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De paus van de polymeren zoekt
zijn toevlucht in China

Plastic is de duivel. Piet Lemstra, mede-uitvinder

van het supersterke vezel Dyneema van DSM,

moet het zijn hele leven al aanhoren.
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Zijn vader, bakker in Groningen, bestempelde

het industriële Chemelot in Geleen ooit als 'de

hel'. Nu zijn het politici en klimaatactivisten die

vinden dat plastic zo snel mogelijk de wereld uit

moet. 'Ik durf op feestjes en partijen nauwelijks

meer te vertellen dat ik al mijn hele leven met

plastics werk. Maar het is mijn passie', zegt de

gepensioneerde chemicus in zijn villa in

Veldhoven.

‘Over het meest voorkomende plastic
weten we nog lang niet alles’

Lemstra houdt van regie. Bij binnenkomst staat

de kan koffie al klaar. Koekjes en chocola liggen

op een schoteltje gedwee in het gelid. Op tafel

zijn laptop met tientallen slides over feiten over

polymeren. Want de emeritus-hoogleraar chemie

zal zelf het woord 'plastic' niet snel in de mond

nemen. Tijd voor een klein college.

Heb je liever gif in je mond dan plastic?

Er zijn vele soorten kunststof. Zoals pvc, bekend

van de buizen. Lemstra is gespecialiseerd in

polyetheen (PE), het meest voorkomende plastic.

'Het is het meest simpele polymeermolecuul.

Maar we weten er lang nog niet alles over. En ik

werk er al meer dan vijftig jaar aan.'

Lemstra is ervan overtuigd dat kunststoffen juist

een positieve bijdrage aan de wereld leveren.

'Zeg het maar: wil je bij de tandarts nog giftig

kwikamalgaan of een witte, plastic vulling? Een

schurende, stalen kunstheup of één van zacht en

buigzaam plastic?'

Het hoogtepunt in de carrière is voor Lemstra de

ontwikkeling van de Dyneema-vezel, het

paradepaardje van DSM dat sterker is als staal.

De vezel loopt als een rode draad door zijn leven.

Maar heeft ook z'n rafelige randjes.

‘De sterke vezel leek te kunnen
uitgroeien tot een product waar de
samenleving wat aan heeft’

Werken in de hel

Het begint met zijn keuze voor de studie

scheikunde in Groningen. Daar belandt Lemstra

in het polymerenonderzoek. Hij promoveert bij

professor Albert Pennings, tot eind jaren zestig

onderzoeker bij DSM. Die weet in Groningen

min of meer bij toeval uit een polyetheen

oplossing een supersterk draadje te trekken dat

later de Dyneema-vezel gaat heten. ‘Die vezel was

een laboratorium curiositeit, die niet leek te

kunnen uitgroeien tot een product waar de

samenleving echt wat aan heeft.’

Lemstra belandt zelf in 1976 bij DSM. Eén keer

komt zijn vader vanuit Groningen op bezoek. De

bakker uit Groningen, met niet meer dan vier

jaar lagere school op zak, schrikt van de stoom

uitbrakende fabrieken in Geleen. Je werkt in de

hel, zegt hij tegen zijn zoon. 'Dat vond ik niet

leuk om te horen. Mijn vader geloofde dat de

aarde plat was. Maar voor mij als academicus

was het een periode van grote vrijheid.'

50.000
Lemstra kreeg van DSM een bonus van 50.000 gulden.
Rijk werd hij er niet van: 'Ik moest er 72%
inkomstenbelasting over betalen.'

Ruzie om het patent

Met zijn Groningse studiegenoot Paul Smith lukt

het de vondst van Pennings ‘verder te

doorgronden en opschaalbaar te maken’. Door

een methode in te zetten die Lemstra naar eigen

zeggen had opgedaan tijdens zijn tweejarig

postdoc (1975-1976) in Bristol. Hoogleraar

Pennings is niet blij. Hij beschuldigt hen van

diefstal.

Uiteindelijk wordt de zaak in 1981 geschikt en

komen er twee patenten, één op naam van

Lemstra en Smith, en één met ook de naam van

Pennings erbij. DSM neemt afscheid van

Pennings, die als adviseur nog werkzaamheden

voor het bedrijf deed. Smith en Lemstra krijgen

ieder van DSM een bonus van 50.000 gulden,

'zeer ongebruikelijk bij een staatsbedrijf '. Rijk is

Lemstra er niet van geworden. 'Ik moest er 72%

inkomstenbelasting over betalen.'

