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STELLINGEN
I
Bij het onderzoek van de melk volgens de methodevan Weibull,in de
uitvoering; zooals dezewordt aangegeven door de Commissie van den
F.N.Z. inzake vergelijkend onderzoek omtrent de vetbepaling in melk
volgens de methode van Weibull en die van Gerber, verkrijgt men het
juiste vetgehalte.
Off. Org.v.d. F.N.Z., 36, 594, 1941.

II
Een eerste eisch,waaraan een stevigheidsbepaling van boter moetvoldoen,is,dat de temperatuur van de te onderzoeken boter nauwkeurig is
vastgelegd. Dit is alleen te bereiken bij het uitvoeren van de meting
aan kleine stukjes boter.
Chem. Weekblad, 36, 289, 1939.

Ill
Bijhetstremmen van de melk zijn decalciumionen van beteekenis,zoowel voor het enzymproces als voor het hieropvolgende coagulatieproces.
W. van Dam. Versl. Landb. proefstat. nr V, 1909.
Rec. Trav. Chim. 56, 280, 1937,

IV
Het is waarschijnlijk, dat de redoxpotentiaal van belang is voor den
geur, den smaaken de duurzaamheid van de boter, Bezwaren bij de uitvoering van de meting staan het verkrijgen van een nader inzicht hierin
in den weg.
V
Bijhet osteologisch onderzoeknaar de afstamming van onze huisdieren
kan de descriptieve methode gemakkelijk tot onjuiste conclusies leiden.
G.G.Reitsma. Zoologisch onderz. der Ned.Terpen,2e ged.

VI
Bij het bepalen van de bacteriologische samenstelling van melk en
melkproducten, met behulp van de zoogenaamde standaardagar als
voedingsbodem, dient men bij de gewone plaatcultuur en bij de rolcultuur ervoor zorg te dragen, dat de voedingsbodem in voldoende mate
zuurbindende stoffen bevat.
Off. Org. v. d. F.N.Z., 35, 473, 1940.

VII
Bij de ontharding van het voor de ketelvoeding bestemde water moet
in vele gevallen aan trinatriumfosfaat boven soda de voorkeur worden
gegeven.
VIII
Met zekerheid is aangetoond, dat in het voederrantsoen van herkauwers, amiden een gedeelte van het eiwit kunnen vervangen.
IX
Bij de melkwinning vormt de besmetting door het melkgereedschap de
voornaamste oorzaak voor een slechte bacteriologische hoedanigheid van
de melk.Hetbijhet melkentegebruiken gereedschapdienttot het uiterste
beperkt te worden.
X
Bij het verbeteren van de melkwinning kan de rolcultuur in het laboratorium van de zuivelfabriek uitstekende diensten bewijzen.
XI
Het oprichten van een proeffabriek voor de Nederlandsche zuivelbereiding is van groot belang. Daarnaast dienen gelden te worden beschikbaar gesteld voor het doen van proefnemingen in bestaande fabrieken.
XII
De mogelijkheden voor het gebruiken van de stedelijke en industrieele
afvalstoffen in den landbouw dienen nader te worden onderzocht. Hiervoor is het instellen van een afzonderlijk onderzoekingsinstituut noodzakelijk.
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INLEIDING
Bij de wekelijksche boterkeuringen van de bonden van cooperatieve
zuivelfabrieken wordt de kwaliteitvan de door defabrieken vervaardigde
boter in den regel vastgesteld wanneer deze een week oud is. Door deze
keuringen verkrijgt de directeur van de zuivelfabriek een inzicht in de
kwaliteit van de boter en kan hij, wanneer deze niet naar wensch is,
trachten daarin verbetering te brengen. Wanneer hij zelf hierin niet kan
slagen, kan hij de hulp inroepen van den bondstechnicus, die in den loop
der tijden aan een groot aantal fabrieken heel wat ervaring heeft opgedaan. Hoewel daarbij in een aantal gevallen gunstige resultaten worden
verkregen, blijkt, dat van de voor de keuringen ingezonden monsters
een percentage wisselend van 20 tot 50% een grooter of kleiner gebrek
vertoont. Hierin ligteenaanwijzing, dat de geschetste maniervan werken
niet voldoende kan worden geacht. Om misverstand te voorkomen zij er
deaandachtop gevestigd, dat de keuring van den G e l d e r s c h - O v e r i j s e l s c h e n B o n d v a n C o o p e r a t i e v e Z u i v e l f a b r i e k e n zeer
critisch is. Deze keuring moet dit ook zijn. Het gaat er hierbij niet om,
zooals bij de keuring van een verkoopvereeniging of van het Z u i v e l k w a l i t e i t s c o n t r o l e b u r e a u , of de boter als eerste klas boter in den
handel kan wordengebracht,maarhet gaateromtebepalen ofin de boter
eeneersteaanwijzing van eeniggebrekhoekleinook aanwezig is. Immers
hierdoor moet de directeur van de zuivelfabriek gewaarschuwd worden,
opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen om erger worden van
het euvel te voorkomen. Wanneer dan ookbij'de keuring van den Geldefsch-Overijselschen Bond van C o o p e r a t i e v e Zuivelfab r i e k e n 40%van de botermonsterseen kleiner of grooter gebrek vertoont, dan zijn daarbij slechts enkele procenten, die bij een keuring van
een verkoopvereeniging niet alseersteklasboterzouworden gewaardeerd.
Bij ons streven naar kwaliteitsverbetering zullen echter ook de kleinere
gebreken moeten worden bestreden, vooral daar als regel kan worden
aangenomen, dat bij het ouder worden van de boter een aanvankelijk
klein gebrek ernstiger wordt.
Wij moeten ons nu afvragen hoe het komt, dat bij de keuringen een
toestand is ingetreden als boven beschreven, zonder dat bij voorbeeld
in de laatste 10jaren van een regelmatige verbetering van de kwaliteit
kan worden gesproken, hetgeen kan blijken uit het volgende staatje van
de gemiddelde keuringsresultaten.

