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DOOR 
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INLEIDING. 

In 1859 ondernam .M UJ,Dl<~R de taak om zich geheel op de 
hoogte te stellen van alles wat over de bouwbare aarde in verband 
met den plantengroei onderzocht en beschreven was, en om dit 
alles aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Zijn werk omvatte 
dus de Chemie van den bouwgrond. Hij las daarover oudere en 
jongere schrijvers, bracht de ga1l8che litteratuur te zamen, en legde 
de uitkomsten nauwkeurig geordend in 4 deelen neder (1900 
bladzijden groot) . Dit reuzenwerk volbracht hij in één jaar (ver
schenen in 1860). 

'l'weeërlei doel heeft hij daarmede willen bereiken. Vooreerst om 
zich nauwkeurig rekenschap te geven van hetgeen na al dat onder
zoek en na al die gegeven beschouwingen en theorieën als ware 
wetenschappelijke winst is verkregen, dus wat verklaard en wat 
niet verklaard is - ten tweede om de dwalingen en verkeerde 
richtingen te bestrijden, die zich naar zijne meening van de toe
passing van de wetenschap op den landbouw hadden meester ge
maakt, en om deze dool' betere inzichten te vervangen. En aangezien 
nu niemand meer dan LIEBIG daarvoor aansprakelijk was, zoo IS 111 

1* 
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zijn boek ook een voortdurende bestrijding van LIF.BIG'S leeringen 
geworden. 

Niet medegesleept (zooals hij zegt) door een waan van den dag -
eene humuspassie, eene mineraalpassie - heeft MULDER ernstig 
getracht zoo onpartijdig mogelijk te zijn, ook zichzelven niet spa
rende, door van alle proefnemingen het wezenlijke mede te deelen, 
ze kritisch te toetsen en te benuttigen, en aan iederen waarnemer 
zijn rechtlIlatig deel te geven. Hij heeft de denkbeelden der oudere 
schrijvers 1) INGENHOUSZ, DE SAUSSUIU:, SENNEBTER, DAVY, ~lHAER, 

DECANDOLLE enz. over plantenvoedsel en plantenvoeding, vruchtbaar
heid, stalbemesting, den zuivelbouw, het ploegen enz. niet verworpen, 
maar ze vastgeknoopt Uc:'ln het nicu we re en daardoor de historische 
ontwikkeling der wetenschap, dool' LIEBIG miskend en verstoord, 
weder op den goeden weg trachten te brengen. Hij heeft recht 
trachtell te doen aan WAY, STÖCKHARD'r, E. WOLFF, LAWES en GU.BER'f, 

KÜHLMANN, VÖr.CKER en vele anderen, dool' LIEBIG op de heftigste 
wijze bestreden, ja verguisd en op zijde gezet. 

Hij heeft de ervaring der landbouwers, zooals die zich in de oude 
met goeden uitslag en sinds eeuwen gevolgde praktijken openbaart, 
niet verworpen, maar getracht om de waarheid uit te vinden, die 
er aan ten grondslag ligt 2). Hij geeft geene afgeronde theorieën , 

') Zie bijv.: 
1I. 288-291. DE SAU SSllRE'S Hoofdbeginselen, waarop de plantenvoeding stennt, zijn 

nog gelJig. 
365-367. De trage omzetting der humusstoffen door D E SAU SSllRE erkend. 
414. Het voedingsvocht in den bodem, naar D E SAUSSUIlE. 
11. 474. SENSEBIER, I NGEN IIOUS Z, DE SA USSURE, D ECAN DOLI.E: Koolzuur der lucht is 

hoofdvoedsel der planten. 
lIl. 188 en 218. DE SAUSSURE, DlèCAN DOLLE en anderen: De beteekenis der anorgani-

sche bestanddeel en der planten. 
212. DE SAU SSURE : Beteekenis der phosphaten. 
lIl. 2. Vi OLF!' en STÖCKHARDT : Nuttigheid der stikstofbemesting. 
12-14. DE SAUSSURF. : Ammonia der lucht en oplosbare stikstofverbindingen zijn het 

stikstofvoedsel der planten. 
15. DAVY: Salpetervorming in den bodem. 
lIl. 219-225. Verdediging van DE SAUSSURE, S ClfWERZ, THAER, BERZELIUS, GAY 

LU SSAC, BOUSS INGAULT, P.<\Y EN tegen LIEDIG'S bewering, dat deze mannen vóór 1840, 
dus vóór LIEBIG'S uitspraken, de vruchtbaarheid uitsluitend aan humus en organische 

stoffen hadden toegeschreven. 
Enz., enz., enz. 

') Zie bijv.: 
lIl. 407. Afneming van de vruchtbaarheid eens bodems voor tarwe door gebrek aan 

stikstofhoudenden mest. 
IV, 118-119 en 152-156. Verklaring van den ouden regel: Dierlijke bemesting 

is de beste. Wederlegging van LIE;BIG 's: Emancipation des Stalldüngers. 
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die den waan wekken, alsof de groote vraagstukken reeds opgelost 
zijn, maar stelt gedurig in het licht waar onze kennis nog armoedig 
en ontoereikend· is 1). 

Het boek heeft daardoor twee groote verdiensten. 
Vooreerst is het eelle vraagbaak voor elk, die het standpunt der 

wetenschap in 1860 willeeren kennen en het toen voorhanden 
materiaal wil raadplegen. 

rren tweede wijst het schier op elke bladzijde aan, wat nog onder
zoeht moet worden, welke vragen tot nieuw onderzoek uitlokken 
en in welke richtingen zich dat moet bewegen. De uitkomst heeft 
dan ook geleerd, dat de vorderingen die sinds gemaakt zijn zich 
voor een groot deel aan de vragen vastknoopen, die in dit werk 
z\in gesteld en behandeld. 

De groote vraagstukken, die toen aan de orde waren, laten zich 
kortelijk aldus samenvatten: Eigenen zich de planten ook vrije stik
stof toe of zijn alleen nitraten en ammoniakzouten stikstofvoedsel? 
Kunnen alleen anorganische stoffen de plant voeden of zijn ook organi
sche stoffen (de humus) daartoe in staat? In welken vorm bevat de 
bodem eigenlijk de plantenvoedende bestanddeelen eu wat beteekent 
het (toen kort geleden ontdekte) vastleggingsvermogen des bodems voor 
kali en andere bases, voor phosphorzuur en voor kiezelzuur? Nemen 
de planten de stoffen uit den bodem alleen in opgelosten toestand 
door hunne wortels op, of werken Z\l mede om de in den bodem 
vastgelegde kali, het vastgelegde phosphorzu ur enz. los te maken 
en op te nemen? Is het waar, dat. de anorganische stoffen in den 
bodem ten slotte alleen de vruchtbaarheid bepalen, in zooverre 

IV. 137. De deugdelijkheid van den ouden tuinbouwregel: bemesten vroeg in het 
voorjaar, later gieren als de jeugdige plantjes ontluiken. 

201-257. De praktische regels in dp-n wisselbouw, enz. enz. 
258. Goede graanoogsten op onvruchtbaar grasland na scheuring (SERRURIER: Boeren-

goudmijn 1807). 
243. Zomerploegen. (SERRtIRIER). 

Enz., enz., enz. 
') Zie bijv. over de organische stoffen in den bodem I 367. 
Zoo ook omtrent de vraag of planten organische stoffen opnemen II 407. 
- Of de luchtstikstof wel werkeloos is I 315 vgg. 
- Hoe de stikstof in den humus aanwezig is I 435, III 45-55. -
- Dat de werking van de zuurstof, van de organische stoffen, van de vochtigheid, 

van de temperatuur, in den bodem nog zoo weinig bekend is II 292-308. 
- - Welk bet nut is van bet draineeren, een verscbijnsel wa~rbij te veel factoren 

.medewerken wier werking wij nog niet kennen IV. 
- Waarom legnminosen een goede voorvrucbt voor granen zijn, en of zij dan soms 

de lucbtstikstof assimileeren. 
Enz., enz., enz. 
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koolzuur en ammonia altijd genoeg dool' den dampkring worden 
aangevoerd? Is de uitputting van den bodem voor een bepaald 
gewas alleen aan gebrek aan de voor eene bepaalde kultuurplant 
noodige minerale bestanddeelen toe te schrijven ? Kan de vrucht
baarheid van den bodem reeds enkel door aanvoer van minerale 
meststoffen hersteld worden? 

HOOFDSTUK 1. 

De theoretische vraagstukken. 

~ 1. Samenstelling van d e n bouwgrond en 
s tofwi sse ling daarin . 

De samenstelling van den bouwgrond is het uitgangspunt van 
MULDER'S werk. Het inzicht, dat hij daarover uit al de voorhanden 
waarnemingen meent te mogen afleiden ligt aan al z~ine beschou
wingen over de werkingen in den bouwgrond, over deszelfs vrucht
baarheid en onvruchtbaarheid, over de voedselopname der planten, 
ten grondslag en doorloopt als een leidende draad het gansche boek. 

Die samenstelling werd toen nog uiterst gebrekkig voorgesteld. 
MULDER nu stelt voor het eerst op den voorgrond dat als belang
rijkste bestanddeel der bouwaarde de geleiachtige stoffen te beschou
wen zijn, die wel onderscheiden moeten ,,~orden, I e van de onver
weerde deeltj es (kwarts en silicaten), Zo van losse stoffen, die 
sommige bodem;; wel eens in overmaat bevatten, zooals kalk en mag
nesia als koolzure kalk en koolzure magnesia, phosphorzuur als 
phosphorzure kalk, vrij ijzeroxyde (waarbij nooit vrije aluinaarde), 
3C van de kleine hoeveelheid sulfaten, chloruren, nitraten, zouten 
met organische zuren, ammoniakzouten, welke tijdelijk in het bodem
vocht in oplossing zich bevinden. Die geleiachtige stoffen zijn hem 
het essentieele van de vruchtbaarheid; zij zijn in geringe hoeveelheid 
in schrale zandgronden, in groote hoeveelheden in vette kleigronden 
aanwezig. Zij bestaan uit de humllsstoffen en uit komplexe aluin
aarde - ~izeroxydule en oxyd - silicaten in geleiachtigen toestand, 
die de vier bases (kali, magnesia, kali, natron) en tevens phosphor
zuur en humuszuren in hun komplex kunnen opnemen. In zuren 
zijn zij oplosbaar , zoodat zij de stoffen zijn die de aluinaarde en 
verder het grootste deel van het ijzeroxyd (oxydule), de kalk, 
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magnesia, natron, kali, het phosphol'zuur, de humuszuren leveren, 
welke door uittrekking del' aarde met zoutzuur in oplossing worden 
verkregen, onder vrijwol'ding van kiezelzuur. Dit laatste kan door 
alkaliën geheel opgelost worden. Hij geeft ze den naam van zeoli
thische silicaten, welke benaming minder juist is, waarom ik ze in 
het vervolg geleiachtige silikaten zal noemen. 

Uit dit alles blijkt, dat MULDIm in de beroemde proeven van 
WAY over deze dool' h'em kunstmatig uit waterglas en kalk-magnesia
ijzeroxyd enz. bereide zouten den sleutel heeft gezocht om in de 
samenstelling der bouwaarde en hare vruchtbaarheid voor de plan
tenvoeding door te dringen. De uitkomst heeft bewezen, dat hij 
daarin grootendeels juist heeft gezien en dat hij de belangrijkheid 
van W AY'S proeven, zoozeer door LnmIG miskend 1), in het ware 
licht heeft gesteld. Het chemisme, dat in de aarde plaats heeft en 
aan de plantenvoeding ten goede komt, wordt door MULDER voor
namelijk in dit bestanddeel gezocht. 

