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VOORWOORD.

Bij het afscheid van het bestuur 1915—'16 biedt het, zooals
te doen gebruikelijk is, het jaarboek aan.
Hoewel nog slechts de helft van de lezingen heeft plaats gehad, meenen wij toch met het verschijnen niet langer te mogen
wachten, gezien de waarde, die het boekje heeft voor de examens.
Tot onze spijt kunnen wij de lezing van PROF. DR. BEIJERINK
niet afdrukken, daar de bewerking veel tijd kost.
Moge dit jaarboek aan de verwachtingen voldoen.
Het Bestuur.

JAARVERSLAG 1915-1916.

VERSLAG
DER

V e r e e n i g i n g „ST UDI EB ELA NGEN"
over het vereenigingsjaar Maart 1915—Maart 1916.

Aansluitende bij het jaarverslag van den vorigen secretaris
memomeer ik, dat op de 2e nota een 3e nota is gevolgd aangevende in welken zin de studie veranderd zou kunnen worden.
De besprekingen met de commissie tot onderzoek van klachten
der studeerenden hadden plaats resp. op 29 April en 28 Mei.
Tijdens het bezoek van Zijne Excellentie den Minister van
Landbouw, • Nijverheid en Handel kreeg het bestuur nog gelegenheid in het kort de voornaamste klachten der studeerenden
te overhandigen in den vorm van de 3 volgende stellingen :
1. Ten onrechte wordt er aan de R. H. L., T. en B. School
niet opgeleid tot wetenschappelijke zelfstandigheid, de studie
komt bijna uitsluitend neer op examenstudie uit dictaten.
2. Gedurende de jaren van algemeene vakstudie wenscht men
minder theoretische colleges en meer zelfstandige practische
oefeningen onder leiding voortbouwende op en aansluitende aan
de practische oefeningen en het propoedeutisch jaar.
3. Er moet na het eindexamen ruimschoots gelegenheid bestaan
tot voortgezette gespecialiseerde studie in allerlei richtingen welke
studie dan afgesloten zoude moeten worden op een wijze waaruit
duidelijk blijken moet dat de betrokken persoon zich inderdaad
met vrucht in een bepaalde richting heeft gespecialiseerd.
Zijne Excellentie wees bij het mondeling onderhoud van deze
stellingen op de mogelijkheid dat nadere inlichtingen gewenscht
waren en het bestuur dus nogmaals ter audiëntie moet verschijnen.
Dat er ernstig streven is naar reorganisatie van het onderwijs
blijkt o. m. uit de benoeming van de Commissie tot herziening
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van de opleiding van de O. I. houtvesters. Ook hiermede had
Studiebelangen een bespreking, die aanleiding was tot het indienen van een rapport dat bij het afdeelingsbestuur K. B. reeds
in bewerking was.
Later werd op een der punten uit dit rapport nog nader de
aandacht der Commissie gevestigd n.1. uitbreiding van het aantal
boschbouw docenten,, een kwestie actueel geworden door het
overlijden van den Heer van Schermbeek.
In dit jaar is het aantal docenten dan ook met een vermeerderd. n.1. door den Heer S. P. Ham, wiens inaugureele rede op
5 Nov. het bestuur op uitnoodiging van den Raad van Bestuur
bijwoonde.
In November werden op verzoek van het afdeelingsbestuur
N. L. aan den Raad van Bestuur inlichtingen gevraagd omtrent
het al of niet examenvak zijn van Agrogeologie. Het antwoord
luidde, dat dit hoogstwaarschijnlijk wel het geval zou zijn. Echter
werd in Mei bekend gemaakt dat Agrogeologie voor dit jaar niet
gexamineerd zou worden, daar door de Regeering geen toezegging ertoe was gedaan. Dit was aanleiding om aan te dringen
bij den Inspecteur van het Landbouwonderwijs en bij den Raad
van Bestuur op voorkomen van dergelijke onzekere toestanden.
Naar aanleiding van een adres van 48 K. L. studenten werd
21 Mei aan den Raad van Bestuur een verzoek gericht om
Practische Bemestingsleer voor K. L. en N. L. in afzonderlijke
colleges te behandelen.
O p 25 Mei werden aan den Raad van Bestuur inlichtingen
gevraagd omtrent het al of niet examenvak zijn van houtteelt
voor K. B. in, daar voor de meeste K. B. m'ers dit vak onvoldoende gedoceerd is kunnen worden wegens ziekte van den Heer
van Schermbeek. Het antwoord luidde bevestigend, doch er
zou rekening gehouden worden met. het onvoldoende onderwijs.
Studiebelangen drong toen er op aan in dit vak geen examen te
doen afleggen door hen, die voor de tweede maal eindexamen
deden, welk verzoek ingewilligd is.
O p 18 Juni zonden wij een schrijven aan den Raad van Bestuur om de noodige stappen te doen tot het verschaffen van
faciliteiten aan gemobiliseerde studeerenden, opdat zij in hun
studie zoo weinig mogelijk geschaad zouden worden. Wij ontvingen een brief van den Raad van Bestuur, waarin hij ons
meldde, dat reeds in Aug. de voorzitter zich tot den legercom-
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mandant gewend had met verzoek Ede als garnizoensplaats aan
te wijzen voor de studeerenden. Zijn pogingen hebben evenwel
niet het gewenschte gevolg gehad. De Raad van Bestuur was
verder van oordeel, dat er meer kans bestond op succes, wanneer
de betrokkenen zich individueel tot hun commandant wenden.
Meerdere docenten verklaarden zich ook bereid om tentamens
af te nemen en hun invloed bij de later aan te wijzen examencommissies aan te wenden, opdat dit tentamen in de plaats trede
voor het examen in hunne vakken. Onzen hartelijken dank voor
hunne bereidwilligheid. Per brief hebben we den gemobiliseerden
hiervan kennis doen nemen. Later is nogmaals een brief verzonden, waarin gewezen werd hoe een der gemobiliseerden 3
dagen per week studieverlof heeft verkregen en tot ons genoegen
mogen nu meerderen reeds dat genot smaken.
16 Juli ontvingen we eert uitnoodiging van het instituut van
Landbouwkundigen, tot het bijwonen der lezing van den Heer
J. H. Th. W . Reimers over „Bloedlijnen en hun beteekenis voor
de huisdieren".
Namens de Nederlandsch-Amerikaansche Fruitteelt-Maatschappij
werden introductiekaarten ontvangen voor de lezing van den Heer
Pfanstiehl over Virginie (4 Oct.).
8 October hield de Heer Te Wechel zijn inaugureele rede, waarbij
Studiebelangen officieel vertegenwoordigd werd door het Bestuur.
Tot hiertoe heb ik met enkele aanvullingen overgenomen wat
de Heeren Peereboom en Bakker schreven in de Wageningsche
Studenten-Almanak 1916. Ik heb gemeend hiervan gebruik te
moeten maken, omdat mijn secretariaat slechts over de laatste
maanden loopt en ik dus niet ten volle op de hoogte ben van
wat er vóór mij gebeurd is.
3 Nov. had er een algemeene vergadering plaats, waarin het
bestuur gewijzigd en aangevuld werd. Waar de heeren N. H.
Blink en van Houten bedankt hadden als lid van het hoofdbestuur en de Heer Peereboom voor de functie van secretaris,
werd het nieuwe bestuur als volgt samengesteld :
S. VAN H O O R N , Voorzitter.
W. B. L. V E R H O E V E N , Ie Secretaris.
F. KRAMER, Penningmeester.
N. J. P E E R E B O O M , Vice-Voorzitter.
W. BAKKER, 2e Secretaris.
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Voor de afdeelingsbesturen werden gekozen de volgende Heeren :
voor N . L.: W. D E J O N G .
„ K. L.: P. L. V E R M E U L E N .
„ T.:
P. H U S S .
A. T I C H L E R .
De door het bestuur voorgestelde reglementswijziging bedoelende
vereenvoudiging van het jaarboek werd verworpen, zoodat Art. 94
thans moet luiden:
Dit jaarboek moet bevatten:
1. Een jaarverslag.
2. Een finantieel verslag.
3. Jaarverslagen der erkende vereenigingen.
4. Verslagen van lezingen.
5. Lijsten van gewone leden, buitenleden, buitengewone leden
en studeerenden niet-leden.
6. Hetgeen verder door het bestuur wenschelijk en noodig
wordt geacht.
Verder werden er op de algemeene vergadering 51 nieuwe leden
geïnstalleerd. Later gaven zich nog enkelen als lid op.
O p 4 Nov. hield de Heer Dr. Prinsen Geerlings een lezing
over „Assortementen der Java suikerindustrie, hun handel en
bereiding",
Door de bestuursleden werden bezoeken afgelegd bij verschillende docenten om met hen de mogelijkheid te bespreken dat
den studeerenden meer gelegenheid zou worden gegeven de verschillende proeven die betreffende docenten doen na te gaan.
Ons werd geheel of gedeeltelijk medewerking toegezegd.
Door het afdeelingsbestuur werd een request aan Zijne Excellentie den Minister verzonden, dat beoogde dat verkregen zou
worden dat K. B. iv nog 9 maanden praktijk in Europa zal hebben.
O p dit request is in zooverre goedgunstig beslist, dat op het
oogenblik voorbereidingen worden getroffen om K. B. iv nog in
praktijk te laten gaan.
O p een request inzake nadere regeling van het paardrijden is
afwijzend beschikt.
14 Januari hield de Heer Dr. D. J. Hissink een lezing voor
onze vereeniging over mechanisch bodemonderzoek.
Wat de lezingen betreft zijn we dit jaar niet erg voorspoedig
geweest.
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De Heer Abendanon die ons eerst had toegezegd een lezing
te komen houden is tot onzen spijt verhinderd geworden.
Wel zullen er nog lezingen gehouden worden maar eerst in
Maart en April. 8 Maart o.a. zal Prof. Beijerinck een lezing
houden over „de microbiologie in den bouwgrond."
O p de algemeene vergadering in Jan. heeft er een bespreking
plaats gehad over het al of niet doen hooren van een protest
tegen Zijne Exellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel omtrent Zijne uitlating tegenover den Heer Alberda
over Dr. Z. Kamerling. Bij staking van stemmen werd besloten
dat het niet op den weg van Studiebelangen lag zich met deze
zaak in te laten.
Aan den Raad van Bestuur werd een brief verzonden om
inzage van de reorganisatieplannen, waarop tijdens dit schrijven
nog geen antwoord is ontvangen. Moge de reorganisatie spoedig
tot het door allen zoo zeer gewenschte resultaat leiden.
Met de beste wenschen voor onze vereeniging.
W. B. L. V E R H O E V E N ,
Ie Secr.
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Financieel Verslag
over h e t vereenigingsjaar Maart 1 9 1 5 — M a a r t 1 9 1 6 .

UITGAVEN.

INKOMSTEM.
1.
2.
3.
4.

Saldo kas Mrt. 1915 ƒ181.58 5 5.
Contributies . .
553.Oude jaarboekjes
2.Rente . . . .
5.90
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ƒ742.48 5

Lezing met inbegrip zaalhuur .
ƒ210.13
Stalhouderijen
hotelrekening .
- 68.55
Vertegenwoordiging - 4.60
Administratie . . - 55.47
Drukwerk . . . -202.
Incasso-kosten . . - 29.90 3
Diversen. . . .
- 22.50
Saldo in kas Maart
1916
-150.33
ƒ742.485

TOELICHTING :
1. In het financieel verslag over 1914/15 staat een saldo in
kas op Maart 1915 van ƒ 206.48 5; doordat het toenmalige
bestuur eenigen tijd langer aan bleef werden nog uitgaven
gedaan, zoodat de penningmeester van 1915/16 een ander
saldo overnam.
2. Als volgt gespecifieerd :
20 buitengewone en buitenleden à f2.—.
1 contrib. 2e termijn 1913/14.
9
„
Ie
„
1914/15.
154
„
2e
„
1914/15.
178
„
Ie
„
1915/16.
4. Rente van het geld à deposito bij de Geld. Crediet Vereeniging.
5. Hierin zit nog een bedrag vanƒ 80.53 voor prof. Nilsson-Ehle.
9. Hiervan een bedrag van ƒ192.20 voor het dJukken van de
jaarboekjes 1914/15.
10. Voor kwitanties innen en rondbrengen jaarboekjes.

Jaarverslag der Vereeniging van
Nederlandsche Landbouwstudenten.
1915-1916.

Jaarverslag der Vereeniging van Nederlandsche
Landbouwstudenten.

Over het vereenigingsjaar 1915/1916 valt het volgende te
memoreeren.
O p den 19 Maart had een algemeene vergadering plaats waar
het volgende bestuur werd verkozen :
W. B. I.. V E R H O E V E N J.LZN., Voorzitter.
J. P. H O O G L A N D , Secretaris.
J. C. D O R S T , Penningmeester.
In het afgeloopen jaar werden de volgende excursies gehouden :
O p 25 Maart naar de Johanna-hoeve te Oosterbeek.
O p 24 April en 7 December naar het Rijkslandbouwproefstation te Wageningen.
O p 3, 4 en 5 Augustus naar de Veenkoloniën en N . W. Groningen.
Het bestuur had n.1. afgezien van de reeds langen tijd bestaande plannen een excursie te houden naar Noord-Brabant,
aangezien het Mond- en Klauwzeer hier nog steeds heerschte.
Aan den heer Elema werd daarom verzocht de leiding op
zich te nemen van een exursie naar Drente en de Veenkoloniën.
Genoemde heer bevond zich evenwel in Amerika en was tot
September verhinderd.
In den heer J. Kok, rijkslandbouwleeraar te Veendam, vonden
wij evenwel een uitstekenden leider. Aan hem, den heer Woldendorp leeraar aan de R. L. W . S. en den heer Droogendijk,
rijkslandbouwleeraar te Groningen, is het vooral te danken geweest, dat wij drie prettige en leerzame dagen in het Noorden
doorbrachten.
2
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Na de groote vacantie werden geen excursies meer naar boerderijen gehouden. Het telkens en overal opnieuw uitbreken van
mond- en klauwzeer maakte dit te gevaarlijk.
O p 6 November werd een bezoek gebracht aan het Museum
der Nederl. Heide Mij. te Arnhem.
Twee niet-leden der vereeniging hielden voor ons een lezing n.1.
de heer J. H. W . Th. Reimers op 27 October over: de Beteekenis der Erfelijkheidsleer voor de Veeteelt.
en de heer H . Wibbens op 18 Februari over: Stamboekhouding.
De volgende lezingen werden door leden gehouden :
O p 18 November. Ontwikkeling en beteekenis der Suikerbietencultuur, door den heer J. C. Dorst.
O p 9 November. Vruchtopvolging, door den heer H. J. Witteveen.
O p 13 Januari. De keuring van gewassen te velde in Friesland, door den heer J. P. Hoogland.
Het aantal gewone- en buiten-leden bedraagt op het oogenblik
resp. 29 en 1.
Mijn voorganger eindigde zijn jaarverslag met den wensch dat
de vereeniging tot steeds grooter bloei mocht geraken.
Evenals hij, meen ik thans het recht te hebben te zeggen, dat
de vereeniging ten volle heeft bewezen recht van bestaan te
hebben. Maar er kan nog veel meer bereikt worden. Ik geef toe*
de mobilisatie ontnam ons goede krachten, het heerschen van
mond- en klauwzeer werkte remmend op het houden van excursies, maar ik ben overtuigd, dat met eenige goede wil van de
kant der leden er nog veel bereikt kan worden.
Moge het volgend bestuur ondervinden, dat het aan dien
goeden wil waarlijk niet ontbreekt.
J. P. H O O G L A N D ,
Secr.,

Jaarverslag van de Wageningsche
Boschbouw-Studenten Vereeniging.
1915-1916.

Jaarverslag van de Wageningsche BoschbouwStudenten Vereeniging.
(Uitgebracht op de jaarlijksche vergadering van 13 Maart 1916
door den heer F. K R A M E R , l«* Secretaris,)

Mijne heeren,
Als schrijver van het stukje geschiedenis, dat de Wag. Boschbouw Studenten Vereeniging gedurende haar vereenigingsjaar
1915/'16 heeft doorgemaakt, is mijn eerste plicht : onverbiddelijk
te zijn.
Hoe gaarne ik ook den schrijver van het vorige jaarverslag
had gevolgd in zijn welgezinde beschouwing over het vereenigingsjaar dat hij te beschrijven had, toch mag ik, waar mijne opvattingen over dit jaar niet van een zelfde optimisme vervuld kunnen
zijn, dat niet doen. Want, wanneer ik u thans met een enkel
woord de toestand der W. B. S. V. moet blootleggen, dan moet
dat zijn met het woord „slapjes".
Werkelijk, onze vereeniging leidt een tamelijk anemisch bestaan. Het jeugdige vuur, waarmee het nieuwe bestuur zijn taak
begon is gedurende de nieuwe cursus steeds aan het verflauwen
gegaan, lezingen van buiten worden zelden meer gehouden, in
den laatsten tijd is het vrijwel gewoonte slechts 1 vergadering
per maand te houden, waarop dan enkele leden van hun belangstelling doen blijken.
Nogmaals, de boschbouwvereeniging staat er slecht voor.
Ik zal niet met u nagaan, welke de oorzaken zijn: of het in
de studieopvatting der leden ligt; het lid zijn van zoovele andere
vereenigingen; of nog iets anders, ik zal het niet nagaan; een
ieder overdenke dat voor zich zelve, en kome dan tot de oorzaak van zijn fout. Want het is een foutieve toestand !
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heeft reden van bestaan, en heeft daardoor recht op uwe belangstelling.
Het was te verwachten, dat bij het heengaan der oprichters
een deel van de levenskracht onzer vereeniging door hen werd
meegenomen; maar zijn wij dan zooveel minder, dat wij niet
in staat zijn een dergelijke vereeniging op poten te houden?
Daarvoor moet ieder voor zich uitgemaakt hebben (en een
ieder zal ertoe komen), dat het voor onze boschbouwkundige
ontwikkeling van groot belang is op geregelde bijeenkomsten
boschbouwkundige kwesties te bespreken. Dat is ons doel, en
de weg, die naar dit doel leidt is door ons gevolgd, het is: het
houden van lezingen door de leden, met daaropvolgend debat,
en ten tweede : het houden van voordrachten door sprekers van
buiten, n.1. plantkundigen, houtvesters met verlof en andere
boschbouwkundigen.
Ik zal thans de voornaamste gebeurtenissen van het vorige
vereenigingsjaar nog even voor u naar voren halen.
Als sprekers van buiten traden op :
23, 24 en 25 Februari 1915 de heer S. P. Ham, over: „Stroomgebieden, regenval en waterafvoer, mede in verband met het vraagstuk der boschreserveering, speciaal in Probolinggo-Besoeki."
8 Mei, dr. J. Valckenier Suringar over: „Het stuifzand terrein
bij Kootwijk."
29 October, de heer H. J. Beek, over: „Het boschwezen op
de Buitenbezittingen."
De volgende leden hielden resp. lezingen over de onderstaande
onderwerpen :
H. A. Zijlstra: „Brandbescherming in djatibosschen.
Ch. Coster: „De zoogdieren van Java."
F. W. Maisch: „Practijkschetsen."
M. A. F. Dijkmans: „La methode du controle."
R. W i n d : „Het boschwezen in Japan."
F. Swart: „Schermboschwetgeving."
\
F. Kramer: „Een proef over de invloed van het weer opde dikteschommelingen van boomen."
Het ledental bleef ongeveer gelijk, het bedraagt thans 35.
In de vergadering van 9 Februari 1915 werd het volgende
bestuur gekozen:
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F. K R A M E R , Ie Secretaris.
A. J. L O U W E R S E , Penningmeester.
M. VRIJDAG, Vice-Voorzitter.
H. A. L. DE L E E U W , 2e Secretaris.
Zooals ik al zei, was bij het nieuwe bestuur in den beginne
het noodige vuur wel aanwezig om de vereeniging te leiden.
Het bestuur legde bezoeken af bij de verschillende boschbouwdocenten, en voor de Paaschvacantie werd menige lezing gehouden.
Ook in onze vereeniging werd de slag gevoeld door het noodlottig sterfgeval van ons medebestuurslid, den heer Vrijdag; in
ons bestuur hadden wij hem leeren kennen als een flink vereenigingsman, wien gerust in de toekomst de leiding der boschbouwvereeniging had kunnen worden toevertrouwd.
In het bestuur jhad de volgende verandering plaats : de heer
de Leeuw werd gekozen tot vice-voorzitter, de heer P. J. Zonneveld tot 2e secretaris.
Uit de correspondentie wil ik als belangrijkheden meedeelen
de briefwisseling, welke we met de hoofdredactie van „Tectona"
hadden, aangaande de abonnementen van cand.-houtvesters op
dat tijdschrift, ook dit jaar gaven zich weer enkele cand.-houtvesters als abonné op. Verder werden nogal eens brieven geschreven aan personen om lezingen te komen houden, er werd
van deze heeren bijna zonder uitzondering een negatief antwoord
ontvangen.
Het al of niet zijn van een cand. houtv. vereeniging is ook
een zaak, die op enkele W. B. S. V. vergaderingen ter sprake
werd gebracht, wat echter al spoedig in de doofpot werd gestopt. Men acht het niet noodig het respectabele aantal Wageningsche studentenvereenigingen met nog eentje [te vermeerderen,
iets waarmee ik me heel goed kan vereenigen. De cand. houtvesters mogen specifieke ambtenaarsbelangen hebben, zooals
onlangs bleek bij de aanvraag om reiskostenvergoeding voor
paardrijden, en praktijk voor K. B. IV, een collectief request,
met steun van „Studiebelangen", is dan wel de beste methode
om ons doel te bereiken (of niet te bereiken!).
Mijne heeren, hiermede heb ik u in het kort een beeld gegeven van het leven en streven der Wageningsche Boschbouw

- 24 Studenten Vereeniging. AI is dit beeld vrij sober, ja, in sommige
opzichten zeer schril, toch wil ik niet alleen u het onaangename
voor oogen houden. Ik heb het gedaan om bij u het verlangen
wakker te roepen de boschbouwvereeniging beter te maken, en
waarlijk, mijne heeren, dat kunt ge. Wanneer u het bestaansrecht
van deze wetenschappelijke vereeniging klaar voor oogen staat
(en dat moet met eenige goede wil bij u allen vroeg of laat
komen), wanneer ge daarna een deel van uw werklust en werkkracht ter beschikking van deze vereeniging stelt, welnu, dan
hebben we een gezonde boschbouwvereeniging.
Als ge zoo handelt, dan durf ik de W. B. S. V. een lang en
voorspoedig leven voorspellen.