Jaar

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Geur

Smaak

Gehalte en Bewerking

Totaal

12,4
12,6
12,5
12,6
12,5
12,3
12,3
12,5
12,2
12,3
12,1

24,4
24,1
23,8
23,9
23,8
23,5
23,8
24,1
23,7
24,0
23,5

30,4
30,7
30,7
31,2
31,0
31,1
31,5
31,2
30,7
31,0
31,2

67,2
67,4
67,0
67,7
67,3
66,9
67,6
67,8
66,6
67,3
66,8

Dit gebrek aan vooruitgang moet m.i. mede aan beide hier na te
noemen oorzaken worden geweten. De eerste daafvan is, dat van een
groot aantal factoren met een kleinere ofgrootefe waarschijnlijkheid kan
worden aangenomen, dat zij invloed op de kwaliteit van de boter uitoefenen. Zonder volledig te zijn, noem ik daarvan de voeding van het
vee, de melkwinning en -behandeling, het vervoer van de melk naar
de fabriek, vender alle invloeden, die van beteekenis zijn bij de verwerking van de melk, zooals deinrichting en de toestand van de werktuigen,
die dienen voor het pasteuriseeren, koelen, pompen enz. van de melk
of den room. Verder kan men een invloed toekennen aan de in de fabriek toegepaste temperaturen, aan de zuringstechniek, aan de hoedanigheid van het zuursel en verder aan de factoren, die van beteekenis
zijn bij het verwerken van den zuren room tot boter, dus bij het karnproces,het wasschen van de boter, de kwaliteit van het daarbij gebruikte
water en het kneden van de boter.
Vrijwel van elke vandegenoemdeomstandigheden isbekend,dat zebij
verschillende fabrieken en ook in een en dezelfde fabriek min of meer
verschillend kan zijn en dat toch bij die uiteenloopende omstandigheden
gelijk goederesultaten kunnen worden verkregen. Het zaldan ook duidelijk zijn, dat wanneer men in een bepaald geval moeilijkheden ondervindt met het bereiken van een goede kwaliteit, men slechts zelden zal
kunnen aangeven, waar de fout gezocht moet worden. Als fegel is het
dan ook zoo, dat men met meer of met minder succes van verschillende
veranderingen nagaat of ze een gunstig gevolg hebben.
Het streven naar verbetering van de kwaliteit wordt nog verder bemoeilijkt door een tweede oorzaak en wel door de beperkte mate van
nauwkeurigheid, waarmede de kwaliteit van de boter kan worden.vastgesteld. Bij de keuring worden cijfers gegeven voor geur, voor smaak en
voor gehalte en bewerking. Deze cijfers varieeren van 1tot 10, waarna
het cijfer voor geur met 2, dat voor smaak met 4 en dat voor gehalte
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en bewerking eveneens met 4 wordt vermenigvuldigd. Ieder monster
wordt door 2 keurmeesters gekeurd; het gemiddelde cijfer geeft dan de
beoordeeling. Is de beoordeeling voor een bepaald monster bij voorbeeld
als volgt: Keurmeester A: geur 6, smaak 6, gehalte en bewerking 8 en
voor keurmeester B geur 6, smaak 7, gehalte en bewerking 8, dan is het
gemiddelde 6, 6J, 8ofna vermenigvuldiging 12-26-32, totaal 69punten.
Uiteraard is het nu een kwestie van zeer groot belang, met welke
nauwkeurigheid deze vaststelling van de kwaliteit kan geschieden.
Iederen onderzoeker, die zich met de kwaliteit van de boter wil bezighouden moet dringend worden aangeraden zich van de nauwkeurigheid
van de boterkeuringen in de practijk op de hoogte te stellen.
Van de schaal 1tot 10wordt in hoofdzaak (95% of meer van de gevallen) slechts het gedeelte van 4 tot 7gebruikt. Decijfers4 en 5 worden
voor geur en smaak gegeven als een grooter of kleiner euvel wordt opgemerkt. De cijfers 6 en 7 verkrijgen boters, die goed of beter worden
gewaardeerd. Voor gehalte en bewerking ligt dit iets anders, daarbij
wordt voor goede normale boter een 8gegeven, voor ietsminder goede,
bijvoorbeeld minder stevige boter, een 7 en voor boter, waar.een wat
grooter gebrek valt op te merken een 6, zelden minder.
De toestand is nu zoo, dat het aantal keeren, waarin door beide keurmeesters een monster voor geur met 7wordt gewaardeerd kleiner is, dan
dat waarin deeene keurmeester een 6en de andere een 7geeft. Dit laatste
aantal komt in orde van grootte nabij het aantal keeren, dat beide keurmeesters met een 6 waardeeren. Dit geldt evenzoo voor den smaak. Beperken wij onsnu tot geur en smaak, dan zien wij, dat bij het vaststellen
van de waardeering voor een bepaald monster het toeval een zeer groote
rol kan spelen. Veronderstellen wij: een monster wordt door 2 keurmeesters voor geur gewaardeerd met 6 en 7, gemiddeld dus 6£. Vervangen
wij nu in gedachten een van de keurmeesters door een derden, dan zal
deze een cijfer geven, dat in het grootste aantal gevallen hetzij een 6 dan
wel een 7is.In een enkel geval kan dit cijfer wel een 5ofeen 8 zijn. Eenvoudigheidshalve beperken wij ons tot het meest waarschijnlijke, dat dus
weer 6 of 7wordt gegeven. Hetzelfde monster zou dus alleen tengevolge
van het wisselen van de keurmeesters voor geur gewaardeerd kunnen zijn
met 6, 6§ of7. Eenzelfde redeneering geldt ookvoor de waardeering voor
smaak. Het bovenstaande zou nu niet zoo belangrijk zijn, indien daar
nogniet hetvolgende bijkwam. De practijk beschouwt boter met 2 zessen
voor geur en smaak (na vermenigvuldiging dus ,,12-24", als boter
weliswaar zonder gebrek, maar toch zeer neutraal van smaak, zonder
opvallend goede eigenschappen. Boter daarentegen met 2zevens (14-28)
wordt als zeer goede boter aangezien.
Uit het voorgaande is voldoende duidelijk gebleken, dat men zeer
voorzichtig moet zijn met de keuringsresultaten als waardemeter. Zooals
nognader zal blijken hebben verschillende onderzoekers,in het bijzonder
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diegenen, die niet uit de zuivelbereiding voortkwamen, zich van dit feit
niet voldoende rekenschap gegeven.
Evenzoo,hoewelin mindefe mateishet bijdemonsters meteen grooter
of kleiner gebrek gesteld. Het aantal monsters, dat voor geur een 6 en
een 5 ontvangt is van dezelfde orde van grootte als het aantal, dat 2
zessen verkrijgt. Hetzelfde monster kan door wisselen van de keurmeesters met ,,12-24" (geen gebrek!) en met ,,10-20" worden gewaardeerd.
Bij deze laatste waardeering wordt het monster als „slecht" beschouwd.
Na het kennisnemen van het voorgaande zal men vragen, heeft bij
een dergelijken stand van zaken een keuring nog welwaarde? Inderdaad
isdit een vraag, dieeen ieder, die zich met de boterkeuringen nader gaat
bezighouden, zich in den beginne wel eensstelt. Het antwoord hieropis,
dat de boterkeuring zeker groote waarde heeft, indien men de resultaten
maar op dejuiste manier beziet. Een fabriek waar regelmatig een goed
product wordt gemaakt, zal wanneer eens een enkelen keer een kleine
afwijking wordt geconstateerd, niet dan onder bijzondere omstandigheden, daaraan aandacht behoeven te schenken. Verder zal het product
van een fabriek, dat regelmatig iedere keuring weer, door beide keurmeesters vlot met zevens wordt gewaardeerd, met groote waarschijnlijkheid beter zijn, dan het product, dat nu eens met 12-24, dan weer met
13-26 wordt bedacht. Het gemiddelde van de keuring over een geheel
jaar geeft van de kwaliteit van het door een bepaalde fabriek bereide
product wel een goed beeld. Echter, en dit is zeer belangrijk, wanneer
men twee monsters boter heeft en het eene is met 6,6 het andere met 7,7
voor geur en smaak gewaardeerd, dan heeft men wel eenige waarschijnJijkheid, dat het laatste monster beter isdan het eerste, maar beslist zeker
is men hiervan in geen geval. Wanneer het betreft 2 monsters met een
kleiner verschil in waardeering, is de kans, dat het gevonden verschil
ook inderdaad hetjuiste is,nog veel kleiner.
Bovenstaande uiteenzetting wasnoodig om duidelijk te maken, dat dit
een van de redenen is, waardoor men in de practijk van de zuivelbereiding bij het streven naar kwaliteitsverbetering voor moeilijkheden komt
te staan. Een en ander is echter ook van belang voor den opzet van het
te bespreken onderzoek. Immers men kan den invloedvan een bepaalden
factor onderzoeken, door alleen dien eenen factor te laten wisselen en de
overige omstandigheden zooveel mogelijk gelijk te houden. Verricht
men de proefhemingen weinige keeren, dan heeft men door de beperkte
mate van nauwkeurigheid van het keuringsresultaat onvoldoenden waarborg, dat een gevonden verschil in kwaliteit werkelijk reeel is. Gaat men
echter het aantal proefhemingen vergrooten, dan kan men niet zeker
meer zijn, dat niet andere dan de onderzochte factor een rol hebben
gespeeld.
In het voorgaande hebben wij kennis gemaakt met de moeilijkheden,
die bij het pogen om tot een betere kwaliteit te geraken te voorschijn
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komen. Met degegevens uit deliteratuur komt men slechtsweinigverder.
Men vindt weleen groot aantal gegevens over den invloed van bepaalde
factoren en omstandigheden. Het zal echter duidelijk zijn, dat dit groote
aantal gegevens, de vraag welke in een bepaald gevalnu als oorzaak van
een optredend gebrek moet worden beschouwd, als regel niet helpt oplossen. Dit geldt vooral, omdat het er bij het hierna te bespreken onderzoekniet in deeerste plaats omging dekwaliteit daar teverbeteren, waar
zeker fouten worden gemaakt, immers door de voortdurende werkzaamheid van den zuiveltechnicus van den bond is het allergrootste
deel van de direct zichtbare fouten wel weggenomen; maar het gaat er
nu juist om uit te maken, waar de „fouten" gezocht moeten worden in
die fabrieken, waar moeizaam wordt gestreefd om door een goede indenting en werkwijze goede resultaten te verkrijgen en waar de resultaten niet met deze zorg en moeiten in overeenstemming zijn.
Ik overwoog nu het volgende:
Wanneer ik van een groot aantal monsters boter verschillende eigenschappen bepaal, dan kan ik wellicht eenige regels ontdekken zoowel in
het onderling verband tusschen de verschillende eigenschappen als in
het verband van die eigenschappen met de keuringsresultaten. Later
ishet dan wellicht mogelijk, bij fabrieken, die sukkelen met de kwaliteit
van de boter aan de hand van de gevonden regels de oorzaak daarvan te
ontdekken.
Deze gedachtengang steunt vooral op de nietbewezen veronderstelling,
dat de kwaliteit van de boter in de eerste plaats door hare chemische en
biologische eigenschappen beheerscht wordt. Zou dit niet het geval zijn
en zouden bijvoorbeeld invloeden, die niet meer in de boter zijn vast
te stellen (veronderstellen wij bij voorbeeld de behandeling van de melk
op de boerderij) van overwegende beteekenis zijn, dan zal het door ons
uit te voeren onderzoek weinig ofgeenresultaat kunnen geven.Zookunnen wij verwachten, dat op de resultaten voor de winterboter zeker invloed zal worden uitgeoefend, door de steeds meer op den voorgrond
tredende gebreken voer- en kuilsmaak.
In 1937/1938 hebben wij nu een onderzoek uitgevoerd, waarbij van
een 700-tal botermonsters een aantal eigenschappen werd bepaald. De
verwerking van de resultaten van dit onderzoek nam zeer veel tijd in beslag. Bovendien werd het werk twee keer langdurig onderbroken, eerst
door den bouw van het nieuwe kantoor met laboratorium van den
Geldersch-Overijselschen Bond van Cooperatieve Zuivelf a b r i e k e n , hetgeen veel van mijn tijd in beslag nam en onmiddellijk
daarna door de algemeene mobilisatie in 1939,die mij uithetwerk wegriep. Eerst midden 1940 kon het onderzoek weer worden voortgezet.
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HOOFDSTUKI