Ofschoon nog niet de onbepaalde (niet chemische) verbindingen 
of absorbtie-verbindingen aannemende - hetgeen eerst na twintig 
en meer jaren zou opkomen en ook thans nog door velen niet 
ingezien wordt - zoo onthoudt MULDER zich wel om aan deze 
stoffen chemische formulen volgens bepaalde verhoudingen toe te 
kennen. Hij schrijft aan dezelve een zeel' komplex karakter toe en 
spreekt slechts van binding van . bases en ammoniak aan geleiachtige 
kiezelzure aluinaarde. Hij spreekt van de binding van phosphorzuur 
door het gelatineuse ijzeroxyde en de gelatineuse aluinaarde, en van 
de vermindering van dat bindend vermogen door de koude en den 
t~id, waarbij het ijzeroxyd minder oplosbaar in zuren wordt. Hij 
wijst evenzoo op eene verbinding van ijzeroxyde met kalk 2). Hij 
is als het ware na daaraan toe, om de absorbtie-verbindingen aan 
te nemen. Voor het phosphol'zuur gebruikt hij de uitdrukking: "op 
onbekende wijze geïncorporeerd". Hij onderscheidt die binding van 
de chemische welke bij zouten voorkomt, want deze beschouwt h~i 

als zuren met bases tot zouten chemisch vereenigd. 'roch neemt hij 
ook voor deze aan dat zij gebonden kunllen 'worden in het gelei-

') LIEBIG noemt W,\Y's ontdekking: ei ne Theaterdecoration. 
IV. 111. Das ganze Gebäude der Theorien der Herren WAY und E. WOLFF zerfällt 

in Staub und Schutt. Alles ist Selbsttäuschung, Theaterdekoration. Es ist aber zu allen 
Zeiten so gewesen; immer hat die alte Lüge an der Thür gestanden, wenn das noch 
junge Kind der Wahrheit Einlass begehrte." (LIEBIG in 1855). 

In 1858 noemt hij weder WH s proefnemingen belangrijk voor den praktischen en 
theoretifchen landbouw. 11. 164-167. 

') Il. 93-95. 
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achtige komplex, "deze doordringende op physische wijze" 1). Dat 
dekt dus hetgeen wij thans noemen: geabsorbeerd. 

Aan de gelatineuse bestanddeelen, humus en geleiachtige silikaten, 
kent hij dan ook inzonderheid het absorbtie-vermogen toe, inzonder
heid van eene groJte hoeveelheid water en van gassen, van bases, 
van ammoniak, zouten enz. Gebruikt hij daarbij het woord "physi
Bche aankleving dan bewijst dit alleen dat hij die absorbtie niet 
van adsorbtie onden,cheidt. "V el onderscheidt hij deze gevallen van 
absorbtie van het geval, waarbij chemische uitwisseling van bases 
tevens plaats heeft - eene onderscheiding welke door zoovelen 
zijner t~idgenooten verzuimd wordt. 

Het belangrijkste van MULDER'S arbeid is voorzeker de wijze, 
waarop hij hct chemisme toelicht dat in deze stoffen plaats lleeft. 
Hij voert daarbij alles aan uit de litteratuur 2) wat dienen kan om 
te bew~izen, dat de chemische werkingen zoo dikwijls niet afloopen 
(wij spreken tegenwoordig van omkeerbare reaktiën), zoodat (in 
den zin van BER'l'HoLl.F.'r) zich een toestand van evenwicht vormt 
tusschen de verschillende zouten in oplossing, of tusschen opgeloste 
zouten en onopgeloste zouten waarvan de bases kunnen wisselen. 
Hij brengt zulks in verband met den invloed dien twee en meer 
zouten op elkanders oplosbaarheid hebben, waardoor ook onoplosbare 
eenigszins oplosbaar worden; zooals bijv. phosphorzure kalk in zout
oplossingen. MULDElt noemt dit: de verdeeli?lg van !tet chelJlisllle en 
beschouwt die terecht als het snoer om den weg te vinden in de 
warreling der toestanden 3). 

Hoogst merkwaardig voor dien tijd zijn M. volgende woorden 4) : 
"Besliste toestanden kunnen tusschen twee stoffen, die op elkander 
"chemisch inwerken, optreden; zooals hij het ontstaan van neer
"slagen -- bij het doorvoeren van eelle elektrieke vonk door een 
" gasmengsel - bij kristallisatie of op andere wijzen, als wanneer 
"eene konstante verbinding uittreedt. In die gevallen treden de 
"vaste verhoudingen op in al hare kracht. Doch in andere toestan
"den ontsnappen die vaste verhoudingen; overal is wankelhaarheid 
"van chemisme waar vele stoffen onderling zijn gemengd." 

') lIL 467. 
1I. 112-128. Hierbij worden eenige proeven zijner leerlingen vermeld. 
' ) Zoo de proefnemingen van DEIlUs, MAHG UÉntTE, GLAnsToNE, REYNoso, MOHR, ROSF:, 

M.UAGUTI en zijne eigene over Ag Cl met eene oplossing van Ag N0 3 of van J .... a Cl 
(1. 4-17). 

Zoo behandelt hij ook uitvoerig het evenwicht tus~chen geleiachtig Si 0., koolzuur 
en alkali (kali of ammoniak). 1. 171-175. 

' ) Ir. 4, 39, 65-67, 129-132. 
') 11. 6. 
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In een mengsel van zouten in oplossing moet men dus naar 
lVluLDElt aannemen, dat van de mogelijke onderlinge verbindingen 
zekere hoeveelheden aanwezig zijn 1). H\i komt er dus reeds toe 
om in een welwater niet een sulfaat, een chloruur, een nitraat 
enz. aan te nemen, maar zooveel sulfaten, chloruren, nitraten als 
er bases zij n of liever één zout; . zoo stelt hij dan reeds voor (in 
1860) om te schrijven 

Na 
Ca 
Mg 
K 

d. i. de zuurradikalen · ter een er en de basische radicalen ter anderer 
zijde 2). Slechts een enkele chemicus heeft bij zijne analysen van 
aarden, van natuurlijke waters, van moederloogen enz. MULDER'S 

voorbeeld sinds jaren nagevolgd, en nog heden wordt die noodzake
lijkheid nog door weinigen ingezien, zoodat OS1'WAT.D (vóór korten 
tijd) het noodig vond, daarop aan te dringen. 

Bij die niet afloopende reaktiën tusschen verschillende stoffen in 
wat wij thans een homogeen en een heterogeen stelsel noemen, stelt 
MULDER de zoogenoemde massawerking b~i deze omkeerbare reaktiën 
reeds in het juiste licht. H\i erkent dus 1 e dat het evenwicht 
afhangt van de koncentratie der oplossing van elk zout, zoowel in 
de oplossing als in het geleiachtig silikaat of humaat, 2e dat de 
reaktiën alleen tot het einde kunnen gevoerd worden, als men ei:me 
oplossing telkens vernieuwt; 3e dat de gelatineuse stof een eigen 
bindingsvermogen heeft voor elke basis, en dat dit vermogen sterker 
is voor de kali dan voor de kalk enz. Hij kan dus de absorbtieproeven 
op juiste w\ize toelichten: Eerstens de absorbtie van bases door de 
gelatineuse stoffen (de geleiachtige silikaten, humusstoft'en) uit hare 
oplossingen tot een zeker evenwichtsbedrag en buiten aequivalent ver
houd1'Ug , en ten tweede eene aequivalente uitwisseling der bases tot eelt 
zeker evenwichtsbedrag (dus niet afloopend) 3), wanneer eene bouwaarde 

') Men vindt evenwel bij MULDER nog niet de natlwkew'ige onderscheiding van 1e 
de niet atloopende reaktieën (tusschen zuren en bases, bases en zouten, zouten en zouten), 
20 gedissocieerde chemische verbindingen, 30 de (niet chemische) verbindingen in onbe
paalde verhouding tusschen twee of meer amorplJe stoffen - of~choon hij op alle doelt. 
Dit moet bij de lezing wel in het oog gehouden worden. De dissociatie-proefnemingen en 
theorie van ST. CUIRE-DEVILLE en DEBRAY dagttekenen van 1857-1864. In 1864 kwam 
eerst de beroemde verhandeling van den eersten uit: Leçon sur la dissociation. 

') 11. 4-6. 
') II 39 sqq. 
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met oplossingen van een kalizout of van een kalkzout enz. of eeu 
mengsel daarvan, wordt behandeld. 

Hij kan LIEBIG en 7.ijn navolgers (ZÖLLER, HENNEBERG, S'l'OHMANN, 
BrWSTLF.IN) weerleggen, die deze verschijnseleu door hunne theoriën 
verduisterden 1) maal' daarentegen aan VÖLCKElt recht doen weder
varen. Bovendien stelt de boven ontwikkelde beschouwing MULDER 
in staat om de eenzijdigheid, die nog aan WA Y'S theorie aankleefde, 
op te heffen 2). W AY had voor die geleiachtige silikaten een 
verwantschapstabel opgemaakt, volgens welke de kalk in de oplos
sing de natron uit het silikaat verdroug (zoodat kalk en natron 
uitwisselden d. i. elkander substitueerden terwijl het zuur op zijne 
plaats bleef), vervolgens de kali de natron, en de ammoniak wederom 
de kali verdrong. :NI ULOER toont aan, dat dit te ver gaat, want de 
verdringing is lloch volledig noch eenzijdig. Zij is afhankelijk van 
de initiale koncentratie aan silikaat en oplossing beiden, zoodat elke 
hasis ten deele de anderen verdringen kan. De kali en de ammo
niak worden wel het meest onder uitwisseling geabsorbeerd, omdat 
zij het sterkst gebonden worden, maar eene kalkoplossing of eene 
natrol1oplossing kan eenige hik of natron tegen de drie andere 
bases uitwisselen. Steeds stelt zich een evenwicht in tusschen het 
geabsorbeerde en het opgeloste. De overeenkomst tusschen de ver
schijnselen, welke toen omtrent de zoogenaam.de ' metamophose der 
gesteenten bekend waren, en de absorbtieverschijnselen in bouwaarde 
wordt door MUI,DER uitvoerig aangetoond. Ook de humuskolllplexen 
in de bouwaarde bezitten dezelfde eigenschappen. Zij kunnen zelfs 
bases aan opgeloste zouten met zwakke zuren onttrekken zooals aan 
karbonaten en silikaten 3). 

De geiatineuse silikaat- en hnmuskolllplexen z~in alzoo naar 
MULDER "cle opbergers en bewaarders der plantellvoedingsstof
fen", - de assimileerende en konserveerende elementen. Zeer 
merkwaardig schetst MULDER een zekeren initiaaltoestand van rust, 
waarin men zich den normalen, dns met eene zekere vochtigheid 
voorZienen bodem kan voorstellen. "Verbleef dus hetgeen in den 

') LIEOIG kende aan de uitwisseling der bases bij de absorbtieverscbijnselen nu 
eens waarde toe, dau weder niet (zooals MULDER aanwijst). W ,\y's bescbouwingen ver
werpende, dat de basas elkander verdringen naarmate zij sterker geabsorbeerd worden, 
zoo wil LlEBIG hierin "eene eigene Polizei des Bodens" erkennen, betgeen natuurlijk 
door MULDER bestreden wordt. 

AD. MAlJEIt getuigt van die uitspraak van Lu:oIG: "das war eine teleologische Anscbau
ung, die sich der echten Naturforscbung immer als feindlich erwiesen bat. Lehrb. Agr. 
eh. H . 1. 99. 

2) I 49 sqq. 
') II 152 
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"bodem voorhanden is alles te samen gemengd, dan zou er na 
"uitwisseling een evenwichtstoestand ontstaan tusschen alles wat 
"aanwezig is en scheikundig op elkander werken kan, oplosbaar en 
"onoplosbaar. Dan zouden er twee zelfstandig scheikundige, zeer 
"komplexe, groepen gevormd zijn, onderling gemengd; eene oplos
"baar, eene onoplosbaar; een soort van gesteen te, door water in 
"tweeën deelbaar. Beide zijn zoo komplex als er bases en zuren 
"in den bodem zijn 1)". 

In dien toestand van rust brengen nu allerlei agentien beweging 
aan. Door het chemisme in den bodem worden uit de gelatineuse 
komplexen de bases, het phosphorzuur, de ammoniak losgemaakt. 
Water reeds vermag daaruit van al die bestanddeelen iets op te 
lossen 2), nog meer vermogen dat koolzuur, ammonia, zoutoploEsingen, 
organische zuren, waarbij zich altijd de boven beschrevene even
wichten instellen tusschen oplossing en binding - zooals deze even
wichten ter eener zijde van de koncentratie der oplossing en der 
gelatineuse stof aan oplosbare of uitwisselbare bestanddeelen, en ter 
anderer zijde van de bindingskracht afhankelijk zijn. 

De dienst der organische stoffen in ontbinding, waarbij koolzuur, 
organische zuren en ammoniak ontstaan, en reduktiën plaats vinden, 
wordt daarom door MUI,DER zeer groot geacht, en uitvoerig nagegaan 3). 