LEZINGEN.

De Assortimenten van de Java Suiker.

LEZING
gehouden door den Heer Dr. PRINSEN
GEERLINGS.

De Assortimenten van de Java Suiker.
Lezing, gehouden door den Heer Dr. PRINSEN GEERLINGS.

Als gevolg van het feit, dat Java geen eigen comsumptie van
eenige beteekenis van op fabriekmatige wijze gewonnen suiker
heeft, is men met den verkoop van de in de suikerfabrieken
gewonnen suiker op de eischen van buitenlandsche koopers aangewezen, die de buiten onze bezittingen gelegen landen van
verbruik daarmede voorzien.
Aangezien nu suiker een artikel is, dat aan velerlei fiscale
bepalingen onderworpen is, wijzigt zich de plaats van bestemming van ons product herhaaldelijk, doordat nu eens markten
voor ons gesloten worden en dan weder de voorwaarden voor
den invoer van buitenlandsche suiker in een of ander land
gunstiger worden.
Ieder land heeft zijne eigen eischen, die verder ook niet steeds
dezeltde blijven, daar er door verandering in het invoerrecht,
de soort van suiker, welke bij invoer het voordeeligst is, gewijzigd wordt en er dus in het land van productie een andere
soort moet worden bereid.
Uit hoofde van al die redenen, zijn wij op Java nooit zeker
van het assortiment suiker, dat van ons wordt verlangd en door
het verloopen van het getij, moet men zoo noodig de bakens
verzetten, waardoor het noodig is zoodanig te zijn ingericht, dat
alle verlangde assortimenten kunnen worden bereid.
Het is geen kleinigheid, wanneer een zoo groote industrie als
de suikerindustrie van Java overstag moet gaan en b.v. in plaats
van bruine suiker witte moet afleveren of, indien er eens stroopsuiker verlangd wordt, in staat moet zijn dat assortiment te
leveren, ofschoon er in de voorafgegane jaren in het geheel geen
vraag naar zulke suiker is geweest. De suikerproductie van Java
bedraagt ongeveer anderhalf millioen ton, of ongeveer 15 maal
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de consumptie van Nederland, welke hoeveelheid in ongeveer
180 fabrieken wordt bereid, zoodat er bij verandering van assortiment een groote hoeveelheid arbeid moet worden verricht om
de gewenschte veranderingen tot stand te brengen. Niet alleen
moeten de mechanische veranderingen worden aangebracht, maar
de fabrikanten en hunne geëmployeerden moeten de noodige
kennis bezitten om terstond zonder hapering een onberispelijk
product te bereiden, want de kooper, die goed geld geeft, eischt
een goede suiker en kan niet worden tevredengesteld met een
minderwaardig artikel, en de verontschuldiging, dat men nog niet
ingericht is om een goed te maken.
Het is derhalve uit een veiligheidsoogpunt noodzakelijk, dat
men verstaat hoe elk der assortimenten te maken en dat men
in geval van vraag naar het een of ander daarvan weet hoe
men zijne fabriek daarvoor geïnstalleerd moet hebben en hoe
men met de installatie moet werken. De bereiding van de verschillende assortimenten zal het gemakkelijkst uit het historische
overzicht van hun productie kunnen worden nagegaan.
Wij zullen ons niet bezig houden met de oudere methoden
van suikerfabrikatie, waarbij het geklaarde sap tot een zeer dikke
stroop werd ingedampt, die in potten uitkristalliseerde en tot een
hard brok van kristallen met ingesloten stroop stolde. Door een
opening in den bodem vrij te maken, liet men de stroop wegloopen, waarna een brij van klei en water op de harde koek
werd gebracht. Het water uit die brij zakte door de harde masse
naar beneden, waschte de nog aanhangende stroop van het
kristal af en liet een wit suikerbrood achter, dat uit den pot
genomen, fijn geklopt en gedroogd werd.
Bij de uitbreiding van de fabrieken nam de productie zoodanig toe, dat deze langzame wijze van fabrikatie onmogelijk
werd en toen de vacuumpannen in gebruik kwamen en men
direct op grein kon koken, ging het werk veel sneller, terwijl de
centrifuges toelieten de stroop snel af te slingeren en de losse
suikerkristallen in korten tijd schoon over te houden.
Van dien tijd af zullen wij onze beschouwingen aanvangen en
wij zien dan, dat er hoofdzakelijk een suiker van den Hollandschen standaard No. 16 en hooger werd gevraagd, zoogenaamd
Europeesch of Channel assortiment, benevens stroopsuiker. De
bereiding zelve ging zeer eenvoudig. Het sap werd door middel
van molens uitgeperst, met een weinig kalk vermengd en ver-
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zoo ver werd gedreven, dat er in de schuimlaag een barst kwam
van een beginnend koken. Bij die verwarming onder den invloed van kalk was het sap gescheiden in drie lagen, een onderste
vuillaag van zwaar vuil, een breede laag van schoon sap en een
bovenste vuillaag van drijvende onzuiverheden opgehouden door
opgestegen lucht. Door een opening in den bodem, die meteen
driewegkraan was gesloten, liet men eerst de onderste laag vuil
naar een reservoir voor vuilsap loopen, daarna de hoofdmassa
van het sap in een reservoir voor schoon sap, terwijl ten slotte
de bovenste vuillaag, die nu ook op den bodem was aangeland,
naar het eerstgenoemde bij de eerste uitgeloopen hoeveelheid
werd gevoegd. Het schoone sap werd nog eens opgekookt en
afgeschuimd, terwijl het vuil in filterzakken werd gefiltreerd en
geperst, om daarna met het eerst verkregene te worden vereenigd.
Het schoone sap werd tot diksap ingedampt. Deze, bestaande
uit kristallen en aanhangende stroop, liet men gedurende een
week afkoelen en daarna werd de harde massa gebroken in papmolens, aangemengd met stroop en in centrifuges in suikerkristallen en stroop gescheiden. De kristallen werden met water
afgewasschen en uit de centrifuge genomen, waarna men ze in
de zon droogde en in groote bamboemanden verpakte. De stroop
werd ingedampt tot een hooge concentratie, in groote bakken
ter kristallisatie afgelaten en na twee of drie weken gecentrifugeerd. De stroopsuiker werd gewoonlijk niet met water afgewasschen en ongedroogd verpakt. De allerlaatste stroop gaf zulk
fijn kristal en een zoo kleverige stroop, dat een centrifugeeren
niet wel mogelijk was en men zich van een ander middel moest
bedienen om de suiker te winnen. Men schept het uitgekristalliseerde kooksel in zakjes, die van Maloekamatten gemaakt zijn,
een biesachtig gewas, dat een vlechtwerk met grove mazen vertoont. De stroop druipt door de mazen en loopt in een onder
de bamboelatten, waarop de zakken staan, aangebrachten bak,
terwijl de kristalletjes gedrenkt met melasse achterblijven. Af en
toe vult men de gedeeltelijk geledigde zakken bij, totdat er geen
stroop meer uitloopt, naait ze dicht en stapelt ze op hoopen.
Iedere veertien dagen stapelt men om, ten einde de onderste
laag boven te laten komen en de onderste boven, om de stroop
zooveel mogelijk uit te persen en als dit eenige malen heeft
plaats gevonden is de zaksuiker gereed.
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De verkoop van hoofd- en stroopsuiker ging op kleur, met
dien verstande dat de prijs voor een zeker nummer in den
standaard werd vastgesteld, met eene rafactie voor ieder nummer,
dat de kleur minder was. Het kenmerk van de zaksuiker was,
dat deze van goede verhandelbare kwaliteit moest zijn.
Hoewel er geen polarisatie was vastgesteld, was in den regel
het suikergehalte van de hoofdsuiker ongeveer 98,5, dat van de
stroopsuiker No. 14 92 terwijl de zaksuiker voor de helft uit
suikerkristallen en voor de rest uit laatste melasse bestond en
ongeveer 70 polariseerde. De hoofdmassa van die hoofdsuiker
ging naar Nederland en later naar Engeland, terwijl de stroopen zaksuiker naar China en andere Aziatische landen werden
verscheept.
Omstreeks het jaar 1892 werd er veel suiker voor de Vereenigde Staten gevraagd, maar nu niet in de kleur No. 16 en
hooger, doch No. 11 tot 13, zoogenaamd Amerikaansch assortiment, muscovado of refining crystals, en wel om reden, dat de
invoerrechten in dat land van suiker beneden No. 16 veel hooger
waren dan daaronder. Het was dus noodig om donkerkleurige
suiker in te voeren en hoewel de marge tusschen 13 en 16 ruim
genoeg was, eischten de koopers een zeer donkere kleur ten
einde zelfs bij de allernauwste keuring op kleur in geen geval
kans te loopen in het hoogere recht te vervallen.
De fabrikatie onderging daardoor eenige verandering en wel
in de eerste plaats, omdat het nu niet noodig was de sappen
zoo goed te klaren als voorheen. De kleur moest toch donker
zijn en om die reden was het onnoodig veel moeite aan te
wenden om het sap bijzonder zuiver te maken.
In plaats van de oude, zoogenaamde heldere defectatie, in de
koperen half bollen, voerde men de veel sneller tot het doel
leidende en ook veel goedkoopere troebele defecatie in. Hierbij
wordt het sap, nadat het gekalkt is, door middel van voorwarmers
tot het kookpunt gebracht en in ijzeren kisten afgelaten, om daar
te bezinken. Door het hevige koken is de lucht ontsnapt en er
ontstaat boven geen vuillaag, maar het sap scheidt zich in een
bovenstaande heldere vloeistof, die ongeveer negen tienden of
acht negenden van den inhoud uitmaakt en een laag vuil van
het overblijvende deel. Het schoone sap wordt afgetapt, en de
vuillaag in filterpersen, die inmiddels waren ingevoerd gefiltreerd,
waarna het filtersap bij het afgetapte wordt gevoegd en deze
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De behandeling hiervan geschiedde evenals voorheen, met dit
verschil, dat de suikerkristallen slechts oppervlakkig met water
werden afgewasschen en niet grondig van de aanhangende stroop
weder bevrijd.
Aangezien het drogen in de zon bij de door de vergroote
fabrieksinstallaties van de meerder geworden suiker te bezwaarlijk
was, werden er allerwege drooginrichtingen voor suiker aangeschaft, waardoor de suiker in een ronddraaienden trommel door
middel van een stroom heete lucht werd gedroogd en men met
het drogen onafhankelijk van de weersgesteldheid werd.
De stroopsuiker was toen onverkoopbaar geworden en n.en
verwerkte dat product door het in het sap op te smelten en het
tot het hoofdproduct om te werken. Er was dus suiker, die nooit
de fabriek uitkwam, want als er eens een derde stroopsuiker
was verkregen, dan ging die weder in het sap terug en begon
zijn loop dus weder op nieuw. Het slot was echter in ieder
geval muscovado en zaksuiker, die in de jaren tusschen 1892
en 1900 vrijwel de eenige assortimenten w£ren, waarin werd
afgeleverd.
De verkoop geschiedde op kleur N. 11—13 met refactie bij
te lage kleur. Polarisatie werd niet verlangd, terwijl voor klamme
suiker niet werd afgetrokken. Deze laatste bepaling bleek achteraf
hoogst verderfelijk te zijn.
Zoolang de stroopsuiker werd opgesmolten, werd de kleur van
het sap en van de daaruit verkregen -suiker zoo donker, dat men
de muscovado suiker in de centrifuge moest wasschen wilde men
niet te donkere suiker krijgen en wegens de kleur in boete vervallen. De stroop werd dus voldoende verwijderd en de suiker
kon goed gedroogd worden en gaf geen aanleiding tot klachten.
Men zag echter, op het voetspoor van hetgeen in Europa
geschied was, in, dat het langdurige kristalliseeren van de kooksels
in rust en het koken op draad van de stroopkooksels niet rationeel
was en dat men veel sneller en vollediger de suiker uit het sap
kon krijgen, wanneer men de kooksels in beweging afkoelde
Een gevolg van deze methode was ook, dat men de eerste en
tweede stropen niet meer op draad kookte, doch haar bij eerste
kooksels introk, ten einde het kristal, dat zij kunnen afgeven,
3
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te doen winnen. Het koken van stroopkooksels verviel daardoor,
zoowel als het oversmelten van stroopsuiker en daardoor werd
ook de tijd, gedurende welken de stropen in bewerking zijn,
aanzienlijk verkort en de gelegenheid tot oververhitting, aanbranden en donkerkleuring aanmerkelijk verminderd. H e t niet
voorziene gevolg was, dat de aan de kristallen aanhangende
stroop zoo licht van kleur was en ook de kristallen zelve, die
uit een lichtkleurige stroop waren ontstaan zoo weinig gekleurd
waren, dat men bij het centrifugeeren last had, dat de kleur der
suiker te licht zou worden. Aangezien er toch voor klamme suiker
geen boete werd geheven en er geen polarisatie was voorgeschreven, liet men veel stroop bij het kristal, waardoor de suiker
wel de vereischte kleur had, maar zoo veel hygroscopische stroop
bevatte, dat er bij het bewaren en het vervoer sterke wateraantrekking, uitstroping, inversie en suikerverlies plaats vond, en
de suikerkoopers bij hun uitvoeren naar de Vereenigde Staten,
waarheen wel op polarisatie verkocht was, aanzienlijke schade
leden.
Om dit in de toekomst te voorkomen, werden er zeer scherpe
bepalingen gemaakt, die tot doel hadden de levering van suiker
van ten minste 96,5 polarisatie te verkrijgen. Er moest suiker
in kleur 11—13 worden afgeleverd, in kleur 14 en hooger behoefde niet te worden ontvangen, terwijl voor lagere kleur zware
refactie werd gevraagd. De polarisatie moest minstens 96,5 zijn,
bij hoogere gehalten werd per pikol en per graad 9 cents te
goed gedaan, terwijl bij polarisatie beneden de grens de boetebepalingen zoo zwaar werden, dat zij in de praktijk tóch nooit
tot hun volle bedrag zijn geind kunnen worden, maar bij overeenkomst zijn verminderd. Het doel werd echter volkomen bereikt; er werd alle moeite gedaan suiker af te leveren, die hoog
polariseert, waartoe ook medewerkte, dat er 9 et. per pikol per
graad betaald werd voor het gehalte boven 96,5, terwijl de
suikerprijs toen ter tijde ongeveer 6 gulden per pikol of 6,22 et.
per graad per pikol beneden 96,5 bedroeg. Er was dus voordeel
bij de suiker zoo droog mogelijk te maken en dit, zoowel als
de zware boete maakte, dat de suiker nu droog werd geleverd
niet alleen, maar dat zij droog bleef, niet uitstroopte en niet in
kwaliteit achteruit ging.
Er bleef echter nog een bezwaar over en dat is de te lichte
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kleur, die de suiker bij de hooge polarisatie houdt, als de stroop
verwijderd is en daaraan werd tegemoet gekomen door de suiker
kunstmatig te kleuren. Eerst centrifugeerde men de stroop terdege
af, zoodat men een hoog polariseerende suiker overhield en
begoot die dan, nog in de centrifuge, met een oplossing van
gebrande suiker, zoodat de kristallen een donkere kleur aannamen
en hun hooge polarisatie slechts onmerkbaar verminderden. Men
kreeg dus het verlangde donkere suiker met hooge polarisatie,
die bij het transport en het bewaren goed blijft, zoodat een
ieder tevreden was. De muscovado levering, grootendeels naar
de Vereenigde Staten werd hoofdzaak voor Java, terwijl er ook
nog een deel van den oogst in Europeesch assortiment werd
afgeleverd en zaksuiker het eenige naproduct uitmaakte.
Ook was in denzelfden tijd de polarisatie voor het Europeesch
assortiment vastgesteld en op 98 % gevestigd. Bij lagere polarisatie dan dit cijfer en bij donkerder kleur dan No. 15 van den
Hollandschen standaard wordt refactie geheven, terwijl suiker
beneden 97,5 % niet behoeft te worden ontvangen.
Nadat de Vereenigde Staten door den oorlog tegen Spanje in
het bezit waren gekomen van Portorico en later met de onafhankelijk geworden republiek Cuba een reciprociteitsverdrag
hadden gesloten, waarbij de twee staten elkander wederkeerig
een rabat van 20 % op hun invoerrechten toestaan, breidde de
suikerproductie van deze Antillen zich zoodanig uit, dat de groote
republiek suiker genoeg in de buurt kon koopen en het product
van Java niet meer noodig had.
Ondertusschen was Japan als kooper opgetreden, terwijl de
raffinaderijen te Hongkong jaarlijks groote hoeveelheden Javasuiker kochten om die te raffinage naar de omliggende landen
uit te voeren, zoodat wij voor van onzen grooten afnemer in de
verte, er andere in de buurt in de plaats kregen en het assortiment niet veel verandering onderging.
Men vond het echter vreemd, daar Hongkong Java suiker
invoerde, die raffineerde en de witte suiker weder langs onze
kusten naar Indië en Singapore verscheepte.
Het denkbeeld om op Java suiker voor den uitvoer te raffineeren werd na onderzoek opgegeven, door de groote risico's,
welke aan eene onderneming verbonden zijn, welke niet door
eigen consumptie in het land of door een vloot stoomschepen
gesteund, suiker zou moeten bereiden, om in groote hoeveelheden
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een zwaar neerslag verkregen wordt, dat de geleiachtige stoffen
precipiteert en een helder en snel bezinkend sap doet ontstaan.
Het is gebleken, dat het onverschillig is of men eerst de kalk
en daarna het zwaveligzuur toepast of omgekeerd; de hoofdzaak
is, dat er een zwaar nederslag wordt gevormd, dat door oppervlakteattractie de colloïdale stoffen medeneemt en een helder sap
overlaat. In den aanvang ontstonden er tal van procédés voor
de sulfitatie, ook al met behulp van tal van chemicaliën, waarvan
er enkele met de grootste geheimhouding en onder verdichte
namen werden ingevoerd, doch sedert dien reeds weer zijn
verlaten.
Ook werden er in de carbonatatiemetode wijzigingen aangebracht en wel met het doel de hoeveelheid kalk en den tijdduur
te verminderen. Ten slotte worden er methoden beproefd om
uit het sap de kleverige deelen te verwijderen door middel van
fijne houtskool of dergelijke absorbeerende stoffen, om op die
wijze het sap. door doeken te kunnen filtreeren.
Bij de verdere verwerking van het sap op witte suiker heeft
men het koken op draad van de saproducten geheel verbannen
en kookt men uitsluitend op grein, desnoods met een beginkristallisatie van diksap om ook uit saproducten groot kristal te
verkrijgen.
Wij kunnen het tegenwoordig met het koken van sappen en
stropen zoodanig inrichten, dat wij den geheelen oogst in witte
kristalsuiker eerste product afleveren en alleen onverwerkbare
melasse als eindproduct overhouden. Of wij kunnen witte hoofdsuiker en witte stroopsuiker maken en eveneens als eenig bijproduct melasse overhouden. Is de markt daarvoor gunstig, dan
kan er ook melassesuiker of gecentrifugeerde zaksuiker als bijproducten worden gewonnen en dat alles kan geschieden zonder
de installatie te veranderen alleen door nu eens eerste stroop
alleen in te koken, of op een begin van diksapkooksel, of met
een hoeveelheid naproductsuiker als begin van het kooksel. Het
kookproces is zoo elastisch, dat men en dat steeds op grein
kokend al die assortimenten zonder bezwaar kan bereiden.
Wij krijgen dan deze soorten.
Superieure hoofdsuiker.
Superieure stroopsuiker.
Melasse suiker.
Gecentrifugeerde zaksuiker, waarvan de beschrijving als volgt is.
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die zonder garantie van polarisatie wordt verkocht. Zij is wit
van kleur, vrij grofvan grein en wordt in dubbelezakken verscheept.
Superieure stroopsuiker is evenals de hoofdsuiker in kleur
boven No. 25, fijn van kristal en eenigszins vochtig. Zij wordt
evenals de vorige zonder polarisitie opgaaf verkocht.
Melasse suiker is het gecentrifugeerde, ongewasschen product
van stropen, dat soms in groote hoeveelheden wordt gevraagd
en dan weder onverkoopbaar is, terwijl de gecentrifugeerde zaksuiker hetzelfde is als de gewone zaksuiker maar nu niet op
den langen weg door uitstropen, doch door centrifugeeren gewonnen wordt.
De uitgeputte melasse, die voorheen slechts een zeer beperkt
afzetgebied had, wordt nu veelal tot een vaste massa ingedampt
en gaat naar Britsch Indië om daar op alcohol teworden verwerkt.
De bereiding van witte suiker is kostbaarder dan die van de
ruwe, vooreerst heeft men meer chemicaliën en benoodigdheden
daartoe te gebruiken, in de tweede plaats is de installatie uitgebreider en daardoor kostbaarder, in de derde plaats moet er
veel meer worden gecentrifugeerd en gekookt, zoodat het stoomverbruik en daardoor de brandstofrekening hooger wordt en in
de laatste plaats kost het maken van witte suiker meer en beter
betaald werkvolk en toezicht dan die van de ruwe suiker. Ook
is de emballage van het product, dat direct in consumptie moet
komen, van betere kwaliteit en dus duurder, zoodat over het
geheel de zelfkosten van de witte suiker aanmerkelijk meer bedragen dan die van de ruwe suiker.
Een directe vergelijking is echter niet goed mogelijk, omdat
ook de hoeveelheid product, die men uit een zelfde hoeveelheid
product, die men uit een zelfde hoeveelheid sap verkrijgen kan,
lager is. Wanneer wij ruwe suiker afleveren, dan verkoopen wij
daarin ongeveer 5 % stroop, die aan het kristal aanhangt en
wanneer er nu bij de fabrikatie van witte suiker eens in het
geheel geen extra verlies werd geleden, dan zou het bedrag van
de opbrengst al 5 °/o kleiner zijn. In den regel verliest men
onder het fabriceeren van witte suiker nog een weinigje meer,
omdat de suiker aan meerdere manuipulaties onderworpen is,
zoodat wij bij de prijs-berekening moeten aannemen, dat waar
anders 100 deelen ruwe suiker verkregen werden, wij niet meer
dan 94 deelen witte suiker kunnen verwachten.
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Bij een prijsvergelijking van de verschillende assortimenten
moet dus niet alleen de prijs van het product worden vergeleken
bij de zelf kosten per gewichtseenheid, maar ook moet de te
verwachten hoeveelheid in rekening worden gebracht en dan
kunnen wij, alles te zamen in aanmerking nemende, rekenen,
dat er bij een prijsverschil per pikol tusschen ruwe suiker en
witte van één gulden pariteit bestaat, zoodat het bij grooter verschil en als men de inrichting heeft, voordeeliger is witte suiker
te maken, bij lager verschil is de fabrikatie van de ruwe weder
voordeeliger.
Het zou ons natuurlijk veel te ver voeren al de kleinigheden,
die hierbij in aanmerking kunnen komen te bespreken, maar wel
kunnen wij verklaren, dat de eigenaars van de suikerfabrieken
scherp calculeeren en van iedere fluctuatie van de markt partij
trekken, daarin geholpen door de goede en zaakkundige inrichting
van de fabrieken en van de kennis en de bekwaamheid van de
fabrikanten.
Java heeft zich geheel aangepast aan de speciale positie, die
het inneemt ten opzichte van den wereldhandel en kan zonder
bezwaar nu eens zijn productie grootendeels naar de Vereenigde
Staten dirigeeren, dan weder alle suiker in Oost Azië houden,
om plotseling de helft naar Groot Brittannie te zenden en dan
toch in al die gevallen juist die suiker verscherpt, die in het
land van bestemming de meest gewenschte is en daar gaarne
ontvangen wordt.

