens niet echt recyclebaar waren moesten ze na elk productieproces weer worden opgebouwd. Dit gebeurde met leem,
stro en paardenvijgen. Het gebruik van paardenvijgen klonk
(ook) ons wat dubieus in de oren, maar misschien was er in
de Middeleeuwen al een mestoverschot. De ovens moesten
worden gebakken voordat ze konden worden gebruikt. Dit gebeurde door in de oven houtskool te verbranden en zo lang-

klappersteen
bron: uu
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zaam de temperatuur op te voeren. Op deze manier werden
de ovens gebakken en logischerwijs ook verhit. Om geen
overbodige energie te verliezen begonnen ze dan ook gelijk
na het bakken met het productieproces.
Net als de houtskoolmeiler was ook de ijzeroven een groot
chemisch raadsel voor onze Middeleeuwse landgenoot. Toch
wisten ze, na eeuwenlange praktijkervaring, precies welke
verhoudingen ijzererts en houtskool het beste werkten. Aangezien wij wel over de theoretische kennis beschikken zullen
we een korte chemische samenvatting geven van het proces.

schachtoven
bron: uva

Op de afbeelding hieronder is een doorsnede van een schachtoven te zien zoals die in de Middeleeuwen werd gebouwd. De
oven wordt gevuld met houtskool en aangestoken. Linkson-
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der, bij nummer vier, wordt zuurstof toegevoegd, hier is de
oven dus het warmst, zo’n 1100-1300 °C. Hoger in de oven is
er minder zuurstof en dus is de oven daar minder warm. Dit
is erg belangrijk voor het proces. Boven in de oven wordt
houtskool en ijzererts in lagen toegevoegd. Zo’n laag heet een
ertsgang. Deze ertsgang zakt in een bepaalde tijd door de
oven heen. In deze tijd ondergaat het ijzererts verschillende
reacties, deze zijn te zien naast de oven. Het ijzererts gaat in
de oven als Fe2O3 en Fe3O4. Het houtskool gaat in de oven als
C. Als eerst reageert C met de toegevoegde zuurstof tot CO.
Dit CO reageert met Fe2O3 en Fe3O4 tot, uiteindelijk, FeO en,
zoals te zien op de afbeelding. Deze reactie verloopt goed bij
relatief lage temperaturen. Lager in de oven reageert FeO met
CO tot Fe en CO2. Dit gebeurt bij een relatief hoge temperatuur. Op dit moment is er dus ijzer aanwezig.
Het ijzererts is echter niet helemaal zuiver, er zitten ook verschillende silicaten in en deze moeten niet vermengen met
het ijzer. Dit gebeurt door de oven heel heet te maken zodat
deze silicaten smelten en wegvloeien, dit heet de slak. Hier
komt ook gelijk het verschil in de twee soorten ovens kijken.
In de aftapoven loopt de slak weg door een gat onder in de
oven. In de kuiloven zit er een kuil onder de oven gevuld met
hout, als hier slak inloopt brand het hout weg en komt er
ruimte voor de slak. De verschillende ovens zijn ook onder
andere ontdekt door naar verschillen in de slakken te kijken.
De oven mag ook weer niet te heet worden omdat dan het gevormde ijzer zal oxideren en weer zal terugvallen tot FeO. Een
goede temperatuur is zo rond de 1200 graden. Op dit punt zal
de slak smelten en het ijzer niet oxideren.
Per keer dat de oven werd gebruikt gingen er een aantal ertsgangen in de oven van een bepaalde hoeveelheid ijzererts en
houtskool. Dit verschilde erg per oven. Het proces duurde in
totaal ongeveer een dag.
En zo was er ijzer. Je kunt je voorstellen dat het een helse klus
is geweest om steeds weer al deze handelingen uit te voeren.
En toch trokken ze er elke keer weer op uit om een paar bomen neer te halen en weer van voor af aan te beginnen. En
elke keer wisten ze weer net iets meer van ijzer maken dan de
vorige keer. Dat wilden we natuurlijk zelf ook proberen.
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ijzerslak
bron: awa