Hij weerlegt hen, die de beteekenis der organische stoffen ont
kennen of verkleinen. Zij wekken een chemisme op dat van geene 
anorganis0he stoften kan uitgaan. De verschijnselen , die de op- en 
neergaande beweging van het bodemwater in den bodem voortbrengt, 
de verplaatsing der bestanddeelen in de komplexen, de vorming 
van oerbanken, de vorming van eene reduktie- en oxydatielaag 
in den bodem, zij zijn alle toegelicht met behulp der geschetste 
evenwichtswetten 4). MULDER kon eene juiste kritiek uitoefenen op 
de Lysimeterproeven van FRAAS 5) en de meeniugen weerspreken, die 
LIEBIG, FRAAS en ZÖLLER daaraan vastgeknoopt hebben; namelijk : 
dat deze oplossingen een beeld zouden ~even van de koncentratie 
der oplossingen in de omg·eving der plantenwortels. Als in de 
Lysimeters (bakken die op eene zekere diepte in den grond geplaatst 

J) Il 19. 
') VÖLCKERS proefnemingen worden inzonderheid aangehaald. Il 195-203. 
8) II 343-392. 
') Een voorbeeld: Als het regenwater op dfn bod-em valt, zal het in de bovenste 

laag uit de zeolitische- en humus-komplexen bestanddeelen oplossen, maar in eene volgende 
laag zal het water anders inwerken , omdat het reeds zouten enz. bevat. Het zal oplossen 
of afgeven, al naarmate de laag te rijk of te arm is aan eenig bestanddeel om met het 
gehalte der oplossing aan dat zelfde br,standdeel evenwicht te maken. Il. 253. 

' ) Il. 230-246. 
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worden) of in de drains water vloeit, dan is dit tengevolge van de 
regens, die snel door de aardlagen gedrongen zijn, en geen tijd 
hebben gehad zich met de gelatineuse silikaat- en humus-kom
plexen geheel in evenwicht te stellen. De samenstelling van dat 
wat.er geeft dus niet aan wat in het bodemwater in den regel in 
oplossing is en den planten wordt aangeboden, Doch wat uit den 
bodem in den regel wordt weggevoerd. Daarbij is bovendien 
voorbijgezien, dat het water zich kapillair in den bodem op en neer 
beweegt, afhankelijk van den verschillenden vochtigheids-toestand 
der hodemlagen. Op dezelfde gronden als door MULDER werden 
weldra daarna de meeningen van LJEBIG, FRAAS en ZÖLLER door 
SCHUHMACHER 1) in 1862 wederlegd. 

~ Il. De voeding der planten. 

a. Opnalile in opgelosten of iJl nietopgelostell toestand. 
Dat MUI,DER de meening van LIEBIG verwerpt, dat de planten 

de nuttigste bestanddeelen (phosphorzuur en bases) niet in opgelosten 
toestand uit den bodem zouden bekomen, op grond van het bindend 
vermogen der aarde (de absorhtie), laat zich begrijpen. Hij heeft 
toch aangetoond dat van die gebonden stoffen altijd een deel in 
oplossing moet zijn, en gedurig vernieuwd wordt naarmate de planten 
ze in zich opnemen en verwerken. Hij grondt zich verder, zooals 
thans allen doen, op de waterplanten, en op het kweeken van planten 
in waterige oplossingen. Maar proefnemingen over eenc oplossende 
kracht, die van de wortelcellen zelve op de gebonden bases en het 
gebonden phosphorzuur uitgaat, zijn MULDER nog niet bekend. Hij 
kan dus deze niet aanvoeren. H~i ontkent die werkingen wel niet, 
maar houdt ze niet voor waarschijnlijk. 

Het onderzoek leerde evenwel weldra het tegendeel. In hetzelfde 
jaar dat MULDEll,'S boek verscheen, publiceerde SACHS 2) de welbe
kende proeven van de aanvreting van plaatjes marmer, dolomiet, 
osteoliet door de wortels van ontkiemende zaden. Hij bevond dat 
de uiterst dunne huid der wortelharen met eene zure vloeistof door
trokken is, die oplossend werkt op de omgeving 3). In zijne proeven 
nam hij waar, hoe de worteltjes, na door eene daarboven liggende 

1) Ao. MAIJER vermeldt zulks in zijn leerboek en voegt er bij: De meeningen van 
L., FR., en Z. worden krachtelo'os door dit feit: Drainwaters en Lysimeterwaters ver
zamelen zich alleen in de buizen of bakken en vloeien ingeval het regent. Dan heeft 
de bodemoplossing geen tijd, om zich met de absorbtieve krachten in evenwicht te stellen. 

') Botan. Zeit. 1860 S. 118. 
') DYER meent dat dit zuur citroenzuur zoude zijn. 
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laag zand loodrecht te zijn doorgedrongen, zich in horizontale richting 
tegen het plaatje aanlegden en nevenwortels vormden, welke het 
plaatje op alle plaatsen van aanraking aantastten . Voorts toonde 
SAcHsaan, hoe de wortelharen zich in de innig8te aanmlcz'ng met 
den bodem bevinden. De welbekende afbeelding van SACHS 1) is 
in alle handboeken en leerboeken overgenomen. Z~i toont aan hoe ont
zaggelijk groot het opzuigende oppervlak eens wortels is. Elk wortelhaar 
kan wel weinig opnemen en kort functionneeren (slechts weinige 
dagen), maar hun aantal bedraagt millioenen, die door nieuwe 
millioenen worden vervangen. Door het zure vocht in den wand 
der cellen werken zij dus oplossend op de onoplosbare zouten en 
op de geabsorbeerde bases en phosphorzuur. SACHS heeft dit meenen 
te bewijzen door zijne turfproef. Hij heeft turf phosphorzuur en 
kali doen absorbeeren, en zoo lang met water uitgewasschen, tot 
dat water niets merk baars meer oploste. Slechts het allersterkst 
gebondene deel van de geabsorbeerde kali en phosphorzuur was nog 
in de turf aanwezig rroen nu in deze turf, na verbrokkeling, zaden 
van mais, tarwe, tabak, boonen enz. werden gezaaid, konden deze 
tot ontkieming en volkomene ontwikkeling, met overvloeeige zaadvol'
ming, gebracht worden, terwijl het voedingsvocht slechts chloruur, 
sulfaat en nitraat van kalk en magnesia maar geen kali en geen 
phosphorzuur bevatte. SACHS leidt daaruit af, dat de zure vloeistof in den 
wand der opzuigende cellen de sterkst geabsorbeerde kali en phos
phorzuur tot oplossing heeft gebracht en heeft moeten brengen, 
zonde de plant kali en phosphorzuur ontvangen. 2) 

De vereischte hoeveelheid voedsel en de gang der stofwisseling 
in de plant vielen buiten het bestek van MULDERS werk. Hij behandelt 
alleen de opname van voedsel in het algemeen 3) door de opzuiging 
van het water en de daarin opgeloste bestanddeelen, zooals deze toen 
verklaard werd door de osmose en door de chemische werking in 
de plant zelve 4), waardoor minerale bestanddeelen worden vastge
legd in de organen, en opslurping van nieuwe hoeveelheden wordt 
bevorderd. Maar van de osmotische verschijnselen met betrekking 
tot de opgeloste stoffen, die uit het water door de vliezen heen-

') SACIIS. Vorles ü. Pfianzenphysiol. S . 239 2to Aufi. 1887. 
') Ik wil die bewering niet tegenspreken, maar ik moet toch opmerken dat SACIIS 

hier de wisselwerking van opgeloste bestanddeelen op geabsorbeerde bestanddeelen, door 
MULDER zoo sterk op den voorgrond gebracht, geheel voorbijziet. De bodem werd gedrenkt 
met eene zoutoplossing, die door uitwisseling de geabsorbeerde kali en phosphorzuur iu 
oplossing kan brengen - zij het dan in geringe mate - als zuiver water zulks niet 
vermag. Is het geheel zeker dat het bedrag daarvan niets te beteekenen heeft? 

') lIl. 131-188. 
') III. 13ï. 
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dringen, waren toen nog alleen de proeven over dialyse door GRAHAM 

(van 1855) bekend 1). Hij kon nog niet weten dat de oplossing 
in de wortelcellen zich veel meer verrijkt uit de bodemoplossing 
dan aan den regel van DE SAUSSURE 2) beantwoordt, en dat vooral 
kali, ammoniak, salpeterzuur zoo sterk osmotisch inwerken. 

b. Kunnen organiBche stoffen tot voedsel dienen. 
Of ook organische bestanddeelen van den bodem (zouten van 

hllmusachtige zuren enz.) in de planten worden opgenomen, was 
toen nog een brandend vraagstuk, omdat men de humus als eene 
onmisbare voedingsbron voor de planten had beschouwd. LIEBIG 

beweerde steeds, dat hij aan deze dwaling een einde had gemaakt; 
hij en zijne aanhangers ontzegden alle beteekenis aan de organische 
stoffen als voedsel voor de koolstof in de planten en namen alleen 
mineraal voedsel aan. MULDER wikt zorgvuldig alle proefnemingen 
ter bevestiging en ter bestrijding. Hij toont geschiedkundig aan, 
dat ook de voorgangers het nut en de beteekenis van mineraal 
voedsel erkend hebben, al schreven zij ook aan de humus eene 
voedende kracht toe. 'l'rouwens LIEBIG zelf deelt mede, dat acidum 
uricum uit eene oplossing door de planten wordt opgenomen 3). 
rroch acht M UJ,DER onze kennis nog veel te armoedig om den dienst 
der organische stoffen van den bodem ook in dit opzicht voldoende 
toe te lichten, zoodat het mogelijk blijft dat oplosbare humusver
bindingen (humaten, krenaten , apokrenaten) in de wortels opgenomen 
worden en tot voedsel kunnen dienen. rrhans wordt dit niet meer 
betwijfeld 4), al is niet streng bewezen, dat de wortels der planten, 
door het vocht der celwanden, bij die opname en toeeigening 
(Assimilatio) geene gistende of oxydeerende werking op de humus-

') MULDER bepaalt zich tot deze zinsnede: Naar GRAHAM (Ann. de chimie et de Phys. 
[3J XLV, 5) is de osmose voor een aanzienlijk deel het product van r eaktie tllsschen de 
poreuse wanden of vliezen en de osmoseerende stoffen . JIL 143 . 

• ) DE SAUSSURF: leidde (1804) uit zijne proefnemingen af, dat de wortels uit eene 
zoutoplossing meer water dan zout opslurpten, zoodat de oplossing sterker werd. 

") Il. 439. 
') Ofschoon sommige oplosbare humusstoffen niet door organische vliezen diffundeeren 

(DETMER 1871), zijn er andere die wel diffusiebel zijn (PETEIlMAN 1882). De zeer gun
stige werking van humuszure kalk in waterige oplossing bij waterkulturen is nog on
langs door BR~: AI. (1891) waargenomen. Voorts wordt thans erkend dat chlorophyll
vrije plantenparasieten (sommigen zelfs die chlorophyll bevatten zooals Viscnm albnm 
Melampyrum) orgánisch voedsel verbrniken. Sommige groene planten behoeven eenen 
aan organische stoffen rijken bodem. Hoogstwaarschijnlijk kunnen vele planten zich met 
enkel organische, zoo wel als met beide voeden. Kiemplanten kunnen volgensv. TI EGlIEM'S 
proeven zich met organische stoffen, die hun aangeboden worden, voeden. Ook dil opname 
en toeëigening van stikstofhoudende organische stoffen tamidachtige verbindingen) door 
sommige planten is bewezen. (Zie MAIJER's Lehrbuch der Agricultul' Chemie. 1.79-82). 
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stoffen uitoefenen. Is die opname van humusstoffen voor onze 
kultuurplanten van geringe beteekenis (Au. MAIJER), voor woudboomen 
beteekent zij des te meer. Hoogst belangrijk is de ontdekking 
van B. FRANK (1885, 1894), dat b~j Cupuliferen en Coniferen de 
boschhumus tot voedsel dient, ten gevolge eener symbiose van zwam
men met de wortels dier boomen. 1). 

c. Bronnen der 8tik8tofvoeding. 
Een tweede brandend vraagstuk betrof toen de bronnen voor de 