De methode van het mechanisch
bodemonderzoek.

VOORDRACHT,
g e h o u d e n door Dr. D. J. HISSINK, Directeur van
het Rijkslandbouwproefstation Wageningen,
op 14 Januari 1916, voor de Vereeniging
„Studiebelangen", Wageningen.
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De methode van het mechanisch bodemonderzoek.
Voordracht, gehouden door Dr. D. J. HISSINK op 14 Januari
1916, voor de Vereeniging „Studiebelangen' ,
Wageningen.

Grond bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en de
mechanische bodemanalyse tracht nu een middel aan de hand
te geven om de grootte van de gronddeeltjes te bepalen, beter
gezegd om de gronddeeltjes in groepen van verschillende grootte
te vereenigen.
In korte trekken komt elke methode van het mechanisch
bodemonderzoek hierop " neer, dat de grond — na de een of
andere voorbereiding — door zeeven en door de werking van
het water in groepen van deeltjes van verschillende grootte gesplitst wordt. De werking van het water kan op tweeërlei wijze
geschieden — óf door stroomend water te gebruiken, zooals in
de slibapparaten van Schone en dergelijke — of door de bodemdeeltjes in stilstaand water te laten bezinken, zooals in de slibcylinders van Kühn, Atterberg en anderen. Ten slotte is het dan
nog de vraag tot welke groepen de bodemdeeltjes vereenigd
moeten worden. Ik zal mij met dit punt niet bezig houden en
deel U alleen mede, dat ik zelf bij mijne onderzoekingen de
indeeling van den Zweed Atterberg gevolgd heb, te weten:
Fractie I, deeltjes kleiner dan 2 M ').
II,
„
van 2 tot 20 p.
III, „
„ 20 tot 200 A*.
IV,
„
„ 0,2 tot 2 m.M.
Nu zou de methode van het mechanisch bodemonderzoek be1) 1 /x = 0,001 oM.
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trekkelijk weinig moeilijkheden opleveren, wanneer de gronddeeltjes alle los van elkander waren. De methode zou dan alleen
neerkomen op eene scheiding van deze deeltjes in groepen. Dit
nu is niet het geval, de gronddeeltjes kleven aan elkander en
worden ook door ander materiaal aan elkander gekit tot kleinere
en grootere klompen. Dat dit bij verschillende grondsoorten in
zeer verschillende mate het geval is, is U bekend.
Een onderzoek van het monster, zooals het genomen wordt,
of op het laboratorium inkomt, zonder ééne enkele voorbewerking,
zou bij sommige zandgronden nog gaan, doch is absoluut onmogelijk bij gronden, die een merkbaar gehalte aan fijne deeltjes
bezitten. Iedere methode van mechanisch bodemonderzoek bestaat dan ook uit twee deelen : het los maken van de deeltjes
en daarna de scheiding van deze deeltjes in groepen van verschillende afmetingen.
Het losmaken van de gronddeeltjes geschiedt door de verschillende onderzoekers op zeer uiteenloopende wijzen: door
zacht aanwrijven van den grond met water, door schudden met
water, door krachtig langdurig mechanisch schudden met water,
door inplaats van water verdund zoutzuur of verdunde ammonia
te gebruiken, enz.
Het aantal wijzen, waarop de bodem voorbereid wordt, is
zooals U ziet zeer groot en het spreekt haast wel vanzelf — en
ik zal U dit met cijfers nader aantoonen — dat de resultaten, die
men bij het mechanisch bodemonderzoek verkrijgt, in hooge mate
afhangen van de voorbereiding, die het monster ondergaan heeft.
Nu kan men alvast een splitsing van al deze voorbewerkingen
maken in twee groote groepen. Sommige onderzoekers willen den
bodem zoo weinig mogelijk verandering doen ondergaan ; zij
wrijven gewoonlijk het monster zoo voorzichtig mogelijk met den
vinger fijn. Tot deze groep behoort o.a. de Geologische Landesanstalt te Berlijn en ook Hilgard in Canada. Andere onderzoekers daarentegen willen de bodemdeeltjes zooveel mogelijk
los van elkander krijgen. Tot deze groep behoort bijv. in Duitschland Pfeiffer, die herhaaldelijk met water kookt, verder Engeland,
waar het voorschrift is aanroeren met verdund zoutzuur en afslibben met verdunde ammonia en Amerika, dat krachtig gedurende zes uren met verdunde ammonia schudt. Deze laatste
methode is ook door de bodemkundige afdeeling van 's Lands
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Atterberg en de Egyptenaar Beam nemen een plaats in, eenigszins tusschen deze beide groepen. Zij roeren den grond herhaaldelijk met water aan en herhalen dit proces, zoolang totdat
zij practisch een eindpunt bereikt hebben.
Ten einde nu een keuze tusschen deze twee groepen te kunnen doen, moeten wij ons afvragen wat het doel van het mechanisch bodemonderzoek is. Men kan ook hier wederom twee
richtingen onderscheiden.
Sommigen willen door middel van het mechanisch bodemonderzoek leeren kennen een permanente, een duurzame, een
althans in een betrekkelijk lang tijdsverloop onveranderlijke grootheid van den bodem. Zij willen dus trachten door middel van
het mechanisch bodemonderzoek het type van den bodem, althans
gedeeltelijk vast te stellen. Anderen daarentegen verlangen, dat
het mechanisch bodemonderzoek een beeld zal geven van den
tijdelijken toestand van den bodem, op het oogenblik, waarop
het monster genomen wordt. Deze laatsten wenschen dus door
een mechanisch bodemonderzoek feitelijk de bodemstructuur te
leeren kennen. De bodemstructuur hangt evenwel .slechts ten
deele af van de grootte van de deeltjes — zij wordt mede bepaald door die bodembestanddeelen, welke de afzonderlijke
bodemdeeltjes tot aggregaten, tot kruimels bijeen houden, zooals
bijvoorbeeld de humusstoffen en de koolzure kalk.
Het lijkt mij niet moeilijk om eene keuze te doen tusschen
deze twee richtingen op het gebied van het mechanisch bodemonderzoek en wel om twee redenen. In de eerste plaats is het
nog zeer de vraag of wel ééne methode in staat is de bodemstructuur te bepalen en mocht dit al het geval zijn, dan zal deze
methode zich niet alleen hebben bezig te houden met het bepalen van de grootte der deeltjes, omdat de bodemstructuur ook
afhangt van het gehalte aan koolzure kalk en aan anorganische
en organische bindmiddelen.
In de tweede plaats kan men voor het vaststellen van het
type van den bodem geen grootheid gebruiken, die als het ware
elk oogenblik en zeker in den loop van ettelijke jaren aan wijzigingen onderhevig is. Immers de bodemstructuur ondergaat
onophoudelijk wijzigingen — door elke bewerking, door vorst,
door regen — zelfs door de bemesting.
Wil men dus datgene bepalen, wat ik in het vervolg noemen
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„texture"), dan moet men de factoren, die de verschillen in
bodemstructuur althans gedeeltelijk veroorzaken, zooveel mogelijk
verwijderen; men moet dus de bodemdeeltjes zooveel mogelijk
los van elkander zien te krijgen.
De groote vraag is dan echter verder, hoe ver men met deze
scheiding moet gaan en of er een bepaald eindpunt is en hoe
men beoordeelen kan *), wanneer dit eindpunt bereikt is, terwijl
men natuurlijk altijd gevaar loopt bij dit proces ook bodemdeeltjes te verbrijzelen. Nu is de beantwoording van deze vragen zeer moeilijk en ik kan U dat het beste op de volgende
wijze toelichten.
De bepaling van de totaal in den bodem aanwezige kali is
een duidelijk omschreven vraagstuk. Men heeft slechts door behandeling van den bodem met fluorwaterstof of door samensmelten
met soda de kali in oplosbaren vorm te brengen en uit te loogen.
Men kan daarna controleeren of inderdaad alle kali is opgelost,
door het onoplosbare residu nogmaals om te smelten en te zien
of nog kali in oplossing gaat. De bepaling van de in zoutzuur oplosbare kali is daarentegen een onbepaald vraagstuk, omdat de
hoeveelheid kali, die bij behandeling met zoutzuur in oplossing
gaat, afhangt van de sterkte van het zuur, de temperatuur, de
duur van inwerking en d e .concentratie. Men moet dus op al deze
punten nader afspraken maken. Is dit geschied, dan bepaalt de
vastgestelde methode de kali, die onder de gekozen voorwaarden
van sterkte van het zuur, temperatuur enz. in oplossing gaat.
Behandelt men het residu opnieuw met zoutzuur, dan blijkt, dat
nog steeds in zoutzuur oplosbare kali aanwezig is. Het is nu ongeveer zoo gesteld met de bepaling van de mechanische samenstelling van den bodem en het is vooral de wijze van vóórbewerking, die men den bodem doet ondergaan, alvorens af te
slibben of af te zeeven, welke een zeer grooten invloed op het
resultaat uitoefent. Reeds eene voorbewerking, bestaande in het
zacht fijndrukken van het grondmonster met den vinger of het
aanroeren met water tot een papje, verhoogt het gehalte aan
afslibbare bestanddeelen. Nog grooter in deze richting is de invloed van het mechanisch schudden, hetzij met water of met
verdunde ammonia, gedurende zes uren. Men moet echter niet
*) Zie Naschrift I.
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zes uren bij verschillende monsters tot 10 en 14 malen herhaald
en telkens, na elk schudden opnieuw kleine hoeveelheden fijne
deeltjes kunnen afslibben. Het gehalte aan deeltjes, kleiner dan
,0,002 m.M. steeg op die wijze bij een viertal monsters resp.
van 38 tot 51 %; van 20 tot 34 %; van 2 tot 4 % en van 6,5
tot 15,5 %. Tot een dergelijk resultaat zal men ook komen, als
men den bodem telkens opnieuw met water kookt. Ten einde
dus een oordeel over al deze voorbewerkingen te vellen en een
keuze te kunnen doen, is het noodig ze eens nader te bekijken,
De bewerkingen, die den samenhang tusschen de bodemdeeltjes
opheffen en dus de bodemklompjes in kleinere klompjes of
deeltjes doen uiteenvallen, zijn van drieërlei aard, te weten:
a. van mechanischen aard,
b. van chemischen aard en
c. van kolloïdchemischen aard.
Tot de bewerkingen van mechanischen aard behooren: het
koken, het schudden en het aanwrijven en het aanborstelen
met water.
Dat men door schudden met water den samenhang tusschen
de bodemdeeltjes opheft en daardoor een hooger gehalte aan
kleine deeltjes krijgt, zal ik voorloopig met een enkel cijfer laten
zien.
Ik heb een zware kleigrond B 53, die enkel en alleen de
gewone bemonstering in het laboratorium had ondergaan, zonder
verdere voorbewerking met water afgeslibd en wel zoolang totdat
alle deeltjes, kleiner dan 2 y- — dat is dus fractie I — verwijderd waren. O p deze wijze verkreeg ik 12,4 % deeltjes kleiner
dan 2 <«.
Ik heb toen het restant gedurende zes uren volgens de methode
van het Amerikaansche Bureau of Soils met water geschud en
daarna opnieuw zoolang met water afgeslibd, totdat alle deeltjes,
kleiner dan 2 p verwijderd waren. Ik vond toen niet minder
dan 25,6 % deeltjes kleiner dan 2 p, zoodat totaal bij beide
bewerkingen 38°/odeeltjes kleiner dan 2 p afgeslibd konden worden.
Het is nu natuurlijk de vraag of die 25,6 % deeltjes kleiner
dan 2 ^, die tengevolge van het schudden in de schudmachine
er bij gekomen zijn, inderdaad oorspronkelijk wel allemaal als
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deeltjes kleiner dan 2 p aanwezig geweest zijn; m. a. w. of
tengevolge van het schudden geen deeltjes grooter dan 2 pverbrijzeld zijn. Een antwoord op deze vraag kan ik niet geven
en ik heb ook nog nergens deze vraag beantwoord gevonden.
Men zou kunnen zeggen, dat het wel zeer waarschijnlijk is, dat
bij het schudden niet alleen deeltjes kleiner dan 2 p losgeraakt
zijn, doch dat ook deeltjes grooter dan 2 ft verbrijzeld geworden
zijn. Hoe groot dit percentage evenwel is, is niet uit te maken.
Ik heb reeds gezegd» dat het gehalte aan deeltjes kleiner dan
2 p door herhaald schudden nog grooter wordt. Na 14 maal
schudden, waarbij de grond telkens na elke schudding volkomen
afgeslibd werd, steeg het gehalte aan deeltjes, kleiner dan 2 p.
in het hierboven genoemde monster zwaren kleigrond (B 53)
nog met 12,7 % en bereikte dus totaal een bedrag van 50,7 %.
Maar het is weer de vraag, in hoeverre deze 12,7 % deeltjes
oorspronkelijk wel als deeltjes\ kleiner dan 2 p aanwezig geweest zijn. En het is verder de vraag, in hoeverre nu — na 14
maal geschud te hebben — inderdaad het eindpunt, waarbij geen
deeltjes kleiner dan 2 f* meer aanwezig of te verkrijgen zijn,
bereikt is.
Wat hier gezegd is van den zwaren kleigrond B 53 (afkomstig
uit de Betuwe) geldt in nog hoogere mate van het onderzochte
monster Indisch rivierzand B 281. Dit monster is genomen bij
Pasoeroean (Java) ; het is vulkanisch zand van het Tengergebergte en bestaat uit overgangsresten van basalt en andesiet.
Men kan zich dit zand voorstellen als te zijn opgebouwd uit
kristallen en kristalfragmenten, in dit geval van augiet en olivien
hoofdzakelijk, omgeven door glas. Het monster gaf nu de volgende gehalten aan deeltjes kleiner dan 2 P :
zonder schudden
0,9 %

éénmaal schudden
6,5 %

herhaald schudden
15,5 %

Zooals men ziet is hier de invloed van het schudden al zeer
aanzienlijk, wat niet te verwonderen is bij dergelijke zanden,
waarvan de deeltjes gedeeltelijk uit een glasachtige massa bestaan.
Wat hier van den invloed van het schudden gezegd is, geldt
ook voor de andere mechanische invloeden, als wrijven, borstelen
en koken met water.
Tot de voorbewerkingen van chemischen aard behoort de be-
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De werking van het zoutzuur is duidelijk. Zoutzuur lost verschillende bodembestanddeelen op. In de eerste plaats de koolzure kalk. Verder komen in verschillende gronden voor uitgevlokte gels van kiezelzuur, aluminium en ijzer, welke althans
gedeeltelijk door zoutzuur ontleed worden, onder oplossing van
de basen en van het aluminium en het ijzer en een deel van
het kiezelzuur, terwijl de rest van het kiezelzuur in zeer fijn
verdeelden toestand wordt afgescheiden, in welken vorm het
later zeker wordt afgeslibd, wanneer de uitvlokkende werking
van het zoutzuur is weggenomen. Verder onttrekt het zoutzuur
de basen — althans gedeeltelijk — aan de humusstoffen, waardoor deze in ammoniak oplosbaar worden. Hiermede is tevens
de chemische werking van de ammoniak aangegeven — ze brengt
de door het zoutzuur ontlede humusstoffen in oplossing.
Tot zoover ware misschien voor het beoogde doel tegen de
chemische werking van het zoutzuur nog geen bezwaar te maken.
Het zoutzuur zal echter ook chemisch op de massieve bodemdeeltjes inwerken, ze gedeeltelijk oplossen of ontleden en wel
des te sterker, naarmate het zoutzuur sterker is en bij hooger
temperatuur wordt aangewend.
Nu heb ik den invloed van het verdunde zoutzuur onderzocht
bij vier verschillende bodemtypen, die arm waren aan humusstoffen en geen koolzure kalk bevatten. De resultaten zijn in
de onderstaande tabel opgenomen:
Gehalte aan fractie I (deeltjes kleiner
dan 2 ft).

Indisch zand B 281
Rood zand B 105

zonder voorbewerking.

aanroeren met zoutzuur van 0,2 normaal.