17

Het experiment
Na al het theoretische onderzoek waren we dan eindelijk beland bij datgene waar het ons allemaal om was begonnen, zelf
ijzer maken. Dit klinkt ambitieus, en inderdaad stuitten we in
het begin al op heel wat moeilijkheden.
Ons oorspronkelijke idee was om ijzer te produceren exact op
de manier waarop dit in de Middeleeuwen ook gebeurde. Dat
kwam dus neer op het bouwen van een schachtoven uit leem,
stro, en paardenvijgen. Van geochemica Ineke Joosten, die in
dit onderwerp is gespecialiseerd, begrepen we echter dat dit
voor ons praktisch niet te doen was, en dus gingen we op zoek
naar iets anders. We vernamen dat er in het ‘Prehistorisch
Centrum’ in Eindhoven op Middeleeuwse wijze ijzer werd geproduceerd. We hoopten dat we hier misschien konden aanhaken. In de winter vonden deze activiteiten echter niet plaats
en zo stonden we nog steeds met lege handen.
Toen ontdekte Fred Dijs dat er op school een keramiekoven
aanwezig was. Nu stuitten we echter op het probleem dat er
niemand was die wist hoe het ding werkte. En de gebruiksaanwijzing was ook nog eens kwijt. Gelukkig kwam Joop, de
conciërge, twee maanden later alsnog met deze gebruiksaanwijzing aanzetten en konden we toch aan de slag.
Het leek ons een goed idee om het experiment zo veel mogelijk te laten lijken op het Middeleeuwse productieproces. Het
moest alleen op een kleinere schaal, want de keramiekoven
had een beperkte inhoud. We besloten om vijf schachtoventjes te maken van klei die ongeveer vijf keer zo klein waren als
het oorspronkelijke model.
We stuitten echter al snel op een aantal vragen die we zelf niet
konden beantwoorden. Ten eerste was er het gevaar van vrijkomend koolmonoxidegas, wat zeer gevaarlijk is. En ten tweede wisten wij niet hoe we uiteindelijk konden vaststellen dat
er daadwerkelijk ijzer was gevormd.
Fred Dijs nam toen contact op met Corus en dat bedrijf bleek
bereid om een medewerker vrij te maken voor wat hulp. Vanwege de veiligheidsrisico’s kwam hij al voor het experiment

luchttoevoer
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onze opstelling bekijken. Handig, want hij had verschillende
bruikbare tips en adviezen voor ons experiment.
De eerste fase van het proces bestond dus uit het maken van
de oventjes naar het model op bladzijde 14. We maakten er
vijf. Het moesten een soort potjes worden met een hoogte van
16 cm. De diameter moest aan de onderzijde 6 cm bedragen
en aan de bovenkant 5 cm. Deze afmetingen vielen uiteindelijk iets groter uit. Aan de onderkant van de potjes maakten
we gaten voor de luchttoevoer. De grootte van de gaten en het
aantal gaten hebben we gevarieerd. Bij het maken van de
oventjes was het van belang dat er geen luchtbellen in de klei
ontstonden. Deze luchtbellen zouden de potjes bij het verhitten kunnen doen barsten.
Nadat de potjes een week lang hadden staan drogen hebben
we ze met behulp van de keramiekoven gebakken op een temperatuur van 850 °C. Dit zorgde ervoor dat al het vocht eruit
verdween en ze dus redelijk hoge temperaturen en snelle wisselingen van temperatuur konden weerstaan.
Vervolgens hebben we de oventjes als volgt gevuld:

Oven nummer*

Erts

Reducerend materiaal

1

Sinters 40 g in brokken
met een diameter
van ca. 0,3 cm

Cokes 64 g in brokken
met een diameter
van ca. 0,4 cm

2

Roestige spijkers

Houtskool 50 g in brokken
variërend van
4 cm x 1cm x 1cm tot gruis

3

Hematiet, Fe2O3
(niet magnetisch)
40 g in poedervorm

Houtskool 70 g in brokken
variërend van
4 cm x 1cm x 1cm tot gruis

4

Hematiet, Fe2O3
(niet magnetisch)
40 g in poedervorm

Houtskool 50 g in brokken
variërend van
4 cm x 1cm x 1cm tot gruis

5

Magnetiet, Fe3O4
(wel magnetisch)
31 g in ca. 2 mm dikke schilfers

Houtskool 50 g in brokken
variërend van
4 cm x 1cm x 1cm tot gruis

* hoe lager het nummer, hoe beter de luchttoevoer
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Het was ons doel om deze stoffen te laten reageren volgens de
reacties zoals die in de tekening op bladzijde 14 vermeld
staan. Hier moeten we wel bij vermelden dat we te horen kregen dat de temperatuur waarbij de reductie van de ertsen niet
bij 300 °C begint, zoals in de figuur is te zien, maar pas bij
ongeveer 550 °C.
Er was echter nog een probleem. In de bovenstaande schachtoven is de temperatuur niet overal hetzelfde. Sommige reacties verlopen op plaatsen met lagere temperaturen en andere
juist op plaatsen met hele hoge. In de keramiekoven is de
temperatuur echter overal gelijk. Om de verschillende reacties toch allemaal aan bod te laten komen moesten we de temperatuur in de oven in de tijd variëren. Daarom lieten we de
temperatuur vanaf kamertemperatuur geleidelijk aan oplopen tot zo’n 1100 °C.
De gebakken en gevulde oventjes hebben we met de eerder
genoemde keramiekoven opgestookt. Allereerst moesten we
de opstelling van de oventjes in de grote oven bepalen. Hiervoor was vooral de positie ten opzichte van de zuurstoftoevoer
van belang. De lucht werd met behulp van een regelbare blazer de oven in geblazen. De zuurstof kwam dus door een gat
in de deur de oven binnen.
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regelbare luchttoevoer
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We besloten om oventje nr. 1 op de meest gunstige plaats neer
te zetten, dus tegenover het gat in de deur. Dit omdat de ingredienten van dit oventje ons het meest veelbelovend leken,
ertsen en cokes die van Corus afkomstig waren. De overige
oventjes zetten we hier in een kringetje omheen. Voor deze
vier resterende potjes was de luchttoevoer dus ongeveer even
gunstig.

veiligheid

Voordat we echter konden beginnen met het experiment was
er nog een groot probleem waarop mensen van Corus bleven
hameren. Het reducerende gas, koolmonoxide, is zeer giftig
en dit gas zou uit de potjes vrijkomen, in het ongunstigste geval, namelijk als alle koolstof in koolmonoxide zou worden
omgezet, meer dan 0,5 m3. Het was dus van levensbelang dat
de gebruikte ruimte zeer goed werd geventileerd. Hiervoor
maakten we gebruik van een zeer grote ventilator die ooit bedoeld was om in de luchtverversing van school een rol te spelen maar uiteindelijk daarvoor niet nodig was. Dit apparaat
blies voortdurend schone buitenlucht de ruimte in die overigens hoe dan ook al geen verbinding heeft met andere ruimtes op school en grote deuren naar buiten heeft. Het hok
wordt gebruikt voor de opslag van stoelen en langlaufski’s. En
omdat er een kleine kans bestond dat koolmonoxide-gas dat
uit de afvoer van de keramiekoven kon ontsnappen, vlam zou
vatten, waren branddeken en blusser binnen handbereik.

ijzerproductie in de lage landen

Vervolgens begonnen we de keramiekoven op te stoken. Het
experiment zou naar schatting een werkdag van negen tot vijf
in beslag nemen. We waren daarbij permanent aanwezig en
grepen in als ons dat nodig leek.
Tijd
9:15
10:00
12:15
14:30

15.00

15.45
16.15
17.15

Gebeurtenis
Oven aangezet, temperatuur stijgt
Temperatuur blijft steken op 400 °C,
we verminderen de toevoer van lucht
Temperatuur blijft steken rond 600 °C,
we schakelen de luchttoevoer uit
Temperatuur loopt op tot 900 °C,
we schakelen de luchttoevoer weer in,
het programma slaat af terwijl de oven draait,
de temperatuur daalt, de oven geeft een foutmelding
Temperatuur gedaald tot 800 °C,
we starten het programma opnieuw,
ditmaal met verminderde luchttoevoer,
de temperatuur stijgt tot 880 °C en blijft daar hangen,
we verminderen de luchttoevoer, de temperatuur stijgt weer
De temperatuur blijft hangen op 1090 °C
Oven slaat opnieuw af,
we laten de temperatuur zakken
De temperatuur komt onder de 600 °C,
we schakelen de luchttoevoer uit

De oven moest een nachtje afkoelen voordat we de potjes
eruit konden halen. Toen we de volgende dag terug kwamen,
vonden we ons potjes terug, ongeschonden. Ze waren dus
goed gebakken geweest.

