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Inleiding
De plantenehemie is eon geweldig uitgebreid va't en ik haast mij U te
verzekeren, dat ik mij bep.'rk tot dat gedeelte d& rvan, dat sich be
perkt tot de samenbundeling van onze kennis betreffende de samenstel
ling van et. lwanden en nel met name vsrhoute celwanden.
Indien men de inzichten der plantenehemie toepast op graanstro, is dat
toelaatbaar, aangezien de graanstrobestanddelon voor verreweg het groot
ste deel aanwezig zijn in de oei and en slechts de in wams water oplos
bare bestanddelen- althans grotendeels- de ingedroogde resten van "de
inhoud der cellen sullen vormen. Ook het geringe gehalte aan in aether
oplosbare bestanddelen is w.s. niet als colvi-andbestanddeel, noeh als
oelinhoud te beschouwen, doch als beschermende laag aan de buitenzijde van
halm en bladresten.
Waar het dus om gaat, dat zijn: de koolhydraten en aanverwante stoffen, de
lignine en de asbestanddelen.
Hexosanen:
Mijn medewerker Dr. Miller heeft op mijn verzoek eens al onze tot nu toe
verrichte complete stroanalyses-aan een grondige rekenbewerking onder
worpen en hij heeft daarbij een hoogstbelangwekkend resultaat kunnen boe
ken: nl„, dat het enige hexosaan, dat in graanstro voorkomt: ^-cellulo
se is. Daamede zijn wij meteen midden in de plafctenchomie verzeild en ik
vermoed dat het U niet onwelkom zal zijn, als ik mijn terminologie nader
toelicht,
-cellulose is nl. cellulose, welke in 17|$-ige Natronloog onder bepaal'
de condities niet oplost.
f
Hot is dus een soort ideale eellulose. j.
Zeer frappant is dus, lat alleeè. deze ideale cellulose in graanstro voor
komt .
i
Maar het is misleidend om dat aldus te formuleren.
Allereerst wijs ik U op de struotuurformule van cellulose, zijnde sen line
aire gecondenseerde glucose mot zeer hoge D.P, (ö.P. betekent zoveel de
gree of polymerisation als Durohsohnitts pblymerisatioissgrad » aantal glucoseeenheden in moljJ. Ifu leert ons de ervaring, dat de ideale cellulose
eon D.P. van > 800 heeft. Ook komen koolhydraten voor met D.P.,< 200,
dooh tussen S00 en 800 dat zijn kunstproducten. Deze laatste noemt oen
-cellulose.
en wat een D.P. <200 heeft, heet:
y -cellulose.
Voor wat de hexosanen betreft, komen die in stro dus uitsluitend voor
met een D.P. > 800.
Hiermede is dus kort en goed het hoofdstuk hexosanen in stro afgehandeld,
maar daar valt nog iets meer over te zeggen. Immers als men °^-cellulose
uit stro bereidt, dan treft men daar altijd een fUrfuralleverend bestand
deel in aan( dat sleohts xylose kan zijn op grond van uitgebreid onderzoek
overal ter wereld naar de furfuralleverende bestanddelen van graanstro.
Het is nu zeer w.s. dat deze xylose ingebouwd zit in de glucoseketens,
maar ook is denkbaar, dat ®r nog glucuronzuur eenheden aanwezig zijn, al
lijkt dat na de krasse alkalische behandeling niet waarschijnlijk.
Ik wijs ü op de mogelijke formulering van dergelijke complexen.
Pentosanen en uronauren.
Behalve nu dege in de oellulosaketens met min of meer waarschijnlijkheid
-ingebouwde-

ingebouwde xylose en glucuronzuurgroepen is het wel vrij zeker dat
deze ïaet elkaar de hoofdzaak van de y -cellulose vormen, welke
vorm van "cellulose" dus helemaal geen cellulose en zelfs geen
hexosaan is. Ik wijs erop, dat- voorzover deze bestanddelen niet
in de cellulosekeïens zijn ingebouwd-- ze gemakkelijk te verwijderen
zijn uit het stro, zowel met een milde zure extractie als met alka
lische extractie, na verwijdering van de lignine.
Deze verwijdering van de jf -cellulose spoelt in de techniek een gro
te rol, maar dit is een chapiter, dat ik tot na de pauze en dan nog
bij voorkeur in de vorm van beantwoording van vragen aan de orde denk
te stellen.
Aldus komen wij tot een bespreking van het nog altijd raadselachtige
bestanddeel lignine.
''-ateruittreding bij vorming.
Onvoldoende kennis en reden daartoe.
Vorming - persoonlijk inzicht.
Reacties van lignine

