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Bij het voltooien van den arbeid, die in het hiervolgende proefschrift besloten ligt, is het mij een aangename plicht een woord van
dank te richten tot alien, die, als hoogleeraar of docent aan de toenmalige Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, mij tot
dien arbeid hebben bekwaamd*
Eveneens gedenk ik met erkerftelijkheid hen, die mij in Nederlandsch Indie voorlichtten in de praktijk en tot mijn verdere wetenschappelijke ontwikkeling bijdroegen en blijf ik dankbaar voor de gelegenheid, mij geschonken, gedurende een verlengd verlof mijn studie
voort te zetten*
In het bijzonder dank ik U, Hooggeleerde VAN BAREN, voor de
groote bereidwilligheid, waarmede gij, Hooggeachte Promotor, mij
hebt voorgelicht met Uwe rijpe ervaring op het behandelde gebied en
niet minder voor de persoonlijke vriendschap, die ik daarbij van U
mocht ondervinden.
Prof, N. SCHOORL te Utrecht was zoo welwillend eenige microchemische analyses te verrichten, terwijl Prof* A* TE WECHEL te
Wageningen en de Heer J, HOFKER, doctorandus in de biologie te
VGravenhage inlichtingen verstrekten over de aangetroffen organismen, waarvoor ik ook te dezer plaatse hartelijk dank zeg*
Voorts is het mij een genoegen de hulp te memoreeren, die het
personeel van het Agrogeologisch Laboratorium mij gedurende het
onder^oek steeds in ruime mate heeft verleend*
Tenslotte ben ik den Heer A. WULFF Li,, landbouw-consulent te
Semarang en den Heer C. J* VRIJ te Selatdjaran, Palembang, zeer
verplicht voor de toezending van met zorg genomen grondmonsters
en D n P, J* S* CRAMER, Directeur van het Algemeen Proefstation
voor den Landbouw te Buitenzorg, voor de welwillende verstrekking van eenige rapporten en gegevens.

INHOUD
HOOFDSTUK I

Biz.
jLiiidvXins • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • + + + » +

HOOFDSTUK II

Methoden van onder^oek • • • • • • • •
A* Mechanische analyse • • • • • • •
B* Bepaling der Watercapaciteit
C*
„
„ Hygroscopiciteit
D, Het mineralogisch onder^oek,
a. Voorkomen
6. Splijtbaarheid *•
c* jsrcuK* * ••• ++*++*
d* Glans • • • • • • • • •

•
A

• * • • • • • • • • • • • • • •
A

A

A

A

A

Doorsichtigheid
Pleochroisme • • •
Soortelijk gewicht
Brekingsindex • •
Dubbelbreking *
Uitdoovingshoek
Assenbeeld • • • • •

A

A

A

A

A

A

A

A.

A

A

•

• • • • • • • • • • • • • * » •

•

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

+

* • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • •

• * * * * « * »

+ « +

« * * » * *

• • • • • • • • + • • • • •
• • + • • •

/•
g.
h.
u
k.
L
m.

A

•

+

• •

+ • • • • • • + • •

+

• • • * • • • • • • • • • • • •

« * • • * *

+

« * * * * * * « * *

* * * * » • * « * * * • « •

+

* •

•

• • • • • • • • • • • • • • • •

•

• • • * • • • • • • • • • • • •

•

• • • * • • • • • • • • • • • •

•

• • • * • • • • • • • • • • • •

8
9
15
16
18
23
23
23
23
23
24
24
26
26
39
50
52

HOOFDSTUK III

Beschrijving van de aangetroffen mineralen «• *

• • • • « • •

62

HOOFDSTUK IV

De samenstelling der onderzochte grondsoorten • • • • . • • • • • •
Kwantitatieve scheiding met den magneet • • • . • . • • • • • • • •
Kwantitatieve scheiding naar het soortelijk gewicht*. •••••
Kwantitatieve mineralogische analyse langs optischen weg*

115
120
126
129

HOOFDSTUK V
Biz.
Beschrijving van de physische en mineralogische samenstelling
der ondersochte grondsoorten • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 134
BIJLAGEN

I* Beknopte beschrijving van de eigenschappen der gesteentevormende mineralen, in zooverre de^e in de onderzochte grondsoorten werden aangetroffen en voor hoover
%i] voor de determinate van de bodemvormende mineralen
van Deiaxig Dicivcrx + *4» + + *** +* + + + «. + * + ** + *• + + **» + + »* + + + ±
I I , Lijst der geraadpleegde literatuur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 211