12,4
6,2
0,9
0,4

2C.3
11,0
3,7
2,7

Ik vestig direct Uwe aandacht op het zeergeringe verschil van
de werking van het verdunde zoutzuur bij de beide zanden. De
mineralen (augiet, basalt), die in het Indische zand voorkomen,
zijn vrij gemakkelijk in zoutzuur oplosbaar, terwijl de mineralen
van het roode zand (kwarts, veldspaat) nagenoeg niet door zoutzuur worden aangetast. Men bemerkt dit ook direct bij de be4
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handeling met sterk kokend zoutzuur. Fractie I bij B 281 wordt
dan 44,0 %, bij B 105 slechts 5,7 %. Ik trek hieruit de conclusie,
dat het verdunde zoutzuur van 0,2 normaliteit nagenoeg geen
oplossende werking op de meer massieve bodemdeeltjes uitoefent
en dus ter verwijdering van de koolzure kalk en de uitgevlokte
gels zonder bezwaar gebruikt kan worden.
Dat sterk warm zoutzuur een zeer grooten invloed kan uitoefenen, heb ik reeds medegedeeld. Bij gronden als het Indische
zand, wier minerale bestanddeelen (augiet, basalt) in zoutzuur
oplosbaar zijn, is deze invloed zeer groot; bij onze zanden, die
grootendeels uit kwarts en veldspaat (en glimmer) bestaan, is
de invloed zelfs van warm sterk zoutzuur gering.
Ik ben thans gekomen tot de werkingen van kolloïd-chemischen
aard en ik dien deze wel wat nader toe te lichten.
Het zal U bekend zijn, dat een kleisuspensie door verschillende electrolyten, zooals zouten en zuren en ook door een kalkoplossing, uitgevlokt wordt. Deze uitvlokkende werking komt
hierop neer, dat de kleine deeltjes en de kleine vlokjes zich
onder invloed van de electrolyten tot grootere deeltjes samenballen en daarna bezinken.
Verschillende andere basen, als kali- en natronloog en ook
ammonia, oefenen een tegenovergestelde werking uit; zij houden
de kleideeltjes in suspensie. Deze suspendeerende werking is toe te
schrijven aan de ontvlokkende werking van deze basen. Zij doen
de grootere vlokken in kleinere vlokjes en in kleinere deeltjes uiteenvallen. Men spreekt hier ook van eene peptiseerende werking.
Onder invloed van deze basen duurt het dus langer, vóórdat
eene kleisuspensie bezinkt; de suspensie is stabieler geworden:
ammonia en loog werken dus stabiliseerend. *)
Ik kan U deze werking, zoowel de uitvlokkende werking van
kalk, zuren, enz., als de stabiliseerende werking van ammonia
en loog zeer. duidelijk als volgt laten zien. Een kleigrond (B 53)
is geschud met water gedurende zes uren, waarna door dagenlang afslibben alle deeltjes kleiner dan 2 p verwijderd zijn. Deze
massa, die dus oorspronkelijk slechts deeltjes grooter dan 2 p
bevatte, is nu geschud in cylinder A met water, in cylinder Bx
*) In mijne publicatie, Natuur- en Geneeskundig Congres (April 1915) is op
biz.454 en455een minder juiste omschrijving van het woord „stabiliseeren" gegeven.
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met eene verdunde kalkoplossing, in cylinder B2 met verdund
zoutzuur en in cylinder C met verdunde ammonia van 0.1 normaal. Bij A treedt natuurlijk geen verandering in; de afstand,
die de wolk aflegt, bedraagt per uur één centimeter. Dit wijst
er op, zooals we dadelijk zullen zien, dat deeltjes kleiner dan
2 [<• afwezig zijn. De massa in de beide B-cylinders bezinkt zeer
spoedig; onder invloed van de electrolyten ballen de deeltjes, die
op zich zelf al grooter waren dan 2 ft, zich tot nog grootere
deeltjes samen. In cylinder C nemen we eene dikke suspensie
waar, die aanzienlijk langzamer bezinkt dan de suspensie in
cylinder A. Onder invloed van de ammonia is dus eene belangrijke fractie van de deeltjes in kleinere deeltjes uiteen gevallen.
Ik zal U thans dezelfde werkingen laten zien op eene suspensie van het roode zand. Deze suspensie is verkregen door
10 gram rood zand met 100 ccm. water gedurende 6 uren machinaal te schudden en daarna volgens Atterberg één keer nà
16 uur (hoogte der kolom 20 c.M.) af te hevelen. O p deze wijze
wordt eene suspensie verkregen, die slechts deeltjes kleiner dan
2 p bevat. In cylinder I, waarin zich deze suspensie met water
bevindt, zien we de deeltjes langzaam bezinken. In cylinder II,
waaraan zoutzuur is toegevoegd, is alles reeds bezonken; de
bovenstaande vloeistof is volkomen helder geworden. In cylinder
III ten slotte bevindt zich de roode-zand-suspensie met zooveel
ammonia aangemengd, dat de sterkte van de oplossing 0.1 normaal is. De deeltjes bezinken thans veel langzamer dan in
cylinder I; de ammonia heeft derhalve de toch al kleine deeltjes
— immers er waren slechts deeltjes kleiner dan 2^ aanwezig —
in nog kleinere deeltjes uiteen doen vallen.
Ik kan nu op de verklaring van deze verschijnselen niet diep
ingaan. Volgens de tegenwoordige opvattingen kunnen deze verschijnselen verklaard worden door een verschil in adsorptie van
de verschillende ionen door de kleine deeltjes aan te nemen.
Er moet evenwel voor elke stof een grenswaarde bestaan, waarbeneden ze stabiliseerend en waarboven ze uitvlokkend werkt.
Zoo zal bijv. kalk in zeer geringe concentraties de suspensie
stabiliseeren, maar omgekeerd ammonia in zeer hooge concentraties uitvlokkend werken. *)
*) Zie Naschrift II.
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Indien dus in plaats van met water met verdunde ammonia
afgeslibd wordt, kan men een verschil in de resultaten van het
mechanisch bodemonderzoek verwachten. De werking van de
ammonia op de vier onderzochte bodemtypen is nu het beste
uit onderstaande tabel te zien:
Gehalte aan fractie I (deeltjes kleiner

dan 2 /").

aanroeren metverdund zoutschudden met water
(Amerikaansche methode) zuur (Engelsche methode)
afslibben met

B
B
B
B

53
51
105
281

Zware kleigrond
Lichte kleigrond
Rood zand . .
Indisch zand. .

afslibben met

water

ammonia

water

ammonia

38,0
20,1
2,1
6,5

52,7
31,7
3,9
6,0

20,3
11,0
2,7
3,7

56,0
35,3
3,6
4,2

De invloed van de ammonia is bij de beide kleigronden in
beide gevallen (schudden en aanroeren) zeer groot. Ook het
roode zand ondervindt nog een betrekkelijk grooten invloed van
de ammonia. Het Indische zand is evenwel geheel ongevoelig
voor de behandeling met ammonia. Verschillen als 6,5 — 6,0
en 3,7 — 4,2 liggen ongeveer binnen de grenzen der fouten. *)
Wij moeten ons thans devraagstellen, hoe de ammonia eigenlijk
werkt en vooral deze vraag, óf de ammonia enkel en alleen kleinere
deeltjes als het ware losweekt, grootere vlokken dus in kleinere
vlokjes en deeltjes uiteen doet vallen, óf dat de ammonia ook
inwerkt op de gronddeeltjes, die als één geheel zijn op te vatten.
Wat deze vraag vooral zoo moeilijk maakt, is wel deomstandigheid, dat we ons weer moeten afvragen wat afzonderlijke deeltjes
en wat vlokken zijn en hoe we beide kunnen onderscheiden.
Natuurlijk helpt ons het feit, dat het gehalte aan kleine deeltjes
door het gebruik van ammonia toeneemt, niets — evenmin als
ons dit van nut was bij de beantwoording van de vraag, waar
in het wezen der zaak de werking van het schudden van den
grond op neer kwam.
Ik heb nu getracht eenig inzicht te verkrijgen in de werking
*) Zie Naschrift III.

- 53 van de ammonia, door de hulp van den microscoop inte roepen.
Men moet natuurlijk over eene sterke vergrooting beschikken.
Ik heb gewerkt met oculair No. 5 en objectief 9, waardoor ik
een vergrooting van ± 900 kon bereiken. Het proefstation beschikt niet over electriciteit. Door de welwillendheid van mijn
ambtgenoot van Zaadcontrôle verkreeg ik de beschikking over
electrischen stroom, zoodat ik een lamp van 50 kaarsen alslichtbron kon gebruiken. Op deze wijze kon ik deeltjes van 0,5 à 1
micron nog duidelijk waarnemen en hunne grootte ongeveer
vaststellen. Ik kan U nu het volgende over deze onderzoekingen
mededeelen.
Vooraf mogen eenige opmerkingen gaan over het uitvlokkingsverschijnsel. Bij de vergrooting van + 900 ziet men in een
druppel van een kleisuspensie deeltjes van allerlei grootte. De
grootste — waaronder, al naar gelang van de bereiding van de
suspensie, deeltjes van 10 à 20 p — zijn in rust, althans
voor het oog; deeltjes van 5 f& ziet men reeds duidelijk eene
trillende beweging uitvoeren en hoe kleiner de deeltjes worden,
hoe sterker zij in beweging zijn en de kleinste deeltjes, die ik
kon waarnemen — en die ik op ongeveer 0,5 à l ft middellijn schat — waren in heftige beweging. Dat is de bekende
Brown'sche beweging.
Ik mengde nu een gedeelte van de kleisuspensie in een bekerglas met eene kalkoplossing en bracht zoo spoedig mogelijk een
druppel van dit mengsel onder den microscoop. Men neemt dan
waar, dat zich talrijke vlokken gevormd hebben. Maar men ziet
toch ook nog vrij veel zeer kleine deeltjes — van 0,5 tot 1 p
— en deze deeltjes hebben hunne sterke Brown'sche beweging
behouden. Vervolgt men deze deeltjes, dan ziet men een enkele
in de nabijheid komen van grootere vlokken en als de afstand
klein genoeg geworden is, legt het deeltje zich aan deze vlokken
vast en de Brownsche beweging houdt op.
Deze waarneming is in strijd met de waarnemingen van Victor
Henri *), dietot deze conclusie komt: „Les mouvements browniens
sont ralentis par l'addition d'un agent coagulant avant lephénomène de coagulation." Victor Henri wil dus, dat het ophouden
*) Influence du milieu sur les mouvements browniens, par M. Victor Henri;
Compte» Rendus, 147, II, blz. 62 (1908).

- 54 van de Brown'sche beweging aan het coaguleeren voorafgaat. Ik
kan dit niet toegeven ; integendeel, ik zie juist in het coaguleeren
de oorzaak van het ophouden — beter gezegd van het zoo klein
worden — van de Brown'sche beweging, dat ze niet meer is
waar te nemen.
Ik heb vervolgens de werking van de ammonia nagegaan. Ik
heb daartoe verschillende bodemtypen — kleigrond, rood zand,
Indisch zand — met water geschud en daarna de deeltjes kleiner
dan 2 " (dus fractie I) door herhaald afslibben met water
verwijderd. Ik heb toen deze restanten, die geen deeltjes meer
bevatten kleiner dan 2 ft, nader onderzocht.
Onder den microscoop ziet men zoo goed als geen deeltje
kleiner dan 2 ft; slechts zeer sporadisch komen ze nog voor.
Ik heb daarna in een bekerglas wat van het Indisch zand met
verdunde ammonia gemengd en een druppel van dit mengsel onder
den microscoop bekeken. Men neemt dan geen verandering waar.
Geheel anders is het evenwel, als men deze proef met den
kleigrond herhaalt. Brengt men een druppel van het mengsel
kleigrond -f- ammonia onder den microscoop, dan ziet men
direct reeds tal van zeer kleine deeltjes (van 0,5 — 1 ft) in
sterk Brownsche beweging. En dit aantal ziet men voortdurend
toenemen, tot na bijv. 10 à 20 minuten het aantal niet meer bij
benadering (althans met de gewone hulpmiddelen) te schatten
is. Waar die kleine dingen evenwel vandaan komen, heb ik niet
kunnen constateeren — m. a. w. ik heb het oogenblik niet
kunnen waarnemen, waarop zoo'n klein deeltje van 0,5 — 1
ft ongeveer zich van een grootere vlok afscheidde.
Wel heb ik verscheidene malen het volgende verschijnsel
kunnen constateeren. Men ziet duidelijk onder den microscoop
twee soorten van deeltjes. Ook komen conglomeraten van deeltjes
voor, die duidelijk uit twee geheel verschillende soorten van
deeltjes bestaan.
De deeltjes a, a, a, a, zien er uit
als scherp begrensde deeltjes —
geheel massief zou men ze kunnen
noemen; b daarentegen ziet er
meer vlokkig, sponsig uit. Men
krijgt den indruk, dat men op
een berglandschap kijkt, met
hooge bergen en diepe dalen,
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ziet afgebeeld. Heeft men nu maar geduld, dan ziet men in de
verdunde ammonia de sponsachtige massa kleiner worden en in
beweging komen. Eerst blijft ze nog vast aan de deeltjes a zitten ; ze gaat wat heen en weer schommelen ; maar plotseling
raakt ze los en drijft weg — gewoonlijk helaas zoo snel, dat ze
uit het gezichtveld raakt. Dit is intusschen geen bezwaar, want
overal drijven dergelijke sponsachtige massa's in het gezichtsveld
rond. De deeltjes a daarentegen blijven rustig liggen en ondergaan geen verandering. Zij gelijken in uiterlijk geheel op de
massieve deeltjes, die ik bij het Indische zand waarnam en die
ook onveranderd bleven.
Ter verklaring van dit verschijnsel veroorloof ik mij thans iets
uit het werk Kapillarchemie van H . Freundlich (1909, blz. 376/377)
voor te lezen. Freundlich behandelt hier de verschillende middelen
om eene suspensie te bereiden enwelhet aanwenden van suspendeerende middelen. Zoo kan men bijv. door behandeling van
goud met verdunde ammonia eene goud-suspensie verkrijgen,
dus eene z.g. goud-sol. Freundlich dan schrijft: „Een van de
wegen om eene sol-oplossing te bereiden is het aanwenden van
suspendeerende middelen. Zoo bijv. wordt eene goudsuspensie
door inwerking van ammonia op goud bereid en ontstaan suspensies van verschillende sulfiden door inwerking van zwavelwaterstof. Om evenwel dergelijke suspensies te bereiden, moet men
niet uitgaan van de massieve stof, niet van een klomp goud bijv.,
maar de gouddeeltjes, die met ammonia behandeld worden,
moeten reeds een zeer groot grensvlak bezitten. Ze moeten,
zooals Freundlich het uitdrukt, „zur Suspension geeignet sein".
Brengt men nu deze uitspraak van Freundlich in verband met
het door mij waargenomen verschijnsel, dan zouden de deeltjes
a opgevat kunnen worden als massieve deeltjes, die niet voor
suspensie geschikt zijn. De deeltjes b daarentegen bezitten reeds
een zeer groot grensvlak, wat ik heb uitgedrukt door zeals eene
sponsachtige massa te beschrijven. Deze deeltjes nuworden door
de ammonia aangetast, afgebrokkeld tot kleinere deeltjes, tot
suspensie gebracht. Ze worden wat men noemt gepeptiseerd.
Men zou hier ook kunnen spreken van „het ontvlokken van de
deeltjes b " .
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Men kan zich nu verder afvragen hoe de vlokkige deeltjes b
ontstaan zijn.
Zooals U bekend is, kunnen zich in kleigronden suspensies
van kleine en zeer kleine deeltjes vormen. Dit heeft bijv. plaats
bij flinke regens; het afvloeiende water is dan troebel door de
kleine deeltjes, die in suspensie meegaan. Omgekeerd zijn er
echter in den bodem weer allerlei andere oorzaken werkzaam,
die deze kleine deeltjes uitvlokken. Dit geschiedt bijv. door
sommige zouten (meststoffen), door de werking van den vorst, enz.
Bij dit uitvlokken vereenigen de kleine deeltjes zich, zooals ik
reeds meedeelde, tot vlokken, tot conglomeraten. Men [moet zich
dit uitvlokken nu zóó voorstellen, dat die kleine deeltjes gewoon
tegen elkander aan gaan liggen; ze verdwijnen dus niet, maar
blijven als kleine deeltjes in de grootere vlokken aanwezig. Men
moet dus die vlokken niet als nieuwe massieve deeltjes gaan
opvatten. Zsigmondy (76) drukt dit als volgt uit: „Die kleinen
Teilchen verschmelzen bei der Koagulation nicht mit einander
zu neuen homogenen Gebilden." Men zou dus de vlokkige
deeltjes b kunnen beschouwen als uitgevlokte, gecoaguleerde
kleinere deeltjes *).
Recapituleerende zou men dus kunnen zeggen : verdunde
ammonia is een zwak dispersie-middel; het werkt niet op de
massieve deeltjes in, maar het ontvlokt, het peptiseert de bestaande vlokken b.
Is deze opvatting juist, dan kan men er een steun voor het
gebruik van verdunde ammonia bij het afslibben in zien. De
deeltjes b zouden dan als conglomeraten van kleinere deeltjes
zijn op te vatten en dus inderdaad in een groep van kleinere
deeltjes thuis behooren, waarin ze dan ook door het gebruik van
de verdunde ammonia gebracht worden. Want het moet toch
ook uit een practisch oogpunt een groot verschil maken of de
deeltjes van een grond massief zijn of wel eene sponsachtige
massa vormen. Inderdaad is dit verschil ook door Ramann geconstateerd en wel tusschen twee gronden, die dezelfde mechanische

*) Zie ook Ramann (Bodenkunde) over chemische en mechanische verweering; blz. 288.
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samenstelling bezaten, maar wier kleinste deeltjes in habitus juist
het verschil vertoonden, dat ik hier bespreek*).
Doch dan zal het ook zaak zijn de beide soorten van deeltjes
bij de mechanische bodemanalyse zoo mogelijk in verschillende
groepen onder te brengen — en dit gelukt door het gebruik van
verdunde ammonia, die de massieve deeltjes a niet aantast —
de sponsachtige deeltjes b daarentegen in kleinere deeltjes uiteen
doet vallen.
Men moge nu deze verdediging van het gebruik van verdunde
ammonia bij het afslibben zwak vinden, ik wil dat niet betwisten
en slechts opmerken, dat het gebruik van verdunde ammonia
dan toch eenigszins te verdedigen is en dit kan van geen enkel
der mechanische bewerkingen, noch van het koken van den
grond, noch van het schudden of aanwrijven van den grond met
water gezegd worden.
Men gevoelt intusschen, dat verschillen in structuur, die misschien door den bodem zeer voorzichtig met water aan te wrijven,
te behouden zouden zijn, door het gebruik van verdunde ammonia geheel verdwijnen. Immers — of de kleinste deeltjes
oorspronkelijk los van elkander zijn — z.g. enkelkorrelstructuur
— of tot vlokken of kruimels vereenigd voorkomen — z.g.
kruimelstructuur — de ammonia heft al deze verschillen volkomen op; verschillen in structuur verdwijnen dus geheel.
Een sprekend voorbeeld hiervan geven sommige bodemtypen,
die rijk zijn aan kleine kleideeltjes — en onder klei versta ik
een soort aluminaatsilikaat — en tegelijk veel ijzer in los gebonden vorm bevatten. Houtman (Java) geeft voorbeelden van
dergelijke gronden met een gehalte van 54 tot 63 o/0 afslibbare
deelen (kleiner dan 2 p), die niettegenstaande dit hooge gehalte, vrij licht zijn en goed te bewerken, terwijl daarnaast zware,
moeilijk te bewerken kleigronden voorkwamen, die slechts ongeveer 35—55 o/0 afslibbare deelen bleken te bevatten. De eerstgenoemde gronden danken hunne gunstige physische geaardheid
aan de ijzerzouten, welke uitvlokkend op de kleiwerken, zoodat
zich kruimels, vlokken vormen.
Men kan deze wederkeerig uitvlokkende werking van eene
suspensie van ijzerhydroxyde en klei natuurlijk zeer gemakkelijk
*) Photo Ramann blz 288.
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boven gericht; dat is de wrijving. Deze kracht is evenredig aan
de snelheid, die het deeltje bezit. Aangezien nu het deeltje zich
(evenals elk vallend lichaam) hoe langer hoe sneller gaat bewegen, zal de wrijving ook hoe langer hoe grooter worden en
eindelijk in grootte gelijk worden aan de naar beneden gerichte
kracht. Beide krachten heffen elkander dan op en van dat oogenblik af aan neemt de snelheid van het deeltje niet meer toe —
het deeltje heeft eene eenparige beweging gekregen.
Wanneer het deeltje nu maar klein is en het medium, waarin
het valt voldoende weerstand biedt — dus eene voldoende viscositeit bezit, dan zal het oogenblik, waarop de beweging eenparig
wordt al heel spoedig intreden. Dit nu is het geval bij kleine
gronddeeltjes, die zich in een vloeistof naar beneden bewegen.
De kracht, die op het deeltje verticaal naar boven werkt, van
het oogenblik afaan, dat het eene eenparige beweging gekregen
heeft, is volgens eene berekening van den Engelschman Stokes *)
6 'T e r v (2),
waarin e = de viscositeitscoëfficient van de vloeistof, r de straal
van het deeltje en v de verkregen eindsnelheid, dat is de weg,
die het deeltje per secunde aflegt.
W e hebben dus, daar de krachten (1) en (2) gelijk zijn:
7 3 * r 3 ( D — d) g = 6 3- e r v of

v = 7 9 i-£ 3 < D -

d

> (3).

e
Voor water en voor verdunde ammonia is bij 16° Celsius:
e = 0,011; D is gemiddeld ongeveer op 2,5 te stellen, d = 1
en g = 981, zoodat de vergelijking wordt:
V=

2

981 X 1,5 X r 2
9
0,011

of V = 29430 r8 (4).
Deze formule geeft ons het verband tusschen de grootte van
het deeltje en den weg, die het in een secunde aflegt. De formule van Stokes geldt evenwel slechts voor kleine snelheden;
wordt de snelheid grooter, dan hangt de wrijvingskracht niet
alleen af van de eerste macht, doch ook van de tweede macht,
*) On the effect of the internal friction of fluids on the motion ofipendulions,
bij G. G. Stokes ; Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume
the ninth, Part. II, 8—106.
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van de snelheid, en krijgen we in plaats van (2) een ingewikkelder formule voor de wrijvingskracht.
Stokes past intusschen zijne formule nog toe bij snelheden
van ongeveer 4 c.M. per secunde. Voor V = 4, wordt r =
0,012 c.M., dat is dus een deeltje van ongeveer 0,25 m.M. diameter.
Ik heb nu in de eerste plaats afgeheveld de deeltjes kleiner
dan 2 ft, dus r = 1 ft. Voor r = 1 ft, dat is 0,0001 c.M., wordt:
V = 29.430 I T(Tl Ü
0 I4 ) C . M . ; dus