8tikBtofvoeding der planten . LIEBIG kende zich de eer toe, dat hij 
de ammonia in den dampkring als de eenige oorspronkelijke bron 2) 
voor de stikstof in de planten had aangewezen 3). De stikstof der 
lucht kon dus geen plantenvoedsel zijn. De beroemde proeven van 
BOUSSINGAULT, toen reeds bekend, schenen het vermogen daartoe 
aan de luchtstikstof geheel te ontzeggen. VILT.E was de eenige die 
het t.egendeel vol hield. M UWER erkent dat zijne eigen proeven 
(van 1845)' welke eene opnaule van vrije stikstof aantoonden, te 
onnauwkeurig waren om die uitkomst te bewijzen, doch acht het 
evenzeer onbewezen dat de luchtstikstof op geenerlei wijze aan .de 
plantenvoeding kan deelnemen. Hij hecht gewicht aan de proef
nemingen van V ILLE, al acht hij ze vooralsnog onvoldoende. Hij 
wijst vooral daarop, dat naar LA WES en GIT.BERT 4) de Leguminosen 
de beste vóórvruchten voor de tarwe zijn, ofschoon zij zelve weinig 
behoefte aan eene stikstof-bemesting hebben, en dat VILLE 5) den 
bodem, na een gewas van Erwten of Boonen, rijker aan stikstof 
gevonden heeft. Hij vraagt zich daarom af, of ook soms de Le
glmmosen een bodem achterlaten, waarin de stikstofhoudende humus 

') De zwammen zijn organisch vergroeid met de wortels, met name de jongste zuig
wortels, zoodat deze met een zwammantel omgeven zijn (eene Mikrorhiza) en wortelharen 
missen. De zwammen behooren waarschijnlijk tot de Tuberaceae (truffels) of Hymeno
gastres. Zij voeren voedsel toe en zijn humuseters. Op een normalen goeden pijnboomen
groud behoeven deze boomen de wortelzwammen ter vorming van deze mikrorhizae en 
voor hunne goede ontwikkeling. Dit verschijnsel is waargenomen bij pijnboomen (sparren, 
dennen), haagbeuk, hazelnoot, benk, eik, kastanje, wilg, popel. Het komt voor, mits in 
boschhumusgrond, in a11e gronden, streken, leeftijden en aan alle wortels. Daar in die 
wortels salpeter ontbreekt, die anders wel in de zuigwortels aanwezig is, zoo is het 
hoogst waarschijnlijk - zoo niet zeker - dat de zwammen vooral stikstofhoudend 
voedsel aan voeren. 

2) Sekundair zou de stikstof dus voorhanden zijn in de ammonia door rotting van 
stikstofhoudende organische stoffen ontstaan, of in het salpeterzuur uH de ammonia dOOl' 
ox.ydatie gevormd. 

') MULDER toont aan, dat DE SAUSSURE reeds in 1804 op de beteekenis van die ammo
niak gewezen heeft. 

') IIl. 56. 
6) lIl. 106 sqq. 
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zoo gewijzigd is, dat de stikstof toegankelijker voor de tarwe ge
worden is, - en bovendien ontkent hij de mogelijkheid nict dat de 
luchtstikstof onder bepaalde ol7l8tandigheden aktief kan gemaakt worden 
en aan de voeding deelneemt. Hij kan daarvoor wel niets anders 
bedenken dan eene oxydatie derzelve door Ozon, of door op andere 
wijze aktief geworden zuurstof 1), maar het vraagstuk laat hij open. 
Hoe wijs hij daarin gezien heeft, is nu gebleken. HELLlUEGEL heeft 
het vraagstuk opgelost. In Symbiose met eene bakterie schuilt in 
de wortelknolletjes der Leguminosen en in andere plantcn het ver
mogen om de luchtstikstof te assimileeren. Daal'orn hebben de 
Leguminosen geene bemesting met ammonia of salpetcrzuur noodig; 
daarom laten zij den bodem met stikstofverbindingen verrijkt achter. 

HOOFDsrrUK 11. 

De praktische vraagstukken. 

Zich grondcnde op de door hem ontwikkelde inzichten omtrent 
de samenstelling en het chemisme des bodems, en deze kritisch 
verbindende met de praktische crvaringen en gedane kultuurproeven 
heeft MULDER de vraagstukkcn toegelicht, die voor den praktischen 
landbouw van belang zijn - zooals : "vVaarin bestaat de vrucht
baarheid van den grond? Wat leeren de grondanalysen ? VVaal'
door wordt een bodem onvruchtbaar voor een bepaald gewas (de 
uitputting) ? Waardoor wordt de vruchtbac'trheid hersteld, en welke 
is de werking der meststoffen ? Welke waarde hebben bemestings
proeven ? Welke is de beteekenis van de braak, van ploegen en 
omwoelen, van den wisselbouw? Waarin bestaat het ontginnen 
van een nieuwen bodem? 

A. ]Je v1"uchtbaadteid. 
Uit het boven aangevoerde is het duidelijk, dat MULDER de 

vruchtbaarheid in de eerste plaats toeschrijft aan eene ruime hoe
veelheid van de gelatineuse komplexen der silikaten en humus
stoffen, en aan het gehalte derzelve aan gebonden (geabsorbeerde) 
kali, ammonia, kalk, magnesia, natron, phosphorzuur. Zijn zij 
rijk daaraan, dan kunnen zij reeds aan water veel afstaan - nog 
meer door chemische agentien, als koolzuur, humuszuren, orga-

0) lIl. 126. Wij zouden thans zeggen door geaktiveerde zuurstof. 
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nische zuren - en door uitwisseling met zoutoplossingen aan deze 
bases afstaan. Voorts, alles wat de genoeg7.ame verspreiding van 
oplosbare stoffen, de noodige oxydatien, het in chemische beweging 
stellen, de goede rotting of gisting in humusstoffen en in organi
schen afval bevordert, draagt tot de vruchtbaarheid eens bodems bij. 
Ten slotte, de physische toestand van den grond, hare losheid, hare 
poreusheid, hare kapillariteit, dus het vermogen om gassen op te 
slurpen, water vast te houden en door te laten - dit alles bepaalt 
evenJleer de vruchtbaarheid. 

De humus, als een groote faktor der chemische beweging, wordt 
dOOL' MUI_DER in hare oude eer hersteld, nadat zij, zooals hij zegt, 
door LmBIG was doodgemaakt. Niet alleen omdat zij koolzuur bij hare 
rotting voortbrengt, maal' ook omdat zij ammoniak eu bases in hare ge
latineus komplex opneemt, omdat zij organische ZUl'en vormt, die weder 
oplossend op de geleiachtige silikaten werken, - en om nog zooveel 
meer hetgeen wij nog niet voldoende weten, ma,;'U' moeten vermoeden. 

De praktijk niet alleen, maar ook het wetenschappelijk onderzoek 
heeft MULDER'S meeningen bijgevallen, ofschoon dit zelden of niet 
erkenu wordt. 1'hans wordt de humus als een integreerend en 
onmisbaar bestanddeel van den bodem beschou wd, die alle bodem
deeltjes doordringt en bekleedt. L' humus est Ie quatrième élément 
constitutif de la terre arabie schr~ift Df:HÉRAIN (Hl9S). ])ie Brhal
tun!l und VerJllehJ"un!l des HUJllusgehaltes ?/lUSS in der Mehrzahl der 
Pälle als eine der wichti!lsten Auf!laben der Bodenkultur betrach/et 
werden, met die woorden besluit WOf,LNY zijne uitvoerige be
schouwingen over het voorkomen, de samenstelling, de werkin
gen van de humus. Haar nut betoogt h\i op dezelfde gronden 
als MUJ.Dlm, en voegt el' nieuwe bij 1). De vruchtbaarheid des 
bodems staat in rechtstreeks verband met de humusvorming, zegt 

' ) WOLLNY voert aan: 10 VoO!' de chemische wel'kingen: Humusstaffen (zooals bijv. 
zoogenaamde humuszure ammonia) kuunen minerale stoffen (zelfs phosphorzuur) vast
leggen, bases aan zouten ontnemen en op die wijze nuttige bestanddeelen tegen de 
oplossende kracht van het regenwater in den bodem bewaren. Anderzijds gaan van 
humuszuren weder oplossende werkingen nit op silikaten en phosphaten j zooals ook van 
de ontbindingsprodukten van den humus, het koolzuur, de ammoniak. Hierbij worden 
aangehaald de onderzoekingen van GRANDEAU, SUION, E:CllllORN, Dn:TRlcH, SENFT (1872, 
1875, 1877). Zie ook het onderzoek en de beschouwingen van H. SNVDER. C. BI. Agr. 
Ch. (1898) 27. 654. 

2° VOO), de physische weI'kingen: De humus vermindert de te sterke aankleving der 
deeltjes en alzoo den scheidingsweerstand, die bij ploegen, eggen enz. te overwinnen is. 
(PUCBNER, SCBACImAsIAN 1889, 1890). Zij maakt zware bodems doorlatender, ligte bodems 
waterhoudender. Zij verbindt zand en klei tot gekruimelde aarde en vormt dus lossere 
aggregaten (SCIlLOJo:SING). Zij vereffent. de temperatuurswisselingen in den bodem,omdat 
zij de verwarming zoowel als de afkoeling tempert. Zij bevordert wat men noemt de 

Verhand. Kon. Akad. Y. W elenseh. (1 ' Secti e.) Dl. VII . 2 
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de Amerikaan HARRY SNYDER (1897). En toen de werking der 
regen wurmen 1) was in het licht gesteld, door wier ingewand als 
het ware de aarde der gansche bouwlaag doorgaat, erkende men 
hoezeer die wurmen b\i dragen , om de overblijfselen der planten
blaadjes, -stengels, -wortels tot gezollde humus te maken en de 
aarddeeitjes daa,rmede te bekleeden 2). Welke belangrijke faktor 
het leven der mikro-organismen voor de vruchtbaarheid des bodems 
is, was in 1859 nog onbekend. Eerst in 1860, na de voltooiing 
van M{jJ.DER's werk, kwam PAS'l'EUR'S beroemde verhandeling in het 
licht 3), waarin h\i de kiemen van lagere organismen, welke overal 
in de lucht aanwezig zijn, als de oorzaken van gisting en rotting 
(door de Anaerobien) en van vertering (door de Aerobien) aanwees. 
En het duurde tot 1877 eer SCHJ,ÖSING en M ÜN'l'Z en later W ARING
TON de salpetervorming door de werking eener bakterie verklaarde, 
die de luchtznurstuf op de ammoniak overdroeg. Wel allerminst 
dacht men toen aan de mogèlijkheid, dat vele der laagste plantaar
dige organismen en bakteriën, in symbiose met plantencellen, de 
luchtstikstof in chemische verbinding zouden kunnen bren geIl. Maar 
daarom kan men thans te meer waardeeren, dat MULDER steeds 
aandrong om bij alle vraagstukken der Agrikultuurchemie het onder
zoek ph!Jsiolo!Jisch op te vatten en zelf daarin trachtte voor te gaan. 
"B'ene !Jezonde A!Jrolo!Jie is P h!Jsiolo!Jie" 4). 

B~i deze beschouwingen wordt MUJ~DELt niet moede om de uit
spraak gedurig te herhalen: "Niet het quantu1Jl maar het quale 
geldt". Het is niet genoeg dat er kali, phosphorzuur, ammonia 
enz. in den bodem zijn, maar zij moeten in de gelatineuse korn-

"Gahre" des bodems, d. i. een zekeren graad van losheid met daaraan gepaard vochtig
heidsgehalte en gehalte aan organische bestanddeelen, welke toestand voor het chemisme 
(dus ook voor de gisting in de organische deelen) het gunstigste is. 

') Door de proeven van DARWIN en anderen is het toch gebleken dat de aarde, die 
door de regenwurmen als voedsel wordt gebruikt en weder uitgeworpen, met het vocht 
hunner spijsverteringswerktuigen (dus met fermenten) wordt doortrokken. De organische 
deelen worden daardoor tot een humus, die meer gistingsproducten en meer minerale 
stoffen in oplossing geeft dan de aarde, welke niet door de wurmen is heengegaan. Ook 
de mieren en andere dieren dragen tot de humusvorming bij . Zie WOLLNY'S werk: Die 
Zersetzung der organischen Stoffe und die Humusbildung mit Rücksicht auf Bodenkultur 
(1897). S. 33-43. 

') Ik kan niet nalaten hier te vermelden, dat in December 1868 de bekende Dr. BROJ::RS 
te Utrecht mij in een gesprek opmerkzaam maakte van hoeveel belang het zou zijn om 
in plaats van chemische analysen te doen, eerst eens nauwkeurig het dierenleven in den 
bodem te bestudeeren. Hij haJ vele waarnemingen gedaan, die hem van het gewicht 
van dat dierenleven overtuig.! hadden. 

Ik vermoedde toen niet, hoe jui~t Dr. BROERS gezien had en dat een twaalftal jaren 
later eene reeks van Je belangrijkste ontdekkingen op dat gebied zou aanvangen. 

