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Het voorkomen van gekristalliseerd 
ferrocarbonaat (Siderit) in moerasijzererts, en eene bijdrage 

tot de kennis van 't ontstaan 
van dit erts in den Nederlandsehen bodem. 

INLEIDING. 

Ten noorden van den Amsterdamschen straatweg, van het spoor
wegstation Venendaal oostwaarts in de richting van het dorp Ede, 
komt eene breede. strook grasland voor, het zoogenaamde Ederveen, 
waaronder op verschillende plaatsen ijzeroer of moerasijzererts wordt 
gevonden. Dit oer is in het algemeen rijk aan vi vi anit , zoodat 
de meeste stukken blauwe plekken vertoonen. Vroeger werd door 
mij in een gemiddeld monster daarvan 4 percent phosphorzuur ge
vonden, en, naar mij verzekerd werd, zijn pogingen om dit erts 
aan ijzersmelterijen te verkoopen, afgestuit op het betrekkelijk hooge 
phosphof'~uurgehalte. 

Reeds sedert eenige jaren was mijne aandacht op dit oer ge
vestigd, en om te trachten tot een practisch gebruik ervan te ge
raken, werd verleden herfst eene groote hoeveelheid daarvan ver
zameld. Ik trof toen eene plaats aan, waar het oer eene afwijkende 
samenstelling bleek te bezitten en ook een eenigszins ander uitzicht 
had. Wel vertoonden zich ook hier de blauwe plekken en aders 
van vivianit, maar overigens was de kleur van verschillende stuk
ken grijsachtig bruin, soms met een eenigszins groenachtige tint, 
en verschillende van de meest donkerbruine kleur van 't gewone 
moerasijzererts. Bij overgieting met verdund zoutzuur werd eene 
sterke opbruising verkregen. 

E 1* 
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Dit deed mij denken, in plaats van moerasijzererts, mergel ge
vonden te hebben, maar een nader onderzoek bracht aan het licht, 
dat het koolzuur 't welk de opbruising veroorzaakte, niet aan kalk 
maar grootendeels aan ijzer gebonden moet zijn en dat wij hier 
te doen hebben met gekristalliseerd ferrocarbonaat, siderit of spaat
ijzersteen. 

Voor zoover ik weet is dit mineraal nog niet in den N eder
landschen bodem gevonden en in aansluiting aan mijn vroeger on
derzoek omtrent het zandoer 1) en in verband met dat van Prof. 
VAN BEMMELEN omtrent de zoogenaamde witte klien in de venen 
van Drente 2), waarin amorph ferrocarbonaat voorkomt, kwam mij 
een onderzoek daarvan zeer gewenscht voor. 

I) De samenstelling en het ontstaan der zoogenaamde oerbanken, in de Nederland-
8che heidegronden. Nat. verh. der K. A. v. W. Deel XVII. 

') OlJer de 8amenstelling, het voorkomen en de vorming van Siderole (witte klien) 
en van vilJianit. Verh. K. A. v. W. (le Sectie) Dl. 111. 



I. VoorkomeB eB altzlebt. 

Aangezien de wijze van voorkomen en het uitzicht van het oer 
ons op den weg kunnen brengen om de wijze zijner vorming nader 
te leeren kennen, meen ik die min of meer uitvoerig te moeten 
omschrijveu. 

Gelijk meestal het geval is, komt ook dit oer eenige decimeters 
(hier gemidd. 2-5 d.M.) beneden den beganen grond voor. Het 
is bedekt door eene humusrijke zode van grassen en andere plan
ten, waarvan de wortels en stengels door het oer omkorst zijn. Op 
het eerste gezicht zou men zeggen dat genoemde plantendeelen 
door het oer zijn heengedrongen, maar dit is slechts schijnbaar. 
Alleen waar min of meer groote holten in het oer voorkomen, 
gaan planten-wortels er doorheen en ontwikkelen zich verder in den 
ondergrond. In het algemeen heeft de als bouwlaag dienende 
bodem boven het oer het karakter van veen en wordt dan ook als 
zoodanig aangeduid, gelijk uit den naam blijkt, terwijl de grond 
onder de oerlaag een zand van vrij regelmatige korrel is. 

In een regenachtigen tijd, zooals verleden herfst in October, ligt 
het grasland dras; in een drogen tijd hebben de planten gebrek 
aan water en verschroeien ten · deele. 