DE I N R I G H T I N G VAN H E T

ONDERZOEK

Aan de hand van het in de inleiding besprokene, zal het duidelijk zijn,
dat bij den aanvang van het onderzoek het een belangrijke kwestie was
uittemaken,welkeeigenschappen van deboter in het onderzoek moesten
worden betrokken. Immers uiteraard was aan detotale hoeveelheid werk
een grens gesteld, terwijl het weglaten van een of meer overwegend belangrijke factoren, de waarde van het geheele onderzoek zeer zou kunnen verminderen. Bij de keuze van de te bepalen factoren, heb ik mij
dan ook laten leiden: ten eerste door de mogelijke belangrijkheid en ten
tweede door de vraag of de betreffende factor bepaald kon worden met
behulp van een methode geschikt voor massa-onderzoek. Zoo kwam ik
dan ten slotte tot het volgende lijstje van eigenschappen.
1. Het zoutgehalte van de boter.
2. De vochtverdeeling in de boter.
3. Het eiwitgehalte van de boter.
4. De bacteriologische hoedanigheid van de boter.
5. De bacteriologische hoedanigheid van de bijbehoorende karnemelk.
6. Detotalehoeveelheidacetylmethylcarbinol plusdiacetylindeboter.
7. De reeele zuurheidsgraad van het botervocht.
8. De stevigheid van de boter.
9. De stevigheid van het botervet.
10. Het ijzer- en mangaangehalte van het boterwaschwater.
11. De tijdelijke hardheid van het boterwaschwater.
Van de voor het onderzoek bestemde boter werden 2 keuringspotten,
elk inhoudende 2 kg boter door de fabrieken ingezonden. Het eene
monster werd gekeurd en onderzocht een week na de bereiding (bewaringstemperatuur 14tot 15°C). Het tweede monster werd gekeurd twee
weken na de bereiding. Van deze twee weken oude boter werd dan nog
onderzocht:
12. De bacteriologische hoedanigheid.
13. De totale hoeveelheid acetylmethylcarbinol plus diacetyl.
14. De reeele zuurheidsgraad van het botervocht.
15. De vochtverdeeling in de boter.
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Bijdefactoren, waarvoor dit noodig was, zooals de bacteriologische samenstelling,de aanwezigheidvancarbinolendiacetylendenfeeelen zuurheidsgraad werd het onderzoek voor zoover het de een week oude boter
betrof,directna dekeuring uitgevoerd. Daar de duurzaamheidskeuringen
des middags plaats vonden, werden de monsters dan tot den volgenden
ochtend in ijswater bewaard. Voor elk van de genoemde eigenschappen,
zullen wij in het kort de gebruikte analysemethode ofwerkwijze nagaan.
1. De bepaling van het zoutgehalte.

5 gram boter worden met behulp van 50 ml warm gedestilleerd water
in een erlenmeyer overgebracht. Na toevoegen van 10druppels van een
10%-igen kaliumchromaatoplossing wordt getitreerd met 0,0855 n
zilvernitraat. Bij verbruik van 1 ml zilvernitraat wijst dit op 0,1%
keukenzout in de boter.
2. De bepaling van de vochtverdeeling.

Hiervoor pasten wij de proef van S o r e n s e n en K n u d s e n (1) voor
het opsporen van natte boter toe. Bij deze proef maakt men gebruik
van filtreerpapier (SS 602, „Extra haft") dat is gedrenkt in een vloeistof
van de volgende samenstelling:
100 ml alkohol 96%
1 ml n zoutzuur
0,25 g broomphenolblauw
en vervolgens is gedroogd.
Het filtreerpapier is dus gedrenkt in een zure vloeistof met een pH
beneden de 3,0. De indicator broomphenolblauw is dan geel van kleur.
De gelepapiertjes (afmetingen 4 bij 5 cm) brengt men aan op een versch
snijvlak van de boter. Overal waar een vochtdruppeltje in het snijvlak
aanwezig is, zal het droge filtreerpapier dit opnemen. De pH van het
botervocht ligt in de buurt van de 4,5 tot 5,0. Dit veroorzaakt een voldoende stijging in de pH om de kleur van het broomphenolblauw van
geel naar blauw te doen omslaan. Daar, waar een kleiner of grooter
vochtdruppeltje aanwezig was, krijgt men dus een kleinere of grootere
blauwe vlek. Na het verkrijgen van denoodige oefening, bleekhet mogelijk de vochtverdeeling in cijfers uit te drukken. We gebruikten daarbij
eenschaalvan 1tot 10,waarbij een 1werd gegeven, wanneer het papier
gelijkmatig geel bleef, terwijl een 10 werd toegekend als het papier door
het botervocht nagenoeg geheel was blauw gekleurd. De beoordeeling
geschiedde door 2personen. Zoowelhet een week oudealshet tweeweken
oude monster werd op vochtverdeeling onderzocht. De vier op deze
wijze verkregen uitkomsten bleken steeds zoo goed overeen te stemmen,
dat met het opgeven van een waarde kon worden volstaan.
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3. De bepaling van het eiwitgehalte.

10g boter wofden bij 40°G ineen bekerglaasjein benzine opgelost. Nadat de waterige bestanddeelen zich hebben afgescheiden wordtdebovenstaande oplossingvan vet in benzine over een filtertje afgegoten en de rest
met een nieuwe hoeveelheid benzine vermengd en vervolgens kwantitatief op het filtertje gebracht. Nadat hetfilter goed isuitgelekt, wordt het
eiwit op de gewone wijzevolgensdegewijzigde methode Kj e1dah1 met
seleenmengselals katalysator bepaald.
4. De bepalingvandebacteriologische hoedanigheid vande boter.

Bij het bepalen van de bacteriologische hoedanigheid van de boter,
moesten wij een keus maken uit vele methoden en welin de eerste plaats
ten aanzien van de te gebruiken voedingsbodem, daar deze bepalend is
voor desoortvan microorganismen, die wij bij het onderzoek vinden.
Wij kozen 2 voedingsbodems, waarmede wij een indruk konden verkrijgen van demicrobiologischehoedanigheid. Dezevoedingsbodems zijn
de normale standaard-agar en een zure lakmoes-lactoseagar (pH 4,5 tot
5,0). De eerste voedingsbodem geeft een inzicht in de besmetting met de
meest voorkomende bacterien (de melkzuurbacterien groeien op de
standaafd-agar niet uit tot zichtbare kolonien); de tweede bodem leert
ons hoeveel gisten en schimmels in de boter aanwezig waren. Voor het
allergrootste deelvan het onderzoek maakten wij gebruik van de gewone
plaatmethode. Voor enkele aanvullende onderzoekingen gebruikten wij
deinmiddelsinhetlaboratoriumvanden G e l d e r s c h - O v e r i j s e l s c h e n
B o n d v a n C o o p e r a t i e v e Z u i v e l f a b r i e k e n ingevoefde methode
van de rolcultuur. Deze laatste methode in de uitvoering, zooals daar
wordt toegepast is elders beschreven (2), waar ook vefdere bijzonderheden aangaande het bacteriologisch onderzoek worden vermeld.
Eenvoudigheidshalve werd ten slotte de bacteriologische hoedanigheid
van de boter in een cijfer uitgedrukt. Dit geschiedde als volgt:
Bij het voofkomen van 1-25.000 bacterien in 1ml van het botervocht
werddit gewaardeerd met 1 en zoovervolgens alshieronder aangegeven:
25.000
25.000— 50.000
50.000— 100.000
100.000— 200.000
200.000— 300.000
300.000— 400.000
400.000— 600.000
600.000— 800.000
800.000—1 .200.000
meer dan 1 .200.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dezelfde maatstaf werd aangelegd voor het aantal gisten. De beide
verkregen cijfers werden bijeengeteld, door 2 gedeeld en indien noodig
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naar boven afgerond. Op deze wijze verkrijgen wij een vrij ruwe, maar
voor ons doel alleszins voldoende maatstaf voor de bacteriologische hoedanigheid van de boter, in een vorm, die bij een verdere verwerking van
het cijfermateriaal zoo weinig mogelijk bezwaren geeft.
Er zij hier opgemerkt, dat de tellingen op de standaafdagar geenjuist
beeld geven over het aantal in de boter voorkomende ongewenschte
bacterien. Het bleek namelijk, dat een aantal van de in de boter voorkomende gisten, door hun eiwitsplitsendvermogen ook op standaardagar
min of meer goed groeiden en bij de telling werden medegeteld.
Ook het aantal gisten op de zure lactoseplaten is bei'nvloed door het
vrij regelmatig voorkomen van min of meer acidophiele bacterien. Deze
laatste groeiden niet op de standaardagar.
5. Debacteriologischehoedanigheidvandekarnemelk werdopgeheelovereenkomstige wijze bepaald. Ook hier werd het resultaat in een cijfer uitgedrukt, waarbij de aangelegde maatstaf uiteraard een andere was
dan bij de boter. Daarbij werd er rekening mede gehouden, dat de in
de karnemelk aanwezige gisten zich over het algemeen in de boter
beter thuis gevoelen, dan de meestevan dein de karnemelk voorkomende
bacterie-sooften. De aanwezigheid van gisten moet dus zwaarder worden
aangerekend. Het cijfer, dat de bacteriologische hoedanigheid van de
karnemelk aangeeft werd berekend uit a + , waarin: a een maatstaf is
voor het aantal ongewenschte bacterien in 1 mlkarnemelk en been maatstaf is voor het aantal gisten in 1ml karnemelk.
a bact./ml karnemelk
1.
250
2.
250— 500
3.
500— 1000 .
4.
1000— 2000
5.
2000— 4000
6.
4000— 8000
7.
8000—15000
8.
15000—30000
30000—60000
9.
10. meer dan 60000