HOOFDSTUK I
INLEIDING

Gedurende een zevenjarig verblijf in Nederlandsch Indie bracht
mijn werkkring als landbouwconsulent mij herhaaldelijk in aanraking
met bodemvraagstukken* Voor hulp bij de oplossing van die vraagstukken, waarbij in vrijwel alle gevallen laboratoriumonderzoek noodig was, kon ik mij wenden tot de laboratoria van het Departement
van Landbouw te Buitenzorg* Hun publicaties, benevens die van de
particuliere proefstations vormden de speciaal Nederlandsch-Indische
agro-geologische literatuur, voor welker bestudeering de bekende
werken over algemeene geologie van Nederlandsch-Indie den grondslag vormden*
Het spreekt vanzelf, dat dit studiemateriaal in menig opzicht nog
leemten vertoont, waar het enorme grondgebied van NederlandschIndie bestudeerd moet worden door enkele proefstations en aan die
proefstations slechts enkele personen de verschillende onderdeelen
van het bodemonderzoek in studie kunnen nemen*
Toen het mij dan ook, door bijzondere omstandigheden, mogelijk
bleek gedurende mijn verlof in Nederland te Wageningen aan de
Landbouwhoogeschool mijne studien voort te zetten, vestigde
ik daarbij mijn keus in de eerste plaats op het bodemonderzoek*
Als studieobject koos ik enkele bodemsoorten uit het laagland van
Java en Sumatra, gronden van een zwaar type, waarvan groote uitgestrektheden in gebruik zijn bij de Inlandsche rijstcultuur, zoowel
als bij de suikercultuur en andere belangrijke Europeesche en Inlandsche cultures*
Het studiemateriaal bestond uit:
a* Materiaal uit de Indische collecties van het Geologisch Museum
der Landbouwhoogeschool, verzameld door Prof. J* VAN BAREN
gedurende zijn geologische en agrogeologische studiereis in
Ned* Indie in 1916*
b* Materiaal, verzameld en ingezonden door Dr* E* C* JUL* MOHR,
toenmaals Directeur van het Laboratorium voor Agrogeologie en
Grondonderzoek te Buitenzorg*
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c* Materiaal op verzoek en volgens aanwijsingen van PROF, VAN
BAREN verzameld en ingezonden door den Landbouwconsulent
van Semarang, den Heer A. WULFF Li. in 1921 en .1922*
d* Materiaal op mijn verzoek ver^ameld en ingezonden door den
Administrateur van het Gouvernements Proefrijstbedrijf Selatdjaran, Palembang, den Heer C* J* VRIJ, in 1923,
Al dit materiaal voldoet aan de vereischten, waaraan grondmonsters moeten voldoen, zullen zij voor wetenschappelijk onderzoek
bruikbaar zijn, te weten: verzameld met in achtneming van de
eischen door VAN BAREN (49) *) aangegeven inzijn beschouwing:
„De agrogeologie als wetenschap"*
Het onder^oek van een enkel grondmonster zegt ons niets, indien
niet vermeld wordt, welk deel die grond van den bouwkruin uitmaakt, hoe die bouwkruin zich in vertikalen zin aan het oog voordoet, in welk verband %t staat tot den ondergrond, eventueel het
grondwater, m+a*w* bonder volledige profielbeschrijving*
Tusschen de verschillende lagen in het bodemprofiel bestaat eeri
onverbreekbare samenhang, en verliest men dit bij een beschrijving
van den bovengrond uit het oog, dan is daarmede die beschrijving
reeds als onvolledig veroordeeld*
Bij de uitwerking van het schema van onderzoek, bleekonmiddellijk
de noodzakelijkheid van beperking tot een onderdeeL Aan den eenen
kant werd die beperking opgelegd door den beschikbaren tijd en
aan den anderen kant door het feit, dat een volledig bodemonderzoek
ons op ^ooveel verschillende terreinen van wetenschap brengt, dat
dieper doordringen daarin aan een enkeling niet gegeven is*
Het zwaartepunt van de studie werd gelegd op de petrographische
samenstetting van voor den landbouw belangrijke gronden, op de
methoden, die bij dat onderzoek van dienst kunnen zijn en op eenige
resultaten, die het petrographisch onderzoek van een grond kan
opleveren met betrekking tot het vraagstuk van de afkomst, de
vorming en de verweering van den grond, waarmede tenslotte de
vruchtbaarheid wederom ten nauwste samenhangt*
Aan den eenen kant brachten de omstandigheden dus mede, dat
het onderzoek een laboratorium-onderzoek, als het petrografische,
moest worden, aan den anderen kant leek mij die keuse de eenige
juiste om de volgende redenen:
Het mineralogisch deel van het grondondersoek wordt in den laatsten tijd niet meer behandeld overeenkomstig het belang, dat de
petrografie voor een helder insicht in bodemvraagstukken heeft*
*) De cijfers achter de namen der auteurs verwijzen naar de literatuuropgave,
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Zonder te kort te willen doen aan agrogeologen, die in deze wel
het juiste evenwicht bewaren, wordt dit aardig geillustreerd door de
vergelijking van een boekje van S* J* VAN ROYEN (3), geschreven
in 1852 en uitgegeven in Groningen, met den nieuwen druk van
WAHNSCHAFFE-SCHUCHT (82), welke in 1924 te Berlijn uitkwam*
VAN ROYEN wijdt achtereenvolgens zijn aandacht aan hetscheikundig onderzoek, aan het mineralogisch onderzoek, waarbij hij
wijst op het belang daarvan voor de „toekomst" van den grond, en
aan het planten-physiographisch onderzoek en trekt uit deze drie
factoren zijn conclusies* Een wijze van behandeling, die gezien in
het licht van zijn tijd, alle waardeeringverdient* Bij WAHNSCHAFFESCHUCHT is de hoofdschotel scheikunde, benevens groottebepaling
van een aantal physische factoren; de petrographische eigenschappen
worden in de inleiding alleen interessant genoemd „vom rein geologischen Standpunkte aus"* Aan het mineralogisch onderzoek worden dan ook slechts vier bladzijden gewijd, waarvan drie en een half
aan de scheiding van de mineralen naar het soortelijk gewicht* Zijn
verwijzing naar STEINRIEDE'S handleiding voor het mineralogisch
bodemonderzoek (58) bewijst, voor wie deze laatste kennen, voldoende,
hoe ver de bewerker van WAHNSCHAFFE'S „Anleitung" van deze zijde
van het vraagstuk afstaat*
Deze vergelijking van een grondonderzoek uit 1852 met een „Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchung" uit 1924 zegt
m i genoeg*
Hoe kan men die eenzijdigheid bij het bodemonderzoek verklaren ?
Niet alleen in de bodemkunde, maar over het algemeen bij de
beoefening der natuurwetenschappen kan men de opmerking maken,
dat de aandacht der onderzoekers zich vaak in het bijzonder concentreert op het onderdeel, hetwelk „in de mode" is* Hetwoord „mode"
is m* u hier op zijn plaats, omdat het geldt een verschijnsel, dat gewoonlijk slechts kort duurt en, naar verhouding van zijn belangrijkheid, soms veel te veel op den voorgrond treedt* Zoodra door een
geniale vondst de aandacht van de wetenschap op een aannemelijke
verklaring van een verschijnsel of op een nieuwe methode van onderzoek is gericht, wordt getracht die verklaring op allerlei andere verschijnselen toe te passen of wordt die nieuwe methode in alle
mogelijke richtingen geprobeerd* Andere factoren, voor een juist
inzicht in de zaak even onmisbaar, raken daarbij tijdelijk op den
achtergrond en het gevolg is een andere, maar daarom niet betere
opvatting van het wetenschappelijke probleem, totdat een rustige
beschouwing van de nieuwe verklaring deze op haar juiste waarde
kan doen schatten, en haar een daarmede evenredige plaats in
het systeem van onderzoek kan aanwijzen*