De oorzaak dier drassige ligging kan zijn dat het daarop val
lende regenwater niet spoedig of in het geheel niet kan afvloeien; 
ik meen die echter ten deele te moeten toeschrijven aan het op
wellen van water uit den ondergrond, althans in den regentijd. 
De zandgronden toch, die het Ederveen ten oosten begrenzen, zijn 
vrij wat hooger gelegen dan dit laatste en hebben eene helling van 
het oosten naar het westen. De volgende hoogten van de Water
staatskaart langs den straatweg, vanaf den grint weg naar Lunteren 
tot aan het station Venendaal , wijzen die helling min of meer aan: 
+ A.P. 18.15, 16.60, 12.90, 10.40, 9.85, 9.07 (hier tegen
over begint het veen), 8.73, 8.07, S.25, 7.92 M. 

Met deze cijfers voor oogen mag uit hetgeen de waarneming 
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omtrent den loop van het water in onze zandgronden in het alge
meen geleerd heeft en door VEEREN 1) proefondervindelijk is aan
getoond, het besluit worden getrokken, dat de grondwaterlijn, . die 
oostwaarts hooger en verscheidene meters beneden den beganen 
grond is gelegen, met eene helling naar het westen in het veen 
tot kort onder of tot aan de oppervlakte stijgt. Dus kan water 
uit de hooger gelegen zandgronden, langs die aardlagen welke het 
gemakkelijk doorlaten, w,?rden aangevoerd. Het onderzoek leert 
trouwens dat de grondwaterlijn in het veen hoog is gelegen. 
Immers, wanneer de oerlaag wordt doorboord, komt al spoedig 
grondwater te voorschijn. 

Ik achtte het van belang de aandacht te vestigen op de ligging 
van het oer ten opzichte van het grondwater, omdat die ligging 
m. i. in nauw verband staat met zijne vorming. Hetzelfde geldt 
voor de horizontale verspreiding van het oer in het veen. Evenals 
zulks met het moerasijzererts vaak het geval is, komt het ook 
hier slechts op sommige plekken in het veen voor, en waar het 
voorkomt, vormt het geene samenhangende, min of meer even
wijdige lagen, maar min of meer afgeronde koeken of klompen 
van eenige decimeters doorsnede, het best te vergelijken met zoo
genaamde mergelkoeken , zooals o. a. in den Wageningschen berg 
gevonden worden. Deze laatste bestaan uit zand, door ongeveer 
20 % koolzure kalk tot eene tamelijk vaste massa, eene soort 
zandsteen, aaneengehecht, terwijl de oerkoeken bestaan uit zand 
dat voor een groot deel door koolzuur ijzer-oxydule is aaneenge
hecht. Dergelijke sideriten zijn wel bekend als voorkomende in 
andere formaties, o. a. in de steenkolen, en in den }'ucoïden-zand
steen van de Beyersche Voor-Alpen, maar voor zoo ver ik weet nog 
niet beschreven als oorspronkelijk voorkomende in de nieuwere for
maties (diluvium en alluvium). 

Verscheidene van dergelijke klompen komen samen op eene plek 
voor. Zij sluiten aan elkander en zijn min of meer met elkander 
vereenigd, maar bij 't opgraven bespeurt men dat de samenhang 
der oermassa niet overal even groot is en klompsgewijze kan wor
den losgewerkt. 

Ook de samenhang of hardheid van eene oerklomp is niet overal 
even groot. Met betrekking tot de ligging in den bodem neemt 
deze van onderen naar boven en dan min of meer koncentrisch toe. 
Op ongeveer t meter diepte gaat namelijk het zand in oer over. 

') F. E. L. VEEREN I Proel'e eener stroomkaart van het gl'ondwater in Tijdschrift 
van het Kon. Ned. Aard. Gen. II Serie Dl. X, bI. 1. 
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Hier dieper, daar minder diep wordt het geelbruin tot bruin ge
kleurd en min of meer samenhangend. Naarboven neemt die 
samenhang meer en meer toe, terwijl de kleur allengs grijs of 
bruin-grijs met een eenigszins groene tint wordt. Gelukt het een 
oerklomp in zijn geheel aan de oppervlakte te werken, dan kan 
men dien overgang van kleur het best waarnemen, 

Het min of meer afgeronde onderste deel ziet men dan aan den 
omtrek geelbruin en verder naar binnen grijsbruin gekleurd. Dit 
grijsbruine oer is reeds zeer hard en des te harder naarmate de 
kleur donkerder wordt. Afgescheiden van dien overgang van geel
bruin tot grijsbruin, is de kleur hier vrij gelijkmatig; de zooge
naamde streek is wit, hetgeen men duidelijk ziet wanneer een 
brok met beitel en hamer stuk wordt geslagen. 