b gisten/ml karnemelk
1.
50
2.
50— 100
3.
100— 200
4.
200— 400
5.
400— 800
6.
800— 1500
7.
1500— 3000
8. '3000— 6000
9.
6000—12000
10. meer dan 12000

. 6. De bepaling vandeaanwezigheid vanacetylmethylcarbinol*) en diacetyl.
Voor de bepaling van de hoeveelheid diacetyl of wel de hoeveelheid
diacetyl en acetylmethylcarbinol wordt meestal gebruik gemaakt van de
methode van Lemoigne-Van Niel, waarbij het diacetyl wordt overgedestilleerd en wordt opgevangen in een mengsel van nikkelchloridezoutzure hydroxylamine en natriumacetaat. Een belangrijk bezwaar,
x
) Wanneer in dit werk over carbinol wordt gesproken, wordt steedsbedoeldacetylmethylcarbinol.
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vooral indien men wil overgaan tot massa-onderzoek, is de betrekkelijke
omslachtigheidenvooral devrij grootehoeveelheid boter (500tot 1000g)
waarvan moet worden uitgegaan. Door het toepassen van gevoeligere
reagentia (3) is debenoodigde hoeveelheid boter wel wat kleiner geworden, maar de methode is daarbij niet minder bewefkelijk.
H a m m e r (4) gebruikt voor een snelle orienteering over de aanwezigheid van acetylmethylcarbinol plus diacetyl in zuursels de volgende
methode: In een reageerbuis worden achtereenvolgens gebracht: 2,5 ml
zuursel, ongeveer 10mg kreatine en 2,5 ml van een 40%-ige natronloog,
waarna krachtig wordt geschud. .Indien acetylmethylcarbinol en/of
diacetyl aanwezig zijn, treedt na korten tijd een rose-roode verkleuring
op, waarvan de sterkte afhangt van de hoeveelheid carbinol en/of diacetyl. Alseen bezwaar ondervonden wij, dat de sterkte van de kleur niet
goed reproduceerbaar was. Een goede reproduceerbaarheid bereikten
wij met devolgende methode:
In een cultuurbuis worden achtereenvolgens gebracht 3ml van het te
onderzoeken materiaal, 1 mlvan een 1%-ige kreatineOplossing, 1ml van
een |%-ige waterstofsuperoxyde-oplossing. Na mengen wordt 5 ml van
een 40%-ige natronloog toegevoegd. Hierna wordt door eenige malen
omkeeren van de buis gemengd. Het waterstofsuperoxyde treedt in de
plaats van de met het krachtig schudden ingebrachte luchtzuurstof.
Voor het verkrijgen van steeds dezelfde kleursterkte is het noodig, de
oplossingen steeds onmiddellijk voor het gebruik te bereiden. Bij de uitvoermgvolgensHammerverkrijgtmen bij de aanwezigheid van carbinol
en diacetyl een gekleurde ring aan het oppervlak. Bij gebruik van het
waterstofsuperoxydeisdekleurvandegeheelevloeistofgelijkmatig,hetgeen
vooreenreproduceerbare beoordeeling van grootbelang is.Wil menverschillende zuurselsof zooals in ons geval verschillende botervochten met
elkander vergelijken, dan ishetgoed steedsnaeenhalfuurdekleur te beoordeelen, daar de sterkte van de kleur gedurende het eerste halfuur nog
toeneemt.Dekleurenvergelekenwijmeteen gelijktijdigvervaardigdekleurenschaal. Dezewordt alsvolgtgemaakt: In 11 buizenbrengt men achtereenvolgens 3 ml melk, 1ml van een 1%-igekreatine-oplossing; 1ml van
een £%-igewaterstofsuperoxyde-oplossing, daarna in de eerste buisniets,
in de tweede buis 0,1 ml van een versch bereide diacetyloplossing (1 ml
versch gedestilleerd handelsdiacetyl in een liter water), in de derde buis
0,2 ml enz. Na elke toevoeging wordt gemengd. Vervolgens wordt de
reactie verder uitgevoerd. Men verkrijgt zoo een goede kleurenschaal en
men kan de sterkte van de kleur in een cijfer uitdrukken. Dit cijfer is dus
een maat voor de hoeveelheid carbinol plus diacetyl in het onderzochte
zuursel of botervocht. Gemakshalve noemen wij dit cijfer het carbinolgetal.
Het handelsdiacetyl gaat bij bewaren in sterkte achteruit, terwijl het
gehalte van verschillende monsters niet steeds gelijk is. Voor het grootste
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deel kan men de wisseling in kleursterkte, die hiervan het gevolg zou
zijn, ontgaan door voor het gebruik het diacetyl over te destilleeren en
een bepaalde fractie (88 tot 89°C) van het destillaat te gebruiken.
Om van een gelijke beoordeeling gedurende het onderzoek geheel
zekertezijnenmedeomhetsteedsweergereedmaken vande kleurenschaal
te ontgaan, gebruikten wij een aan de hand van de kleurenschaal vervaardigde kleurenkaart, waarop met behulp van waterverf de sterkten
en de tinten van de opeenvolgende buizen zoo goed mogelijk zijn weergegeven.
De hierboven beschreven methode was toegepast in een onderzoek
over 5000 botermonsters (1936/1937), welk onderzoek nog ter sprake zal
komen. Ook in het onderzoek 1937/1938 zouden we dezelfde methode
gebruiken. Na den aanvang van het onderzoek nam ik kennis van een
mogehjkheid om de gevoeligheid nog verder op te voeren, nl. door bij
de bovengenoemde reactie a-naphtol te gebruiken (5). De uitvoering
van de proef veranderden wij nu zoo, dat na de 1ml kreatine-oplossing,
1 ml van een 10%-ige a-naphtoloplossing in alkohol wordt toegevoegd.
Hoewel het in den regel niet is aan te bevelen, tijdens een onderzoek
op een andere analyse-methode overte gaan, meendeik dit hier, waar de
gevoeligheid van de reactie, zooals zal blijken, van groote beteekenis is,
niet te mogen nalaten. Uiteraard werd het verband tusschen oude en
nieuwe bepalingsmethode vastgelegd.Bijdeverwerking van de resultaten
zijn alle nog met de methode zonder naphtol onderzochte monsters wat
betreft de carbinolbepaling buiten beschouwing gelaten.
Om de gevoeligheid van de acetylmethylcarbinolbepaling na te gaan,
gingen wij uit van hoeveelheden melk, waaraan per 100 ml verschillendehoeveelheden diacetyl (fractie 88tot 89°G van versch gedestilleerd
handelsdiacetyl) waren toegevoegd. Van deze melk werd in 50 ml het
diacetyl bepaald volgens L e m o i g n e - V a n Niel en met de kreatinereacties met en zonder naphtol. Het resultaat was het volgende:
In 100 ml melk.
mg/diac
0,25
0,50
1
2
3
5
7
10

L em.-v. N i e l in 50 ml

„

duidelijk versch. krist.