') C. R. 50, 303, 849. 
') lIl. 434. 
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plexen (silikatell en humus) gebonden zijn: in gunstige hoeveel
heid, in gunstige verhouding, in gunstigen toestand, teneinde 
zoowel genoegzaam gebonden te zijn om niet door de regens uit
gespoeld te worden, als genoegzaam toegankelijk om de planten in 
eenc groeiperiode voldoende te verzorgen. De vereischte hoeveelheid 
bases, phosphol"zuur enz. moet in de vereischte koncentratie aan de 
planten aangeboden worden, en daarvoor moet de chemische be
weging krachtig genoeg zijn. Voortdurend verzet MULDEJ,t zich dus 
tegen de plompe quantiteitsleer, die toen de Agrikultuurchemie 
beheerschte. Deze gaf slechts acht op de geheele hoeveelheid kali, 
phosphorzuur, stikstof eIlZ., en liet het quale buiten beschou
wmg. 

De humus kan in een vruchtharen toestand zijn, als zij in een 
zekere chemische beweging is, maar evenzoo onwerkzaam of zelfs 
schadelijk. De stikstof, in de humus bevat, kan voor een grooter 
of slechts voor een kleiner deel toegankelijk zijn, voor zooverre zij 
in ammoniak of andere oplosbare verbindingen overgaat, die de 
plant kan opnemen 1). Ook dit wordt thans algemeen erkend 2). 

Omdat wij nu van die gunstige samenstelling van de gelatineuse 
stoffen, en van het chemisme ill dezelve (de niet afloopende reaktiën, 
de oplossingen, de uitwisselingell, de gistingen enz.) nog zoo weinig 
af weten, acht MULDER de grondanalysen, waarin op zoo gebrekkige 
w\ize alleen het quantum bepaald wordt, van weinig waarde. Hij 
acht ze nog op het standpunt van 1814 (bodemanalysen van DAVIJ) 
te staan, en geheel onvoldoende; in het bijzonder om de vrucht
baarheid van een bodem voor een bepaald gewas, zooals kina, 
koffie- suikerriet te bepalen. Al kunnen wij eenigszins bepalen hoe
veel losse zouten (sulfaten, chloruren, nitraten, koolzure kalk) voor
handen zijn, en met zoutzuur de hoeveelheid gelatineus silikaat en 
de daarin gebonden bases trachten te benaderen, W\i kunnen niet 
bepalen, hoeveel in het gelatineuse deel beschikbaar is voor een 

') Zie: Over den aard der stikstofverbindingen. lIl. 28. 
' ) Zoo zeide nog onlangs (1898) DÜII:; ltAIN: "Ten onrechte heeft LIEBIG den stikstof

houdenden mest willen verbannen, omdat de bouwaarde zooveel stikstof bevat." Bij haali 
daarvoor een sprekend voorbeeld aan. In een akker te Limagne in Auvergne bevat de 
bodem in 1 M. dikte ± 30000 kilo gebonden stikstof op den bunder. Eene beetwortelen
oogst behoeft slechts 100 kilo. Toch moesten op dit veld 300-350 kilo Chilisalpeter 
aangebracht . worden om eelle hooge opbrengst te verkrijgen. Daarvoor was dus niet 
genoeg beschikbare stikstof in den bodem voorhanden. (Revue des deux mond es 1898, 
ti40-(73). Het is merkwaardig, dat nog in 1898 een Fransch landbouwkundige het 
noodig vindt om in eene populaire verhandeling tegen LIEBIG'S theorieën op te komen. 
Zulk een lang leven hebben de wetenschappelijke dwalingen, die tot de dogmata eener 
School behooren. 

2* 
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volgend gewas. En daarop komt het toch aan! V oorloopig acht 
MULDER het beste om de korrelige deelen (die losheid geven) en de 
fijne deelen (die vastheid geven en water binden, de eigenlijke klei), 
te onderscheiden van het geleiachtige silikaat dat in verdunde zuren 
oplosbaar is. Voor dit laatste zou dan eene herhaalde uittrekking 
met slap, vervolgens met toenemend sterk zoutzuur aan te bevelen zijn. 

De toekomst heeft MULDER gelijk gegeven, Ofschoon nog lang 
vele analysen op het oude standpunt bleven staan, werden toch 
allengs de verschillende bestallddeelen beter onderscheiden, en werden 
de zooeven beschreven henaderingen toegepast (uittrekking eerst met 
water, dan azijnzuur, dali slap zoutzuur of salpeterzuur, sterk zout
zuur, zwavelzuur, enz. 1). 

Doch nog heden moet men erkennen dat men nog niet in staat is 
het dadelijk óe8chikóare te bepalen, noch op deze wijze, noeh door zoo
genaamde absorbtieproeven 2). Wat deze laatste betreft, terecht komt 
MUI.Dim - en op juiste gronden - reeds op tegen LIEBIGS voor
schrift hetgeen hij eenzijdig en onjuist acht, om uit de absorbtie
proef 3) met een kalizout de vruchthaarheid van een bodem af te 
leiden, op grond daarvan dat elke bouwgrond een zeker, door een 
getal uitdrukbaar, vermogen zou bezitten om kali te binden 4). 

"Vat echter de samenstelling des hodems in het algemeen betreft, 
zoo wordt thans erkend, dat zij bestaat uit deeltjes, waarvan elk een 
aggregaat is van 10 zand (quarts en onverweerde silikaten), 2° klei, 
3° een komplex van in zuren oplosbaar gelatineus silikaat en van 
humus en (zoo deze aanwezig is) koolzure kalk in innige menging 5). 
De quantitatieve verhouding waarin deze tot elkander staan 6), 

I) Zie: mijne Bodennntersnchnngen in den Niederlanden (1866) Landw. Vers. Stat. 
VIII. 235-306. Unters. von Thonboden in neuen Alluvien in den Niederl. und von 
vulkanischen Böden in Deli u. s. w. L. V. St. 1890. S. 239-278. Die Zusammensetzung 
der Ackererde nach Anleitung der iu den vorigen Abhandlungen mitgetheilten Analysen. 
S. 34-7-373. 

2) AD. MAYER verklaart in zijn Lebrb. der Agrik. Chemie 4te Aufl.age (1895) S. 
110,111: "Wir besitzen noch immer kein zu verlässiges Mittel die fÜj' clas P/ianzenwaclis
thum in einer Vegelationspm'iode verfügbare StofTe voraus zu bestimmen. " Wat de 
waarde van eene Absorbtieproef betreft, maakt hij opmerkzaam, dat vele nuttige, niet 
rechtstreeksche meststoffen juist eene verzwakking van het Absorbtievermogen des 
bodems bewerken. 

') d. i. Te bepalen: hoeveel kali een bepaald gewicht van een bouwgrond nit een 
bepaald volnmen van een kali-oplossing van bepaalde sterkte opneemt. LIEUW kende bij 
zulke proeven geene waarde toe aan de basesuitwisseling. 

') lIL 158. 
5) SCIILOESING noemt: ameublh', het bekleeuen der zanddeeItjes met klei, humus

silikaten-komplex, koolzure kalk. 
6) Zij moeten elkander als het ware in evenwicht houden. De gJustigste verhouding 

der. hoeveelheden zand, klei, geleiachtig silikaat en hnmus vormt den vruchtbaarsten bodem. 
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en de samenstelling van gelatineus silikaat en humus, bepalen 
grootendeels de vruchtbaarheid, zoo wel chemisch als physisch. 
Zoo hangen daarvan af: de korreligheid, de losheid, het vérmogen 
om water zoowel te absorbeeren als door te laten, het vermogen om 
de voedingsbestanddeelen zoowel te absorbeeren en vast te houden, 
als om ze den planten af te staan. Mag men niet in deze inzichten 
de natuurlijke ontwikkeling van MUWER'S denkbeelden erkennen? 

B. Het verlie8 aan vruchtbaarheid -- de uitputting. 
De quantiteitsleer, door LIEBIG gevolgd, kan ook hier het aller

minst baten ter verklaring, al is het nati.mrlijk geheel t'n het alge
meen waar, "dat daar, waar steeds afgaat en niets bijkomt, de rijk
"dom vermindert 1)". Maar dat eene vermindering van vruchtbaar
heid (eeue uitputting) alleen evenredig zoude zijn aan eene ver
mindering van kali, phosphorzuur enz., dus aan de anorganische 
stoffen, die de planten uit den bodem opnemen en terughouden, 
dat bestrijdt MUJ,mnt, De oorzaken moeten vele zijn. Wat de 
chemische oorzaak betreft, die moet niet alleen in een tekort aan 
kali, phosphorzuur enz. maar vooral in hunne te geringe beschik· 
baarheid bestaan. De gelatineuse verbindingen hebben plaatselijk 
aan gemakkelijk oplosbare bestanddeelen verloren. Het silikaat moet 
hersteld worden. Er kan kali, phosphorzuur genoeg zijn, maar 
zij kunnen te moeilijk in ' chemische beweging te brengen zijn. 
Dat er kali-, kalk-, kieselzuur-planten zouden zijn (LJEBIG), dat één 
basisch bestanddeel zulk eene beteekenis voor de ontwikkeling der 
plant zoude hebben, dat de anorganische bestanddeel en zulk een 
overwegcnden rol zouden spelen" - dat acht MULDER ongerijmd 2). 
Hij neemt dus ook niet aan, dan in zeer beperkte mate, dat de 
grond lllinder vruchtbaar wordt voor een gewas, omdat zij voor 
cene plant, die men eene kalkplant gelieft te noemen, te weinig 
kalk bevat - voor eene andere kaliplant, die men eene kaliplant 
aeht te zijn, te weinig kali. Nog veel meel' verwerpt hij, dat de 
plant schadelijke uitwerpselen zonde afscheiuen, die op den duur 
den bodem voor haar zouden bederven, zoo als LIEBIG dat wel eens 
beweerd heeft. 

Het is geheel onjuist, dat men uit de berekening van hetgeen 
een gewas aan anorganische bestanddeelen uit den bodem wegvoert 
- of wel uit eene analyse des bodems voor en na een gewas -
zou kunnen afleiden hoeveel die bodem in vruchtbaarheid is afge-

' ) In. 424. 
') IIl. 329. 
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nomen (Proefnemingen van MAGNus). Gronden immers die voor 
verschillende gewassen wa.ren uitgeput, werden alle door een en 
den~elfden stalmest in vruchtbaa.rheid hersteld 1). 

Een voortdurende bouw van het~elfde gewas, gedurende eene 
reeks van jaren op denzelfden bodem, acht hij dus zeer goed 
mogelijk, indien de goede physische toestand en de chemische be
weging daarin onderhouden worden, zooals niet alleen de proefne
mingen van GUJBT<:R'l' en LA WES, maar ook de ervaringen in zoovele 
oorden bewijzen 2). 

Er moeten dus nog andere oorzaken ûjn voor het zoogenaamde 
uitbouwen der akkers 3) voor een bepaald gewas, dan enkel een te 
kort aan nuttige minerale bestanddeelen 4) door een vroeger gewas 
ontstaan. 

De chemie staat hierb\i verlegen. LmBJG 's uitspraak: "die Dauer 
"der Fruchtbarkeit eines ];'eldes steht im Verhältniss zu der Quan
"tität der Bodenbestandtheile; die Erschöpfung steht im geraden 
"Verhältniss zu dem 'rheil diesel' Quantität, welche der Boden 
"jährlich zu einer Ernte abgegeben hat"; deze nitspràak, die weder 
alleen het quantum betreft, leidt op een dwaalspoor. MUJJDElt wijst 
op de onkruiden en parasieten die vernietigd moeten worden. Deze 
kunnen oorzaak zijn dat een veld een bepaald gewas moede wordt. 
Lucerne wordt 80JJl8 aangeta8t door een para8iet, die de wortel8 ver
nielt, en zich overplant op een 8poedig opvolgend gewa8 van luceme. 
Tabak en andere planten Z\in vergezeld door hare eigene onkruiden, 
en hare voortgezette kultuur wordt daardoor gekweld, Bovendien 
planten zich bepaalde illsekten in den bodem bij voorkeur voort bij 
de aanwezigheid van bepaalde gewassen. Andere planten groeien 
regelmatig jaarlijks op hetzelfde veld VOOI't, zooals aardappelen, 
beetwortelen, kool, boonen. Tarwe kan bij voortgezette tmltuur 
slecht gedijen, lllaar zij kan ook 20-40 jaar achter elkander 
volgen. Zoo men het onkruid in den zomer verstoren kan, is aan 
den tarwe bouw een betere uitslag verzekerd 5). 