STELLINGEN
i.
Een physisch, chemisch en mineralogisch onderzoek van de
„Head" of „Rubbledrift" kan waardevolle resultaten opleveren met
betrekking tot de vraag naar het aantal ijstijden in N.W.-Europa.
2.
Voor de juiste betiteling van een zooveel genoemd en daarbij zoo
onvoldoend omschreven verweeringsproduct als „lateriet*' is o.a*
een nader geologisch-stratigrafisch ondersoek onontbeerlijk.
3.

De tot heden gevolgde, opportunistische werkwijse bij het uitgeven van gronden in erfpacht voor den grooten landbouw in Nederlandsch Indie is minder gewenscht en behoort vervangen te worden
door systematisch vastleggen van bevolkings- en erfpachtsreServes,
sooals dat thans met de boschreserves het geval is.
4.

Indien grondruimte en -indeeling sulks mogelijk maken, verdient
in het grootlandbouwbedrijf het kabelsysteem de voorkeur boven
een tractorsysteem.
5.

M. RINGELMANN toont in Culture M6canique l) aan, dat snelloopende motoren per P.K* minder wrijving hebben te verduren
en dus minder aanslijtageonderhevigsijn dan langzamer loopende,
waarom de eerste de voorkeur louden verdienen boven de laatste.
Daarmede in tegenspraak is de ondervinding in het landbouwbedrijf, dat het aantal toeren.per minuut voor motoren van de
hedendaagsche motortrekkers e.d* liefst niet boven 1000 moet
stijgen, aangezien anders de onderhoudskosten sterk toenemen.
*) Tome VII, Paris 1921.
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Toepassing van de traditioneele, op Java gevolgde wijze van rijstbouw, is voor de Buitengewesten, speciaal Sumatra, ook om landbouwtechnische redenen in het algemeen niet aan te bevelen*
7,
De, in het bekende handboek van TERVOOREN a ), aangegeven
methode voor de jodometrische bepaling van reduceerende strikers
geeft, ook voor zuivere oplossingen, geen betrouwbare uitkomsten*
Mede in het belang van den landbouw is spoedige opheffing van
het luisterverbod voor radio-telegrafie en -telefonie in Nederlandsch
Indie ten zeerste gewenscht*
De Nederlandsch-Landbouwkundigen, welkehetexamenMiddelbare Landbouw met goed gevolg aflegden, ontleenen daaraan het
recht, den titel te voeren van Landbouw- Ingenieur* Den IndischLandbouwkundigen, welke het examen voor Indisch Landbouwleeraar met goed gevolg aflegden, wordt niet toegestaan dien titel
te voeren* In dit laatste schuilt een onbillijkheid*
*) H* A, P. JVL TERVOOREN, Handboek ten dienste van de Suikerrietcultuur en de Rietsuiker-fabricage op Java, herzien door H* C* PRINSEN
GEERLIGS, (Eerste Deel, Vierde druk, de Bussy, Amsterdam, 1919).

Die Frage der Waldbodenbonitat ware damit auf eine einfacHe
Formel zuriickgefuhrt/'
En wanneer wij dan, na dit gelesen te hebBen, oris afvragen of
BURGER het physische deel van het bodemonderzoek als het alleenzaligmakende beschouwt, dan leert hij ons later als zijn opvatting
deze kennen:
„Obwohl ich iiberzeugt bin, dass bei Waldbodenuntersuchungen
der Feststellung der physikalischen Eigenschaften die grosste Bedeutung zukommt, halte ich es trot^dem fur notig, dass eine restlos
befriedigende Bodenuntersuchung folgende Erhebungen umfassen
sollte:
L Eine physikalische Untersuchung nach vorliegender Arbeit, verbunden mit Schlammanalysen*
2» Eine chemische Untersuchung, und zwar sowohl Analyse des
Saureauszuges, als auch Totalanalyse*
3« Genaues Studium der Vegetation, beziiglichihres Gedeihenseinerseits, besonders aber beztiglich der Wurzelverbreitung und Wurzeltatigkeit*
4, Genaue Erforschung der Bodenfauna nach Art, Zahl und Lebensweise,
5* Exakte Untersuchung der Mikroflora des Bodens nach aufbauenden und abbauenden Mikro-organismen,"
Eigenaardig doet het ons nu aan het geologische terrein- en het
mineralogische laboratoriumonderzoek hierbij in het geheel metals
2esde en zevende punt in aanmerking genomen te zien, hoewel de
schrijver gelijke geologische omstandigheden als voorwaarde stelt,
waaruit ik meen de gevolgtrekking te mogen maken, dat voor een
onderzoek, als door BURGER verricht, ook het geologische (petrografische) deel onmisbaar heeten mag* En stelt men dese voorwaarde als
punt van uitgang boven de 5 door BURGER genoemde, dan kan ik mij
met zijn ontleding van het bodemonderzoek, ook voor andere dan
boschgronden, wel vereenigem
Het is, men sou zeggen van self sprekend, ook voorgekomen, dat
men, onder den indruk van de nieuwe gezichtspunten, die een petrografisch bodemonderzoek opleverde, meende te kunnen volstaan
met een uitsluitend petrografisch onderzoek*
DELAGE en LAGATU (15) waren niet tevreden met mechanische
analyses, gecombineerd met een chemische, die uitsluitsel gaf omtrent de hoeveelheden van enkele, zoogenaamd voor de plant noodzakelijke, elementen* Zij verwachtten meer van een mineralogische
analyse, die de volledige opsomming zoxx geven van alle mineralen,
welke in den bodem voorkomen, niet alleen voor de beantwoording
van allerlei geologische vraagstukken, maar ook speciaal voor de