regelmatig toenemende
hoeveelheid kristallen

kreat. zonder naphtol
in 3 ml

_
-

i

1
2
3

kreat. met naphtol
in 3 ml
„

-

i

1
2
3

3i
5

De kleuren van beide kreatine-reacties zijn hierbij vergeleken met de
chaal vervaardigd zonder toevoeging van a-naphtol.
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Uit deze cijfers blijkt, dat de gevoeligheid van de kreatinereactie met
waterstofsuperoxyde en ct-naphtol, uitgevoerd in 3 ml melk overeenkomt
met die van de bepaling volgens Lemoigne-Van Niel uitgevoerd in
50 ml melk. Wanneer men de reactie uitvoert in botervocht, dan beteekent dit, dat men bij de kreatinereactie uitgaat van 20 tot 25 g boter en
bijdemethodevan Lemoigne-Van Niel van300tot350gboter.In den
regelgaandeonderzoekers,diedemethodevanLemoigne-VanNie1toepassen uit van een hoeveelheid boter van 500 tot 1000 g. De door mij
gevonden gevoeligheid van de reactie volgens L e m o i g n e - V a n Niel
stemt goed overeen met die gevonden door V a n Beynum en Pette(6).
Tegenover dit groote voordeel van de kreatine-reactie staat ook belangrijknadeel. Menisnamelijkbijde methodevanLemoigne-VanNiel
ook in staat het diacetyl afzonderlijk te bepalen, door de oxydatie van
het carbinol met ferrichloride achterwege te laten. Daar juist alleen het
diacetyl van belang voor het boteraroma zou zijn, moet dit als een groot
voordeel worden beschouwd. Intusschen zijn de voorzorgen, die men
daafbij moet nemen (destilleeren in koolzuurstroom om oxydatie van
het carbinol te voorkomen) zoodanig, dat het meerendeel van de onderzoekers daarvan afziet. Als regel wordt ook bij het toepassen van de
methode van Lemoigne-Van Niel, de som van carbinol en diacetyl
bepaald.
Demethodevan Lemoigne-Van Nie1isongetwijfeld belangrijk nauwkeuriger dan de kreatine-reactie. Vooral bij de aanwezigheid van groote
hoeveelheden carbinolisdelaatstereactieweinignauwkeurig. Ditisechter
vangeringe beteekenis.Immers bij deaanwezigheid van enkele tientallen
milligrammen carbinol plus diacetyl is steeds slechts een geringe hoeveelheid daarvan (1 tot 1,5 mg) als diacetyl aanwezig. In boter met
10 mg van het mengsel carbinol + diacetyl per kg kan in een bepaald
geval meer diacetyl aanwezig zijn dan in boter met 20 mg van het
mengsel per kg. Een bijzonder nauwkeurige vaststellingvan de hoeveelheid van het mengsel in het botervocht verliest daardoor aan beteekenis.
Hoe met het toepassen van de kreatinereactie toch een inzicht kan
worden verkregen in de beteekenis van het diacetyl voor het boteraroma
zal later blijken.
In het bovenstaande zagen wij, dat met de kreatine met waterstofsuperoxyde en met naphtoltoevoeging een zwak positieve reactie verkregen wordt bij een hoeveelheid van 1mg carbinol + diacetyl op 100
ml melk. Wanneer wij de reactie met botervocht uitvoeren, wil dit zeggen,datwij een zwak positievereactie verkrijgen met boter, diein 100ml
botervocht 1mg carbinol + diacetyl bevat, dat is per kg boter ongeveer
1,5 mg carbinol + diacetyl. In hoeverre deze gevoeligheid voor ons voldoendeis,zal later worden besproken. K i n g (21) is van meening, dat
wij rekening moeten houden met een verdeeling van het diacetyl over
het vocht enhet vet van de boter, vooral wanneer deze lang zou worden
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bewaard. (King heefthierover geenproevenuitgevoerd). M a k a r i n (24)
kan in het botervet geen diacetyl yinden. Ook wij konden in een aantal
monsters botervet afkomstig van een week oude boter, waarvan het vocht
een sterke kreatinereactie vertoonde, met behulp van de kreatinereactie
met a-naphtol, geen diacetyl aantoonen.
Volgens een enkele waarneming van M o h r en Wellm (36) zou de
verhouding van de hoeveelheid diacetyl in het vet tot de hoeveelheid
diacetyl in het serum ongeveer 2 : 5 bedragen. Voor het carbinol zou
deze verhouding ongeveer 1 : 12 zijn. Hoe dit ook zij, men mag aannemen, dat in versche boter de hoeveelheid cai*binol + diacetyl in het
serum een betrouwbare maat is voor de hoeveelheid carbinol +
diacetyl, welke in de boter aanwezig is.
7. De bepalingvan denreeelen zuurheidsgraad vanhet botervocht.

De pH werd electrometrisch met de chinhydronelectrode bepaald
in enkele ml botervocht. Er werd steeds aandacht aan geschonken, dat
binnen een uur na het uitsmelten van de boter de pH van het botervocht was bepaald. Het isimmersniet onmogelijk, dat de werkzaamheid
van de melkzuurbacterien in alle vochtdruppeltjes niet even groot is
geweest. Eenigen tijd na het uitsmelten zou de zuurvorming dan onjuiste
resultaten kunnen geven.
De bij het onderzoek 1937/1938 beschikbare meetinrichting was vrij
ongevoelig en Het geen grootere nauwkeurigheid toe dan ongeveer 0,05
pH. Uit de resultaten bleek, dat het traject, waarover de pH uiteenloopt
slechts enkele tienden pH omvat, terwijl bovendien bleek, dat kleine
verschillen toch van beteekenis voor de kwaliteit van de boter waren.
Daarom is in 1940 de meetinrichting zoodanig veranderd, dat tot op
0,01 pH nauwkeurig kan worden gemeten. Toen bleek ook, dat bij de
metingen in botervocht fouten kunnen optreden tengevolge van het in
aanraking komen van sporen vet met de electrode. Deze wordt daardoor
ongevoeliger en stelt zich veel langzamer op de eindwaarde in. Dit kan
aanleiding geven tot het vinden van te hooge resultaten. Hoewel aan de
gemiddelde waafden van een aantal pH-bepalingen bij het onderzoek
1937/1938 ook zeker beteekenis mag worden gehecht, zullen er wellicht
enkele gevallen bij zijn geweest, waarin de waarnemingen een wat
grootere fout bevatten. Aan de interpretatie van de resultaten behoeft dit
intusschen geen afbreuk te doen, te minder daar later ovei de pH nog
een groot aantal waarnemingen met groote nauwkeurigheid is verricht.
Behalve bij ongezouten boter werd de pH ook bepaald in het botervochtvan gezouten boter. Dit laatste bevat vrij grootehoeveelheden zout.
Bij een percentage in de boter van 0,2 tot 1,5% bevat het botervocht
ongeveer 1,5 tot 10% zout. Het is daarom van belang den invloed van
het zout op de gevonden pH tekennen. Daartoe bepaalde ik de pH eveneens met de chinhydronelectrode, van achtereenvolgens 0,1 n acetaat21

buffer van M i c h a e l i s , van neutrale melkenvanmelkmet toenemende
zuurheidsgraden, waaraan stijgende hoeveelheden natfiumchloride zijn
toegevoegd. Het resultaat isin onderstaande tabel weergegeven: .
% NaCl

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Melk pH 6,6 Melk pH 5,9 Melk pH 5,3 Melk pH 4,7 Melk pH 4,2
6,57
6,53
6,48
6,47
6,45
6,44
6,39
6,35
6,32
6,29
6,27
6,25
6,23
6,21
6,18

5,90
5,87
5,86
5,85

5,33
5,33
5,32
5,30

4,74
4,74
4,76
4,74

-

-

-

5,84

5,30

4,73

-

-

-

5,27

4,70

-

-

5,22

4,69

. 5,77

5,72

5,67

-

5,18

4,66

4,20
4,20
4,20
4,20

4,20
4,19
4,20
4,19
4,18
4,18
4,18
4,16
4,15
4,14

0,1 n ac.
buffer
4,62
4,60
4,59
4,56
4,55
4,55
4,53
4,50
4,49
4,47
4,47
4,45
4,45
4,45
4,44

Hierin zien wij, dat deinvloed van het zout in standaard acetaatbuffer
en in neutrale melk zeer belangrijk is. Bij toenemende zuurheidsgraden
van de melk wordt de invloed van het zout op de pH kleiner.
Wanneer keukenzout aanwezig is, is dus het milieu zuurder, dan hetzelfde milieu zonder keukenzout.
Bij het beschouwen van de verschillen in de pH tusschen gezouten en
ongezouten boteris het goed dit in het oogte houden.
8. De bepaling van destevigheid van de boter.

Daar de stevigheid van de boter van grootebeteekenisisvoor dekwaliteit en de kwaliteitsbeoordeeling heb ik voor het eigenlijke onderzoek
naar een methode gezocht voor de bepaling van de stevigheid, voldoende
nauwkeurig en tevens geschikt voor massa-onderzoek. Een en ander is
elders beschreven (7,8, 9). Deze methode is ook gebruikt voor:
9. De bepaling van de „stevigheid" vanhetbotervet.