Hoe juist MULDER in dit alles gezien heeft, is later gebleken. 
Meer en meer hebben de waarnemingen geleerd, dat onkruiden 
en parasieten oorzaken zijn van onvruchtbaarheid en van het moede 
worden van den bodem voor een bepaald gewas. Ik behoef slechts 
te wijzen op het klassieke onderzoek van den op dit gebied het 

') lIl. 384-405. 
' ) IV. 244. Tarwebouw gedurende 20-40 jaren (DE GASPARIN). 

') lIl. 400. 
4) lIl, 251. 
') IV. 243~246, 
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meest beroemden IGiHN, die de oorzaak der "Rübenmüdigkeit" 
van een veld gevonden heeft in de voortplanting een er Nematode, 
en die in het kweeken van "vangplanten" het geneesmiddel heeft 
ontdekt 1). 

C. I-ferstelling der vruchtbam'heid. Belllesting. 
De herstelling en onderhouding der vruchtbaarheid is op het 

standpunt van MULDER niet alleen door bemesting te verkrijgen, 
maal' door het onderhouden van al de gunstige physische en che
mische toestanden die boven geschetst zijn. 

De bemesting kan niet alleen tot doel hebben, om het verlies 
van anorganische stoffen te dekken, en bovendien wat meer gebon
den stikstof aan te voeren dan de bodem zelf (als ammoniak) uit 
de lucht trekt gedurende den duur der groeiperiode. Men moet 
haar uit een ruimer oogpunt beschouwen. Het bemesten van een 
land dat in kultuur moet gebracht worden is: het V01'men van een 
geleiachtig silikaat-humeusdeel. Het bemesten van een kultuurbodem 
is het ondedlouden daarvan. 

De mest dient niet alleen om het quantum aan te vullen maar 
ook het quale te verbeteren. Absorbtie , inzonderheid die met uit
wisseling der bases, is de hoofdzaak. De mest moet niet alleen het 
gelatineuse deel verrijken, maar ook zulk eene metamorphose in het
zelve bewerken, dat de nuttigste bestanddeelen (kali, phosphorzuur 
em.) daaruit loskomen. De mest bemest den grond, niet de planten, 
Men moet dus niet met LIEBIG het woord mest door het woord 
voedingsmiddelen vervangen. De toestand in den bodem, niet 
alleen de voorraad, moet uitgangspunt zijn 2). De schrale quanti
teitsleer kan hier niet helpen en voert tot dwalingen, 

Door J.Jn~BTG en zijne navolgers is voorzeker erkend dat de orga
l1Îsche mest koolzuur en ammonia voortbrengt, die oplossend en 
daardoor nuttig werken; ook is door hem aan eene bemesting met 
gips de beteekenis toegekend om ammoniak te binden; en aan 
keukenzout en ammoniakzouten om oplossend op de phosphaten in 
den bodem te werken 3); doch M UJJDER acht al deze verklaringen 
eenzijdig en gebrekkig. \Vant de metamorphose van het geleiachtig 
silikaat- en humeuse bestanddeel des bodems moet hier in de eerste 

' ) Zie O.blatt. f. Agric. Oh. (1880) IX 859 en (1883) XII, 67. Als Brassica Oleracea 
op zulk een veld in April wordt gezaaiJ Jan kruipen de larven in hare wortels. Worden 
4-5 weken later deze planten uitgehaald en op een hoop te rotten gezet, dan worden de 
aldus gevangeu Nematoden vernietigd. 

' ) IIl. 426-428. 
') IV. 119-135. 
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plaats in het oog gehouden worden, en de organische zuren van den 
bodem en den mest zijn evenzoo oplosmiddelen. Zonten in den mest, 
zooals ammoniakzouten, gips enz. brengen sllbstitutiën voort, waardoor 
kali, magnesia enz. in het bodemvocht treden . Als men mest met 
ammonia, kalkzouten enz., kan de nuttige werking in een vrij worden 
van kali bestaan. 

Voor elke meststof, minerale en organische, gaat dus MUJ,mm de 
mogelijke werkingen na, zooals die toen waren na te speuren 1); 

vooreerst wat zij waard zijn door haar gehalte aan nuttige hestand
deelen - ten tweede voor de opbouwing van het geleiachtige 
silikaat-hum us-kompIe x - ten derde voor het onderhoud der che
mische beweging 2). 

Hij trekt daaruit het gevolg dat eene algemeene aanprijzing van 
eene meststof niet mogelijk is. Immers bovengenoemde werkingen 
hangen af en van den toestand van eIken bodem en van het te 
verbouwen gewas. Wat voor één gewas of éénen akker nuttig is, 
kan minder nuttig zijn of nutteloos voor een anderen grond of een 
RIlder gewas. Ook hebbe men in het oog te houden den tijd wan
neer en gedurende welken de nuttige werking van den mest (aan
voer en losmaking) voor het gewas moet uitgeoefend worden. Daarom 
hebben tot nog toe de bemestingsproeven zoo weinig licht gegeven, 
en bezitten zij zoo weinig waarde. Zij golden slechts voor de toe
standen, onder welken zij genomen werden, en die toestanden zijn 
nog WCll1lg of niet bekend. 

Het valt MUI,DEH dus gemakkelijk aan te wijzen, waarom I~IEBIG'S 
welbekende minerale kunstmest 3) volkomen mislukt is; die mest 

' ) IV. 2-96. 
' ) Een voorbeeld: Eene bewerking met ammonia of ammoniakzout (door LIEI3IG in 

1846 en 1856 meestal onnoodig verklaard, omdat de lucbt genoeg ammoniak levert) acht 
MULD~:R niet alleen nuttig omdat zij veel chemische beweging veroorzaakt, door substi
tutie in het komplex, en kali enz. losmaakt, maar ook om de ammonia zelve. 

De bewering van LIEI3lG daarentegen, dat een acre die 10000 pond stikstof, op 10 
duim dikte, bevat, niet door ~0-60 pond ammoniak tweemaJen zoo vruchtbaar kan 
gemaakt worden, is ongegrond. Waarom zou dit niet mogelijk zijn, vraagt MULDER, 
wanneer deze ammonia substitueerend en oplossend werkt. IV. 103. 

E en quantitatieve analyse van o:-ganischen mest ter bepaling van C, H en N gehalte, 
zoo als dit toen wel gedaan werd, verwerpt hij natuurlijk, omdat deze niets leeren kau 
betreffende hetgeen da.aruit door chemische beweging (rotting, gisting enz.) als oplos
miudelen en als voedsel kan vrij worden. (IV. 151). 

') LIEBlG had 16 morgen slechten gronJ Jllet zijnen mineralen kunstmest bemest. Vier 
jaren bleven de goede vrnchten uit. Eerst stalmest kon de vruchtbaarheid herstellen en 
toen hadden de kosten f 8000 bedragen (1855). De oude landbouw, zegt MULDER, zou 
dit voor veel minder gedaan hebbeD. IV. 313. Alle landbouwers die dezen kunstmest 
aanwendden, bevonden dien onwerkzaam. Lu:uIG heeft dit later moeten erkennen, maar 
hij schreef het aan verkeerde oorzaken toe. 
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bemstte op het beginsel, dat slechts de verarming aan minerale 
voedingstoffen te vergoeden is; de chemische beweging in den bodem 
bleef daarbij buiten beschouwing. Evenzoo kon MUJ,DER op grond 
zijner beschouwingen betoogen, dat men van de ervaring van alle 
tijden niet behoeft af te wijken: dat stalmest de beste is; en dat 
een kunstmest eerst dan daarmede gelijk staat, als zij al dezelfde 
werkingen uitoefent, en zoowel in het quantum als in het quale 
de vruchtbaarheid onderhoudt 1). 

Die uitspraak van M UWER wijkt niet af van de meeningen, die 
thans in de wetenschap gehuldigd worden. Op alle gronden die 
niet sterk humeus zijn, zegt WOU,NY (1897) wordt de hoogste 
opbrengst slechts dan verkregen als men mest aanwendt, di,e r~ik is 
aan organische stoffen. Zelfs kan door te rijke bemesting met mi
neraalmest de toestand des bodems verslechterd worden. Eene wa
terige oplossing van chloruren, sulfaten, nitraten doet de klei wel 
koaguleeren (kmimelen), maar als zij uitgespoeld zijn slibt zich de 
aarde juist dichter ineen (AD. MAlER, HIJ_GARD) 2). Daarom kan 
eene eenz~idigc salpeterbemestiug schadelijk zijn en wordt dat nadeel 
door meerdere humusvorming hersteld. 

MULDER'S beschouwingen over vruchtbaarheid en over meststoffen 
waren tocn van veel beteekenis. Zij zijn het ten deele nog. Nog 
lange jaren heeft de plompe quantiteitsleer in de hoofden der zoo
genaamde wetenschappel~ike landbouwers en der landbouwonderwijzers 
gespookt, nadat zij zich tusschen 1840 en 1860 een weg had 
gebaand in de wetenschap en in de landbouwkringen dieper en 
dieper was doorgedrongen. De leer van kali-kalk-kiezelzuur-plantcn 
heeft zich nog lang doen gevoelen. Veel langer echter de leer, dat 
eene vermindering van vruchtbaarheid rechtstreeks aan het verlies 
van minerale bestanddeelen is toe te schrijven en dat eene chemi
sche analyse kan aanwijzen wat in de bemesting moet aangevoerd 

') zij meet: 
1°. Eene voldoende hoeveelheid minerale bestanddeel en bevatten. 
2°. Bij ontbinding ammoniak ontwikkelen, die zorgt, dat de aangevoerde minerale 

bestanddeelen geen dood in den bodem vastgelegd kapitaal blijven, maar door de ,uit
wisseling der bases in beweging blijven. 

3°. De trage humus stoffen in beweging brengen. 
4°. De salpetervorming bevorderen. 
5°. Organische zuren en koolzuur voortbrengen. MULDER uit daarbij de meening, dat 

de bij rotting of gisting vrij wordende ammoniak werkzamer is dan de ammoniak die 
reeds in den bodem is vastgelegd. IV. 118 en 146. 

') Dit is het verschijnsel der "zucht", bekend in de Dollardpolders, vooral na over
strooming met zeewater. Deze klei verliest dan tijdelijk hare groote vruchtbaarheid. 
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worden. Zoo heeft men nog lang gemeend, ingeval de analyse 
betrekkelijk weinig kalk of phosphorzuur in den bodem aantoonde, 
dat een aanvoer van kalk, van kali, van pbosphorzuur dadelijk 
aangewezen was en heil zou aanbrengen. Of die weinige kali mis
schien niet in een gunstigen toestand in het gelatineuse silikaat
humaat aanwezig was en eene vermindering van vruchtbaarheid 
misschien niet aan andere oorzaken was toe te schrijven - b. v. 
achteruitgang in losheid, vochtigheidstoestand, hnmusgehalte 
daarop werd niet gelet, ja zelfs daarom werd niet gedacht 1). 

D. De mechanische óewerking van den óodem. 
De beteekenis van de braak en van de mechanische bewerking 

van den grond, door ploegen, eggen, omwoelen 2), mag niet eenzijdig 
opgevat worden als enkel bevordering van verweering der silikaten, 
waardoor mineraal voedsel in oplossing komt, zooals zulks wel, 
inzonderheid door LIEBIG, werd voorgesteld 3), in die mate zelfs 
dat hij beweert, dat de landbouwer door eenige zouten (als NaGt, 
KN03 , H 4N zouten) de braak en het omwoelen vervangen kan. 
Deze zouden dan minera~l voedsel in oplossing brengen. 

're recht vraagt MULDER: wat is er nog verweerbaars, althans in 
korten tijd, in de reeds eeuwen bebouwde gronden. De eigenlijke 
kleideeitjes en de geleiachtige silikaten zijn reeds produkten "tUl 

verweering ; die verweering zon dus alleen gelden voor de nog 
onverweerde brokstukjes der rotsgesteenten, veldspaat, glimmer, horn
blende, augiet enz. De tand des t\ids knaagt voorzeker daaraan, 
maar hoe langzaam? De nuttige werkingen van braken, ploegen en 
omwoelen moeten dus anders verklaard worden. 

