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„Nec vero terrae ferre omnes omnia possunt".
(Vergilius, Georgica 2, 109).

STELLINGEN.
I
De voorstelling die R. Lang van de klimaatswisseling in Zuid-Sumatra
geeft, is niet juist.
(Centralbl. f. Min., Geol. und Palaeontol.,
27, 2048, 1914).

II
Het slechts zelden voorkomen van kustvlakten op Zuid-Sumatra vindt
zijn oorzaak in een langzame daling van dit gebied c.q. rijzing van den
zeespiegel. In recenten tijd heeft deze beweging in omgekeerden zin
plaats.
Ill
Javanenkolonisatie naar de Buitengewesten op droge gronden zal niet
slagen; evenmin wanneer men hen bevloeide gronden ter beschikking
stelt, die een lagere opbrengst hebben dan de gemiddelde productie
van de streek, waarvan zij afkomstig zijn.
IV
De verspreiding der boschtypen van Nederlandsch-Indie geeft geen
duidelijke aanwijzing omtrent de verspreiding van bodemtypen en
moedergesteenten.
V
Dat de rivieren in Zuid-Sumatra veel minder slibhoudend zijn dan
die op Java, wordt veroorzaakt door het minder voorkomen van mergels
en door de sterke bebossching van Zuid-Sumatra, waardoor minder
grond afspoelt. Irrigatie met vruchtbaar bevloeiingswater zal daarom
in Zuid-Sumatra steeds een moeilijk punt vormen.

VI
Te oordeelen naar de tot dusverre verrichte waarnemingen te TelokBetong, schijnt de regenval in Zuid-Sumatra onderhevig te zijn aan een
26-jarige periode, met een relatieve amplitude van circa 20%, terwijl
de minima vallen in de jaren 1897, 1923 enz.
VII
Een gevaar van kolonisatie op daartoe geschikte gronden in ZuidSumatra is, dat de vlijtige enzich sneluitbreidendeJavaansche kolonisten
binnen eenige decennia de autochthone bevolking verdringen.
VIII
Er bestaat een verband tusschen de mineralogische samenstelling van
den grond op een vulkaanhelling en de hoogte boven zee. Hooger op
de helling verdwijnen de veldspaten gemakkelijker, lager op de helling
de donkere mineralen.
IX
Het is een tekortkoming, dat tot dusverre bij het aanwijzen van
boschreserves, geen bodemkundig advies werd ingewonnen.
X
In den natten moesson is de gemiddelde dagtemperatuur van den
bovengrond in het bosch hooger dan de gemiddelde luchttemperatuur.
XL
De vorming van „Kaolinic-Laterites,, heeft in Nederlandsch Indie
plaats op bazalten, die niet in drassige omstandigheden verkeeren.
(J. B. Harrison, The katamorphism of igneous rocks
under humid tropical conditions, Harpenden, 37,1934.)

AAN MIJNELIEVE VROUW.

Bij het verschijnen van dit proefschrift wil ik allereerst een woord van
dank wijden aan de nagedachtenis van wijlen Prof. J. VAN BARE^, die mij
in onze wetenschap ingeleid heeft, en bij wien het mij vergund was, gedurende mijn vierjarig assistentschap de grondbeginselen van gesteente- en
bodemkunde eigen te maken. Metveel genoegen herinner ikmijde nuttige
en leerzame excursies in ons land, doch voornamelijk de studie-reizen met
hem in hetbuitenland, waardoor mijn blik opdebodemkundige problemen
zich zeer verruimd heeft, en ik in staat gesteld werd kennis te nemen van
degrondsoorten,zooalsdezezich indegematigde ensub-tropische gebieden
aan den vorscher voordoen. Door zijn toedoen bestudeerde ik de wijze van
kaarteering bij Prof. STREMME in Danzig en bij Prof. TREITZ in Hongarije,
om zoovolledig mogelijk uitgerust, mijn taak in de tropen te kunnen aanvaarden.
U Hooggeleerde EDELMAN, hooggewaardeerde promotor, ben ik zeer veel
dank verschuldigd voor de wijze, waarop gij mij zijt tegemoet gekomen,
toen ik de wensch uitsprak, de door mij opgedane ervaring ten nutte te
maken, om een hoogere graad in de landbouwkunde te behalen. Dat dit
proefschrift indezen vorm verschijnt, dank ikalleen aanUwe medewerking
en aan Uw gereede belangstelling in de problemen, die zich bij de publicatie voordeden. Nimmer zal ik de genoegelijke besprekingen met U vergeten, noch het heldere inzicht en nuchter oordeel, dat gij toondet te
bezitten, en waaraan mijn geest zich heeft verrijkt. Op mijn verderen loopbaan zal ik daar nog veel van kunnen profiteeren.
Het Hoofd vanden Dienst voor Landbouw en Visscherij, tevens Directeur
van het Algemeen Proefstation* voor den Landbouw, Dr. J. G. B. BEUMEE
en het Hoofd van het Bodemkundig Instituut, Dr. Ir. J. T H . WHITE,
betuig ik mijn grooten dank voor de toestemming, het materiaal, waarop
dit proefschrift betrekking heeft, te publiceeren.
Aan U SZEMIAN, hooggeachte en gewaardeerde collega uit Bandoeng,
wil ik mijn zeer groote erkentelijkheid betuigen voor Uwe toestemming,
gebruik te mogen maken van enkele door U vervaardigde grondkaarten
en toelichtingen van Zuid-Sumatra, waardoor het mij mogelijk was dit
werk als een afgerond geheel het licht te doen zien.
Ook U, WASCH, opziener van de Sumatra-kaarteering, wil ik hier dank
zeggen voor den ijver en de hulp, die ge steeds op onze rimboetochten
getoond hebt te bezitten, alsmede voor het tijdroovende werk in het
laboratorium.