Wanneer men botervet laat afkoelen is de stevigheid en de structuur
van het afgekoelde vet geheelafhankelijk vande snelheid, waarmede men
het afkoelen laat geschieden. Door de omstandigheden van het afkoelen
van het vet zoonauwkeurig mogelijk vast te leggen gelukte het ons voor
de stevigheid van het gestolde vet reproduceerbare waarden te verkrijgen. De verkregen waarden voor de stevigheid van het vet bleken een
goed verband te vertoonen met het joodgetal, zoodat wij over een
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eenvoudige methode beschikten, die ons eeniginzicht gafin de hoedanigheid van het verwerkte botervet. De methode is als volgt: Een hoeveelheid boter wordt gedurende 20 ufen bij 37 °C geplaatst. x) Het heldere
gesmolten botervet wordt afgegoten in een koperen buis, diam. 20 mm,
welkebuis aan een zijde met een kurk is gesloten. Na het vullen wordt de
buisnog eenigeuren bij 37 °Cgeplaatst en daarna gebracht in een waterbad, dat nauwkeurig een temperatuur van 15 °C heeft. Bij het inbrengen
van verschillende buizen dient men de temperatuur door het toevoegen
van ijswater op 15°tehouden. Debuizen blijven 2 X 24uur in het waterbad. Daarna wordt de stevigheid als bij boter bepaald met dit verschil,
dat het stukje vet in plaats van een keer nog een tweeden keer wordt geplet. Ook hier is 2 X de diameter van het geplette stukje de maat voor
de stevigheid. In dit werk zal op de vraagstukken, die betrekking hebben
op de stevigheid en de consistentie van de boter niet nader worden ingegaan. Daarover zal t.z.t. elders worden bericht. Hiei1 gaat het er slechts
om, dat wij over een maat beschikken voor de stevigheid van de boter
en voor den aard van het botervet. Zooals gezegd,wordt deze uitgedrukt
in 2 X dediameter van het geplettestukje boter ofbotervet. Hierbij ishet
cijfer dus hooger naarmate de boter slapper is.Voor sommige doeleinden
is het eenvoudiger voor de stevigheid een andere schaal te gebruiken.
Deze ziet er voor boter en botervet als volgt uit:
Gevonden waarden
2 X diam. in mm
40-42
43-45
46-48
49-51
52-54
55-57
58-60
61-63
64-66
67-69
70-72
73-75
76-78
79-81
82-84
85-87
88-90
91-93
94-96
97-99

„Graden"
stevigheid
10
9*
9

84
8

74
7

64
6
5*
5

44
4

34
3

24
2

14
1

4

*) Daar het, zooals mij later bekend werd, voor kan komen, dat het botervet bij 37 °C niet
volledig smeltennog aanwezige kristallen op het kristallisatieproces invloed kunnen uitoefenen,
is het wellicht beter voor het opsmelten een temperatuur van 45 °C aan te houden.
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10. De bepalingvandesamenstellingvan het boterwaschwater.

Hetijzer-enmangaangehaltewerden colorimetrisch bepaald;het eerste
volgensderhodaanmethode, hettweededoor oxydeeren vanhet mangaan
tot permanganaat.
Detijdelijke hardheid van het water werd door titratie vastgelegd.
Daar de ervaring reeds vroeger had geleerd, dat het boterwaschwater
van de verschillende fabrieken als regel een zeer constante samenstelling
heeft, werd volstaan met eenige keeren tijdens de proefperiode de samenstelling van het boterwaschwater te bepalen. Van enkele fabrieken, die
meer dan een bron met water van verschillende samenstelling voor het
boterwaschwater gebruikten, werden de resultaten van het boterwaschwater buiten beschouwing gelaten.
11. De bewaringstemperatuur van deboter.

De boter werd bewaard in een koelcel,welkezoodanigisingericht, dat
bij een hooge buitentemperatuur tot een temperatuur van 14—15 °G
wordt afgekoeld. In den zomer had de boter dan ook regelmatig deze
temperatuur. Des winters werd getracht met een kooldraadlamp de eel
bij te warmen. Bij niet te groote koude gelukte dit ook wel. Echter bij
groote koude,wanneer deboter vaak met een temperatuur van 3tot 4 °G
i n Z u t p h e n kwam,gelukteditniet.Welzorgdenwijerdan zooveelmogelijk voor, dat de boter direct na aankomst in een vertrek met een temperatuur van 15 °C zoo snel mogelijk op temperatuur kwam, maar een en
ander had toch tot gevolg, dat de gemiddelde bewaringstemperatuur van
een enkele periode iets lager was, nl. 13tot 13,5 °G.
Het onderzochte materiaal.

Van de 112 bij den G e l d e r s c h - O v e r i j s e l s c h e n Z u i v e l b o n d
aangesloten zuivelfabrieken nemen een 60-tal deel aan een wekelijksch
bacteriologisch onderzoek van het bedrijf. Door deze fabrieken worden
wekelijks monsters van het volgende materiaal ingezonden:
1. van het zuursel,
2. van den zuren room,
3. van de karnemelk,
4. van den room na de pasteurisatie,
5. van den room na het koelen,
6. van den room na het pompen,
7. van de zuurselmelk na de pasteurisatie,
8. van het voor het wasschen van de boter bestemde water.
Door deze controle hebben wij een vrij goed inzicht in de bacteriologische gesteldheid van deze bedrijven. Wij besloten, de boter van deze
fabrieken voor ons onderzoek te gebruiken. De normale gang van zaken
is, dat de bij den Bond aangesloten fabrieken van de productie van
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iederen Donderdag een monster boter inzenden voor de wekelijksche
botefkeuring. Dit monster wordt direct na de bereiding naar Zutphen
gebracht en daar in een koelcel bewaard bij een temperatuur van 13
tot 15 °C. Op den Donderdag een week na de bereiding wordt de boter
gekeurd op geur, smaak en gehalte en bewerking.
Door onze 60 proeffabrieken werd hierin nu in zooverre verandering
gebracht, dat een keer in de 14 dagen niet een doch twee geheel gelijke
monsters werden ingezonden, terwijl van het betreffende karnsel ookeen
op steriele wijze genomen monster van de karnemelk werd ingezonden.
Het eene botermonster werd normaal na een week gekeurd en werd
dan tevens op de verschillende eigenschappen onderzocht. Het andere
botermonster werd gekeurd en onderzocht na nog een week bewaren.
Het onderzoek strekte zich uit van November 1937 tot en metJuli 1938.
Het overgangstijdperk van winter- naar zomerboter eind April en begin
Mei is buiten beschouwing gelaten.
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H O O F D S T U K II

H E T V E R W E R K E N VAN DE

GEGEVENS

Bijeenonderzoekalshetonzeligtdegrootstemoeilijkheidhierin,hoemen
aan de hand van de verkregen resultaten een inzicht kan verkrijgen in
de beteekenis ervan. In den regel bepaalt men zich tot het uitrekenen
van de zgn. correlatie-coefficienten van 2 factoren. Nog afgezien van de
vraag ofdezecoefficienten onsveelverder brengen ishet zeer twijfelachtig
of bij een materiaal als het onze dergelijke berekeningen mogen worden
toegepast. De berekeningen berusten er op, dat tusschen 2 factoren een
liniair verband bestaat. Is dit niet het geval dan moeten andere meer
ingewikkelde berekeningen worden toegepast. Nu is het zeer de vraagof
men tusschen de meeste van de scheikundige en bacteriologische eigenschappen van de boter een dergelijk verband mag verwachten en zeker
is dit niethetgeval, zoodra men den geur en den smaak van de boter in
het onderzoek betrekt. Bovendien blijkt het verband van de verschillende factoren zoo ingewikkeld, dat het zonder meer berekenen van
een correlatie-coefficient ons toch niet veel verder kan brengen. Bij de
bespreking van de resultaten zal dit nog duidelijk blijken.
Onze manier van verwerken van de gegevens was nu als volgt:
Van elk onderzocht monster werden alle gegevens op een kaart vermeld, waarvan hieronder een afbeelding volgt.
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De symbolen op de kaart hebben de volgende beteekenis:
No = Het nummer van het monster, zijnde het volgnummer van de
keuring, gevolgd door het herkenningsnummer van de fabriek.
Z = Het zoutgehalte van de boter in %.
Cx = Het carbinolgetal van de een week oude boter.
C2 = Het carbinolgetal van de twee weken oude boter.
V = Het toegekende cijfer voor de vochtverdeeling in de boter.
Bx = De bacteriologische hoedanigheid van de een week oude boter,
op de beschreven wijze in een cijfer uitgedrukt.
B2 = Als B-L maar van de twee weken oude boter.
K = De bacteriologische hoedanigheid van de bijbehoorende karnemelk.
BT = De gemiddelde bewaringstemperatuur, achtereenvolgens gedurende de eerste en tweede week.
E = Het eiwitgehalte van de boter.
pH x = De reeele zuurheidsgraad van het botervocht na een week.
pH 2 = Idem na twee weken.
St B —De stevigheid van de boter, uitgedrukt als 2 X de diameter van
het geplette stukje boter.
St V = De stevigheid van het botervet, uitgedrukt als 2 X de diameter .
van het geplette stukje vet.
T H = DetijdelijkehardheidvanhetboterwaschwaterinDuitschegraden.
Me = Desom van het aantal mgijzer en mangaan per liter boter waschwater.
T^C 1
T^1^J

Achtereenvolgens het toegekende cijfer voor geur, smaak en gehalte en bewerking bij de keuring na een week.