De kleur van het bovenste en het binnenste deel van een klomp is 
echter meer ongelijk. Hier liggen in de grijsbruine grondmassa 
donkerbruine korrels, die door de grondmassa als het ware aaneen
gehecht zijn. Soms echter zijn de korrels lichtgeel en is de grond
massa zwartbruin van kleur. Ook vindt men hier en daar dunne 
laagjes die bruinrood of roodbruin gekleurd zijn. 

In het oer komen verder voor overblijfselen van plantendeelen 
(wortels of stengels); soms is de plaats daarvan gedeeltelijk door 
lichter of donkerder gekleurd oer ingenomen, soms ledig gebleven, 
nadat de plantendeelen grootendeels verteerd zijn, zoodat daardoor 
holten in het ocr zijn ontstaan. Die holten zijn rond, soms echter 
min of meer hoekig, de laatste zijn waarschijnlijk meer door samen
trekking van het oer ontstaan dan wel doordat de vergane planten
wortels of -stengels eene holte hebben achtergelaten. 

In de holten en hier en daar ook in spleten of scheuren komen 
naaldvormige kristallen voor met metaalglans, welke onder den mikros
koop doorschijnend blijken te zijn en blijkens de analysen uit een 
phosphaat bestaan. Verder vertoonen de meeste stukken blauwe 
plekken van vivianit. 

11. SebeikDDdJre analyse. 

Evenals het uitzicht is ook de samenstelling van het oer ver
schillend, zoowel wat betreft de verschillende stukken als de ver
schillende deelen van een zelfde koek. Want het oer bestaat niet 
enkel uit ijzerverbindingen maar voor een groot deel uit zand, dat 
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hoofdzakelijk door ijzerverbindingen is aaneengehecht. In het alge
meen echter zijn, zooals straks nader zal blijken, de ijzerverbilldin
gen in het middelste harde gedeelte samengedrongen en neemt 
de hoeveelheid daarvan naar den omtrek nf. 

Teneinde de gemiddelde samenstelling te leeren kennen, werd 
daarom van verschillende stukken, na verwijdering van de meest 
zachte buitengedeelten, die hoofdzakelijk uit zand bestaan, een ge
middeld monstel' gemaakt en dit eenigszins uitvoerig geanalY8eerd. 

De uitkomst, uitgedrukt in procenten van de luchtdroge stof, 
was als volgt. Daarnaast zijn geplaatst het aantal aequivalenten 
bases en zuren op de wijze als Prof. VAN BEMMELEN bij dergelijke 
analysen al sedert jaren gewoon is te doen. 

In zoutzuur oplosbaar. Proc. 
F2 0s . .... .. ...... 27.79 .. 
MnsO" . . . . . . . . . .. 2.72 .. 
A120s. . . . . . . . . . .. 0.95 .. 
CaO.. . . . . . . . . . . .. 1.30 .. 

Aequiv. (H = 1) X 100. 
69.47 (als Fe 0). 

7.03 (als MnO). 
5.60 
4.64 

MgO. . . . . . . . . . . .. 0.08.. 0.40 
---87.14 Som Aeq. bases 

P20ö ............. 1.71.. 7.21 
80s . . . . . . . . . . . .. 0.04.. 0.10 
U02 · .... .. ....... 10.50 .. 47.79 S 

---55.10 om Aeq. zuren 
KCI ... .. ...... . .. 0.03 .. 
NaCt .......... ... 0.23 .. 
8i02 . • . • • • • . • • • •• Sporen. 

In zoutzuur onoplosbaar 
(zand) 49.37 .. 

Organische stof. . . . . . . 1. 57 . . 
Water.. . . . . . . . . . . .. 5.74 .. 

102.03 
M voor zuurstof door FeO 

en Mn ° bij het gloeien op-

(waarvan 3.68 proc. bij 100 

- 110° werd uitgedreven). 

genomen . . . . . . . . . . . . . .. 1.90 (Zie hierachter). 

100.13 

De geheele hoeveelheid water werd rechtstreeks door weging be
paald bij verhitting in een stroom koolzuur en verder middellijk 
uit het gloeiverlies afgeleid. De bepaling van de hoeveelheid orga
nische stof geschiedde door oxydatie met CrOs en zwavelzuur en 
daarbij werd met KÖNIG aangenomen, dat de hoeveelheid verkregen 
CO2 met den factor 0.471 vermenigvuldigd moet worden. De hoe
veelheid CO2 werd bepaald zoowel door rechtstreeksche weging als 
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door het gewichtsverlies bij uitdrijving in een toestel van GEISS