V = 0,0002943 c.M. = 2,9 ft
Een gronddeeltje met een diameter van 2 ft legt dus in
water en ook in verdunde ammonia per secunde een weg af van
2,9 ft. Dat is zeer zeker een zeer geringe afstand. Een sneltrein,
die zich ongeveer met eene snelheid van 43 à 44 K.M. in het
uur voortbeweegt, legt in één secunde een weg af van ongeveer
12 M. Een slak beweegt zich ongeveer met eene snelheid, die
2000 maal kleiner is, legt n.1. ongeveer 6 m.M. per secunde af.
Maar de snelheid van deze slak is weer 2000 maal zoo groot,
als de snelheid, waarmede ons deeltje van 2 ft zich naar
beneden beweegt. De slak snelt dus dit deeltje op dezelfde wijze
voorbij, als de sneltrein de slak voorbijsnelt. Zoo zien we, dat
inderdaad alles betrekkelijk is.
Toch is de snelheid, waarmede dit deeltje zich voortbeweegt,
in verhouding tot zijne afmetingen, niet gering te noemen. Immers het verplaatst zich per secunde over een afstand, die 1,5
maal zijn diameter is. Een mensch zou, om die snelheid te
bereiken, 9 K.M. per uur moeten afleggen.
Het deeltje van 2 ft legt dus per secunde een weg af van
2,9 ft, dat wordt in 1 uur:
3600 X 2,9 ft = 1,04 c.M.
Volgens onderzoekingen van Atterberg, die ik kan bevestigen,
wordt voor onze gronden vrijwel 1 c.M. gevonden voor den
weg, per uur afgelegd. Het verschil tusschen 1,04 en 1 c.M.
wordt veroorzaakt, doordat het S.G. van de deeltjes van onze
gronden gemiddeld iets kleiner is dan 2,5 (ongeveer 2,44).
Men kan nu het meest praktisch tewerk gaan, door na 16 uur
en na 8 uur af te hevelen; de kolommen vloeistof moeten dan
resp. 16 c.M. en 8 c.M. hoog zijn. In een etmaal kan dan twee
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maal afgeheveld worden. Aangezien nu een deeltje van 2 ,"•
juist 16 c.M. in 16 uur en 8 c.M. in 8 uur aflegt, worden op
deze wijze alleen deeltjes kleiner dan 2 ft afgeheveld. Maar
bij één maal afhevelen worden niet alle deeltjes kleiner dan 2
f- afgeheveld, omdat deze deeltjes over de geheele kolom verspreid zijn. Men moet dus dit afhevelen herhalen, totdat de
vloeistof helder geworden is.
Deze bewerking duurt natuurlijk bij gronden met een hoog
gehalte aan afslibbare deelen, als onze kleigronden, zeer lang.
Soms kan men weken en weken achtereen afslibben, voordat de
bovenstaande kolom vloeistof helder geworden is. Nu kan men
dit proces bekorten door te centrifugeeren, na het centrifugeeren
af te hevelen, opnieuw te centrifugeeren en dit te herhalen tot
de vloeistof helder geworden is. Men moet dan natuurlijk eerst
bepalen, hoe sterk en hoe lang gecentrifugeerd moet worden om
deeltjes van zekere grootte af te slibben.
In de formule komt de grootheid e voor, de viscositeitscoëfficient, die van de temperatuur van de vloeistof afhankelijk is.
Men moet dus bij constante temperatuur werken. De cijfers, door
mij hier genoemd (nl. de afgelegde weg van een deeltje van 1 f,
straal in 1 secunde = 2,9 f-) gelden alleen voor de temperatuur van 16° C. Vooral bij onderzoekingen in Indië zal men
met dit feit rekening moeten houden. Verder zal men, om
stroomingen in de vloeistof tegen te gaan, geen wijde cylinders
mogen gebruiken. De cylinders van Atterberg zijn in dit opzicht
beter dan die van Kühn.
Mij blijven thans nog twee punten ter bespreking over, die
beide in verband staan met de omstandigheid, dat zeer kleine
deeltjes een sterke Brown'sche beweging bezitten.
Ik heb reeds opgemerkt, dat de formule van Stokes is afgeleid
voor deeltjes van hoogstens enkele millimeters diameter; vóór
grootere deeltjes, die eene groote snelheid bezitten, geldt ze niet.
Door de onderzoekingen van Atterberg e.a. is de formule verder
geverifieerd voor deeltjes met een diameter van enkele ,"'s
De vraag rijst nu of zij ook doorgaat voor heel kleine
deeltjes, deeltjes, die bijv. slechts enkele tiende deelen van een
micron diameter en nog minder bezitten. Deze vraag is van
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practisch belang, omdat sommige onderzoekers deeltjes van bijv.
0.25 fj. diameter afslibben, wat zij dan bereiken door een kolom
van zekere hoogte na 1 of 2 weken af te hevelen.
Toen Stokes in 1851 zijne onderzoekingen in het philisophische
genootschap te Cambridge bekend maakte, was nog geen verklaring gegeven van de Brown'sche beweging. Men weet thans,
dat zeer kleine deeltjes (bijv. van 1 muu en kleiner) eene zeer
sterke eigen beweging bezitten en men moet zich dus de vraag
stellen of voor deze deeltjes de formule van Stokes doorgaat.
Uit onderzoekingen van Perrin *) nu is gebleken, dat de wet van
Stokes doorgaat voor deeltjes, die enkele tiende microns groot
zijn en — voegt Perrin er aan toe — „il est permis de présumer
qu'elle l'est encore bien au delà." Men heeft deze formule zelfs
toegepast om de electrische lading van deeltjes van 25 X 10—7
c.M. diameter te berekenen.
Mij interesseert hier intusschen deze kwestie verder niet,
omdat ik het nut van eene splitsing van de groep deeltjes kleiner
dan 2 p niet inzie.
Ten slotte moet ik nog de vraag behandelen, tot welken evenwichtstoestand deeltjes, die zich in een vloeistof bevinden, ten
slotte zullen komen. Voor de uiterste gevallen geeft de ervaring
ons direct antwoord op deze vraag. Groote zandkorrels van
enkele m.M. diameter bevinden zich, wanneer het evenwicht
is ingetreden, alle op den bodem. Zijn de deeltjes eenige millioenen malen kleiner — zooals bijv. de suikermoleculen in
eene suikeroplossing — dan is bij het bereiken van den evenwichtstoestand de suiker gelijkmatig over de geheele kolom water
verdeeld; op elke hoogte bevinden zich — althans practisch —
per gelijke inhoudsmaat een zelfde aantal suikermoleculen.
Tusschen deze deeltjes — zandkorrels en suikermoleculen —
in liggen de deeltjes van eene kleisuspensie en de vraag is dus
gewettigd, hoe deze deeltjes zich bij het intreden van den evenwichtstoestand over de vloeistof verdeeld hebben. Ik kan U dit
het beste op de volgende wijze duidelijk maken.
*) La loi de Stokes et Ie mouvement brownien. Note de M. Jean Perrin,
Academie des Sciences, séance du 7 Septembre 1908. Comptes Rendus, 147 II.
475 (1908).
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Denk U in een kolom water, bijv. van 16 c,M. hoogte, één
deeltje van 2 p diameter, hetwelk zich van het bovenste
niveau naar beneden beweegt. Na 16 uren is dit deeltje op den
bodem aangekomen. Het gaat hier evenwel niet rustig liggen,
doch blijft in Brown'sche beweging. (Het is ook mogelijk, dat
het aan den bodem vast kleeft en daar tot rust komt, doch ik
neem nu bij mijne redeneering aan, dat dit niet plaats vindt).
Bevinden zich nu in die kolom water twee deeltjes van 2 ,",
dan zullen beide na 16 uren bij den bodem aangeland zijn en
daar blijven, doch steeds in Brown'sche beweging. Deze twee
deeltjes hinderen elkander daarbij niet ; ze vinden ruimte genoeg
om deze beweging uit te voeren.
Denkt men zich nu in plaats van 2 deeltjes evenwel millioenen
van dergelijke deeltjes, dan wordt de zaak anders. Al deze deeltjes
vinden daar op den bodem geen voldoende ruimte om de
Brown'sche beweging uit te voeren. De deeltjes, die onderaan
zijn, drukken als 't ware de overige deeltjes omhoog. Ik kan
thans niet dieper op de zaak ingaan, maar volsta met de mededeeling, dat bij het intreden van den evenwichtstoestand de
deeltjes zich over de geheele ruimte verdeeld hebben volgens
de formule :
7s W log |

= V (D -

d) g h,

waarin V = het volume van de deeltjes ; D en d de S.G. van
het deeltje en de vloeistof; W de gemiddelde energie van een
deeltje en N„ en N de concentraties in twee vlakken, die op
een afstand h van elkander verwijderd zijn. *)
Perrin heeft deze formule nu geverifieerd en juist bevonden
voor deeltjes guttegom en maxtix van verschillende afmetingen.
Past men deze formule toe op eene kleisuspensie, welke bijv.
uit deeltjes van 1 p diameter bestaan, dan vindt men, dat
de concentratie reeds bij een hoogte van 1,6 p tot op de
helft verminderd is. Weer 1,6 muu hooger is de concentratie
weer de helft kleiner geworden en zoo gaat het door. O p een
afstand van 1 m.M. van den bodem is de concentratie dus
reeds geworden :
1

<2>
*) Zie Perrin, Koll. Chem. Beihefte I.
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van de concentratie op den bodem. Dat wil zeggen, dat daar
practisch geen deeltjes meer aanwezig zijn.
Iri meen hiermede voldoende te hebben aangetoond, dat de
omstandigheid, dat de kleine deeltjes, die wij in fractie I afslibben, eene sterke Brown'sche beweging bezitten, van geenerlei
invloed is bij de methode van het mechanisch bodemonderzoek.
Wanneer men in de leerboeken de methode van het
mechanisch bodemonderzoek opslaat, dan vindt men daar
uitvoerig besproken de wijze van afslibben en zeeven en evenzoo de vraag in welke groepen de bodemdeeltjes verdeeld moeten
worden — maar de kwestie van de voorbewerking, welke de
bodem moet ondergaan vóórdat met slibben kan worden aangevangen, wordt in vele gevallen slechts even aangeroerd.
Evenzoo is het gesteld met de vraagpunten, die op dit gebied
op de twee bodemkundige conferenties te Boedapest (1909) en
te Stokholm (1910) behandeld zijn.
Ik meen thans uitvoerig te hebben aangetoond, dat juist de
wijze, waarop de voorbewerking van het grondmonster plaats
vindt, van zeer grooten invloed moet zijn op de resultaten van
het onderzoek. Ik laat thans het uitvoerig cijfermateriaal, dat ik
verkregen heb, rusten. Zij, die daarin belang stellen, kunnen deze
cijfers thuis kalm en rustig bestudeeren (zie aanhangsel). Alleen
wil ik U nog even de hoofdresultaten van het onderzoek kort
mededeelen.
Het is mij dan in de eerste plaats gebleken, dat aan het
aanroeren, aanwrijven en borstelen van den bodem groote
subjectieve fouten kleven, onverschillig of dit geschiedt volgens
de Engelsche methode met zoutzuur of volgens de methode
Atterberg-Beam met water. Eerst door dit aanwrijven en borstelen
zóó vaak te herhalen, tot praktisch geen afslibbare deeltjes meer
verkregen worden, bereikt men voldoende overeenstemming bij
de verschillende parallelbepalingen. Maar juist dit herhaalde
aanwrijven en afslibben met water maakt de methode vrijwel
voor de praktijk onbruikbaar. Bovendien is het gevaar groot, dat
bij dit herhaald aanwrijven van den bodem kleine deeltjes
verbrijzeld worden.
De schudmethode van het Amerikaansche Bureau of Soils
geeft bij alle monsters mooi overeenstemmende cijfers. Dit is
5
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een zeer groot voordeel van deze methode en ik ben dan ook
oorspronkelijk een groot voorstander van deze methode geweest.
Zoo heb ik haar op de vergadering te Berlijn in November
1913 tegenover de methode Beam-Atterberg (aanwrijven of
borstelen) verdedigd. Maar bij nader inzien ben ik toch tot de
conclusie gekomen, dat het gevaar, dat kleine deeltjes bij het
schudden verbrijzeld worden, zeer groot is. Vooral is mij dit bij
het onderzoek van den Indischen zandgrond gebleken.
Het gebruik van verdund zoutzuur (normaliteit 0,2) levert
geen bezwaar op. Natuurlijk is de hoeveelheid, die gebruikt moet
worden, afhankelijk van het gehalte aan koolzure kalk. *)
Ten slotte gevoel ik thans zeer veel voor het afslibben met
verdunde ammonia en ik heb heden avond een poging aangewend om dit gebruik eenigszins te verdedigen.
Ik kom dus tot de conclusie, dat de Engélsche methode van
het mechanische bodemonderzoek het meest aanbeveling verdient. Deze methode komt in 't kort hierop neer (zie methode
H.) : 10 gram grond worden gedurende één uur zeer voorzichtig,
zonder druk uit te oefenen, in een porceleinen schaal met 100
cc 0,2 normaal zoutzuur aangeroerd. Men kan bijv. 4 à 8
monsters tegelijk in bewerking nemen en om beurten bijv. een
halve minuut lang aanroeren. Het aanroeren vindt plaats met
een roerstaaf, voorzien van een stukje caoutchouc slang. De inhoud
van de schaal wordt in den slibcylinder gespoeld en het zoutzuur door uitloogen met water verwijderd. Daarna wordt fractie
I verder met verdunde ammonia (ongeveer 0,1 normaal) afgeslibd.
Men vindt deze methode uitvoerig beschreven in het Journal
of Agricultural Science, Deel I, blz. 470 e.v. en verder in Russell's boek „Soilconditions and Plant growth" en ook in de
Duitsche vertaling van dit werk „Boden und Pflanze" door
Hans Brehm.
Wanneer ik U de Engélsche methode van het mechanische
bodemonderzoek aanbeveel, dan ben ik er mij zeer zeker van
bewust, dat ook op deze methode nog heel wat kritiek zal zijn
uit te oefenen. En deze kritiek treft natuurlijk de wijze, waarop
de Engélsche methode de gronddeeltjes los van elkander maakt.
*) Zie Naschrift V.
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Wanneer dan zelfs de beste van alle methoden toch nog op
dit punt aan kritiek bloot staat, dan vraagt men zich ten slotte
toch nog eens af of het geen aanbeveling zou verdienen deze
voorbereiding maar geheel weg te laten. Ik heb U evenwel reeds
mijn bezwaren daartegen meegedeeld. Zij, die aanhangers van
dit systeem zijn, moeten wel bedenken, dat zij toch altijd den
bodem eenige voorbereiding moeten doen ondergaan, welke voorbereiding dan gewoonlijk bestaat in een voorzichtig fijnwrijven
met water met de vingers. En naast alle bezwaren, die ik tegen
deze methode genoemd heb, wil ik nog deze voegen, dat aan
een dergelijke voorbereiding zeer groote subjectieve fouten kleven.
Men krijgt 'op deze wijze in één en hetzelfde laboratorium, bij
één en dezelfde persoon parallelbepalingen, die vele procenten
van elkander afwijken. Natuurlijk zal er dan van overeenstemming aan verschillende laboratoria geen sprake kunnen zijn.
En het is ook nog zeer de vraag in hoeverre een dergelijke
methode, die den bodem dus zoo weinig mogelijk voorbewerkt,
resultaten oplevert, die voor de praktijk bruikbaar zijn. Ik kan
U althans één geval noemen, waarin deze methode ons geheel
op een dwaalspoor zou voeren.
Het betreft het onderzoek van verschillende zanden van de
Veluwe, waaronder ook het roode zand. Zonder eenige voorbereiding geven al deze zanden ongeveer het zelfde gehalte aan
afslibbare deelen, nl. ongeveer 1 % deeltjes kleiner dan 0,02
m.M. = 20 p. Volgens de Engelsche methode echter komen
juist in het gehalte aan afslibhare bestanddeelen groote verschillen aan den dag tusschen het roode zand aan den eenen
kant en de overige Veluwe-zanden aan den anderen kant. Het
gehalte van het roode zand aan deeltjes kleiner dan 0,02 m.M.
stijgt dan tot 5,3 %, terwijl dat van de andere zanden nagenoeg
niet verandert. En het is juist dit gehalte van 5 % afslibbare
deelen in het roode zand, dat n.m.m. dit zand zoo'n hooge
cultuurwaarde onder de Veluwe-zanden verleent.
Ik zou niet gaarne, Mijne Heeren, mijn voordracht willen
eindigen zonder althans met een enkel woord tot U, die straks
grootendeels in de praktijk van den Landbouw werkzaam zult
zijn, te hebben gesproken over de praktische beteekenis van het
mechanisch bodemonderzoek.
Ik sla voorloopig deze beteekenis zeker niet hoog aan, maar

- 68

-

aan den anderen kant meen ik toch, dat het mechanisch bodemonderzoek wel van eenig nut kan zijn voor twee groote gebieden,
de geologie en de landbouw.
Bij de studie van welk onderwerp ook is eene goede Massificatie van het hoogste belang. Men kan zelfs zeggen, dat deze
in het kort den stand van onze kennis over het betreffende
onderwerp weergeeft. Immers, een klassificatie is niet mogelijk
zonder een grondige kennis van de verschillende karakteristieke
eigenschappen van het te klassificeeren onderwerp. Een klassificatie nu van onze gronden moet voor een groot deel berusten
op de kennis van de mechanische samenstelling van deze gronden, omdat de mechanische samenstelling van den bodem betrekking heeft op den bodem in zijn geheel, terwijl het scheikundige, evenals het mineralogische bodemonderzoek slechts de
samenstelling van een gedeelte van den bodem leert kennen.
Vraagt men mij naar het practische nut van deze klassificatie,
dan antwoord ik, dat in de eerste plaats bij het maken van een
geologische kaart een klassificatie noodig is en het mechanische
bodemonderzoek zal dus bij dit werk eene meer of minder
belangrijke rol* spelen. Maar ook voor den planter en voor den
landbouwer is het toch noodig zoo nauwkeurig mogelijk het
bodemtype van zijn verschillende gronden te kunnen vaststellen,
omdat hij alleen daardoor in staat is den grond, dien hij beplant,
met bekende typen te vergelijken. O p grond alleen van de
resultaten van een grondonderzoek in het algemeen en meer in
het bijzonder van de mechanische samenstelling van den bodem
practische adviezen te geven, op de wijze, waarop men bijv. de
waarde van een meststof naar de resultaten van het scheikundig
onderzoek beoordeelt, is tot nu toe niet mogelijk, omdat wij nog
niet weten welk verband er bestaat tusschen de waarde van den
bodem als bouwgrond en zijne samenstelling, al staat het ook
vast, dat dit verband aanwezig moet zijn. Wij moeten dus roeien
met de riemen, die wij hebben en de waarde van onze gronden
bepalen op de voorloopig nog eenigst mogelijke wijze, dat is
door vergelijking met gronden van hetzelfde type, waarvan de
cultuurwaarde bekend is. Nu weet ik wel, dat ook een practisch
landbouwer heel ver op dit punt is en vrij nauwkeurig zijn
gronden in licht en zwaar en in daartusschen liggende nuances
zal weten te onderscheiden, maar deze benamingen zullen toch
altijd zeer subjectief zijn. Ik bedoel daarmede het volgende. Een
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landbouwer op de lichte zandgronden zal een lichten kleigrond
A al zeer zwaar noemen, terwijl een landbouwer van de zware
klei denzeltden grond A met den naam : lichte kleigrond zal
bestempelen. U gevoelt, dat dit verwarring moet brengen en dat
eene methode, die het bodemtype geheel objectief vaststelt, toch
wel eenig nut kan stichten.
Nu moge dit vaststellen van het bodemtype op grond van een
mechanisch bodemonderzoek voorloopig nog op eenigszins gebrekkige wijze plaats vinden, men laat geen methode of theorie
alleen daarom vallen, omdat men hare gebreken kent en weet,
dat zij mettertijd door een betere vervangen zal worden- Dit
zou even dwaas zijn als de handelwijze van een werkman, die
zijn gereedschap weggooit, omdat het toch vroeger of later door
machines vervangen zal worden.
Bij het klassificeeren van de gronden zal men echter niet
enkel de hulp van het mechanisch bodemonderzoek hebben in
te roepen, doch tevens een uitgebreid scheikundig en soms ook
een mineralogisch onderzoek hebben in te stellen. Maar aangezien scheikundige en mineralogische onderzoekingen nog al
veel tijd vorderen, stelde Hall, destijds directeur van het bekende
proefstation in Rothamsted, voor, bij een bodemkaarteering van
een groot aantal gronden de mechanische samenstelling te bepalen,
benevens het gehalte aan koolzure kalk en aan organische stof
(en stikstof), om daarna van de typische representanten een
volledig scheikundig onderzoek te verrichten.
Dat inderdaad niet met de resultaten van het mechanisch
bodemonderzoek kan volstaan worden en dat op grond van deze
resultaten alleen soms vreemde conclusies verkregen worden, heb
ik U reeds aan de hand van enkele cijfers uit de onderzoekingen
van den Heer Houtman doen zien.
Ook Van Bijlert*) heeft er reeds vroeger op gewezen, date en
mechanisch onderzoek alleen groote verwarring kan stichten en
dat hiernaast een onderzoek naar de samenstelling van de verschillende fracttes moest staan. Van Bijlert onderzocht eenige
Kediri'sche zandgronden (bij de Kloet), die — volgens een
mechanisch onderzoek — in hoofdzaak uit grovere deeltjes bestonden. Volgens de resultaten van het mechanisch bodemonder*) Zie van Bijlert, Chem. Weekblad 1906, blz. 413 e.v.
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zoek moest er een nauwe samenhang bestaan tusschen deze
Kediri'sche gronden en de Surinaamsche savannah's. Bij een
soortgelijk klimaat schrijft van Bijlert zijn de eerstgenoemde
berucht door hun groote onvruchtbaarheid en onbruikbaarheid
voor de teelt van cultuurgewassen, de laatste daarentegen bekend
door het tegenovergestelde.
Ten slotte zij hier nog gewezen op een onderzoek van het
Rijkslandbouwproefstation Wageningen *). Twee Indische zanden,
resp. afkomstig uit Pasoeroean en Wonosari (Java), die als zeer
vruchtbaar bekend staan, bleken bij onderzoek de volgende
mechanische samenstelling te bezitten :
Grootte der deeltjes
2 - 0 , 5 m.M
0 , 5 - 0 , 1 m.M
0 , 1 - 0 , 0 2 m.M
kleiner dan 0,02 m.M
vocht