K

2GK
K2S 1 = De overeenkomstige cijfers bij de keuring na twee weken.
K 2 BJ
Wanneer de boter bij de keuring een gebrek vertoonde werd dit aangegeven door het plaatsen van een stip in het daarvoor bestemde vakje.
De daarbij gebruikte afkortingen hebben de volgende beteekenis:
zu = zuur
go = goor
ve = vettig
ol = olieachtig
me = metaalsmaak
vo = voersmaak of voerlucht
kl = kuilsmaak of kuillucht
si = slap
ov = overwerkt
.
......
na = nat
....•.,
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Een ideale werkwijze zou zijn alle factoren uitgezonderd twee gelijk
te houden en het verband tusschen deze beidefactoren na te gaan. Daarvoor zou men echter de beschikking moeten hebben over een zoo groot
aantal monsters, dat voorloopig hieraan niet kan worden gedacht, nog
afgezien van het feit, dat behalve de door ons uitgezochte er stellig nog
andere factoren zijn, die invloed op de kwaliteit van de boter kunnen
uitoefenen.
Er zijn tweefactoren, die een zoogrooten invloed op de eigenschappen
van de boter hebben, dat het onderbrengen van monsters botet bij elkander in een groep, zonder met die beide factoren rekening te houden, bij
het-verwerken van de gegevens tot onjuiste resultaten moet voeren en
tenminste bestaande verbanden kan vervagen. Deze twee factoren zijn:
1. De invloed van het seizoen. Zomer- en winterboter verschillen
zoodanig in eigenschappen, dat deze beide groepen geheel afzonderlijk
moeten worden verwerkt. Ook boter uit de overgangsperioden mag niet
bij zomer- ofwinterboter worden ondergebracht.
2. Deinvloed van het zouten van de boter. Ongezouten boter verschilt
in zoo sterke mate van gezouten boter, dat het onderbrengen in een
groep zeer onjuist zou zijn. Merkwaardigerwijze houden de meeste
onderzoekers hier geen rekening mede.
Wij verkregen dus 4 groepen monsters, die geheel afzonderlijk werden
verwerkt. Deze 4 groepen zijn:
1. De ongezouten winterboter (140 monsters).
2. De gezouten winterboter (324 monsters).
3. De ongezouten zomerboter (102 monsters).
4. De gezouten zomerboter (130 monsteis).
Deverwerking van de gegevenswasnu ook verder eenvoudig. Voor de
groep ongezouten winterboter beschikken wij over 140 kaarten, waarop
alle verzamelde gegevens staan aangeteekend. Deze kaarten rangschikten
wij nu eerst volgens de waarden van de vochtverdeelingscijfers. Wij verkregen zoo een groep kaarten, waarvoor v = 1, een groep v = 2 enz.
Voor elkvan deze groepen werd dan met behulp van een schrijvende
telmachine het gemiddelde berekend van alle andere factoren dan v.
De verkregen gegevens werden dan op een lijst genoteerd.
Vervolgens werden de kaarten weer bij elkaar gevoegd en opnieuw
uitgezocht nu volgens K en zoo vervolgens naar alle andere factoren.
Voor elk van de 4 hoofdgroepen verkregen wij zoo 20 of 21 lijsten. Op
elke lijst staat in cijfers uitgedrukt het verband van een factor met alle
andere factoren. De cijfers van deze lijsten zijn in vereenvoudigden vorm
in de tabellen van hoofdstuk III opgenomen.
Op deze manier gaan wij dus het verband tusschen 2 factoren na,
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zoowel uitgezocht naar den eenen alsnaar den anderen factor. Hierdoor
ontgaan wij met eenige waarschijnlijkheid het niet tot uiting komen van
een verband door een toevallige ongunstige groepeering.
De geschetste werkwijze zou tot „einwandfreie" resultaten voeren,
ware het niet, dat hier en daar zich nog het bezwaar van het geringe
aantal onderzochte monsters doet gevoelen. Vooral dit laatste heeft tot
gevolg, dat men bij het bestudeeren van de tabellen met de grootste
voorzichtigheid te werk zal moeten gaan. In sommige gevallen kunnen
wij aan het zoo juist genoemde bezwaar belangrijk tegemoet komen.
Wanneer bijvoorbeeld blijkt, dat de groepen waarvoor Bx —1, 2, 3 en 4
in alle opzichten onderling weinig verschil vertoonen, dan kunnen wij
de hoofdgroep bijvoorbeeld onderverdeelen in plaats van in lOkleine
in 3 grootere groepen en hiervoor van factoren, die ons om de een of
anderen reden in het bijzonder interesseeren, de gemiddelde waarden
met grootere betrouwbaarheid berekenen.
Teneinde het lezen van de tabellen wat eenvoudiger te maken heb ik
bij iedere tabel aangegeven, welke conclusies naar mijn meening gerechtvaardigd waren. Wanneer geen verband aanwezig was, is dit in den
regel niet in een conclusie vastgelegd, tenzij een verband om deeen of
andere reden kon worden verwacht.
Deze maniervan beoordeelingvan deresultaten brengt met zichmede,
dat in enkele gevallen verschil van meening kan ontstaan over het alof
niet aanwezig zijn van een verband tusschen bepaalde factoren. Echter
ook wanneer men correlatie-coefficienten uitrekent, kan er verschil van
meening bestaan over de beteekenis, welkedaaraan magworden gehecht.
Om nu hieraan tegemoet te komen is zooveel mogelijk getracht de bij
het statistisch onderzoek verkregen resultaten nog, indien noodig, door
nadere proefnemingen te controleeren.
Het iswellicht goed nog op het volgende de aandacht te vestigen:
De bij de tabellen gegeven „conclusies" spreken van een verband
tusschen factorA en factor B.Zoo vinden wij bijv. in tabel 7een verband
tusschen het al of niet gezouten zijn van de boter en de tijdelijke hardheid van het boterwaschwater. Op het eerste gezicht lijkt dit vreemd en
kan het den lezer gaan als mij,.nl. dat hij zegt: „Dat isnatuurlijk toeval,
het is onjuist om bij 2factoren als deze van een verband te spreken. Men
kan overal wel een verband vinden."
Zooals zal blijken moet men echter zeer voorzichtig zijn met het in
den arm nemen van het toeval. Daarom spreek ik in alle conclusies van
een verband tusschen den eenen en den anderen factor. In sommige
gevallen doet dit wat eigenaardig aan. Men dient dan echter te bedenken,
dat de conclusiesslechts willen weergeven,hetgeenuit decijfers blijkt, zonderiets
tot uiting tewillen brengenover dewijze, waarop het verbandtotstandisgekomen.

Over dit laatste zal in de volgende hoofdstukken nog uitvoerig worden
gesproken.
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G E B R U I K T E SYMBOLEN
z
v
k
e
St.V
T.H.
me
Ct
C2
Bx
B2
pHx
pH 2
St.B
KjG
KXS
K^B
K2G
K2S
K2B
Kjzugo

zoutgehalte van de boter in procenten.
vochtverdeeling.
bacteriologische hoedanigheid van de karnemelk.
eiwitgehalte van de boter.
de stevigheid van het vet.
de tijdelijke hardheid van het boterwaschwater.
de som van het ijzer-en mangaangehalte van het boterwaschwater in mg/liter.
het carbinolgetal van de een week oude boter.
het carbinolgetal van de twee weken oude boter.
de bacteriologische hoedanigheid van de een week oude boter.
de bacteriologische hoedanigheid van de twee weken oude boter.
de p H van het vocht van de een week oude boter.
de p H van het vocht van de twee weken oude boter.
de stevigheid van de boter.
het cijfer voor geur van de een week oude boter.
het cijfer voor smaak van de een week oude boter.
het cijfer voor gehalte en bewerking van de een week oude boter.
het cijfer voor geur van de twee weken oude boter.
het cijfer voor smaak van de twee weken oude boter.
het cijfer voor gehalte en bewerking van de twee weken oude boter.
procenten van het aantal monsters met de gebreken zuur en goor bij de een week
oude boter.
K a zugo procenten van het aantal monsters met de gebreken zuur en goor bij de twee weken
oude boter.
Kxve
procenten van het aantal monsters met de gebreken vettig, olieachtig, metaalsmaak
bij de een week oude boter.
K a ve
procenten van het aantal monsters met de gebreken vettig, olieachtig, metaalsmaak
bij de twee weken oude boter.
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H O O F D S T U K III

DERESULTATEN
Bij het lezen van de tabellen, dient men er mede rekening te houden,
dat in de conclusies het woord verband is gebruikt in den zin van correlatie(zie ook biz. 29).
In de conclusies wordt er geen rekening mede gehouden ofeen gevonden verband ^= correlatie) is veroorzaakt:
a. door een directen invloed van de eene eigenschap op de andere;
b. door betrekkingen van beide gecorreleerde eigenschappen met een of
meer andere eigenschappen;
c. door toevallige of andere omstandigheden.
Op de oorzaken van de gevonden correlaties wordt in de daarop betrekking hebbende hoofdstukken nader ingegaan.
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TABEL 1 *)
Ongezouten
winterbotcr
Aantal
monsters

140

.