kwestie van de vruchtbaarheid van den bouwgrond voor de landbouwgewassen. Hun methode bestond daarin, dat zc van den bodem, met behulp van een bindmiddel, slijppreparaatjes maakten en
die analyseerden als een gesteentepreparaat* Het spreekt van self,
dat men in een dusdanig preparaat slechts een deel van den bodem
onder het oog krijgt, aangesien het grootste gedeelte van vele grondsoorten bestaat uit partikeltjes, die zoo klein sijn, dat £e aan directe
determinatie op het oog ontsnappen*
Om deze moeilijkheid te ondervangen, wierpen DELAGE en LAGATU
een hypothese op, volgens welke de mineralen in den bodem bij de
verweering niet van scheikundige samenstelling zouden veranderen,
maar slechts in oplossing, voornamelijk waterige oplossing souden
gaan en waarbij zi) dus aan het water de elementen louden afgeven,
in dezelfde verhouding als waarin deze het mineraal samenstellen*
Op deze veronderstelling voortbouwend, somden zi) de voordeelen
op, die een mineralogische analyse voor had boven een chemische;
zi) gaf vlug de meerderheid van de elementen, die een bouwgrond
samenstellen in hun natuurlijke verhoudingen, d,w*s* in de mineralen, waarvan zi) de bestanddeelen uitmaakten en waarvan het
karakter en de chemische samenstelling bekend waren*
De schrijvers besloten met de stelling, dat voortaan elke wetenschappelijke studie van den bodem gebruik sou moeten maken,
zoowel van de chemische als van de mineralogische analyse, die elkaar louden aanvullen en verklaren* Hoewel zi) dus in de laatste
alinea's reeds iets terugnamen van de aanvankelijk overdreven belangrijk voorgestelde mineralogische analyse, vooral wat betreft de
gevolgtrekkingen, die men er uit landbouwkundig oogpunt direct
uit zou kunnen maken, is het niet te verwonderen, dat hun opvatting
tegenspraak uitlokte*
DUMONT (18,19) begint reeds met er op te wijzen, dat de analyses
van DELAGE en LAGATU, en nog vroeger die van GASPAMN, slechts
kwalitatieve waren, en zvtt de noodzakelijkheid in van kwantitatieve gegevens*
Hij geeft daartoe een methode aan, uitsluitend berustend op scheiding van de mineralen naar het soortelijk gewicht, terwijl hij tevens
wijst op huidjes van verschillende samenstelling, die de mineralen
omgeven en die hij voor de determinatie verwijdert met oxaalsuur.
CAYEUX (17) komt voornamelijk op tegen de eigenaardige opvatting
van DELAGE en LAGATU aangaande de verweering en het oplossen der
mineralen* Hij constateert juist het tegendeel, n*K dat alle mineralen
in min of meer verweerden toestand voorkomen, en neemt als voorbeeld het glaukoniet, dat hij bij zijn petrografische ondersoekingen
in alle stadien van chemische verweering aantrof,vanfrisschegroene

korrels met hoog Kaliumgehalte, tot het eindverweeringsprodukt
quiver limoniet zonder een spoor van Kalium*
Hij verdeelt de mineralen in drie groote groepen, de zeer moeilijk
verweerbare, dus vrijwel onveranderlijke, de oplosbare, die als zoodanig in oplossing gaan en de mineralen, die chemisch verweeren,
uiteenvallen in verschillende verbindingen en die wel het meest bijdragen tot de vorming van de oplossingen, welke de voedende
bestanddeelen voor de planten leveren* De hypothese van DELAGE
en LAGATU is daarmede voldoende weerlegd* Ik heb zt slechts
aangehaald als een voorbeeld, hoe men bij toepassing van een nieuwe
werkwijze gemakkelijk verleid wordt het belang daarvan te veel te
overschatten, waardoor men eventueele bestrijdersnietteweerleggen
argumenten aanbiedt, en waardoor tenslotte de onmiskenbaar goede
kern van de zaak gevaar loopt mede in het gedrang te geraken*
Vragen wij ons af, waarom dit nu met het mineralogisch-geologisch onderzoek van den bodem in onsen tijd zoozeer het geval is,
dat zelfs een MITSCHERUCH in zijn Bodenkunde (52) durft te schrij ven:
„es ist fur unsere Kulturpflanzen ganz gleichgiiltig, wie der Boden,
auf dem sie wachsen, einst geologisch entstand", dan luidt het antwoord: de geologen en mineralogen hebben er geen oog voor,
de landbouwkundigen zijn niet geschoold genoeg, om de
vaak zoo moeilijke en tijdroovende onderzoekingen te verrichten,
bovendien staan zij lijnrecht tegenover het waandenkbeeld eener
oudere generatie, dat het geologisch-mineralogisch onderzoek alleen
reeds in staat sou zijn om den bodem te leeren kennen,eenopvatting,
die niet die is, welke men aan het agro-geologisch laboratorium te
Wageningen huldigt, en welke ook niet de mijne is,
Het doel, beoogd met het schrij ven van ditproefschriftis dan ook een
steentje bij te dragen tot een herleefde belangstelling voor het mineralogisch deel van het bodemonderzoek en wel door de mineralogische analyse van eenige bodemsoorten van Java en Sumatra, wijl
deze mij uit den aard van mijn werkkring bekend waren en een overvloed van materiaal in deze hier ter mijner beschikking stond*