Nu restte echter de brandende vraag of er in de potjes ijzer
was gevormd. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.
Het zou makkelijk geweest zijn als alleen het metaal ijzer
magnetisch zou zijn geweest en andere vormen van het element niet. Dan hadden we op school gewoon kunnen kijken
of de produkten magnetisch waren. Maar ook magnetiet –de
naam zegt het al– is magnetisch vanwege de kristalstructuur.
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kijkjes door de afvoer
van de oven
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diffractie
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Corus bood aan om met onze potjes naar Beverwijk te komen
en onze monsters daar te laten analyseren met röntgendiffractie, in vakjargon XRD. Dat is een betrekkelijk eenvoudige
techniek maar de apparatuur die ervoor nodig is, is veel te
duur voor een school.
Het principe van deze techniek is als volgt. Het monster
wordt vermalen tot een poeder en dat wordt gedraaid onder
een hoek van 72° in een bundel röntgenstralen. De sterkte van
de weerkaatsing wordt gemeten en dat levert een patroon van
pieken op dat uniek is voor ieder monster. Door deze unieke
patronen te vergelijken met standaardpatronen kun je erachter te komen welke vormen van ijzer in het monster aanwezig
waren.
Hierbij de resultaten van deze analyse. De vloeiende zwarte
lijn is het interferentiepatroon van ons monster. De rode,
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blauwe en groene verticale lijnen zijn de karakteristieke punten in de patronen van respectievelijk magnetiet, hematiet en
ijzer. Wij zijn dus in de eerste plaats geïnteresseerd in deze
laatste, groene lijnen.
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de resultaten
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eureka!
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Uit de meetresultaten kunnen we in ieder geval één bevredigende conclusie trekken. In potje vier is ijzer gevormd!
Nu kunnen we ons echter afvragen hoe het komt dat in potje
vier wél, en in potje drie geen ijzer is ontstaan. De samenstelling van deze potjes was namelijk bijna gelijk. Potje drie
bevatte alleen meer houtskool.
Wij vermoeden nu dat dit verschil in resultaat te wijten is aan
de luchttoevoer. Potje drie had meer en grotere luchtgaten en
dus was de luchttoevoer daarin beter dan die in potje vier. Het
kan dus zijn dat de houtskool in potje drie door de grotere
hoeveelheid zuurstof al in een vroeg stadium tot koolstofmonoxide of koolstofdioxide is geöxideerd. Als dit te vroeg gebeurt, dan betekent dit dat al het reducerende gas al is vervlogen vóór het moment dat de ertsen kunnen gaan reageren. De
betreffende reacties vinden namelijk pas plaats vanaf een
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temperatuur van ca. 550 °C. Dit valt te zien in het onderstaande diagram:
100 % CO

Fe

verhouding
CO/CO2

FeO

Fe2O3
100 % CO2
temperatuur

550 °C

1200 °C

‘stabiliteitsvelden
van ijzeroxiden’
bron: corus

Voor de omzetting van Fe3O4 in FeO en vervolgens in Fe
bleek de temperatuur hoger te moeten zijn dan 550 °C. Bij
een temperatuur lager dan 550 °C zijn de snelheden van de
reacties in de potjes te laag. Aangezien FeO een onmisbare
schakel is in de reductie van Fe3O4 in Fe, kan bij deze lage
temperaturen dus geen ijzer worden gevormd.
In geen van de andere potjes is verder ijzer gevormd. Naar de
reden hiervoor kunnen we alleen maar gissen. De ertsen in
potje één en potje vijf waren aanwezig in de vorm van respectievelijk brokjes en schilfers. Het kan dus zijn dat de poedervorm in potje vier gunstiger is geweest dan de brokjes en
schilfers in potje één en vijf. Maar het is ook mogelijk dat de
reducerende gassen in de potjes één, twee, en vijf al vóór de
cruciale temperatuur waren vervlogen, net als in potje drie
het geval waarschijnlijk het geval is geweest.
In de potjes één en drie is overigens wel iets anders gebeurd.
Aanvankelijk bevatten deze potjes alleen hematiet, wat niet
magnetisch is. Na het experiment was de inhoud van deze
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overzicht met stoelen
en ski’s