Pasoeroean
55,2
20,8
10,6
10,2
3,1

Totaal. . . ^ 9

Wonosari
70,2
20,5
8,4
0,7
0,1
99,9

Oppervlakkig beschouwd zou men meenen hier een vergelijking met de onvruchtbare zandgronden bijv. van de Veluwe
te mogen maken; terwijl echter de deeltjes van deze Veluwsche
zanden uit kwarts, veldspaat, glimmer bestaan, zijn deze Indische
gronden uit basalt en andesiet opgebouwd. Alle fracties waren
voor nagenoeg 50 % in zoutzuur oplosbaar.
Ik geloof nu, dat men aan vele der hier genoemde bezwaren
tegemoet kan komen door den weg in te slaan, door Mohr **)
indertijd aangegeven en die in het kort hierop neerkomt: „dass
„die Einteilungen der Böden in Familien auf Grund ihres Urs p r u n g s und ihrer Bildungsweise, allen anderen Einteilungen
„voraufgehen muss". Mohr wil dus de gronden naar hunne
geologische afkomst, verweeringswijze en ouderdom in bepaalde groepen verdeelen; binnen deze groepen verwacht hij
dan correlatie tusschen de mechanische samenstelling en de verschillende bodemeigenschappen, Mohr geeft tot staving van zijne
*) Zie Kort Verslag van de landbouwkundige onderzoekingen van het Rijkslandbouwproefstation Wageningen, loopende tot 1 Januari 1912, blz. 26 en 27.
**) Buil. du Dépt. de 1'Agric. aux Indes Néerlandaises, No. XLI, blz. 25 e. v
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opvatting verschillende voorbeelden, die overeenkomen met de
voorbeelden, die ik zooeven heb opgesomd,
Mijnheer de Voorzitter. Ik ben hiermede aan het slot van
mijn voordracht gekomen. Hoofddoel van deze voordracht was,
U een indruk te geven van de groote beteekenis, die de vóórbereiding van den bodem en meer in het bijzonder het gebruik
van verdunde ammonia voor het mechanisch bodemonderzoek
heeft. Ik hoop daarin geslaagd te zijn.
Intusschen beoogde ik met mijn voordracht nog Uwe aandacht op twee belangrijke punten te vestigen en wel in de eerste
plaats op de groote rol, die de kolloïdchemie bij de toepassing
van de natuurwetenschappen op den landbouw speelt. Ik heb
U daarvan een voorbeeld in mijn voordracht gegeven. Dat dit
slechts één voorbeeld uit vele is, het zal onnoodig zijn U dit
te zeggen. Om op het gebied van de studie van de bodemvraagstukken te blijven, behoef ik U slechts het vraagstuk van
de adsorptieverachijnselen in herinnering te brengen, om U
duidelijk een groot veld van de toepassing van de kolloïdchemie
op landbouwvraagstukken te doen zien.
Ten slotte had ik nog een tweede bijbedoeling met het houden
van deze voordracht. Toen ik nu ongeveer 16 jaar geleden als
ambtenaar van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg — aan wien
de onderzoekingen op het gebied van de cultuur van de Delitabak waren toevertrouwd — mijne eerste schreden op het gebied van de toepassing van de natuurwetenschappen op den
landbouw zette, heb ik bij mijne, tabaksbemestingsproeven op
Deli altijd zeer veel steun van H . H . administrateurs en assistenten ondervonden. Het is mij toen wel eens opgevallen, dat bij
vele beoefenaren van de praktijk slechts in zooverre belangstelling voor de natuurwetenschappen bestaat, als zij meenen
deze voor het bereiken van hun direct doel noodig te hebben.
Het gevolg hiervan is, dat de praktijk dikwerf weinig gevoelt
voor zuiver wetenschappelijken arbeid. En ik geloof nu, dat
juist de onderzoeker, die zuiver wetenschappelijk arbeidt, zonder
zich telkens angstvallig af te vragen wat het directe nut van zijn
arbeid voor de praktijk is, op den duur het verst komt. Mogelijk
is de geschiedenis van het bodemonderzoek een bewijs voor
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deze stelling — en het mechanisch bodemonderzoek maakt hierop
geen uitzondering. Misschien is het geringe succes, dat het
bodemonderzoek tot nu toe gehad heeft, wel daaraan toe te
schrijven, dat de wetenschappelijke onderzoeker zich bij zijn
arbeid te veel door het roepen van de praktijk om directe resultaten heeft laten infiuenceeren. Hoe dit echter ook zij, in alle
geval lijkt het mij wenschelijk, dat men bij het bodemonderzoek
thans ook eens een anderen weg inslaat en dat men tracht door
fundamenteelen arbeid, die voorloopig niet op practische resultaten
let, een dieper inzicht in het zoo ingewikkelde samenstel van
den bodem te krijgen. De onderzoeker, die werkelijk wetenschappelijk is aangelegd, zal niets liever wenschen, dan dit te
doen — maar hij zal op deze wijze alleen iets tot stand kunnen
brengen, wanneer hij weet, dat ook de praktijk zijn werken en
zoeken op prijs stelt en dat zij rustig het oogenblik afwacht,
waarop uit dit zoeken en werken iets bruikbaars te voorschijn
komt.
Gij, M. H., zult nagenoeg allen later geroepen zijn in de
practijk te werken — van U hoofdzakelijk moet de wetenschappelijke onderzoeker op landbouwgebied den steun en de
waardeering ondervinden, die hij noodig heeft. Het is goed, dat
Gij dit tijdens Uwe studie hier leert inzien. Ik hoop, dat mijn
voordracht ook in dit opzicht iets tot Uwe vorming moge bijdragen.
WAGENINGEN,

einde December 1915.

AANHANGSEL.
Uitvoerige beschrijving van de gevolgde werkwijz'.n en van de
verkregen resultaten.
Steeds worden 10 gram van den luchtdrogen grond in bewerking genomen. De fracties II, III en IV worden afgeslibd
met water in den slibcylinder van ATTERBERG. De fractie I is
afgeslibd in een grooteren slibcylinder (model KÜHN). Intusschen
kan dit ook zonder bezwaar in den slibcylinder van ATTERBERG
geschieden. *)
*) D e slibcylinder van A T T E R B E R G verdient zelfs de voorkeur b o v e n dien van K Ü H N .
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Grootte der deeltjes.
Fractie I
„
II
„ III
„ IV

kleiner dan
van 0,02 van 0,2 van 2
-

0,002 m M .
0,002 mM.
0,02 mM.
0,2
mM.

Voorbewerking.
A. 10 gram grond worden met 100 cc water gedurende 6 uur
geschud in een fleschje van 250 cc inhoud (geheel gevuld
280 cc; hoog 14 cM., buitenste diameter 6,5 cM.) Het
schudtoestel wordt gedreven door een motor van 1/30 paardekracht. Het aantal keeren, dat het fleschje per minuut heen
en weer gaat, bedraagt ongeveer 230 à 240. Per keer wordt
afgelegd een weglengte van 2 X 4,6 cM.
Na het schudden wordt de inhoud van het fleschje in
den slibcylinder (model KÜHN) gespoeld en fractie I met
water afgeheveld (hoogte van de kolom water 20 cM. bij
16 uur, of 10 cM. bij 8 uur). Dit afhevelen wordt doorgezet
tot de bovenstaande vloeistof practisch helder geworden is.
Het bezinksel wordt vervolgens in den slibcylinder van
ATTERBERG gebracht, waarna fractie II en III worden afgeslibd.
B.

Gehandeld wordt als sub A, tot fractie I verwijderd is. Het
bezinksel uit den slibcylinder model KÜHN wordt weder in
het schudfleschje gespoeld en opnieuw met 100 cc water
gedurende 6 uren geschud, waarna voor de tweede maal
fractie I wordt afgeslibd. Dit proces wordt herhaald tot
practisch geen deeltjes, kleiner dan 0.002 mM. meer verkregen worden. Bij B 53 is 14 maal geschud gedurende 6
uur; bij de andere monsters 10 maal.

C. 10 gram grond worden in een porceleinen schaal met een
weinig water tol een papje aangewreven gedurende 5 minuten.
De hoeveelheid water hangt af van de soort van grond (bij
kleigrond B 53 werd op 10 gr. ongeveer 8,5 à 9 gr. water
toegevoegd). De fijne deeltjes worden daarna met water in
den slibcylinder gespoeld en evenzoo wordt successievelijk
met de rest gehandeld. Dan wordt fractie I op de bekende
wijze afgeheveld. Het restant uit den slibcylinder wordt in
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de porceleinen schaal teruggespoeld, opnieuw met water
aangewreven en afgeslibd in den cylinder.
Deze handelwijze is bij alle monsters 10 maal uitgevoerd.
D. 10 gram grond worden eenmaal gedurende 6 uur met verdunde ammonia geschud. Waar hier sprake is van verdunde
ammonia, is steeds eene oplossing gebruikt, die 160 à 170
milligram l) ammoniak (NH 3 ) per 100 cc bevatte. Verder
wordt als sub A met water afgeslibd.
E. 10 gram grond worden gedurende 6 uur met verdunde
ammonia geschud; vervolgens met verdunde ammonia in
den slibcylinder gespoeld, waarna het afslibben van fractie
I geheel met verdunde ammonia plaats vindt.
F. 10 gram grond worden gedurende één uur zeer voorzichtig,
zonder druk uit te oefenen, in een porceleinen schaal met
100 cc 0,2 normaal zoutzuur aangeroerd. Men kan bijv. 4
à 8 monsters tegelijk in bewerking nemen en om beurten
bijv. een halve minuut lang aanroeren. Het aanroeren vindt
plaats met een roerstaaf, voorzien van;een stukje caoutchouc
slang. De inhoud van de schaal wordt in den slibcylinder
gespoeld en fractie I met water afgeheveld.
G. Overeenkomstig methode F. Nadat evenwel het zoutzuur
door afslibben met water verwijderd is, wordt met verdunde
ammonia verder afgeslibd en wel bij B53 en B51 gedurende
lVs etmaal en B 105 en B 281 gedurende 1 etmaal. De
kleigronden B 53 en ,51 bevatten nog een weinig humus;
de zandgronden B 105 en 281 zijn practisch humusvrij.
Daarna wordt fractie I verder met water afgeslibd.
H . Als sub G. De fractie I wordt evenwel geheel met verdunde ammonia afgeslibd.
I.
K.
L.

Deze drie methoden wijken slechts in zooverre af van de
methoden F, G en H, dat in plaats van zacht aangeroerd
met verdund zoutzuur, gedurende 6 uur met verdund zoutzuur geschud wordt.

1)Abuisievelijk is te Amsterdam medegedeeld, dat 160à 170 gram NH3perl00cc
aanwezig zou zijn.
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M. 10 gram grond worden in een Erlenmeyerkolf met 100 cc
5 % zoutzuur tot koken verhit en daarna gedurende één
uur aan een koeler op een kokend waterbad verwarmd.
Daarna wordt met water uitgewasschen tot neutrale reactie,
wat het eenvoudigste geschiedt in de slibcylinders. Het bezinksel wordt vervolgens weer in den Erlenmeyerkolf gebracht, waarna het kolloïdaal afgescheiden kiezelzuur met
verdunde loog bij 50° Celsius wordt opgelost. Het restant
wordt opnieuw in den slibcylinder gespoeld en fractie I
met water verder afgeheveldN . 10 gram grond worden in een Erlenmeyerkolf met 100 cc
10 % zoutzuur tot koken verhit en daarna gedurende twee
uur aan een koeler op een vlam gekookt. Verder overeenkomstig methode M.
O.

10 gram grond worden zonder eenige voorbewerking met
water afgeslibd. Het afhevelen met water heeft plaats gevonden bij de kleigronden B 53 en B 51 gedurende 13
dagen en 13 nachten; bij het roode zand gedurende 1 dag
en 1 nacht en bij het Indische zand gedurende 2 dagen en
2 nachten.

P. 10 gram grond worden zonder eenige voorbewerking met
verdunde ammonia (0,1 normaal) afgeslibd. Het afhevelen
met ammonia heeft plaats gevonden bij de kleigronden B
53 en B 51 gedurende 35 dagen en 35 nachten; bij het
roode zand gedurende 1 dag en 1 nacht en bij het Indische
zand gedurende 2 dagen en 2 nachten.
A/slibben tan de fracties II en III.
Hierboven is alleen de voorbewerking van den grond en het
afslibben van fractie I aangegeven. Het afslibben van fractie II
geschiedt in den slibcylinder van ATTERBERG door een kolom
water na 77° minuut stilstaan af te hevelen. Bij de kleigronden
vond het afhevelen ongeveer 18 à 13 maal plaats, bij de zandgronden ongeveer 12 à 8 maal.
Het afslibben van fractie III geschiedt door een waterkolom
van 30 cM. hoogte, na 15 seconden stilstaan, af te hevelen. Uit
den aard der zaak hangt het aantal malen, dat afgeheveld moet
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worden, af van het gehalte aan fractie III en fractie IV, waarbij
fractie III hoofdzaak is. Bij B 53 is dit gehalte slechts 6 à 13 % ;
bij B 51 van 25—31 % ; bij B 105 schommelt het van 4 0 - 5 5°A>
en bij B 281 van 13—18 %. Het afhevelen dient natuurlijk zoo
lang te geschieden tot zich geen deeltjes meer in de waterkolom
van 30 cM. hoogte bevinden. Dit punt is moeilijk vast te stellen
en tengevolge daarvan werd elk monster van een bepaalde grondsoort ten slotte even veel malen afgeheveld en wel B 53 vier
keer, B 51 negen keer, B 281 zeventien keer, en B 105 dertig
keer. Nu bleek evenwel achteraf, dat de cylinders niet alle in
denzelfden tijd leeg liepen, wat ook een bron van fouten oplevert. Deze fouten komen natuurlijk het meest aan het licht bij
de monsters met een hoog gehalte aan fractie III en IV, dat is
in dit geval bij het roode zand B 105, wat direct uit de cijfers
van de tabel blijkt. Zoo kan bijv. het herhaald schudden nooit
een hooger gehalte aan fractie IV veroorzaken (methode B ten
opzichte van methode A); evenmin kan het gehalte aan fractie
IV tengevolge van het schudden met zoutzuur stijgen (vergelijk
methode K ten opzichte van G — en L ten opzichte van H).
Het is wel aan te nemen, dat de dishomogeniteit van deze zanden
hier ook een rol speelt 1 ), zeer waarschijnlijk zelfs hoofdzaak is,
zoodat een vrij groot aantal parallelbepalingen bij zanden noodig
zal zijn.
Het is de vraag of de fracties III en IV niet nauwkeuriger
door zeven te scheiden zijn. Dit zou de methode, vooral bij
de zanden, aanzienlijk bekorten. De inhoud van het schudfleschje zou dan door een zeef van 0,2 mM. in |den slibcylinder
gespoeld kunnen worden.
De resultaten van het onderzoek zijn in achterstaande tabel
vereenigd.
1)Zie bericht über die SitzungderInternationalenKommissionfürdiemechanische
und physikalische Bodenuntersuchung in Berlin am 31.Oktober1913.(Internationale
Mitteilungen für Bodenkunde, 1914, Bnd IV, Seite 16).
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NASCHRIFT.
WAGENINGEN,

2 April 1916.

I. Onlangs verscheen in het Archief voor de Suikerindustrie in
Nederlandschlndië (Jrg. 24, Januarie 1916, blz. 81—96) eene
verhandeling van C. H. VAN H A R R E V E L D - L A K O , getiteld:
„De textuur van de rietgronden van Java". De schrijfster geeft
op blz. 84 eene korte uiteenzetting van de door haar gevolgde
methode van mechanisch bodemonderzoek, waaruit ik het volgende aanhaal :
„Deze hoeveelheid grond wordt nu met 100 gram water en
„10 druppels ammonia van 10 o/0 bedeeld en gedurende 4 tot 6
„uren op een schudmachine geschud. Alle deeltjes zijn dan ge„heel los van elkaar geraakt, zooals bij onderzoek onder het micros„coop blijkt." De schrijfster loopt hier in de door mij gecursiveerde woorden wel wat lichtvaardig over het voornaamste
onderdeel van de geheele methode heen. Het zal haar moeilijk
vallen onder de microscoop te constateeren, dat alle deeltjes van
elkander losgeraakt zijn. Ik hoop, dat zij na lezing van deze
voordracht dit zal inzien. Ook blijft het de vraag, in hoeverre
bij het schudden massieve deeltjes verbrijzeld zijn.
II. Ik heb dit alles zeer fraai kunnen constateeren bij de
suspensie van het roode zand. Ik had reden om te vermoeden
(zie IV), dat de deeltjes van deze suspensie zeer zwak positief
geladen waren. Oplossingen — zoowel van ammonia en loog
als van kalk (CaO) — moeten dus bij zeer geringe concentratie's
uitvlokkend werken, wanneer de positieve lading van de roode
deeltjes door de negatieve lading van de geadsorbeerde OH-ionen
geneutraliseerd wordt. Daarna moet bij iets minder geringe
concentratie's een gebied volgen, waarin de oplossingen van
ammonia en kalk stabiliseerend op de suspensie werken, doordat nu zooveel OH-ionen geadsorbeerd worden, dat de deeltjes
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der suspensie sterk negatief geladen zijn. Bij nog minder geringe
concentratie's komt dan de uitvlokkende werking van de positief
geladen ionen voor den dag. Uit den aard der zaak is het
stabiliseeringsgebied bij kalk aanzienlijk smaller dan bij ammonia.
Ik heb nu dit alles inderdaad zoo bij de suspensie van het
roode zand gevonden.
III. H. K A P P E N (zie onder IV) heeft het in een zeer bijzonder geval bij het mechanisch bodemonderzoek noodig gevonden den grond eene voorbehandeling met verdunde ammonia
te doen ondergaan, welke voorbehandeling „sich im übrigen
ohne Einfluss auf die Gesamtmenge der abschlämmbaren
feinsten Teile erwies" (blz. 103). Het behoeft hier niet gezegd
te worden, dat ik mij vierkant tegen deze uitspraak van KAPP E N moet verklaren. Behalve in het zeer bijzondere geval dat
K A P P E N op het oog heeft, is het gebruik van verdunde ammonia ook in andere gevallen wel degelijk van invloed cp de
resultaten van het mechanisch bodemonderzoek.
IV. K A P P E N (zie Die landw. Versuchs-Stationen, Bnd. 88,
13—104, Studien an sauren Mineralböden aus der Nähe von
Jena, von Dr. H . K A P P E N ) heeft onlangs ook deze wederkeerig uitvlokkende werking van positief op negatief geladen
bodemsuspensie's geconstateerd en verder onderzocht. Het betreft hier de uitvlokkende werking van gesuspendeerd ijzerhydroxyde op klei. Een dergelijke ijzerhoudende klei gaf volgens
de gevolgde methode (ATTERBERG-BEAM, zie Aanhangsel,
methode C) bij het mechanisch bodemonderzoek absoluut geen
deeltjes kleiner dan 0.002 m.M. Gezien het feit, dat het hier
inderdaad een vrij kleiige massa gold, gaf dus deze methode
aanleiding tot zeer verkeerde conclusies. Bij eene voorbehandeling
met ammonia verkreeg intusschen K A P P E N ongeveer 16 % afslibbare deelen (kleiner dan 2 M).
Het schijnt K A P P E N ontgaan te zijn, dat de uitvlokkende
werking van het ijzerhydroxyde op kleisuspensie's reeds lang
bekend was.
Ik volsta hier met te verwijzen naar de in mijn voordracht
medegedeelde onderzoekingen van H O U T M A N (zie verder
R A M A N N , Bodenkunde, 3e Auflage, blz. 246; H I L G A R D ,
Soils (1906), blz. 1 0 0 - 1 0 1 ; M O H R , Bulletin du Departement
de l'Agriculture aux Indes Néerlandaises, No. XLVII ; ook
Cultura, Jrg. 27 (1915), blz. 91).
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V. In 1904 verscheen in het Journal of the Chemical Society
(Volume LXXXV, Part II) eene verhandeling van A. D. H A L L
over „The mechanical analyses of soils and the composition of
the fractions resulting there from", waarin H A L L aantoont, dat
ook eene behandeling met verdund zoutzuur bij het mechanisch
bodemonderzoek noodig is. Ik hoop hierop in eene uitvoerige
publicatie terug te komen.

Examen Uitslagen en Opgaven
over 1915.

EXAMENS.
Propaedeutisch examen.
M. E. A. van Baak
A. C. Bakhoven
J. L. W. Blokhuis
J. H. Boschman
J. D. Bruce
C. L. v. Doorn
H. J. Engel
L. Gonggrijp
A. J. Hissink
R. T. Holsbergen
E. P. M. Hupkes van der Eist
A. H. Joustra
P. Koster
J. H. Maasland
Th. L. G. du Quesne v.Bruchem
F. van Riemsdijk

R. Römer
J. van Rijsewijk
Th. W. L. Scheltema
F. K. W. Steup
J. A. J. H. Stoutjesdijk.
J. Straub
J. S. Swierstra
J. R. Thomson
P. L. Vermeulen
C. Versteeg
E. A. van de Graaf
G. Hol
Raden Mas Iso
S. H. Kijlstra
M. G. Westenberg

Examen afgenomen aan het einde van het
tweede studiejaar.
Nederlandsche Landbouw.
Voor enkele vakken:
Voor alle vakken:
W. Bakker
D. Elze
W. Beijerinck
B. Rombach
J. Hoogland
W. de Jong
J. C. Pfeiffer
H. J. M. Verheij
G. J. Westerink
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Koloniale Landbouw.
Voor alle vakken:
R. Basoeki
P. C. Brutel de la Rivière
W. A. Enter
H. A. de Groot
S. van Hoorn
G. H. v. d. Kolff
W. E. K. v. Lijnden
A. v. d. Scheur
L. P. W. Schröder
P. P. Sonke
O. J. van Steyn Callenfels
B. B. Vos
R. de Vries
A. G. Wethmar
A. Wulff
W. G. J. Zwart
Koloniale

Voor enkele vakken:
J. J. C. Grondhoud
G. A. v. d. Harst
J. M. Hertstein
C. Ingerman
J. H. Jansen
G. F. v. d. Meulen
H. J. v. Sody
S. G. H. Storm
M. Vrolijk
W. J. Wijn

Boschbouw.

P. J. Brouwer
M. A. F. Dijkmans
D. A. Fernandes
F. H. Hansen
K. P. Kalis
R. B. A. v. d. Klip
H. A. L. de Leeuw.
W. G. J. de Lever

A. Luytjes
F. W. Maisch
H. W. Meindersma
A. J. Ramkema
W. C. R. Schnepper
F. Swart
E. J. Zonneveld
H. A. Zijlstra
Tuinbouw.
Voor alle vakken:
F. H. Umbgrove.
NederlandscheBoschbouw.
Voor alle vakken:
Th. G. Albada Jelgersma.