HOOFDSTUK II
METHODEN VAN ONDERZOEK

Bij het petrografisch onderzoek van een grond, waarbij het einddoelmoetsijnde mineralogische samenstelling zoo volledig mogelijk
te weten te komen, om daardoor een in^icht te krijgen in de afkomst
van den grond* %i]n wijse van ontstaan en zijn verweering, is het niet
mogelijk, sooals bij het chemisch onderzoek, het geheele object onder
handen te nemen, omdat de kleinste deeltjes geheel aan de onmiddellijke waarneming ontsnappen en eerst bij een bepaalde, vrij hooge
grens, determinatie van de samenstellende deeltjes mogelijk wordt*
De quiver petrografische uitkomsten hebben dus alleen een betrekkelijke waarde, die grooter wordt naarmate men over langer ervaring
en meer vergelijkings-materiaal beschikt en die aangevuld moeten
worden met hetgeen langs anderen dan optischen weg bekend kan
worden van de niet te determineeren rest*
Dit mag men niet beschouwen als een nadeel, dat speciaal aan het
petrografisch onderzoek zou kleven, het eenzijdig chemisch ondersoek, dat van het geheele object alleen de chemische eigenschappen
tracht te omschrijven, of een eens;ijdig physisch. bacteriologisch ens;*
onderzoek krijgen slechts waarde in onderling verband elkaar aanvullend*
Bij het petrografisch onder^oek moeten dus in de eerste plaats
de deeltjes worden afgescheiden, die rechtstreeks bij de determinatie
kunnen dienen en daarnaast moet worden onderzocht, welk bestanddeel de^e van het geheel uitmaken en in hoeverre zi) dus toelaten gevolgtrekkingen te maken* die gelden voor den geheelen onder^ochten
grond*
Achtereenvolgens komen daarvoor in aanmerking:
a* Mechanische analyse (bepaling der korrelgrootte);
b* Bepaling der watercapaciteit;
c* Bepaling der hygroscopiciteit;
d, Mineralogisch onderzoek*
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A. Mechanische analyse
Voorbewerking* In het algemeen moet aan de slib-analyse van
gronden een voorbewerking voorafgaan, daar de samenstellende deeltjes niet ponder meer loslaten* Vooral was dit het geval bij enkele
der hier onderzochte grondsoorten, welke in gedroogden toestand
zoo hard waren, dat het groote moeite kostte er met een hamer stukken vanaf te slaan*
WAHNSCHAFFE (82) citeert vele methoden van slib-analyse, waarbij
dan ook aangegeven wordt op welke wijze de voorbewerking moet
plaats hebben* Ze berusten alien op het principe van weeken in water,
al of niet onder toevoeging van chemische agentien, opkoken, schudden, omroeren en tenslotte fijnwrijven op verschillende manieren*
Waar om verschillende redenen reeds groote voorzichtigheid in
acht genomen moet worden bij het maken van gevolgtrekkingen uit
een laboratorium-onderzoek van een 200 bij uitstek „levende" materie als de akkerbodem, verdient vooral het dikwijls voorgeschreven
opkoken van grondmonsters voor de slib-analyse bijzondere aandacht*
Men kan zich voorstellen, dat grovere gronddeeltjes door het koken
uiteenvallen zoowel als dat colloide deeltjes bij het opkoken uitvlokken
en dus in een te grove fractie ingedeeld worden* EHRENBERG (64)
waarschuwt nadrukkelijk tegen opkoken, bonder dat men er zich
rekenschap van geeft welken invloed dit op de uitkomsten der slibanalyse kan hebben* Zuiver lyophobe solen, sooals colloi'dale kleideeltjes in water, vlokken bij verhitting uit, ook bonder dat gedacht
kan worden aan chemische invloeden (zooals bij eiwitten e*d,)*
FREUNDLICH (65) vestigt er de aandacht op, dat ondanks arbeid
van vele jaren het vraagstuk van de bestendigheid van colloi'dale oplossingen nog verre van opgelost is, en dan heeft de aandacht zich
nog het meest geconcentreerd op de uitvlokking door electrolyten*
Bij eenvoudig verwarmen, ook bonder toevoeging van een al of
niet electrolytisch gedissocieerden coagulator gedragen de solen
zich zeer verschillende Velen, sooals sulfiden, ijzerhydroxyde, metalen in alkalische oplossing verdragen langdurig koken ponder uit
te vlokken, anderen, voornamelijk colloi'dale metaaloplossingen
coaguleeren spoedig bij verhitting* FREUNDLICH (65) brengt dit tot
chemische werkingen terug, die het evenwicht tusschen de micellen
en de el^ctrolyten der intermicellaire vloeistof verschuiven* Ook oppert hij de mogelijkheid, dat bij verhitting zwakke oplossingen van de
wanden van het vat worden gevormd, die als coagulens kunnen
dienen, (Dit zou dan echter evenseer voor de sulfiden en hydroxyden
moeten gelden*) FREUNDLICH (65) citeert ook de onderzoekingen van
KRUYT en VAN DER SPEK, die bevonden, dat door het koken van