potjes echter wel magnetisch, wat duidt op de aanwezigheid
van magnetiet. De resultaten van de röntgendiffractieanalyse
bevestigen dat maar tonen ook hematiet aan. Er is dus wel reductie van Fes+-ionen geweest, alleen niet ver genoeg. Waarschijnlijk is er FeO ontstaan wat op zijn beurt uiteen is gevallen –die stof is niet stabiel– in magnetiet en hematiet.
Zelf hadden we hoge verwachtingen van de spijkers in potje
twee. Over de resultaten hiervan kunnen we echter weinig
zeggen. Het was moeilijk om de röntgendiffractieanalyse uit
te voeren omdat de spijker niet in de vorm van fijn verdeeld
poeder de machine in kon. We zagen wel dat de roest op de
spijkers niet langer rood was maar staalgrijs. Bij de röntgendiffractieanalyse werden zowel magnetiet als hematiet aangetoond. Dus ook hier is waarschijnlijk FeO ontstaan.
Tijdens ons bezoek aan Corus is het ons wel duidelijk geworden dat we eigenlijk maar wat hebben zitten prutsen. Bij Corus wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar verbetering
van de ijzerproductie. Ze willen natuurlijk zo weinig mogelijk
energie gebruiken en zo min mogelijk koolzuurgas de lucht
in blazen.
In het laboratorium staan dan ook proefopstellingen die er
wel even wat beter uitzien dan ons keramiekoventje in het
hok voor de stoelen en de ski’s. Alles kunnen ze daar heel precies regelen. De temperatuur, de samenstelling van de reducerende gassen, van welke kant die de oventjes in worden geblazen, en ga zo maar door. We hadden die graag willen fotograferen maar dat was streng verboden. En gelijk hebben ze
want we gaan deze zomer met vakantie naar China en daar
willen ze wel weten hoe Corus het doet. Helaas, het blijft dus
kranten bezorgen.
Maar alle gekheid op een stokje, waarschijnlijk zouden we
met onze oven wel ijzer hebben kunnen maken als we heel
veel proeven hadden gedaan waarin we de omstandigheden
steeds beter hadden kunnen beheersen. Maar daar was echt
geen tijd voor. En toch, met een experiment dat ergens tussen
de ervaringskennis van de Middeleeuwen en de high tech van
Corus in zat, is het ons –een beetje– gelukt!
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Een dagje Corus
Na ons lange tijd verdiept te hebben in de ijzerproductie van
de Middeleeuwen leek het ons een mooie afsluiting om nou
eens te zien hoe men het maken van ijzer tegenwoordig aanpakt. Op internet1, en in verschillende boeken2, vonden we informatie over hoogovens, maar het leek ons natuurlijk helemaal leerzaam om de ijzerindustrie eens van dichtbij te zien.
We verheugden ons er dus op naar Corus te gaan. Het belangrijkste doel van dit bezoek was de inhoud van onze potjes
in het laboratorium van Corus te laten analyseren maar we
kregen ook de kans om een kijkje te nemen in de zeer moderne ijzerfabriek van dat bedrijf.
Na een forse treinreis van Zeist naar Beverwijk werden wij
van het station opgehaald. Met de auto vervolgden we onze
reis en reden het terrein van Corus op. Maar ver kwamen we
niet. We waren al gewaarschuwd voor het strenge veiligheidsbeleid van het bedrijf en we merkten er inderdaad al snel de
gevolgen van. Voor we het terrein mochten betreden moesten
we ons namelijk eerst uitgebreid legitimeren bij een baliemedewerkster en pas daarna mochten we door.
We vielen van de ene verbazing in de andere. Want Corus
bleek geen bedrijf zoals zovele anderen. Het leek eerder een
stad, waarvan de inwoners enkel en alleen gericht zijn op de
productie van ijzer en staal. Er is sprake van een druk wegverkeer, geregeld met stoplichten. Met een busdienst kunnen
werknemers van de ene afdeling naar de andere worden vervoerd en over een spoorwegnet met een totale lengte van 50
kilometer worden de goederen getransporteerd.