Examen voor Landbouwkundige.
A. Th. Ariëns
N. H. Blink

Nederlandsche Landbouw.
J. C. Dorst
A. M. van Goor
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W. B. L. Verhoeven
H. J. Witteveen

B. de Hoogh
W. J. Huisman
J. G. Tukker

Koloniale Landbouw.
P. M. Bartels
R. F. de Bie
F. J. Boogerd
J. van Dijk
K. Meerkamp van Embden
J. M. Gillissen
J. W. van Houten
A. T. Janse
J. van Limborgh
J. G. J. A. Maas
M. G. Mout
H. F. Muller.

F. Siewerts van Reesema
M. A. van Roggen
J. B. Scaf
F. A. L. Schoemaekers
W. N. E. Schreuder
J. C. Stada
R. A. van de Poll
G. Veenhuizen
G. J. Vink
C. P. W. Vis
W. H. D. J. Visscher.
H. Loos

Nederlandsche Boschbouw.
F. H. Hornikx
C. Boot
L. A. de Bruyn
D. Burger
Ch. Coster
H. Hart
D. H. Immink

Koloniale Boschbouw.
F. Kramer
C. A. van der Kuip
A. L. C. van Strieland
A. Thorenaar
R. Wind
E. J. Wind
Tuinbouw.

W. G. van der Krott

C. M. van der Slikke

Examen Acte Middelbaar Onderwijs.
Nederlandsche Landbouw.
P. Boekel
M. de Lange
J. H. F. Deckers
P. Meijers
C. Kluiving
I. Sybesma
R. C. Jonkman
Tuinbouw.
Gerritsen

Examen-opgaven Propaedeutisch.
ORGANIESE CHEMIE.
1. W a t is u bekend van de methoden ter splitsing van racematen.
2. Geef een overzicht van de wijze waarop men in een voedermiddel het vet, eiwit-, ruwvezel- en pentosaan gehalte bepaalt met toelichting van de chemiese reacties, die bij die
verschillende methoden een rol spelen.
3. Een opstel te maken over een der hieronderstaande onderwerpen.
A. De belangrijkste atoomgroepen van het organies molecuul
(de bewijzen voor haar aanwezigheid in de verschillende
groepen van verbindingen, het qualitatief aantonen der groepen, de quantitatieve bepaling, de omzetting der verschillende
groepen in elkaar).
B. De hedendaagse stand van de chemie der eiwitten.

P H Y S I E S E , A N O R G . E N ANAL. C H E M I E .
Wat is bekend aangaande 't zo genaamde kryo hydratiese
punt of entecticum van b,v. een waterige keuken zoutoplossing ?
Geef een beschrijving van de zogenaamde acetaat-scheiding
met uitvoerige toelichting van de bij die scheiding zich
afspelende reacties.
Wat weet ge van de wijze, waarop de vormings-warmte van
een organiese verbinding wordt bepaald?
Welk verschijnsel neemt men waar bij de neutralisatie van
orthofosforzuur met een base als b.v. K O H ? Geef een verklaring van bovenbedoeld verschijnsel.
Bij een temperatuur van 25° wordt voor het moleculair ge-

- 87 leidingsvermogen van Vi6 normaal N H 4 O H gevonden M
= 4.8. Bij de zelfde temperatuur is M & = 252. Gevraagd
om uit deze gegevens de dissociatie — constante van N H 4 O H
te berekenen.
6. Toon door berekening aan, dat V2 normaal waterige natrium
acetaat oplossing ten opzichte van lakmoes alkalies reageert,
wanneer gegeven is, dat de dissociatie-constante van azijnzuur = 1,8 X 105, Kn (water constante) = 1,2 X 1 0 — H
(alles bij 25°) en dat lak moes alkaliese reactie indiceert,
wanneer de concentratie der O H ionen ^ 10— 6 .

P L A N T K U N D E 1915.
Ie Studiejaar.
Ie Deel. Beschikbare tijd 5 kwartier.
1. Waardoor is dikwijls een bladsteel te onderscheiden van
een stengel?
II. Welke hoofdgevallen van de stand der bloemen kent ge ?
III. Teken een dwarsdoorsnede van een volledige helmknop.
IV. Wat isubekend met betrekking totde volgende uitdrukkingen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Perigyn.
Imbricaat.
Vals tussenschot.
Parietale placenta
Internodium.
Takmerk.
Kortloot.
Steunblad.
Monopodium.
Phyllodium.
Connectief.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Metamorfose.
Bladstand 2 /s.
Onderkant van een zijlid.
Bractée.
Hoogblad.
Rhizoom.
Schermvormige tros.
Transversaalvlak.
Cotyledonen.
Dorsiventraal.
Petaloïde meeldraad.
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l e Studiejaar.
2e Deel. Beschikbare tijd: 5 kwartier.
1. Welke is de funktie van de zaadhuid, en welke proef namen
we hieromtrent?
2. Wat treft men altijd binnen een zaadhuid aan? (N.B. Geen
onderdelen vermelden !)
3. Waar vooral, binnen een zaadhuid, wordt reserve-voedsel
bewaard ?
4. O p welke wijze meent men wel dat Sachs er een beter
demonstratie voor heeft gegeven, dat de richting van de
hoofdwortel door de zwaartekracht wordt veroorzaakt?
5. Waarom is de in vraag 4 vermelde mening onjuist?
6. Wat volgt uit onze hoofdproef volgens 't beginsel van Knight:
a. ten opzichte van de oorzaak, die de hoofdwortel richt;
b. met betrekking tot de kwestie, of we hier met een
prikkelwerking te maken hebben?
7. Gegeven een ademhalingsmanier die verloopt volgens de
vergelijking C6H12O6 = 2 C2 Hs O H - f 2 CO2. Indien
verder gegeven is C6, H12, Û6 = + 302, C2, Hs, O, H =
+ 73, C, O2 = -)- 94, welke is dan de vorm waaruit berekend kan worden, hoeveel energie hierbij per gesplitst
grammolecuul druivesuiker vrijkomt, en wel zonder één
enkele bewerking uit te voeren, die voor 't verkrijgen van
de uitkomst noodzakelik zou wezen. De betekenis van de
eenheid moet afzonderlik worden vermeld.
8. Teken de gedaante, waardoor ge bakteroïden van gewone
bakterieën zaagt afwijken.
9. Welke as bestanddelen zijn voor de hogere plant noodzakelik?
10. O p welke vraag leverde de bekende verhandeling van
Wiegmann en Polstorff het antwoord?
11. Wat betekent het woord assimilatie, en in welke zin wordt
het als botaniese term gebruikt?
12. Wat verkrijgt men bij de methode volgens Engemann
(met betrekking tot de C-voeding), indien het gebezigde licht
eerst door een geschikte bladgroenoplossing is gestreken?
13. Wat bedoelt men met de term levenskracht (vis vitalis)?
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STAATHUISHOUDKUNDE.
1. Wanneer kan men spreken van productief in economischen
z i n ? Wat verstond Adam Smith er onder en welke fouten
beging hij in deze?
2. Geef een uiteenzetting van het begrip „Complementaire goederen" binnen het algemeen kader der grensnutindustrie.
Ontwikkel de complicatie's, welke het verschijnsel der complementariteit in de waardevorming teweegbrengt, met name
ten aanzien van de willekeurig vermeerderbare en de niet
vermeerderbare (monopolie) deelen der complementaire
groepen. Toon aan het verband tusschen complementariteit
en inkomsten verdeeling (honorarium der productie factoren).
3. Hoe wordt de tegenstrijdigheid, dat de nuttigste goederen
per eenheid zoo lagen prijs plegen te maken, opgelost?
Toon aan, hoe de klassieke (Engelsche) school door die
tegenstrijdigheid op een dwaalspoor geraakte en de verklaring
voor de waarde ging zoeken daar, waar zij niet te vinden
is. Noem en beoordeel de fouten, welke deze school op dit
punt beging.
4. Waaruit is te verklaren, dat tegenwoordige goederen een
hooger grensnut en eene hoogere waarde hebben dan toekomstige? In hoeverre is dit agioverschijnsel van beteekenis
voor het kapitaal begrip ?
5. Welke rol speelt het crediet in den landbouw? Ga na de
onderscheidingen van het crediet, waaraan de landbouw
behoefte heeft, alsmede de verschillende wijze, waarop in
die behoefte is voorzien.
6. Bij welk onderdeel van het landbouw crediet speelt de
onderscheiding tusschen kapitaalschuld en renteschuld een
rol en hoe werkt dit terug op de (meest wenschelijke)
organisatie van dat onderdeel?
7. Hoe werken, ook aan de hand van den geschiedenis, hooge
beschermde invoerrechten op landbouwproducten met betrekking tot de algemeene welvaart? Is van zoodanige rechten
kartel- of trustvorming in den landbouw te verwachten?
STATISTIEK.
1. Noem de vereischten, waaraan gemiddelden, zullen zij
waarde hebben, moeten voldoen.
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Waarom zijn indexnumbers statistiek? Licht dat toe door
methode en doel der indexnumbers te beschrijven.

T O E G E P A S T E W E R K T U I G K U N D E (tijd: IV2 uur).
Men wordt verzocht de volgende vragen beknopt en zakelijk
te beantwoorden.
1. Een staaf van willekeurigen vorm, wordt zoodanig door uitwendige krachten en koppels aangegrepen, dat de resulteerende kracht en het resulteerend koppel gelijk nul zijn;
de staaf is dus in rust of heeft een eenparige beweging.
Hoe moeten de krachten of koppels ten opzichte van een
bepaalde doorsnede gelegen zijn, opdat deze doorsnede
wordt belast o p :
a. Trek of druk.
c. Afschuiving.
b. Buiging.
d. Wringing.
2. Een horizontale rechte rechthoekige balk rust op twee steunpunten, die op een afstand van 6 Meter van elkaar liggen.
O p de balk werken, als belasting, twee vertikaal gerichte
krachten, een van 1000 K.G. en een van 2200 K.G. elk op
een afstand van 1 M. van een der steunpunten aangrijpende,
zoodanig, dat de afstand van de aangrijpingspunten der
krachten 4 M. bedraagt.
Hoe groot is het buigend moment voor het doorsnedevlak,
dat door de balk gedacht kan worden, door het midden
van de verbindingslijn der steunpunten en loodrecht op die
verbindingslijn.
H o e groot is de in deze doorsnede opgewekte maximum trek
en drukspanning, tengevolge van dit buigend m o m e n t ?
T = ^,. Het weerstands moment W, kan op 1000 c.M. 3
aangenomen worden.
3. Noem de middelen op, die u bekend zijn, om de ronddraaiende beweging van een as, over te brengen op een
andere as; a. Als de beide assen evenwijdig zijn. b. Als de
beide assen elkaar snijden, c. Als de beide assen elkaar
kruisen. Geef tevens aan, hoe het in de verschillende gevallen gesteld is met draairichting en aantal omwentelingen
der beide assen.
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4. Beschrijf in het kort het principe van de gelijkstroom
stoommachine.
5. Beschrijf in het kort het vertakt proces en licht dit door
een indicateur diagram toe.
Indien (nadat men getracht heeft de vijf bovenstaande vragen,
zoo goed mogelijk te beantwoorden) nog tijd overblijft, kan
worden overgegaan tot vraag 6. Het is echter geenszins vereischt deze te behandelen.
6. Een onderwerp naar keuze.

T H E O R E T I S C H E W E R K T U I G K U N D E 1915.
1° a. Gevraagd de totale drukking (in Kilogram) op een cirkelvormig deel van een vlakkenwand, welke een hoek van 30°
maakt met den horizon, wanneer de straal van den cirkel
2 d.M. bedraagt en het middelpunt zich op 5 d.M. afstand
bevindt van de lijn volgens welke de wand den waterspiegel snijdt (tot op 1 decimaal nauwkeurig).
b. Bepaal ook de ligging van het perspunt (in c.M. nauwkeurig).
2° Een cylindrisch vat, welks middellijn 2 d.M. bedraagt, heeft
in den horizontalen bodem een cirkelvormige opening met
een middellijn van 2 c.M. Hoe hoog is het vat, als het in
100 seconden leegstroomt ? Neem k = 0,60 ;g= 980c.M. /sec. 2
3° Hoe groot moet het verhang zijn van een kanaal van constante rechthoekige doorsnede (breedte = 6 M. diepte =
3 M.) om peJ secunde 27 M 3 water te kunnen leveren?
Neem K = v ^ = 50 M V 2 | .
©

jsec.

NATUURKUNDE.
Iste Studie-jaar 1915. Schriftelijk werk.
(Elke vraag is berekend op hoogstens een half uur)
met figuren toelichten!
1. Beknopt opstel over weerstandsbepaling van electrolyten.
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2. Als ik tusschen gekruiste niçois een kristal-plaatje breng
wordt in het algemeen wèl, doch in bepaalde gevallen
geen licht doorgelaten.
Welke zijn deze gevallen; en hoe komt het dat (in geval
wèl licht wordt doorgelaten) dit licht ook gekleurd kan zijn.
3. Uit een gelijk stroomnet van 300 Volt betrekt men den
stroom voor het drijven van een electro-motor van 8 P. K.
Hoeveel ampère wordt voor dit doel minstens vereischt,
en welk spanningsverlies heeft dit ten gevolge, als de toeleidingskabel 2 Ohm weerstand bezit.
(1 P. K. =

3

A kilo watt.)

4. Behandel de leer der straling, voor zoover deze zich a£nsluit bij de wetten van STEFANN en die van W I E N .
5. Deel iets mede omtrent de „centra van actie" der atmosfeer,
en hun invloed op klimaat en weder.

M I N E R A L O G I E E N G E O L O G I E . Iste Studiejaar.
Beschrijf uitvoerig de voornaamste U bekende mineralen
uit het hexagonale stelsel.
Vergelijk de samenstelling en het ontstaan van een diabaas,
een kalksteen en een breccie.
De wind als geologische factor.

A N A L Y T I S C H E M E E T K U N D E 1915.
1. Geef de vergelijking van de rechte lijn, die door den oorsprong gaat en loodrecht staat op de verbindingslijn van de
punten (3; 1) en (—1 ; 2).
2. Bepaald van de cirkels
x 2 + y 2 = 25.
en
x 2 + y 2 _ 8x + 4y + 15 = 0.
de snijpunten, benevens de vergelijking van de verbindingslijn dezer punten.
3. Onderzoek of de onderstaande vergelijkingen een ellips of
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de volgende elementen.
a. voor het geval de kegelsnede een ellips is:
1° den tangens van het dubbele van den hoek, dien een
der hoofdassen maakt met de x-as,
2° de coördinaten van het middelpunt,
3° de grootte der hoofdassen,
4° den parameter (ordinaat boven het brandpunt),
b. voor het geval de kegelsnede een hyperbool is:
1° de richtingstangenten der asymptoten,
2° de coördinaten van het middelpunt,
3° de grootte der hoofdassen,
4° den onderlingen afstand der brandpunten.
c. voor het geval de kegelsnede een parabool is;
1° de vergelijking van de as,
2° den parameter (ordinaat boven het brandpunt),
3° de coördinaten van den top.
I x2 — 3 xy -f- y2 — 3,
II 3 x2 + 2 xy v 3 + y2 + 16 y = 0.
Afleiding der formules wordt niet verlangd; zewordt aanvaard,
wanneer de gestelde vragen zijn beantwoord.

DIFFERENTIAAL- EN INTEGRAALREKENING, 1915.
1° Diffirentieer de volgande functies:
a. y = 4 x3.
b. y = l / " x 5 — \y- x -\-7.
c. y = x. cos a.x.
d. y = «log (3 x + 2).
0.

X

7

1 + x2

f. y = 5 e -

x 2

g. y = bg tg -

-

3

-

a
2° Bepaal de waarden van x, waarvoor de uitdrukking
y = x3 + 3 x2 - 24 x + 5
maximum of minimum wordt.
(Onderscheid tusschen maximum en minimum aangeven).
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3° Bereken de volgende integralen :
a.

é.

fƒ

x 2 dx.

| sin 4x dx.

l

TT

4"
•>'° sin 2 x dx

1 3 . - 2*

dx

f 2 2 dx
4° Ontwikkel de volgende functies volgens Mac. Laurin naar
opklimmende machten van de veranderlijke (x), tot en met
den term met x 4 .
a) y = sin x — x cos x.
b) y = e cos x.

P L A N T K U N D E c/a.
2 e Studiejaar.
Beschikbare tijd: 2 uur.
1. Beschrijf de u bekende biezonderheden bij de koolzaadbloem, die bij de bestuiving een rol spelen.
2. Welke eigenaardigheden die voor bestuiving van belang zijn
tonen de bloemen van Primula elator en van Lythrum
Salicaria?
3. Waardoor en hoe openen zich de bloemen van de rogge
bij de bloei?
4. Geef de volledigste bepaling van Linnaeus a voor soort, b
voor variëteit.
5. a. Wat bedoelt men met verworven eigenschappen? b, in
welke leer spelen deze een grote rol? c. welke belangrijke
biezonderheid wordt in die leer voor verworven eigenschappen aangenomen?

- 95 6. Gegeven Fi van een n-hy-bryde. Gevraagd te beredeneren :
a. hoeveel soorten eicellen deze vormen kan ; b. hoeveel
soorten stuifmeelkorrels ; c. hoeveel soorten bevruchte eicellen
er kunnen ontstaan ; d. hoeveel soorten uiterlik verschillende
F ä -planten, afziende van modificatie, kunnen optreden, als
bij één der heterozygote aanlegselparen domineren niet
voorkomt, bij alle andere wel.
7. Hoe groot is in maximo de lichtkegel die de platte spiegel
en ook die welke de holle spiegel aan een punt van het
gezichtsveld leveren k a n ?
8. a. Hoe is in hoofdzaak de bouw van de condensor? b.
hoe werkt deze ? c. wanneer vooral geeft het gebruik er
van n u t ?
9. Wat volgt er uit als een mikroskopies lichaam brede donkere
randen toont?
10. Gegeven : twee lagen tussen objekt- en dekglas en een
mikroskoop dat voor één dezer lagen scherp is gesteld. Voor
scherpstelling op de andere laag zijn O omwentelingen van
de mikrometerknop nodig 1 omwenteling van deze laatste
verplaatst het ogtiese stelsel m millimeter. De brekings index van de stof tussen de lagen is nx, die van de substantie
tussen dekglas en frontlens n 2 . Gevraagd : hoever de lagen
in werkelikheid van elkaar verwijderd zijn.

LANDMETEN.
2 e jaarsexamen (Ie jaars cursus).
Tijd : 1 uur.
Hierbij behoort een schetskaart).
N.B. Verzoeke naam en examennummer duidelijk op een
in te leveren blad te vermelden, en bij de toelichting een ruime
marge voor correctie open te laten.
De schetskaart wordt bij het antwoord gebruikt en weder ingeleverd.
Men wenscht de, op de schetskaart (schaal 1 à 1000) aangegeven, gronden op te meten en in kaart te brengen ; en zal
daarbij gebruik maken van de hoofdmeetlijnen AB BC CD DA
DB en AC.
Deze lijnen (en als controle de ligging van het punt E zoowel
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- 97 op AC als op DB) moeten dus in de eerste plaats worden
gemeten.
Het terrein ligt vlak behoudens een deel aan de Z. O. zijde,
waar het punt A op een kleine heuvel ligt, (door lijnen van
gelijke hoogte aangeduid).
Gevraagd. In de schets aan te geven (bij voorkeur in potlood
en eventueele bijschriften in inkt), op welke wijze u de noodige
metingen zoudt willen uitvoeren, in de veronderstelling dat alleen
de meest eenvoudige hulpmiddelen (meetband, meetlat, equerre,
prisma e.d.), u ten dienste staan.
Tracht de meeting zoo in te richten dat de gevonden meetcijfers, zooveel mogelijk, kunnen dienen voor de bepaling van
de oppervlakten der afzonderlijke deelen. (Berekening zelve wordt
niet verlangd).
Geef bij de schets een korte toelichting (op afzonderlijk blad)
waarbij u in ieder geval uw keuze van hulpmiddelen, en voor
zoover noodig ook die van meetlijnen heeft toe te lichten.
Het verdient aanbeveling, van de lijnen, die men op het terrein
zou wenschen te meten, op de schets de lengte globaal (in
meters) te bepalen en de gevonden cijfers bij teschrijven, zoodat
uit de figuur duidelijk blijkt wat gemeten wordt.
2e jaars examen (2e jaars cursus).
Tijd: 13A uur.
N.B. Deze vragen zijn door allen te beantwoorden, dus ook
door hen, die indertijd bij het Ie jaars examen een voldoend
cijfer voor landmeten hebben verkregen.
Verzoeke naam en examennummer duidelijk op elk in te
leveren blad te vermelden, en een ruime marge voor correctie
open te laten.
a. Beschrijf de gang van zaken bij een veelhoeksmeting met
den theodoliet, in de veronderstelling dat de zijden met de
meetband worden gemeten, en het terrein niet vlak is.
Op welke wijze kan zoo'n veelhoeksmeting worden vereffend, wanneer men veronderstelt, dat ze aan twee bekende
driehoekspunten wordt aangesloten en ook het azimuth van
de aansluitende driehoekszijden bekend is.
b, Aan welke voorwaarden moet een geregeld waterpasinstrument voldoen.
7
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Licht toe op welke wijze eventueele in het instrument
schuilende regelfouten zijn te elimineeren, ook wanneer
het praktisch wenschelijk blijkt het instrument in enkele
opstellingen ongelijk ver van beide waterpasbaken te plaatsen
(met figuur toelichten).
Welke voordeden biedt een instrument met reversie-niveau?