') Ik beb daarvan voor eenige jaren (1890) voorbeelden uit Deli en Java medegedeeld. 
Deze betroffen niet raadgevingen van mestbandelaal's (waarvan velen altijd met ren 
universeelen of een specifiek en mest, welke onfeilbaar is, gereed staan) maar van weten
schappelijke proefstations in Duitsebland. Gaf de analyse van den bodem waarop tabak 
wordt geteeld, wat minder kali of kalk of phosphorzuur, fluks werd voorgeschreven 
kali-kalk-phospborzuur-mest te geven. Nu is de gerooide boscbgrond, die in Deli zoo 
uitnemenden tabak voortbrengt, van vulkaniscben oorsprong en bevat betrekkelijk weinig 
kali . Het is bewezen dat hare groote vruchtbaarbeid, om in den korten groeitijd veel 
en voortreffelijk tabaksblad voort te brengen, van bare losheid, humusrijkbeid en vocb
tigbeidstoestand afhangt (zie mijne onderzoekingen daaromtrent in Landw. Vers. Stat. 
(1890) 37. S. 375-418. Ueber die Ursacben der Fruchtbarkeit des Urwaldbo:lens in 
Deli und Java für die Tabakskultur und der Abnabme diesel' Fruchtbarkeit. 

') IV. 192-203. 257-265. 
') LIERW beweert bovendien, dat de braak voornamelijk geldt voor de graangewassen 

en dat een voorraad oplosbaar kiezelzuur nevens de alkaliën eene boofdvoorwaarde is 
voor huunen wasdum. Aardappelen en beetwortelen voeren geen kiezelzuur weg en bebben 
dus geeue behoefte aan braale M ULDER bestrijdt die meening natuurlijk. 
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Verrijkt zich de bodem daarbij uit de atmospheer, zonder dat 
iets weggevoerd wordt, tevens treedt de werking der zuurstof op; 
die gedesoxydeerde hestanddeelen weder oxydeert en die de orga
nische overblijfselen van een vroeger gewas tot ontleding en tot 
sterkere chemische beweging brengt. Hij acht het niet onwaarschijn
lijk, dat de minerale bestanddeelen houdende humus [hij noemt 
deze: dubbelhumaten van potasch, kalk, magnesia, soda] die moeilijk 
ontleedbaar zijn, door de organische beweging, d. i. door de rot
ting en oxydatie bij het braken en het keeren van den grond, 
ontleed worden. Zoodoende stellen zij bases beschikbaar voor het 
geleiachtige silikaat, dat ze opneemt (absorbeert) en daarmede haar 
vroeger geleden verlies weder aanvult 1). 

Het is dus geen afbl'eken, maar een opbouwen van het gelei
achtige silikaat, dat door braken en keeren bewerkt wordt. Wordt 
er tevens gemest, dan worden meststoffen en bodem tot een geheel 
verbonden. 

Doch het chemische deel der nuttige uitwerking staat niet op 
den voorgrond 2). Er is veel meer. Gedaalde bestanddeelen van 
vroegere bemestingen en in het algemeen wat uit den bovengrond 
opgelost en in den ondergrond vastgelegd is, wordt naar boven 
gebracht. De kapillaire opzuiging van het water uit den ondergrond 
naar boven wordt bevorderd. Bovenal w~ist MUI.DER daarop, dat 
de physische toestand verbeterd wordt en dat insekten en onkruiden 
vernietigd· worden. 

E. Wi88elbouw. 
Betreffende den wisselbouw, die het braken vervangen kan, ver

klaart MUI,DER zich alweer tegen eene verklaring, die slechts voor 
het quantnm der minerale bestanddeelen en hunne verhouding oog 
heeft, dus tegen LIEBIG'S dogma 3): 

"Auf der ungleichen Menge unel Beschaffenheit der minm'alischen 
Nährmittel und dem ungleichen Verhältnisse, in dem sie zur Ent
wicklllng der verschiedencn Pflanzengattungen dienen, beruht die 
W echsel wi.rthschaft." Die' leer kan slechts in beperkte mate gelden. 

' ) MULDER ging zeker te ver, als hij hier, zoowel als op andere plaatsen in zijn boek, 
nog allerlei mogelijkheden s~elde, om daaruit verklaringen af te leideu. Zoo b.v. deze: 
kreen- en apokreen-zuur vormen innige verbindingen met aluinaarde; als nu zulk eene 
verbinding gedurende het braken en ploegen ontleed wordt, dan komt de vrije aluinaarde, 
onder den invloed van nieuw gevormd gelatineus kiezelzuur; zij vormt dan eene gelei
achtige kiézelzure aluinaarde, die bases opneemt en dus dit deel des bodems vergroot. 
Evenwel, MULDER stelt slechts de mogelijkheid. 

' ) IV. 193. 
') IV. 249. 
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"Ik ga de quantiteitsleer niet geheel voorhij," zegt MUI,DER, "maal" 
ik begrijp in haar niet alles" 1). Bovendien geldt z~j niet den gan
schen voorraad, maar slechts het in het geleiachtige silikaat beschik
bare. MUI,DER geeft zelfs chemische verklaringen in dien zin ten 
beste 2), die naar het mij voorkomt ook toen wel wat ver gingen 3). Maar 
buiten de zoo ingewikkelde chemische werkingen, in verband met 
de verschillende behoeften der planten en den verschillenden groei
tijd, ,yortelontwikkeling enz., bestaan er nog vele andere redenen 
die voor het nut van den wisselbouw pleiten. Zoo wijst MULDER 
daarop, dat het eene gewas veel meer overblijfselen nalaat dan het 
andere en dat eene ontleding daarvan, en vooral eene snellere ont
leding, aan een volgend gewa.s ten goede kan komen. Ook de diep
gang der wortels bepaalt den wisselbouw, omdat planten met dieper 
gaande wortels uit diepere lagen voedsel kunnen trekken en de 
overblijvende wortels bovendien in hunne ondergeploegde overblijf
selen den bovengrond bemesten met hetgeen zij uit den ondergrond 
geput hebben. In een wisselstelsel moeten gewassen opgenomen zijn 
die veel bewerking en ook zomeJ"ploegen behoeven 4). 

'-IVant vooral op de onkruiden en parasieten vestigt MULDER het 
oog. H\i weet dat de eene plant de onkruiden eener andere kan 
verdelgen. Hij haalt DB CANDOLLE'S voorschrift aan: In een wissel
stelsel moet een gewas voorkomen, dat door hare schaduw onkruiden 
schaadt en doet sterven. 

-;\!fULDBR schrijft dus geheel terecht aan den wisselbouw een groote 
beteekenis toe, wegens den invloed die dezelve heeft op de verdel
ging van onkruiden en parasieten, zooals ik reeds op blz. 22 heh 
uiteengezet. 

Ten slotte: M VJ,DER is zeer getroffen door BOUSSINGAUL'l"S en 
VILLE'S proeven, die de groote beteekenis bewijzen van de Legumi-

1) IV. 250. 
' ) IV. 247. 
' ) Zij luiden aldus: 
De grootere verarming van het gelatineuse deel aan eene basis, door een voorgaand 

gewas voortgebracht, kan makeu, dat eene tweede basis voor een ander gewas, hetwelk 
van die tweede basis meer behoeft, weer beschikbaar wordt, omdat deze in het ~ilikaat 
betrekkelijl~ overvloediger wordt. 

Eene plant, die veel kiezelzuur uit dit silikaat opneemt., geeft daardoor aanleiding, 
dat daaruit ook meer bases vrijkomen, die door vlakte-aantrekking teruggehouden voor 
een volgend gewas beschikbaar zijn. 

' ) Merkwaardig is het, dat MULUER hierbij in het licht brengt waarnemingen als deze: 
tarwe gèeft na aardappelen of beetwortelen geene goede opbrengst, omdat zij dan te laat 
wordt gezaaid, zoodat de grond in het vochtig najaar niet goed bearbeid kan worden, 
zooals de tarwe voor zijne wortels zulks verlangt. 
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mosen 111 den wisselbouw, in zoo verre zij een veel vruchtbaarder 
bodem voor de granen achtel'laten 1). 

Ook dit pUilt besprak ik reeds op blz. 15-16 als een bewijs 
van 's mans juistell blik. 

F. Ontginning. 
Het ontginnen 2) is dus hij MUI,DER niet het toevoeren van mest, 

maar het in een geschikten toestand brengen van het gelatineuse 
bestanddeel, door dit met bases, ammoniak, phosphorzuur te ver
zadigen en met organische stoffen te verrijken; alles tot opwekking 
van scheikundig leven. Bevat nu een grond geen in verdunde zuren 
oplosbaar silikaat en geen goede humus, dan kunnen ook de mest
stoffen niet llelpen, zooals de ervaring leert omtrent schrale nieuwe 
zandgronden. De regens spoelen de meststoffen weg 3). Men moet 
silikaat aanbrengen zooals portland-cement, zacht met kalk gebrande 
klei, of klei met kalk. Vervolgens, als genoeg geleiachtig silikaat 
aanwezig is, zoo kan dit door een 2000 kilo phosphorzuur, 400 
kilo kali, 6--10 duizend kilo kalk, benevens eene hoeveelheid sul
faten (van magnesia en natron) met phosphorzuur en bases verza
digd worden, zoodat een vruchtbare grond gevormd is. 

SLOT. 

Het hoek is kunsteloos uit de pen gevloeid, zonder aanspraak 
op een schoonen letterkundigen vorm. Het vormt, met uitzondering 
van sommige gedeelten, geene onderhoudende lektuur, al is het 
gekruid met die kernachtige en krachtige beelden, waarvan MULDER 
zich in zijn schrijven pleegt te hedienen - beelden, die hem als 
man des volks, maar vooral als een krachtigen geest kenschetsen 4) . 

' ) lIL 106. 
') IV. 307. 
3) Dit wordt thans algemeen erkend. Zoo zegt AD. MAYER: Als de bodem absorbee

rende bestanddcelen mist (dus gelatineuse silikaten en humus) dan helpt de mest weinig 
en kan zelfs de bodem weinig mest verdragen. Dan moet dikwijls, maar zwak bemest 
worden. In den natten wintertijd aangebrachte mest wordt door de regens uitgespoeld. 
Zware bodems kunnen veel mest verdragen (Lehrb. Agr. eh. Il. 1. S. 77-94). 

4) :.Enkele voorbeelden: 
"Bijaldien het menschelijk geslacht gevoed wordt, zooals LIEBJG het van planten in 

de toekomst voorspelt", namelijk met bepaalde voedselrecepten voor elk gewas, "zoo is 
het in zes jaar op zÜn langst uitgestorven en onderwijl ligt elk op zijn bed zijn dood 
af te wachten". Il. 485. 
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Het is een studieboek, waarin zeer dikwijls herhalingen voor
komen, niet alleen om op het verband met vorige beschouwingen 
te wijzen, maar vooral om het gewicht derzelve te versterken. Het 
bevat eene doorloopende bestrijding van LIEIlIG'S leeringen. en even
zoo eene aanwijzing van LIEIlIG'S inkonsequentiën, leeringen die 
toen oppermachtig de Agl'ikultuurchemie, ja, de gansche landbouw
wetenschap beheerschten. 

Uit het bovenbeschrevene kan men, zoo ik hoop, eenigsûns 
opmaken in hoeverre MULDER tot die bestrijding recht had. 

LIElnG gaf zijn RtelRel in afgeronde leerstukken (dogmata), die 
volgens zijne overtuiging de landbouw-wetenschap hadden herschapen 
en haar verder geheel moesten leiden. Voor de verschijnselen gaf 
hij chemische verklaringen, die den schijn . wekten alsof zij nu 
afdoende verklaard waren, en die dus het verder onderzoek afsloten 
of althans aan zijne (LIEBIG'S) kluisters vastlegden. 

MULDER beijvert zich daarentegen de Ramengesteldheid der vraag
stukken in het licht te stellen en haal' geellen dogmatischen band 
aan te leggen. Telkens doet hij de armoede del' wetenschap uit
komen. H\i tracht voorzeker veel te verklaren, inzonderheid uit de 
leer lIer gelatineuse silikaten - ja soms te veel - maar toch 
alt\id op eene wijze die de vraagstukken niet afsluit, maar open
stelt. Op bijna elke bladzijde van z~in boek dringen zijne uiteen
zettingen en verklaringen tot nader onderzoek. 

Wijst LIEBIG steeds de oude landbouw-praktijk terug, MULDER 
maakt ze zich ten nutte. 

Niet MULDER, maar LIEBIG heeft in Duitschland en elderR de 
richting van het onderzoek heheerscht en . eerst lallgzaam heeft men 
zich daaraan ontworstelà. Men blijft het echter een groote verdienste 
van LIEBIG'S bemoeiingen achten, dat hij zulk een krachtigen stoot 
aan de Agrikultuurchemie gegeven en juist door zijne orakel
spreuken belangstelling en leven gewekt heeft - eeu leven, dat 
het aanzijn gegeven heeft aan die talrijke proefstations, die thans 

"Humuszuur is een konservatief beginsel in den bouwgrond; daarom niet passende in 
dezen liberalen tijd". 11. 442. 