1
zie bijvoorbeeld de milleniumspecial van mcb-nieuws op
mcb.nl/mcbnieuws15.html
2
chemie overal, tweede fase
vwo, deel 3

Na nog een klein stukje in de auto te hebben gereden kwamen we aan bij het zo geheten metallurgisch laboratorium.
Hier kregen we eerst een uitleg over de productiemethoden
van het bedrijf. Vervolgens werden we in het laboratorium
rondgeleid. De werking en functie van de aanwezige apparatuur werd ons globaal uitgelegd. Wij begrepen dat er in de
verschillende machines bepaalde delen van de hoogoven ge-
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simuleerd kunnen worden. Hierbij kan een veelheid aan factoren gevarieerd worden. Met meetinstrumenten wordt
nauwkeurig gemeten wat precies het effect is van bepaalde
aanpassingen. Dit is natuurlijk een wereld van verschil met
ons eigen experiment. Bij ons was de gebruikte oven als het
ware een ‘black box’. Alleen de temperatuur en luchttoevoer
konden we grof regelen maar naar de invloed van andere factoren konden we alleen maar gissen.
En dan moesten we de inhoud van onze oventjes nog laten
analyseren. Er werden monsters genomen maar het zou zeker een week duren voordat de analyses klaar waren. We kregen te horen dat het er op het eerste gezicht op leek dat er ijzer was ontstaan. Dat hoorden we natuurlijk graag.
Na dit bezoek aan het laboratorium gingen we naar de warmbandwalserij. Dat Corus echt een groot bedrijf is bleek maar
weer uit het feit dat het ons zeker een kwartier kostte voor we
er waren. Onze tocht langs de walsband was een stevige wandeling, zo lang is dat ding. We volgden het staal van het begin,
waar het als een dikke, koude plak van enkele tientallen centimeters dik binnenkomt, tot het einde, waar het gewalste,
millimeterdikke staal op grote haspels wordt gerold. Het was
een indrukwekkend schouwspel: langssuizende staalplaten
en stomend koelwater, alles gepaard gaande met een verzengende hitte en een oorverdovend kabaal. Ja, we hebben het er
heet van gekregen.
Vervolgens stapten we weer in de auto om de rest van het terrein te bezichtigen. Alle schakels van het productieproces zijn
langsgekomen. Allereerst de haven waar de grondstoffen voor
het maken van ijzer binnenkomen. Daarna maakten we een
ommetje langs de cokes-, pellets- en sinterfabrieken. Pellets
en sinters zijn de twee belangrijkste vormen waarin ijzererts
de hoogoven in gaat. Pellets zijn een soort balletjes en sinters
hebben de vorm van een pindarotsje. Deze bewerkte ertsen
worden samen gebruikt om een hoger rendement te behalen.
Vervolgens reden we langs twee hoogovens en, tenslotte langs
de staalfabriek. In die laatste wordt het in de ovens geproduceerde ruwe ijzer omgezet in staal door het koolstof eruit te
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branden. Behalve dat hier allerlei onzuiverheden uit het ijzer
worden gehaald, worden er bepaalde dingen aan toegevoegd
om het staal bijzondere eigenschappen te geven. In gietmachines wordt het vloeibare staal omgezet in de plakken zoals
we die de warmbandwalserij zagen binnenkomen. Na de
warmband worden de materialen nog aangepast aan de verschillende wensen van de verschillende klanten van Corus.
Het viel ons vooral op, het begint voorspelbaar te worden, hoe
groot Corus in Beverwijk is. Elke subfabriek op zich leek wel
een heel bedrijf. En dan te bedenken dat de vestiging in Beverwijk maar één van de vele bedrijven in de wereld is die de
naam Corus draagt.
Na de rondleiding waren we aan het eind gekomen van ons
dagje Corus. We werden weer teruggebracht naar station Beverwijk en kregen nog een leuke herinnering aan deze dag
mee, een, hoe kan het ook anders, ijzeren doosje. Toen we dat
open maakten, deden we onze laatste ontdekking, pepermuntjes. We wisten helemaal niet dat Corus die ook nog
maakte!