PRACTISCHE BEMESTINGSLEER.
(2de Studie-jaar), tijd : 2 uur.
1. Welke verklaring kunt gij geven voor het feit, dat uitgebouwde
landerijen aan den wilden plantengroei overgelaten, langzamerhand weer voor de cultuur geschikter worden ?
2. Deel in het kort mede, op welke wijze ge eene statische berekening voor een bepaald grovdstuk zoudt uitvoeren en welk
doel men daarbij nastreeft. Vermeldt de voornaamste moeielijkheden, die zich bij het uitvoeren van deze berekening
kunnen voordoen.
3. Welke oorzaken kunt ge opgeven voor het feit, dat het kalibemestingszout in onzen landbouw opgang maakt, niettegenstaande het kali inkainiet p. K.G. zeker niet duurder komt
en er voor speciale doeleinden nog verschillende andere kalimeststoffen beschikbaar zijn?
4. Welke gevaren kunnen voortspruiten uit :
een overmatig gebruik van chilisalpeter bij granen ?
eene te late aanwending van chilisalpeter bij voederbieten
en aardappels?
een eenzijdig gebruik van chilisalpeter en kali? Waarom is
men over het algemeen bevreesder voor een eenzijdig gebruik van kalkmeststoffen dan voor een eenzijdig gebruik van
phosphaatmeststoffen ?
5. Wat is de oorzaak, dat er, afgezien van de gevallen, dat eene
andere wijze van aanwending is uitgesloten, zoo weinig meststoffen in den landbouw vrij geregeld gebruikt worden als
overbemesting ?
6. Welke voordeden heeft het tweede stelsel van proefveldaanleg (dat met contrôle-perceelen) voor boven het eerste (dat
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zonder contrôle-perceelen) en welke voordeden heeft het
vierde stelsel (het wiskundige) voor boven het eerste of tweede?
Waarom is het noodzakelijk om eene wetenschappelijke proefneming zóó in te richten, dat er bij ieder proefperceel een
ander proefperceel gezocht kan worden, dat slechts in één
opzicht met het eerste verschilt?
Kunt ge u gevallen denken, dat aan het hier uitgesproken
principe is voldaan, maar waarbij toch gegronde kritiek kan
worden uitgeoefend op het plan van proefneming? Geef
hiervan een voorbeeld.

EXAMENOPGAVEN
voor het schriftelijk examen in de Burgerlijke Bouwkunde en de
Landbouwarchitectuur voor de richtingen N L II en KL II, op
14 Juni 1915, 1 - 4 uur.
Een pakhuis vertoont nevenstaanden plattegrond.
De zolder wordt gedragen door kinderbinten AB, deze weer
worden gesteund door zijmuren en moerbint.
Het moerbint wordt gedragen door de gevelmuren en de
standvinken F1 en F 2 .
Hierdoor ontstaan de volgende belastinggevallen.
Gegeven n.1. :
Oplegging A = B = 3/8 q2l
E = 5/4 q2l
M

= \ q» l2
man
8

Gegeven :
Oplegging C = D = 0,49 s l
F, = F 2 = 1,19,1
M
J]•
max - 10 q s '
Nu wordt gevraagd:
A. Te berekenen :
1. De dikte van den vloer.
2. De afmetingen van de kinderbinten.
3.
„
„
„ het moerbint.
4. „
„
„ den stijl van den standvink.
Als nog nader gegeven zijn:
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L A N D H U I S H O U D K U N D E , 2e Studie-jaar.
Richtingen N. L., N. B., T. en L. S.
(Tijd: IV2 uur).
Geef eene voorstelling en daarna een duidelijke verklaring
van het verschijnsel der afnemende meeropbrengsten en van het
feit, dat zich dit verschijnsel op verschillende gronden in verschillend sterke mate doet gevoelen en toon aan, dat het hiervan en eveneens van de economische omstandigheden waaronder
gewerkt wordt afhangt, welke graad van intensiteit bij onze cultuurhandelingen de meest voordeelige is.
N.B. O p voorstellingswijze en bewijsvoering van von Thünen
behoeft niet ingegaan te worden.

L A N D H U I S H O U D K U N D E , 2e Studiejaar.
Onderdeel: Bedrijfsleer.
Richting: N. L. (Tijd: IV2 uur.)
Voor welk bedrijfsstelsel is er door Albrecht Thaer, propaganda
gemaakt?
Welke voordeden bood dat stelsel en hoe is het te verklaren,
dat dit stelsel 'geenszins zoo algemeen toepassing heeft kunnen
vinden, als door Thaer verwacht is? Waar zou het wel en waar
zeker niet op zijn plaats geweest zijn?

N. L., K. L., T. en N. B.
LANDBOUWSCHEIKUNDE.
1. Hoe wordt de stikstof van den zwavelzuren ammoniak bij
de volgende methoden van aanwending beschikbaar voor
de planten:
1°. als het ammoniumsulfaat in gaten in den grond gebracht
wordt;
2'. als het over den grond gestrooid wordt met al of niet
ondiepe onderbrenging (eggen).
2. Geef een korte beschrijving hoe de humus in den grond
ontstaat: Waarin verschillen de gunstige en ongunstige humus-
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3 Welke eigenschappen noet de grond hebben en welke voorwaarden moeten meer aanwezig zijn om het nitrificatieproces
zoo goed mogelijk te doen verloopen?
4. Welke bestanddeelen komen in het drain of zakwater voor?
Door welke chemische processen kan het voorkomen van
deze stoffen verklaard worden. O p welke wijze staan deze
veranderingen met den regenval in verband ?
Kan de bemesting ook invloed hebben op de hoeveelheid
der uitgespoelde stoffen?
5. Welke veranderingen ondergaan de kalkstikstof en de fosfaten
van het thomasmeel en het superfosfaat in den grond en
hoe wordt het fosforzuur weer beschikbaar voor de planten?
Houden de veranderingen ook verband met den tijd van
aanwending?
6. Welke maatregelen kan men nemen om de watervoorraad in
den grond zooveel mogelijk te behouden?
Zet uiteen waarop deze maatregelen berusten ?

G R O N D B E W E R K I N G 2e jaar.
Welke groeiomstandigheden tracht de landbouwer door de
bewerking van den grond in voor de cultuurgewassen gunstigen
zin te wijzigen. Licht de beteekenis dezer wijziging nader toe en
bespreek de rol, welke de werktuigen daarbij kunnen spelen.

G R O N D V E R B E T E R I N G K. L. II.
Tijd: 2 uren.
N.B. Het verdient aanbeveling bij de beantwoording de sub a—c
gestelde vragen, zooveel mogelijk gescheiden te houden en
in volgorde te behandelen.
Verzoeke naam en examennummer duidelijk op elk in te
leveren blad te vermelden, en een ruime marge voor
correctie open te laten.
a. O p welke wijze tracht men de waterbehoefte bij de rijstbevloeiing, in overeenstemming te brengen met de beschikbare hoeveelheid bevloeiïngswater, die in het begin van den
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veel water eischt.
Licht dit met een grafiek toe. Cijfers worden niet bepaald
verlangd, maar het beginsel moet duidelijk verklaard worden.
Hoe komt de wijze van waterverdeeling in het bevloeiïngsproject tot uiting (Verdeeling in golongans. De capaciteit van
aanvoerleidingen in Lbs in verband met de grootte van het
te bevloeien oppervlak en de uitbreiding van niet inlandsche
cultures).
Waarom en hoe komt de rietcultuur met deze kwesties in
aanraking, Op welken grondslag en op welke wijze is in het
algemeen de waterverstrekking aan rijstsawahs én riettuinen
geregeld.

K. L, II. 15 JUNI.
Saldi balans der suikeronderneming X op 31 Dec. 1913.
FOL.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HOOFDEN.
Onderneming. . .
Maatschap. Kapitaal
Kas
Div. debiteuren . .
Suikeroogst 1913. .
Exploitatie-rekening 1913
1914
1915
1916
Reservefonds .
Div. Crediteuren
Tantiemes . .
Interest . . .
Pensioenfonds
Vernieuwingsfonds
Kol. Bank . . .
Onkosten te Amsterdam
Saldo winst A. P. . .
Totaal .

DEBIT.

CREDIT.

71.921.382.68
ƒ
-

1.500.000

2.986.33
90.224.53
1.180.000.19

- 691.120.02
- 312.294.30
- 37.744.82
- 15.643.33
19.660.14
242.043.95
95.866.42
12.153.29
6.194.—
11.764.40
221.979.42
2.673.58
447.20

ƒ3.182.089.30 ƒ3.182.089.30
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C a l c u l a t i e n.
1. O p de onderneming is af te schrijven f201.382.68.
5. Er is nog aan suiker aanwezig uit den oogst 1913 voor
een waarde van f 27.779.00.
6. Ten laste van de exploitatie-rekening 1913 is nog te betalen f 1.115.41.
1. Maak de balans en de W . & V, rekening op.
2.
„ de winstverdeeling. De statuten schrijven voor, dat
van de bruto winst eerst 5 % gevoegd wordt bij het reservefonds, den aandeelhouders 5 % toekomt. Van de rest competeert den Directeur 5 % en de Commissarissen 10 %.
Wat er dan nog overblijft wordt den aandeelhouders in
geheele procenten toegekend.
3. Is het geraden dividend uit te keeren ?
4. Uit welke posten kan dividend worden uitbetaald?
5. Wanneer de bedrijfsresultaten als normaal mogen worden
aangezien, op hoeveel is dan de waarde van een aandeel
groot f 1000 te schatten?
6. Werkt de maatschappij met voldoende werkkapitaal?
7. Zoo neen hoe is dan in het eventueel te kort tevoorzien ?

L A N D B O U W S C H E I K U N D E K. B.
1. Geef een beschrijving van de wijze waarop het water in den
grond wordt vastgehouden en welke maatregelen kan men
nemen om de watervoorraad in den grond te behouden.
2. Welke processen in den grond zijn van den watervoorraad
afhankelijk en hoe hangen deze er van af?
3. Wat verstaat men onder watercapaciteit en hygroscopiciteit
v. d. grond. Hoe worden deze grootheden bepaald en wat
kan er omtrent de eigenschappen v. d. grond uit worden
afgeleid ?
4. Welke verbindingen komen in het drain of zakwater voor?
Door welke chemische processen kan het voorkomen van
deze stoffen worden verklaard. O p welke wijze staan deze
veranderingen met den regenval in verband?
5. Welke veranderingen ondergaan de fosfaten van het superfosfaat en v. d. thomasslakken in den grond en hoe komt
het fosforzuur weer voor de planten beschikbaar?
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6. Welke humusvormen onderscheidt men en waarop berust
deze onderscheiding ?

BOSCHRENTEREKENING.
Zaterdag 12 Juni 1915, 1 - 3 uur N.m.
Maak een opstel over de verschillende omloopstijden.

HOUTMEETKUNDE.
1. De verbeterde Bose als hoogtemeter.
2. Hoe bepaalt men in Noord-Amerika de houtvoorraad in een
bosch ?
3. De methode Kunze voor het vast stellen der vormgetallen
uit de vormquotienten,
4. Ga na of de formule van Simony :
I = 1/3 1 j 2 (G </4 + G 3/4) - G 1/2 {
juist is, voor het geval men te doen heeft met een afgeknotte
Neiloide ?
5. De dendrometer van Winkler.

B O S C H B O U W , Tweede Studiejaar.
Eerste gedeelte vóór de pauze (1—2'/2 uur).
1. Wat verstaat U onder:
a. Een lichthoutsoort.
b. Een schaduwhoutsoort.
c. Een halfschaduwhoutsoort.
2. a. Welke is de in onze streken meest typische lichthoutsoort,
en de meest typische schaduwhoutsoort.
b. Waaruit concludeert U of een bepaalde boomsoort tot de
lichthoutsoorten of tot de schaduwhoutsoorten behoort.
3. Om welke redenen is het schaduwverdragend vermogen van
een boomsoort in de boschbouw van belang.
4. Wat verstaat U onder een productiebosch, wat onder een
niet-productiebosch.
5. Noemt typische voorbeelden van :
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b. Niet-productiebosschen.
c. Combinaties van a en b.
Tweede gedeelte, na de pauze (23/4—4 uur).
Geeft een korte beschrijving van het plenterzoomslagsysteem
(Blendersaumschlag van Wagner, Tübingen).

WEG- EN WATERBOUWKUNDE.
Examen KB II NP II.
Tijd: 9 - 1 2 en 1-4.
De locomotief, bestemd voor een aan te leggen boschrailbaan
weegt 16 Ton en vertoont het volgende belasting schema.
(Asgewichten).
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Deze machine bepaalt de afmetingen van de liggers der te
bouwen bruggen'
Men wenscht een houten liggerbrug te bouwen, bestaande uit
eenige opeenvolgende overspanningen, van 7 meter lengte tusschen de (theoretische) steunpunten.
Bepaal de afmetingen van de hoofdliggers (vier liggers van
djati, twee aan twee te groepeeren. Toe te laten spanning 100
K.G. (con.2)
Zoek daarvoor dus in de eerste plaats het ongunstigste belastinggeval (Schetsteekeningen 1 à 50 op het millimeter papier,
toelichting en berekening op een afzonderlijk vel).
Het eigengewicht van de brug is voorloopig op 2800 K.G. te
schatten (hoofdliggers 2000 dwarsliggers 600 rails etc. 200).
Zijn de afmetingen bepaald, ga dan na of het voorloopig aangenomen gewicht voldoende juist is. SG djati = s, op de liggers
10 dwarsliggers (stel 200 X 15 X 2o cM.) rails van 12 K.G.
meter en in totaal 32 K.G. klein ijzerwerk.
N.B. Deze berekening voor den middag in te leveren.
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M. railhoogte 8 cM. railkopbreedte 3 cM. schaal 1 : 10).
2o. Een vier meter boven het terrein hoog houten juk (schaal :
1 : 20 twee aanzichten) dat op een grondbalk steunt, welke ± 1
Meter wordt ingegraven. Geef daar tevens de lasch-constructie
van den hoofdligger op aan.

T. II.
Beschrijf de verschillende wijze van aanleg van boomgaarden,
zooals deze zich in de praktijk voordoen, ook met betrekking
tot den meest extensieven en intensieven vorm van vruchtboom.

Examen-opgaven Landbouwkundig.
BEMESTINGSLEER.
(Tijd: IV2 uur.)
1 \ Deel een en ander mede over de Stikstofwerking van de
vaste uitwerpselen van onze huisdieren in vergelijking met
die der vloeibare uitwerpselen.
2°. Trek eene vergelijking tusschen graanstroo, turfstrooisel en
humusarm zand als strooisel.
3°. Maak duidelijk dat de bemesting met stalmest verband
moet houden met de vruchtopvolging.

AGRARISCH RECHT.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tijd: twee uren).
Welke plaats bekleedt in ons recht de gewoonte als rechtsb r o n ? Licht uw antwoord met een voorbeeld toe.
Wanneer verbindt de wet en hoe .wordt het tijdstip der
inwerking-treding bepaald?
Wat is het verschil tusschen zakelijke en persoonlijke
rechten.
Welke beteekenis heeft het bezitrecht voor de eigendomsverkrijging?
En welk verschil doet zich hierbij voor tusschen roerend
en onroerend goed?
Welke vormen van vennootschap kent ons recht en door
welke kenmerken onderscheiden zij zich van elkander?
Is bij deelneming in coöperaties beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden der coöp.
vereeniging mogelijk?
Is de wet van 17 Nov. 1876 (Staatsblad No. 227) tot regeling
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in de eene of andere richting is buitengesloten?
Zijn u gevallen van beperkte aansprakelijkheid bekend?
7. Is er aan de uitbreiding van het onteigeningsrecht een
theoretische grens te stellen?
Zoo ja, welke? Komt het privé-belang der eigenaren voor
die grens in aanmerking?
8. Wanneer agrarische grond door onteigening met een agrarisch
doel zal worden getroffen (b.v. ten behoeve van landarbeiders of tot verhooging van de productiviteit van den
bodem), welk eerbiedwaardig landbouwbelang doet zich
dan als remmenden factor gevoelen? (toe te lichten aan
het ontwerp- van Houten.)
(Een juist beroep op desbetreffende rechtsvoorschriften strekt
tot aanbeveling.)

PLANTKUNDE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Wat verstaat men onder een topcel?
Wat is een spoor ?
Wat i s een oogonium?
Wat is een spermatozoïde?
Vertaal de term gametangium, en zeg wat men er mede
bedoelen zou.
Wat verstaat men onder abiogenesis?
Welke proevenreeks bewijst het meest tegen 't bestaan van
spontane generatie?
Met welke delen bij Cryptogamen vergelijkt men de volgende organen der Fanerogamen : eitje, kiemzak, eicel,stuifmeelkorrel, vruchtblad?
Wat weet ge van 't prothallium der Gymnospermen ?
Waaruit kan 't kiemwit der Angiospermen ontstaan ?

GROENTETEELT.
Wat is u bekend omtrent de komkommerteelt onder glas, zoowel hier als in 't buitenland, ook met betrekking tot den handel.
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BLOEMENTEELT.
De teelt onder glas van Snij-groen in Nederland.

T E R V E R T A L I N G IN H E T J A V A A N S C H (NGOKO).
Djaja, je hebt mijn paard verkeerd gezadeld. Zeg aan den
grasjongen, dat het gras te oud is, de paarden lusten het niet.
Wat eet je weinig! Demang, ik kom hier om je hulp in te
roepen. Schrijver, je schrift is tegenwoordig niet zoo goed als
vroeger, hoe komt d a t ? Soerapati sprak tot zijn gezellen 1 ):
blijft jullie maar hier, ik zal alleen gaan (act. Propositief). Wat
dien brief betreft, zoo dadelijk zal ik hem wegzenden (pass. Prop.).
1)batoer

Examen-opgaven 4e Studiejaar M. O., enz.
Richting: P L A N T E N T E E L T .
Het Mendelisme, de beteekenis daarvan voor de veredeling
van landbouwgewassen en de werkmethoden om door middel
van kruising rassen van waarde te verkrijgen.
Richting: L A N D B O U W S C H E I K U N D E .
Maak een opstel over de voordeelen, welke met een groene
bemesting kunnen worden verkregen, de processen die zich
daarbij in den bodem kunnen afspelen en de maatregelen die
in de praktijk genomen moeten worden om zoo volledig mogelijk
deze voordeelen te bereiken.
Bespreek tevens de bezwaren die de praktijk bij de toepassing
ondervindt.
Richting: V E E T E E L T .
Geef een overzicht van de maatregelen, die van overheidswege, zoowel hier te lande als in andere staten, genomen worden in het belang der veefokkerij en zet uiteen, welk doel daaraan ten grondslag ligt en wat er mede bereikt wordt.
Geef verder eene beschouwing over doel en werking der vereenigingen welke de belangen der veeteelt behartigen.
(Bij de behandeling van het onderwerp dient ook gelet te
worden op de maatregelen, die den gezondheidstoestand van
den veestapel bevorderen.)
Richting: Z U I V E L B E R E I D I N G .
Maak een opstel over het pasteuriseeren van ondermelk en
wei. (Doel, werktuigen, uitvoering, beteekenis voor de veehouderij,
vóór- en nadeelen.)
Richting: Z U I V E L B E R E I D I N G .
1. Beschrijf, vergelijk en verklaar de bereiding van volvette
(Goudsche en Edammer) kaas en van kaas uit gedeeltelijk
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verband met de kaasmaking in een fabriek waarin hoofdzaak
kaas gemaakt wordt uit sterk afgeroomdemelk, zooals in vele
Friesche zuivelfabrieken gebruikelijk is.
Richting: VEETEELT.
2. Geef een overzicht van de proeven, die in de laatste jaren
gedaan zijn over de voeding van melkvee,
Toon aan welke uitkomsten ten aanzien van de physiologische
waarde van de verschillende bestanddeelen der voedermiddelen daarbij verkregen zijn.
Richting: OECONOMIE.
Landhuishoudkunde.
1. Geef een kritische bespreking van de meeningen pro en
contra den privaten grondeigendom.
2. Hoe dunkt gij over de beteekenis van dien eigendom uit een
sociaal en economisch oogpunt, zoowel ten opzichte van de
voortbrenging als ten opzichte van de verdeeling van het
maatschappelijk inkomen?
3. Ga na in hoeverre de kritiek op dien eigendom slechts haar
ontstaan dankt aan bepaalde uitwassen van dien eigendom in
de praktijk, zonder dat hij als instelling door die kritiek
wordt getroffen.
4. Toon aan hoe uit het wezen van den privaten grondeigendom
als vanzelf de instelling der onteigening ten algemeenen nutte
voortvloeit. Ga aan de hand van de regeling dier onteigening
en van de aanhangige plannen hier te lande na, in hoeverre
het doel, om te geraken tot een betere verdeeling van dien
eigendom, bevorderd wordt.
EXAMEN OPGAAF ACTE M. O. TUINBOUW.
1. Bespreek de fruitteelt, zooals die hier te lande als onderdeel
van het landbouwbedrijf wordt gedreven.
Welke middelen zijn U bekend tot verbetering van de fruitteelt in het algemeen (alleen vollegrondscultuur), zoowel
economisch als technisch.
2. Welke maatregelen zoudt U in een appelboomgaard, in een
perenboomgaard ofineenkersenboomgaard hetgeheelejaardoor
nemen om U voorschadedoordierenenzwammentevrijwaren?
8
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regel 4 van boven staat: Huss, lees: Hus.
staat: Inkomstem, lees: Inkomsten.
regel 9 van onderen staat: exursie, lees: excursie.
regel 3 van onderen staat: onderste boven, lees:
bovenste onder.
regel 3 van boven staat : rafactie, lees : refactie.
regel 18 van boven staat: beneden, lees: boven.
regel 21 en 19 van boven staat: saproductie, lees:
sapproductie.
regel 11 van onderen staat: product, lees: sap.
„die men uit eenzelfde hoeveelheid sap" vervalt.
regel 4 van onderen staat: manuipulaties, lees: manipulaties.
regel 3 van onderen staat: verscherpt, lees : verscheept.