een As2 S3-sol de deeltjes, ook na afkoeling van de oplossing, grower
werden en dat het aantal deeltjes en het relatieve oppervlak kleiner
waren ge worden*
In den bodem self sal de temperatuur, welke eventueel sneller
uitvlokken veroorsaakt, wel nooit bereikt worden, ofschoon in de
bovenlaag van gronden in de tropen dese temperatuur wel sal
worden benaderd* Verhitting van klei- en grondsuspensies tot
40°—60° kan de uitvlokking reeds verhaasten*
Des te meer moet worden nagegaan welken invloed verwarmen
en zelfs langdurig koken van de te ondersoeken grondmonsters op
de resultaten van de slib-analyse kan uitoefenen* Een van de eersten
die daarop gewesen heeft is BARUS, geciteerd door EHRENBERG (64);
bij een vergelijking van een slib-analyse van een niet gekookt monster
van sware kleigrond met een dat tot kookpunt verhit werd traden verschillen van 100 tot 5 0 0 % in ^ e fijnste fractie op.
Het koken kan in andere gevallen juist peptisatie bevorderen, de
warmte oefent nL meer nog dan op de coagulatie selve, invloed uit
op de werksaamheid van eventueel aanwesige coagulatoren* En dese
sullen in de praktijk wel meestal aanwesig sijn, ook al sijn se niet
opsettelijk toegevoegd* Gelijktijdig met den coaguleerenden, kan dan
ook een peptiseerende invloed werksaam sijn, en dese stijgt met de
temperatuur, waardoor onder bepaalde omstandigheden een hoogere concentratie van den coagulator vereischt wordt om deselfde
coagulatiesnelheid te bereiken, met andere woorden, de coagulatie
wordt verhinderd, de peptisatie bevorderd*
Verhoogde peptisatie kan ook het gevolg sijn van het uitkoken van
oorspronkelijk aanwesig calciumbicarbonaat, het optreden van sterkere
concentratie van hydroxylionen door sterkere hydrolyse ens. Dit
betreft echter uitsonderingsgevallen, in het algemeen is een lage
temperatuur bevorderlijk voor de peptisatie*
Waar de gevolgen van opkoken seer verschillend kunnen sijn bij
de aanwesigheid van coagulatoren, peptisatoren of door de temperatuurstijging alleen reeds, is het duidelijk dat niet tot verwarmen
of opkoken van het grondmonster mag worden overgegaan, voor
men sich rekenschap heeft gegeven van de gevolgen daarvan bij de
slibanalyse*
Bij de door WAHNSCHAFFE (82) geciteerde methoden speelt het opkoken gewoonlijk een groote rol, o,a* bij de dekanteermethode, de
methoden volgens KUHN, CLAUSEN, NOBEL, SCHONE, HILGARD en
KOPECKY, HISSINK (55) heeft speciaal verschillende methoden van
voorbewerking in hun invloed op de slibanalyse nagegaan en onderscheidt dese in twee soorten: die welke soo weinigmogelijkbewerkingen toepassen en die, welke het grondmonster een min of meer in10