niet stiekem gemaakt
stiekem gevonden!
bron: internet
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Woord van dank
Nu, achteraf, kijken wij met groot genoegen terug op het profielwerkstuk. Het werk aan dit project ging echter lang niet altijd over rozen. Op onze zoektocht naar ijzer stuitten wij op
zeer uiteenlopende problemen en er waren geregeld momenten waarop we echt niet meer wisten hoe het verder moest.
Toch hebben we, na vele doodlopende wegen en u-bochten,
de eindstreep gehaald. Het ijzer is gemaakt!
Deze bescheiden prestatie was echter nooit mogelijk geweest
zonder de hulp van bepaalde mensen.
Allereerst moeten we hierbij drs. F. (Fred) Dijs noemen, onder meer scheikundedocent op het Herman Jordan Lyceum
en onze algemene begeleider bij het project. Niet alleen verschafte hij ons de broodnodige scheikundige basiskennis en
had hij het overzicht over het project als geheel. Hij kwam ook
zeer vaak met originele nieuwe ideeën die ons project dan een
geheel nieuwe wending wisten te geven.
Bij de praktische kant van het geheel, dus het experiment, was
verder de hulp van de technische onderwijs-assistenten van
school onmisbaar. Sigrid van Ede van scheikunde heeft ons
onder andere geholpen met het kleien en bakken van de potjes. Erik Dijk van natuurkunde wist zowel een luchttoevoer
als een ventilator voor ons te regelen en hielp ons zo aan twee
werkelijk essentiële schakels in onze productie van ijzer.
En dan zijn er nog twee mensen van buiten de school die ons
met hun knowhow onschatbare diensten hebben bewezen.
Allereerst kwamen wij in contact met geochemica dr. I.C. (Ineke) Joosten, die is gepromoveerd op de Veluwse ijzerproductie. We bezochten een door haar gegeven lezing en ze zond
ons vervolgens een dik pak met artikelen over ons onderwerp.
In een later stadium van ons onderzoek zijn wij zeer veel verder geholpen door Corus-onderzoeker dr. J.L.T. (Hans) Hage.
Niet alleen is hij op school bij ons langs geweest om ons met
het experiment te helpen waarbij hij ons vele praktische tips
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gaf, ook bood hij ons onmisbare hulp bij de het bepalen van
de samenstelling van de reactieprodukten in onze potjes. Het
feit dat Corus dat voor ons heeft willen doen, ervaren wij als
een grote eer.
En het bezoek aan Corus was natuurlijk fantastisch!

IJzerproductie in de Lage Landen
Yuri van Nieuwkerk & Lowie van Oers
In dit profielwerkstuk wordt een beeld geschetst van de bereiding
van ijzer in de Overijsselse Vechtstreek en op de Veluwe tussen de
eerste en de elfde eeuw van onze jaartelling. De productie nam een
grote omvang aan dankzij het Europese handelsnetwerk rond Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. Er zijn verschillende verklaringen voor het verval van de bedrijfstak maar geen van de verklaringen op zich is afdoende zodat als boosdoener ‘een complex van
factoren’ moet worden opgevoerd. Verder wordt in dit profielwerkstuk een poging beschreven om –op schaal– de bereiding van toen
nu na te bootsen. Met röntgendiffractie, uitgevoerd bij Corus, kon
worden vastgesteld dat er een heel klein beetje ijzer was ontstaan.
Maar in vergelijking met toen was dat een schijntje. De waren in dit
opzicht minder donker dan we geneigd zijn te denken.
Dit profielwerkstuk is bekroond met de Gezelprijs van de VNCI, de
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

Uit het juryrapport van de VNCI-Gezelprijs:
‘... de koppeling met technologische aspecten van de (verre) geschiedenis
van ons land was zeer verrassend ...’
‘... goed beargumenteerd en in vele gevallen voorzien van een goede reflectie (met hier en daar de nodige humor) ...’
‘... zeer origineel ...’

© 2005 montessori lyceum herman jordan