LER. De andere bepalingen geschiedden volgens bekende methoden. 
Uit de aequivalentberekening blijkt terstond dat een deel der 

bases aan geen zuur gebonden maar als oxyd aanwezig is. Men 
mag echter aannemen dat de kalk (behalve een spoor gips), de 
magnesia en het mangaanoxydule aan koolzuur gebonden, de kali 
en natron als chloruren aanwezig zijn, en dat het phosphorzuur aan 
ijzeroxydule gebonden is; onzeker blijft of de aluinaarde ook phos
phorzuur gebonden houdt. Daar echter kristallijn ijzerphosphaat 
is waargenomen, heb ik al het phosphorzuur aan ijzer gebonden 
aangenomen. De hoeveelheden dier zouten en de hoeveelheden vrij 
ijzeroxyd en aluinaarde worden uit de volgende berekening af
geleid. 

Aeq. sulfaat. 

0.1 
bindt dus 

0.] Aeq. CaO 
en blijft 

4.64 - 0.10 = 
4.54 Aeq. CaO 
voor CO2 over. 

Aeq. carbonaten. 

4.54 Aeq. CO2 voor CaO 

0.40" " "Mf/O 
7 .03 " " "MnO 

11.97 Aeq. 002 aan CaO 
jJfgO en MnO 
gebonden 

47.79 Aeq. CO2 in 't ge
heel 

Aeq. Fe. 

35.82 Aeq. FeO 
aanC02ge
bonden. 

7.21 Aeq. FeO 
aan P205 
gebonden 
tot 
Fes(P 04)2 

43.03 Aeq. FeO 
Derhalve 35.82 Aeq. CO2 voor FeO als carbo-

naat en 
phosphaat 

69.47 Aeq. FeO 
in 't geheel 

26.44 Aeq. Fe als 
ijzeroxyde. 

= ~6.44 = 6.61 
4 

Molec. ijzeroxyd. 

Met deze gegevens kan de procentische samenstelling aan zouten 
enz. als volgt berekend worden. 
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Fe2 03 

Al2 03 
KCI 
Na Cl 
Si 02 

Aeq. Proc. 

35 82 X _116 X _1_ = 20 77 5 
. 2 100 . 

7 . 03 X_I !5 . X " _ 4.042 

4 . 54 X 1~0 X" 2.27 

0.40 X - 8')4 X " _ 0.168 

... 

7.21X33~82X " - 4.30 4 

0 . ] 0 X 1~6 X " - 0.068 

26.44 X 21~0 2 X " - to.57 6 

0.95 
0.03 
0.23 

Onoplosbaar . . . ..... ... .. .. .. ... . 
sporen 
49.37 

1.57 
5.74 

Organisehc stof. . .... .. . . . . ... ... . 
'Vater .. . . . . .... . . . . . .. . .. ... .. . 

100.09 Proc. 

Ongeveer t van de geheclc massa of t van het oplosbare deel 
van 't ocr bestaat dus uit ferrocarbonaat. 'Vij kunnen het be
schouwen als zand, dat voornamelijk door ferrocarbonaat is aaneen
gehecht. Terwijl in zandmergcl de koolzure kalk het bindmiddel 
vormt, bestaat dit hier uit sidcrit. 'Vij zouden het sideritmergel 
kunnen noemen. 

Nadat dus blijkens de analyse ferrocnrbonnat in het oer moet 
worden aangenomen, werd zulks nog op verschillende wijze ge
staafd. Vooreerst werd de hoeveelheid ijzer, die als ijzeroxydule 
voorkomt, met chamaeleon-oplossing rechtstreeks bepaald, en onge
veer evenveel gevonden als blijkens de berekening aanwezig moest 
zijn. Ten andere werd bij verschillende stukken eene vergelijking 
gemaakt tusschen het 002- en het ijzergehalte als FeO. (Zie de 
volgende tabel). Daartoe werden van een groot brok het buitenste 
zachtere, het daarbinnen gelegen hardere en het den kern vonnende 
hardste gedeelte genomen. Om te staven, dat werkelijk het ijzer
oxydulc-wut in hoofdzaak, (en slechts voor een gering deel de or
ganische stof) de reductie veroorzaakte, werd, bij een gelijk volume 
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ferridcyaan-kalium-oplossing, zoolang van de oeroplossingen (ver
kregen door eene gelijke hoeveelheid in verdund zwavelzuur op te 
lossen en op een gelijk volume te brengen) gedruppeld, totdat alle 
vloeistoffen nagenoeg even sterk blauw gekleurd waren. 

De uitkomst was als volgt: 

CO2• FealspèO. Aantal eMs dat de ferri-

eyaankalium·oplossing 

Proc. Aeq. Proc. Aeq. even sterk blauw kleurt. 