grijpende behandeling laten ondergaan. Zooals reeds werd opgemerkt
is het praktisch nooit mogelijk geheel zonder voorbewerking tot
mechanische analyse over te gaan, en dus bestaat er tusschen de beide
soorten slechts een gradueel verschih Alleen daarin stemmen volgens
HISSINK (55) alle onderzoekers van de eerste categorie overeen, dat
zij nadrukkelijk waarschuwen tegen het gebruik van zuren, omdat
de#e oplossend op koolzure kalk en kleine minerale grondpartikeltjes
werken* HISSINK (55) heeft 4 gronden van seer verschillendenaard op
13 verschillende manieren een voorbewerking laten ondergaan en
komt naar aanleiding van de resultaten tot de conclusie, dat een
voorbewerking met koud verdund zoutzuur de voorkeur verdient
boven mechanische methoden* De door hem voorgestelde methode
komt daarop neer, dat 10 gram van het monster met sooveel zontznut
wordt begoten, dat de koolzure kalk juist wordt opgelost, daarna
wordt het met water tot 100 cm 3 aangevuldenlaatmenheteennacht
staan* Den volgenden morgen worden 100 cm3 0*2 N HCltoegevoegd en wordt in een roteerapparaat gedurende twee uur zeer lang2aam geroteerd* Op den derden dag wordt nogmaals een uur geroteerd
en daarna geslibd, eerst met water, totdat de^urereactieisverdwenen*
daarna met 0 J N ammoniak* De tweede en derde fractie worden met
water afgeslibd* Voor humushoudende gronden moet het humusgehalte ook nog in aanmerking genomen worden*
HISSINK (55) gaat verder nog na of het aanbevelingswaardig is den
grond in verschen toestand, dus niet vooraf gedroogd* te gebruiken
voorde slibanalyse waarbij de uitkomsten niet wijsen op een bevestigend antwoord*
Wat de voorbewerking van gronden in Nederlandsch Indie betreft, geeft MOHR (26) de volgende methode aan, die in de Gecodificeerde Voorschriften enz. (34) is overgenomen*
10 gram grond worden afgewogen en in zoogenaamde Soxhletmelkfleschjes van 250 cm3 (hoog cylindrisch) bevochtigd met 100 cm 3
water en 10 druppels 1 0 % ammoniak* Na sluiting met caoutchouc
stoppen worden de fleschjes overgebracht en bevestigd in de schudmachine, vervaardigd naar het model van het Bureau of Soils te
Washington D . C* Gedurende 5 & 6 uren wordt daarop geschud met
200—250 schuddingen per minuut* Door voorproeven was gebleken,
dat twee uren niet voldoende waren om voldoende desintegratie te
krijgen,terwijl tusschen 4 en 6 uur geen verschil van belang meer werd
geconstateerd* Somtijds wordt een parallel-bepaling noodig geacht,
waarbij de kruimel-struktuur niet mag worden verstoord, er wordt
dan geen ammoniak toegevoegd, er wordt slechts 10—15 minuten geschud, met 100 schuddingen per minuut en het schudden geschiedt
vlak voor de analyse*
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In het agrogeologisch laboratorium der Landbouwhoogeschool
worden de slibbepalingen gewoonlijk verricht volgens de door
KOPECKY gemodificeerde methode van KUHN zooals deze beschreven wordt door SEEMANN (39) met weer een kleinemodificatie,
Uit een ondersoek van WHITE (51), verricht in hetzelfde laboratorium met gronden van Java, bleek wederom de groote invloed van
de voorbewerking. WHITE (51) kookte de luchtdroge fijnaarde voorsichtig, bracht zc daarna over in een literflesch, die tot een liter werd
aangevuld, voegde 100 druppels 10 % ammoniak toe en liet gedurende 24 uur langsaam roteeren* Bij het afslibben van de fijnste fractie
werd telkens een gelijkwaardige hoeveelheid ammoniak toegevoegd*
Later bleek hem, dat het opkoken op de onder^ochte gronden een
seer verschillende uitwerking had, een tweetal gronden met goede
kruimelstructuur werd er sterk door gepeptiseerd, een grond fonder
kruimelstructuur gaf juist ponder koken betere peptisatie,
Ook hieruit volgt weer, dat a priori geen universeele voorbewerking
voorgeschreven kan worden* Voegt men daar nog bij de subjectieve
factor, welke gelegen is in den persoon, die de bepalingen verricht,
dan volgt daaruit, dat de vergelijking van verschillende slibbepalingen
slechts veroorloofd is na vergelijking van de uitvoerig omschreven
methoden van voorbewerking en slibben en dan nog slechts betrekkelijke waarde heeft*
Waar het er in mijn geval in de eerste plaats om te doen was de
petrografische samenstelling van de onder^ochte grondmonsters
te leeren kennen, en in de tweede plaats het deel te bepalen, datzij
van het geheel uitmaakten, werden de monsters zoo weinig mogelijk
voorbewerkt. En het opkoken en behandeling met zoutzuur bleven
achterwege* Dat behandeling met zoxxtznut niet toegelaten kan
worden, indien men de fracties ook petrografisch wil onder^oeken,
bleek mij al spoedig bij het vinden van carbonaten, die in verdund
koud zontznnv zoo goed als geheel oplosten en welke dus bij toepassen van die voorbewerking aan deaandachtontsnaptsoudensijn*
Ook het vrij veel gevonden hypersteen wordt door verdund zoutzuur al ernstig aangetast, soodat ook om deze reden goed bleek
dat het monster niet eerst met zontznnv was behandeld*
De voorbewerking geschiedde als volgt:
Het luchtdroge monster werd in een groote porseleinen schaal
gebracht en de groote klompen, welke somtijds steenhard waren,
werden verbrijzeld totstukken van eenige cm doorsnede. Het geheel
werd daarop goed dooreen gemengd, om een gemiddelde te krijgen
en van ieder monster werd 2 X 25 gram afgewogen* De grond werd
daarop in een porseleinen schaal bevochtigd met ongeveer 200 cm 3
water en bleef een nacht over staan* Den volgenden morgen werd de
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grond op een koperen zeef gebracht met ronde gaten van 2 mm doorsnede om te zien of er bestanddeelen in waren, grooter dan 2 mm, Dit
bleek slechts het geval met concreties en plantenresten* Enkele gronden lieten zich niet door de gaatjes van de zeef spoelen en moesten
daar met een kwastje voorzichtig doorgewreven worden. Alles wat
door de 2 mm zeef ging werd in een literflesch overgebracht, aangevuld met water tot een liter en in de roteermachine gebracht, waar
het ongeveer acht uur in roteerde* De roteermachine, gedreven door
een electromotor, maakte afwisselend 25 tot 50 omwentelingen per
minuut, waarbij de zeer ongelijke spanning van het net niet toeliet
een gelijkmatig schudden te bewerkstelligen*
Bij enkele seer zware gronden kon men na 8 uur nog duidelijk
kleine kleiklompjes waarnemen en deze gronden werden dan langer
geroteerd* Het spreekt vanzelf, dat van de fijnere fracties, welke aan
waarneming op het oog ontsnappen, dan nog niets te seggen vieU
Slib-analyse. De inhoud uit de schudflesschen werd overgebracht
in de slibcylinders, welke bij een hoogte van 29 cm een doorsnede
hebben van 8 cm* Op den wand van de slibcylinders staan twee merkteekens, een 5*5 cm boven den bodem, het andere 200 mm boven
het eerste* De cylinders werden aangevuld tot het bovenste merkteeken* Voor alle bewerkingen bij de slibbepalingen werd leidingwater
gebruikt, hetgeen in Wageningen soo goed als gedestilleerd water beschouwd kan worden, tenminste voor bepalingen als deze en behoudens tijdelijke verontreinigingen na reparaties aan het buizennet
e*d* wanneer wel eens ijzerverontreiniging optreedt*
Het opschudden van de massa in de slibcylinders geschiedde aanvankelijk met een houten roerstaaf; daar mij echter bleek dat het verontreinigen van het eene monster met materiaal van het andere niet
denkbeeldig was, maakte ik voortaan gebruik van de methode, aangegeven door MOHR (26) nl. opspuiten met een waterstraaL Een
dikwandige slang werd aan de waterleiding verbonden en voorzien
van een kraan, uitloopend in een glazen buis* Door die buis min of
meer fijn uit te trekken kon gemakkelijk een opening gevonden
worden, door welke het water onder druk van de waterleiding met
voldoende kracht in den cylinder spoot om innige vermenging van
grond en water te bewerkstelligen*
Een nadeel vormde ook hier het weinig constante van den druk
der waterleiding, o.a* onder invloed van het watergebruik in andere
lokalen van het gebouw* Dit verhinderde niet zoozeer het grondige
opspuiten als wel dat het den tijd, noodig voor het vullen tot het merkteeken, beinvloedde, soodat men bij slibben met een batterij van ses
of acht cylinders na elkaar geen afgeronde, gemakkelijk te onthouden
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tijdstippen van afhevelen kreeg* Wanneer echter de druk niet al te
wispelturig was, kon men al spoedig de tijd van vullen 200 afmikken*
dat op een heele of halve minuut van den chronometer de cylinders
juist gevuld waren* desnoods met een weinig afknijpen van de kraan*
De kraan was van een soodanige constructie dat de^e met eene hand
geopend en gesloten kon worden en de straal gericht kon worden*
terwijl men de andere hand vrij hield voor den chronometer* Het
vullen duurde gemiddeld twintig seconden*
Iedere slibcylinder was voor&en van een dubbel-doorboorde
kurk* waarin een buisje voor luchttoevoer en de hevel waren bevestigd* De hevel werd na afloop van den tijd van besinken in den
cylinder gebracht* zoodanig dat het onderste deel* dat omhoog
gebogen was, op de hoogte van het onderste merkteeken kwam*
Na den bepaalden besinkingstijd werd dan de bovenstaande vloeistof met de zich daarin bevindende deeltjes afgezogen*
De bezinkingstijden bedroegen:
waarbij blijven zweven
deeltjes van:

< JJ nl m m #
nnl~~n + ? m m *
{ 0*05—0*1 mm*

f

n

terwijl als grofste fractie deeltjes van 0*1—2 mm overblijven*
Van de fijnste fractie werden de eerste zes afgietsels opgevangen*
de latere troebele afgietsels werden niet bewaard* Het gewicht van
de fijnste fractie werd dus uit de rest berekend* waarbij dan 00k de
oplosbare stoffen komen en de fout* die ontstaat doordat de kamerdroge stof voor en na de scheiding in fracties bij verschillende
temperatuur en relatieve vochtigheid van de atmosfeer 00k verschillende hoeveelheden waterdamp adsorbeert* Ik meende dat in
dit geval te kunnen toelaten daar deze verschillen in adsorbtie juist
voor het grootste deel in de fijnste fractie vallen en de seer kleine
hoeveelheden* die de grovere fracties meer of minder adsorbeeren
toch binnen de grensen der mogelijke fouten blijven*
Het afgieten van de eerste fractie* totdat de bovenstaande vloeistof niet noemenswaard troebel meer was* varieerde van acht tot zestien maal*
Bij het afgieten van de tweede fractie werden telkens acht slibcylinders na elkaar afgegoten* hetgeen bij de gebruikte methode
juist mogelijk was*
Nadat de eerste cylinder tot het merkteeken opgespoten was*
werd de knop van den chronometer ingedrukt* Na tien seconden
werd begonnen met het opspuiten van den tweeden cylinder* zoodat
deze een halve minuut later dan de eerste gevuld was* Eventueele
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seconden die ik daarbij te vroeg of te laat kwam werden met potlood
naast den cylinder aangegeven* Zoo kwam deachtste cylinder gevuld
na 3 '30" en bleef nog 22 seconden over om naar den eersten cylinder
te loopen en de^e op tijd te laten afloopem In geval er onzekerheid bestond omtrent het juiste tijdstip, hetgeen wel eens kan
voorkomen, werd natuurlijk liever eenige seconden te laat dan te vroeg
afgegoten, omdat men daarbij een font maakt die door de volgende
scheidingen kan worden opgeheven,
Het afgieten van de tweede fractie geschieddeac/tf tot i>eertfe/zmaaU
De afgegoten vloeistof werd ingrooteporseleinenschalenopgevangen,
welke drie vullingen van de cylinders konden bevatten en daarna
werden weggeset om te besinken en te worden afgeheveld, om er dan
weer drie vullingen in op te vangen*
Evenzoo werd de derde fractie afgeslibd, waarbij in den beschikbaren tijd van 50 seconden echter slechts twee cylinders tegelijk opgespoten konden worden* Het afslibben van de derde fracties geschiedde van zes tot negen maah
Alle fracties werden op het zandbad bij geringe verwarming gedroogd en na geruimen tijd afkoelen in de weegkamer gewogen*
Bij de mineralogische analyse, waarbij tegelijkertijd verschillende
korrelgrootten werden gemeten met den oculair-micrometer, bleek
vooral de grofste fractie niet tot de afmetingen van 100 tot 2000 fi
beperkt te blijven, maar kwamen talloo^e mineralen voor van 50 fi
grootste afmeting en selfs veel kleiner* Dit bleken meestal magnetieten, zirkonen en andere dergelijke 2ware mineralen te zijn, zoodat
het soortelijk gewicht niet zoofn geringe rol bij de slib-analyse speelt
als gewoonlijk vooropgesteld wordt bij het bespreken der methoden*
Echter kwamen, hoewel veel minder, ook de lichtere mineralen, bijv.
kwarts in kleinere afmetingen voor*
B* Bepaling der Watercapaciteit
Voorbewerking. Veel meer dan bij de slibanalyse hangen de uitkomsten van eene watercapaciteits-bepaling in het laboratorium af
van subjectieve factoren, allermeest bij de voorbewerking, die het
monster moet ondergaan, om er de cylindertjes mee te kunnen vullen*
BURGER (63) stelt, met aanhaling van een uitgebreide literatuur
over dit onderwerp, de methode van onder^oek naar de physische
eigenschappen van den grond in het laboratorium tegenover die
van onderzoek in het veld, dus aan den bodem zooals de^e decultuurgewassen of het bosch draagt (gewachsener Boden). Dezc laatste
moet ongetwijfeld als de eenige beschouwd worden, die ons een in15