D
e Dyneema-vezel is één van de parels van
DSM. Volgens het fijnchemieconcern is het
de poly-ethyleenvezel de sterkste ter

wereld, vijftien keer zo sterk als staal en sterker dan
de aramidevezel Twaron (voorheen van AkzoNobel,
nu van het Japanse Teijin) en Kevlar (van het
Amerikaanse DuPont). Daarnaast is de vezel
superlicht. Een Dyneema-kabel is 80% lichter dan
een staalkabel. De Dyneema-kabel blijft drijven op
water, in tegenstelling tot aramideproducten.

.

De Dyneema-toepassingen variëren van
scheepstouwen, netten, touwen voor hefinstallaties,
beschermingsmateriaal om kogels te weren:
helmen, kogelvrije vesten en beplating van voer- en
vliegtuigen en helicopters. Dyneema wordt gebruikt
in sportkleding (zoals de kleding voor de
wielerploeg van SunWeb), in schoeisel en
containers, en in fietsen. Het concern vindt telkens
nieuwe toepassingen uit.

In 2017 zette DSM met zijn vezel voor €332 mln om,
een kleine 4% van de totale concernomzet, maar het
is wel een cashcow. Winstcijfers van het Dyneema-
onderdeel maakt DSM niet bekend, maar het
presenteert zijn Dyneema-tak als een businessunit
met tamelijk hoge waardetoevoeging en marktgroei.
DSM Dyneema heeft een fabriek in Heerlen en in
Greenville (VS) en een verkoopvestiging in China.

Dyneema-succes

Intussen werd Dyneema geleidelijk aan bij DSM

een succes. ‘Er werden nieuwe toepassingen

gevonden, te beginnen met vislijnen, touwen en

daarna de belangrijke en winstgevende markt

van de ballistiek met kogelvrije vesten, helmen,

bepantsering.' Medio jaren tachtig ruilt Lemstra

DSM in voor een hoogleraarschap aan de TU

Eindhoven omdat hij zich niet thuisvoelt in de

‘vakantiecultuur’ bij DSM met 52 vakantiedagen

per jaar.

Maar de beschuldiging dat hij de Dyneema-

vinding zou hebben gestolen, blijft hem

achtervolgen. Geregeld komt het verhaal terug,

onder meer bij de nieuwe generatie

onderzoekers bij DSM-Dyneema in Geleen. Ook

zijn enige zoon, die nota bene bij de Dyneema-

divisie van DSM werkt, krijgt dat verhaal te

horen.

Er zit maar één ding op: Het het Dyneema-trucje

nog eens doen. Maar dan veel beter.

Chineema-plus

Lemstra is met de jaren steeds vaker te vinden in

China, zeker na zijn pensionering bij de TU

Eindhoven in 2011. ‘In China zijn inmiddels wel

tien fabrieken die houtje-touwtje een soort

Dyneema maken, van slechte kwaliteit.

“Chineema's”', aldus Lemstra.

Zelf heeft hij inmiddels een patent gevestigd op

een nieuw proces om een sterke vezel te maken.

'Veel goedkoper en veel efficiënter. Het is een

Chineema plus'.
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1985 - 2011 Professor Universiteit Eindhoven

1997- 2004 Directeur DPI (Dutch Polymer Institute)

Hij begint zijn tweede poly-etheencarrière.

Lemstra sluit een deal met een Chinese

fabrikant Xingyu Gloves, die een fabriek bouwt

aan de kust in China in Gaomi, vijfhonderd

kilometer boven Shanghai. 'Die vroeg: wat moet

je hebben? Ik heb nu een lab, mensen, een huis -

een appartement van 370 m², een auto met

chauffeur.' Tegelijk is hij gasthoogleraar in Wuxi,

ten westen van Shanghai.

Hij voelt zich er gezien: 'Hoe ouder je wordt, des

te meer word je gewaardeerd.'

Charme van China

Lemstra is gecharmeerd geraakt van China 'Ze

werken er hard, zeven dagen per week,

nauwelijks vakanties. Ik gun hun het succes.'

'Persoonlijk geloof ik niet meer zo in Europa’,

bekent hij. 'De Chinezen kijken op Europa neer.

Het is volgens hen alleen een soort vakantieland.

Die spirit van China. Ze willen wat, ze geloven in

iets. Ja, China is topdown, maar ik merk geen

frustratie, geen angst, ook niet als ik bij mensen

thuis praat en een borrel met hen drink.'

‘Europa is voor Chinezen een soort
vakantieland’

Is Lemstra niet in concurrentie met DSM door de

Chinezen in het zadel te helpen? 'Ik zie dat niet

zo. Ik heb mijn procédé meerdere keren

aangeboden aan DSM, maar ze wilden er nog

niets mee. En de Chinese defensie-industrie gaat

echt niet kopen bij DSM. DSM heeft al een markt

in de Verenigde Staten en Europa. Maar - eerlijk

is eerlijk- bij het kerstdiner zal het met mijn

zoon vast onderwerp van gesprek zijn.'
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