Die niet gelooven wil, dat bij het vraagstuk der uitputting des bodems het quantum 
te sterk wordt uitgesproken Ju het quale op den achtergrond gedrongen, "hij ete eenige 
dagen paardenhaar". IIl. 408. 

"De bodem is geen entrepOt, maar een trafiek". IIl. 430. 
"LIEBIG'S minerale kunstmest is eene eenzijdigheid die ten slotte voor de koele ervaring 

nedervaH, als een hollend paard voor een muur". I. Inleiding blz. 8. 
Opmerkende, dat het treurig zou gesteld zijn met de verstoring van het onkruid, als 

men naar LIEBIG braken en ploegen naliet, roept M. uit: "Rheum kau geen surrogaat 
zijn van lichaamsbeweging", IV. 269. enz. enz. enz. 
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Duitschland en de andere Germaansche Staten overdekken en ook 
in Engeland, België en Frankrijk nagevolgd z~in. 

A DOLT<' MA YER 1) zegt: Die moralische Bedeutung von LIEBIG'S 

Auftreten wird nicht geleugnet werden können, wenn es allch der 
scharfprüfenden Kritik immer mehr und mehr gelilJgen solI te, da8 
eigentliche Grezfbare 8einer Lei8tltngen auf dem Gebiete der Agri
kulturchemie, das in einem in sich abgeschlossenem Satz fertig 
dargestellt werden könnte, in ein Ntdt8 au! zu lÖ8en 2). 

Het komt mij echter voor, dat het veel gelukkiger voor de 
ontwikkeling der Agrikultuurchemie zoude geweest zijn, als niet 
LIEBIG'S maal' MULDEIt's denkbeelden school gemaakt hadden. De 
dwalingen van LIEBIG z~in alle moeten wederlegd worden en nog 
heden ten dage worden zij wederlegd. Zij hebben dus in 't eerst 
geene gelukkige richting aan het onderzoek gegeven, al heeft, zoo
als van zelf spreekt, het onderzoek steeds meer licht gebracht en 
deJl goeden weg te?·ug doen viJlden. 

Iets dergelijks komt in alle tijdvakken der wetenschap voor. Zoo 
klaagt DUHEM nog dezer dagen, dat BERTHELO'l', die gedurende eene 
reeks van jaren de chemie en de chemici in Frankr~ik beheerscht, 
door z~ine 'fhermochemische dogma's de studie in verkeerde banen 
gevoerd heeft. In plaats van aan BERTHOLLE'[' en St. CI,AIRE DEVILLE 
aan te knoopen en de Thermudynamiek van MOU'l'IER te erkennen, 
heeft hij in Frankrijk door zijne eenzijdige en apodiktische wetten 
de ontwikkeling der chemie in physische richting tegengehouden 3), 
die sinds in Dllitschland, Nederland, Zweden op grootsche wijze is 
verkregen 4). 

De denkbeelden van MULDER, ofschoon z~in werk in het Hoog
duitsch is vertaald 5), hebben geringen invloed uitgeoefend. Toch 
waren z~i de betere, zooals uit het boven aangevoerde gebleken is 
en zooals de lezing van de nieuwste handboeken val! Agricultuur 
chemie ons leeren kan 6). Men kan thans beweren, dat de vooruit
gang der Agrikultuur-chemie en -Physiek, al is zij hetrekkelijk nog 

1) Lehrb. Il. 1. S. 84. 
') Ik knrsiveer. 
3) Thermochimie à propos d'nn livre récent de M. M. BERTHELOT Paris 1897. Une 

science nouvelle: la Chimie Physique. Bordeaux 1899. 
' ) Wij mogen hierbij voegen, dat Frankrijk sinds de laatste jaren in H. LE CHATELIER 

en in D(]HE~I zelven hoogst verdienstelijke vertegenwoordigers en medewerkers der nieuwe 
richting gevonden hfeft. 

' ) In 1861 door 1. ~IuLI.ER. 

') B. v. dat van An. MAVER 1896 en het werk van E. WOLLNV: Die Zersetzung der 
Organischen Stoffe und die Hnmusbildungen mit Rücksicht auf die Bodenknltur. 1897. 
Verder de werken van SCHLÖSING, DÉHERAIN en anderen. 
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niet groot, In MULDER'S niet in LIEBIG'S richting heeft plaats 
gehad. Van een voortgezet onderzoek der gelatineuse deelen des 
bodems (humus en silikaten) en van het chemismc dat daarin plaats 
heeft ter eener zijde, en van de meerdere aandacht aan de erva
ringen en de regelen der landbouwpraktijk ter anderer zijde, heeft 
een groot deel van den vooruitgang der landbouwwetenschap afge
hangen. Men erkent thans ten volle de waarde van WAY'S proef
nemingen en verklaringen, op welke (zooals AD. MA YER zegt) de 
latere onderwekingen na lange dwaal wegen weder teruggevoerd 
hebben 1), omdat zij de grondslag zijn onzer kennis aangaande het 
chemisme in den bodem. 

De studie der vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid des bodems 
beweegt zich op den d00r MULDElt aangewezen weg. Aan de erva
ringen van de landbouwpraktijk wordt recht gedaan . Het onderzoek 
is weder ph!J8iologi8ch geworden, zooals MUJ.DER het altijd verlallgd 
heeft. De beteekenis van het leven der parasitische dieren en planten, 
de rol der mikro-organismen voor den groei der bouwgewassen 
wordt nagespoord. 

MULDER'S werk ·zal in de geschiedenis der wetenschap een boek 

I) De absorbtieproeven, die na 1859 verricht zijn, van PETEns (1860), KNOP (1863 en 
U~64) enz., zelfs die van KÖ~IG (1882), zouden meer Jicht gebracht hebben, als zij niet 
onder den invloed van de LIEBIG'sche leeringen hadden gestaan; ook het voortreffelijk 
onderzoek (1862) van RAUTI::NIlERG, die de gelatinense silikaten op den voorgrond heeft 
gesteld, ware meer gewaardeerd gewerden (zie v. BI::M~!ELEN Landw. Versuchsstat. 1877. 
21. S. 135-150). Mijne onderzoekingen hebben mij tot de uitkomst geleid, dat de gela
tineuse humus-komplexen en dat de gelatineuse silikaten (van aluinaarde, ijzeroxyde, 
enz.) gcene chemische verbindingen zijn in beraaldc verhoudingen, maar kolloïdale 
absorbtieverbindingen in onbepaalde verhoudingen. Zij kunnen in hun lwlloïdaal water
houdend komplex allerlei stoffen absorbeeren, zoowel phosphorzuur en bases als geheele 
zouten (de laatste in de zwakste hoeveelheid). Zij kunnen tevens met zoutoplossingen 
bases uitwisselen. De absorbt ie is van dien aard, dat het evenwicht, hetwelk zich instelt 
tusschen de absorbeerende stof en de oplossing, eene functie is 1° van de natuur en van 
den (voor wijziging zeer vatbaren) molairen bouw van het kolloïd, 2° van het specifiek 
absorbtievermogen voor elke stof (K.O, P.O. enz.), 3° van de koncentratie zelve en 4° 
van de temperatuur. Da vorm dier functie is natuurlijk nog geheel onbekend. 

Al de waargenomen verschijnselen, ook het ontnemen en het weder teruggeven van 
het absorbtievermogen aan den bouwgrond, laten zich in overeenstemming b:engen met 
deze- voorstelling. 

Indien het schrijver dezes is mogen gelukken om allalysen van bouwgronden te geven, 
die eenige theoretische en praktische waarde hebben en indien hij over het absorbtie
vermogen des bodems cenig nieuw licht heeft mogen verspreidan, dan erkent hij dat de 
lezing van MULDER'S boek in den aanvang zijner onderzoekingen hem geleid en de 
richting aan zijn onderzoek heeft gegeven. 

Zie Das Absorptionsvermögen der Ackererde. L. V. St. (1877). XXI. 135 -19l. L. V. 
St. (1878). XXIII . 265- 303. L. V. St. (1888). XXXV 69-136, inzonderheid blz. 136. 
Zeitschr. Anorgan. Chem. (1900). XXIII. 356-370. Die Absorption von Stoffen aus 
Lösungen. 
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van groote waal·de blijven en aan het nageslacht bewijzen dat in 
den tijd, toen de Agl"ikultuurchemie door den machtigen geest 
van LIEBIG als het ware in zijne eenzijdige leeringen was vaRtge
legd, MULDER door eene onpartijdige studie van al wat tot 1860 
was onderzocht en waargenomen heeft getracht: haar weder vrij 
te maken en voor het meest veelzijdige onderzoek open te stellen, 
en voorts die leeringen te niet te doen en betere daarvoor in de 
plaats te stellen. 

'foen MUJ,DER op den leeftijd van 57 jaren het boek had ge
schreven, begon het einde van zijne wetenschappelijke loopbaan te 
naderen. Hij is op het onderwerp niet meer teruggekomen. Hij 
had geene school van jongere chemici meer om zich heen, om de 
uitgebreide chemische en physische onderzoekingen in te stellen, 
waarvan de ondp,rwerpen op schier elke bladzijde van zijn boek 
voor het grijpen lagen. Andere hoofdstukken der chemie, vooral 
de organische, die welhaast door KEKUJ,É tot ongekenden bloei 
zou gevoerd worden, trokken de aandacht, ook van N ederlandschc 
scheikundigen, tot zich. MUI,DER zelf heeft nog in 1863 eene 
hoogst belangrijke verhandeling over het "Scheikundig ,r;ebonden 
Water" geschreven, verschenen in 1864. H~i publiceerde daarin 
lliet alleen een uitgebreid proefondervindelijk materiaal (oplosbaar. 
heidslijnell van een aantal zouten, dubbelzouten enz.), maar gaf 
ook vele nieuwe denkbeelden ten beste; zooclat deze verhandeling 
als een voorloopster mag beschouwd worden van de nieuwe beschou
wingen over den toestand der zouten in oplossing en van het even
wicht van een of meer zouten lllet een oplosmiddel - welke be
schouwingen een vijfentwintigtal jaren later opkwamen. 

In 1865 verscheen ten laatste van zijne hand eelle monographie 
over OpdJ'oogende olieè"n, nevens enkele kleinere onderzoekingen. 
In 18G7 legde hij zijn Professoraat neder, en verliet voor goed 
U trecht, waar hij 2, 7 jaren gearbeid had. 

Deze nrhandeling is geschreven in dt> lente van 1898 naar aanleiding van een ver
zoek van Prof. J. W. GUNNING om eelle kritisch-historische schets van MUI.DER' S Schei
kunde der Bon wbare aarde op te stelleu. GUNNING had zich v()orgesteld om na het ver
krijgen van zijn emeritaat (in 1898) eene wetenschappelijkIl biografie van MUI.DER te 
bewerken, maar de ziekte, waaraan hij bezwe],en is, heeft hem daarvoor de kracht 
benomen. 

(14 Maart 1901.) 





IN HOU D. 

Bladz. 

INLEIDING 3 

I-T o OImST UK I. De theoretische vraagstukken . 

~ 1. Samenstelling van den bodem en het chemisme daarin. () 

~ 2. De voeding der planten. 

(l. Opname van het voedsel uit den bodem in opge
losten of onopgelosten toestand. . . . . . . . . . . . .. 12 

b. Kunnen organische stoffen tot voedsel dienen? . . . 14 
c. Bronnen der stikstofvoeding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

HOOFDSTUK Il. De praktische vraagstukken. 

(l. De vruchtbaarheid des akkerbodems . . . ' . . . . . . . .. 16 
b. Het verlies aan vruchtbaarheid; de uitputting . . .. 21 
c. Herstelling der vruchtbaarheid. Bemesting. . . . . . . 23 

d. De mechanische bewerkingen van den bodem . . .. 26 
e. De wisselbouw ....... . ........ .. .. . .. . .. . . 27 
f. De ontginning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 

SLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 




	00001_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00002_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00003_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00004_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00005_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00006_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00007_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00008_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00009_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00010_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00011_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00012_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00013_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00014_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00015_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00016_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00017_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00018_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00019_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00020_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00021_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00022_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00023_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00024_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00025_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00026_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00027_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00028_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00029_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00030_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00031_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00032_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00033_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00034_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00035_Bemmelen, J.M. van_83.pdf
	00036_Bemmelen, J.M. van_83.pdf