St.V.
T.H.
me

c,
c,
B,
B,
pH,
pH,

3,4
4,8
0,53
55
8
0,26
4,9
4,1
4,4
5,5
4,57
4,53

Gezouten
winterboter
324
0,60
4,2
4,1
0,53
56
9
0,41
4,1
3,5
3,7
4,7
4,90
4,87

Ongezouten
zomerboter
102
3,6
5,9
0,46
83
8
0,34
4,6
4,0
6,2
7,1
4,48
4,49

Ongezouten
winterboter

Gezouten
zomerboter
130
0,58
4,5
5,2
0,45
85
10
0,39
3,9
4,0
4,5
5,4
4,87
4,90

St.B
KxG
KtS
K^G+S
KtB
KSG
K„S
K2G+S
K2B
Kizugo
KiZugo
K,ve
K3ve

Gezouten
winterboter

56
12,2
23,7
35,9
31,2
11,2
21,9
33,2
31,4
27
56
2
8

59
12,3
23,7
36,0
31,2
11,5
22,2
33,7
31,1
15
28
15
30

Ongezouten
zomerboter

74
12,4
24,2
36,5
29,8
11,5
22,0
33,5
29,5
25
56
1
1

*) Wanneerindezetabellenover vochtverdeelingscijfers, eiwitgehalte enz. wordt gesproken, wordt steeds bedoeld
bet gemiddelde cijfer voor de vochtverdeeling, het gemiddelde eiwitgehalte. De spreiding van de waarden Ioopt
in den regelweinig uiteen voor deverschillende groepen van de boter. Een uitzondering hierop maken de cijfers
voor de stevigheid en voor de pH.

DE V I E R G R O E P E N M O N S T E R S
Betreffende deverschillen tusschen zomer-en winterboter
1. De vochtverdeelingscijfers zijn voor winterboter weinig lager dan die van zomerboter.
2. De bacteriologische hoedanigheid van de karnemelk is des zomers belangrijk slechter dan
des winters.
3. Het eiwitgehalte van de zomerboter is niet onbelangrijk lagerdan datvan de winterboter.
4. De stevigheid van het botervet en van de boter is des zomers belangrijk lager dan des
winters.
5. De bacteriologische samenstelling van de winterboter is belangrijk beter dan die van
de zomerboter.
6. De winterboter (vooral de gezouten!) wordt bij de keuringvoor geur en smaak belangrijk
minder goed gewaardeerd dan de zomerboter. Een verschil van anderhalve punt is zelfs
zeer belangrijk, als dit zooals hier, gaat over gemiddelden van 100 en meer monsters.
7. De winterboter wordt voor gehalte en bewerking beter gewaardeerd dan de zomerboter.
8. De winterboter vertoont vaker het gebrek vettig dan de zomerboter.
Betreffendedeverschillen tusschen ongezouten engezouten boter
9. De vochtverdeelingscijfers zijn voor de ongezouten boter vrij belangrijk lager dan voor
de gezouten boter.
10. De bacteriologische samenstelling van de karnemelk behoorende bij de ongezouten boter
is niet onbelangrijk slechter dan van die behoorende bij de gezouten boter.
11 De tijdelijke hardheid van het boterwaschwater behoorende bij de ongezouten boter is
lager dan bij de gezouten boter.
12. Het carbinolgetal van de ongezouten boter is over het algemeen hooger dan van de gezouten boter.
13, De bacteriologische hoedanigheid van de ongezouten boter is belangrijk slechter dan die
van de gezouten boter, zoowel na een als na twee weken' bewaren.
14. De reeelezuurheidsgraad van de ongezouten boter is zeer belangrijk hooger (dus de p H
lager) dan van de gezouten boter.
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Gezouten
zomerboter
78
12,7
24,8
37,5
29,1
11,9
22,8
34,7
28,8
12
35
8
23

TABEL 2
ZOMERBOTER

WINTERBOTER
0
Aantal
monsters
z
V

k
J6

St.V.
T.H.
me

ct
c,
B,
Ba
pH,
pH 3

140

-

3,4
4,8
0,53
55
8
0,26
4,9
4,1
4,4
5,5
4,57
4,53

0,2-0,4

0,45-0,7

0,75

65
0,35
4,5
4,5
0,52
54
10
0,32
4,2
3,5
4,5
5,3
4,85
4,79

183
0,58
4,2
4,0
0,52
56
9
0,47
4,0
3,4
3,5
4,6
4,91
4,88

76
0,87
4,1
4,1
0,54
57
10
0,34
4,0
3,5
3,5
4,5
4,94
4,91

->

0

102

-

3,6
5,9
0,46
83
8
0,34
4,6
4,0
6,2
7,1
4,48
4,49

0,2-0,4
27
0,33
4,3
5,7
0,44
88
9
0,29
4,0
3,7
5,6
6,8
4,78
4,81

0,45
-0,7
70
0,55
4,7
5,5
0,45
86
11
0,42
3,7
3,9
4,8
6,0
4,89
4,93

WINTERBOTER
0,75

->
33
0,86
3,9
4,3
0,43
82
9
0,39
4,2
4,3
3,0
3,3
4,88
4,92

z

St.B
Kfi
IMS

K^G+S
KjB
K2G
K„S
KaG+S
KaB
Kizugo
K2zugo
K lV e
K a ve

0

0,2-0,4

0,45-0,7

56
12,2
23,7
35,9
31,2
11.2
21,9
33,2
31,4
27
56
2
8

59
12,6
24,2
36,7
30,8
11,9
23,1
35,0
31,0
15
28
9
20

59
12,4
24,0
36,3
31,4
11,6
22,2
33,8
31,2
14
28
13
27

ZOMERBOTER
0,75

0

0,2-0,4

0,45-0,7

0,75

74
12,4
24,2
36,5
29,8
11,5
22,0
33,5
29,5
25
56
1
1

79
12,7
24,9
37,6
29,6
11,9
23,1
34,9
28,8
15
50
0
12

78
12,7
24,9
37,5
28,9
12,0
22,7
34,7
28,7
14
33
9
19

77
12,6
24,7
37,3
29,3
11,9
22,7
34,5
29,0
6
27
12
39

->
58
11,7
22,6
34,3
31,1
11,0
21,2
32,2
31,0
18
30
26
45

15. Bij gelijke stevigheid van het vet is de ongezouten boter een weinigje steviger dan de
gezouten boter.
16. Bij de winterboter is er weinigverschilingemiddelde waardeering tusschen degezouten en
de ongezouten boter. Weibestaat ereenaanmerkelijk verschilinden aard der gebreken. Dit
laatste verschil zien wij ook bij de zomerboter.
Bij de zomerboter is het gemiddelde voor geur en smaak van de gezouten boter hooger
dan dat van de ongezouten boter.
Vooral bij de zomerboter is het cijfer voor gehalte en bewerking van de ongezouten boter
hooger dan dat van de gezouten boter.

DE M O N S T E R S G E R A N G S C H I K T VOLGENS H E T Z O U T G E H A L T E
In label 2 is ter vergelijking met de groepen van verschillendzoutgehalte ook nog het resultaatvan
de ongezouten boter opgenomen
1. De cijfers voor de vochtverdeeling zijn bij de sterkst gezouten boters wat lager dan bij de
minder sterk gezouten boter.
2. De bacteriologische samenstelling van de karnemelk behoorende bij de sterkst gezouten
boter is het best. Vooral in den zomer is dit duidelijk.
3. De bacteriologische samenstelling van de lichtst gezouten boter is niet beter dan die van
ongezouten boter. Zwaarder gezouten boter, vooral die met een zoutgehalte hooger dan
0 , 7 % , heeft een zeer veel betere bacteriologische samenstelling.
4. De p H van de boter met een zoutgehalte van 0,2—0,4% is lager dan die van de overige
gezouten boter.
5. Bij de winterboter zien wij bij de groep met het hoogste zoutgehalte het minst stevige vet.
Bij de zomerboter zien wij bij de groep met het hoogste zoutgehaltejuist het stevigste vet.
6. Hoe hooger het zoutgehalte, hoe slechter het resultaat voor geur en smaak, vooral bij de
winterboter.
7. Bij de zomerboter zien wij bij een stijgend zoutgehalte een vermindering van het aantal
gebreken zuur en goor, maar een toenemen van de gebreken vettig, olieachtig, metaalsmaak. Bij de winterboter is dit laatste ook het geval, alleen zien wij daar niet de vermindering van het aantal gebreken zuur en goor.
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