Buitenste zacht gedeelte. 1.53 7 2.05 7.2 8 
Binnen, harder gedeelte. 6.40 29 8.82 31.4 2 
Kern, hardste gedeelte. 13.54 61.6 14.88 53.2 1 

Men ziet dus dat het ijzeroxydule-gehalte vrij regelmatig stijgt 
met het CO2-gehalte. Voor het hardste gedeelte werd iets te wei
nig ijzeroxydule geworden; mogelijk dat hierin iets meer kalk of 
mangaan voorkomt. Qualitatief werd overigens aangetoond dat het 
kalkgehalte in de verschillende deel en weinig uiteenloopt. 

A priori mocht worden aangenomen dat het ferrocarbonaat hier 
gekristalliseerd of kristallijn voorkomt. Amorph ferrocarbonaat toch 
wordt, aan de lucht blootgesteld, spoedig geoxydeerd. Deze stuk
ken zijn, vóór de analyse, eenige weken aan de lucht blootgesteld 
geweest, zonder noemenswaardige verandering in kleur en samen
hang te hebben ondergaan. Jntusschen kon ook mikroskopisch ge
kristalliseerd ferrocarbonaat worden aangetoond. Tot poeder gemaakt 
gelukte het mij onder den mikroskoop geelbl'lline rhomboëders (en 
brokjes daarvan) te onderscheiden, die op het gepolariseerde licht 
werken en volgens de diagonalen uitblusschen. Dr. SCHROF.DER v. D. 
KOLK was zoo vriendelijk dit nader te staven. Hij schrijft mij: 
"Ik heb in het poeder gezien geelachtige, zeer sterk dubbelbre
kende kristalbrokken (wit van hooger orde), optisch één-assig, en 
optisch negatief, eigenschappen die zeer goed samenstemmen met 
ferrocarbonaat. " 

De hoeveelheid water, welke eerst boven 100° wordt uitgedre
ven (5.74 - 3.68 = 2.06 proc.), is voorzeker hoofdzakelijk aan 
het ijzeroxyd en de aluinaarde gebonden. Een gedeelte kan ook 
als kristalwater in het phosphaat voorkomen. 

Dat werkelijk in het oer deze hoeveelheid gebonden water aan-
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wezig is, kon mede uit het gloeiverlies worden opgemaakt, wan
neer men aanneemt dat het Fe COs daarbij in Fe2 Os' het Mn COs 
in Mns 04 en het Ca COs in Ca ° overgaat. Het gewicht der zuur
stof, door de ferro- en manganoverbindingen bij de gloeiing der 
stof uit de lucht opgenomen en dat dus het gloeiverlies evenveel 
verlaagd heeft, laat zich aldus uit de aequivalenten berekenen. 

Aeq. 

Fe COs 35.72 X 16 X 1/ -= 1 429 0/ 
2 2 100 . ° 

Fes (P04)2 7.:1 X ~26 X 1/100 = 0.289 " 

Mn COs 7.~3 X~; X 1/100 = 0.IS4 " 

Opgenomene zuurstof samen 1.90 % 

Wij hebben nu verder: 
Gevonden gloeiverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Komt bij het gewicht der opgenomene zuurstof ..... 

Berekend gloei verlies 
Daarvan bedragen de organische stof (1. 5 7 %) en het 

koolzuur (10.50 %) samen ....................... . 

Blijft dus voor het boven 100° uitgedreven water .. . 
Gevonden voor het bij 1 00° uitgedreven water ..... . 

Dus wordt de geheele hoeveelheid water berekend op 
terwijl door rechtstreeksche weging van het uitgedreven 
water gevonden werd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
hetgeen dus zeer goed overeenkomt. 

De geheele hoeveelheid water bedraagt alzoo 5
1
7
8
6 = 

12.25 % 

1.90 " 
14.15 % 

12.07 " 
2.08 % 

3.68 " 

5.76%
, 

5.74", 

~2 Mol., 

en de hoeveelheid water boven 100° uitgedreven is boven berekend 
208 

op 2,08%; dus {S X 100 = 11.5 Mol. H 2 0. Het aantal berekende 

mol. Fe20a is 26~44 = 6.62 Mol., en van Al20s 5~6 = l.4 

Mol., samen S Mol. 
N u heeft VAN BEMMEJ.EN gevonden 1) dat 

luchtdroog I bij 100° 
het amorph gepraec. ijzeroxyd bevat water + 4 mol. I + l.3-lm. 
de" " aluinaarde" " + 4.4" + 2.2 " 

1) Recueil TrIlII. Cllim. VII p. 76 en p. 110 (1888). 
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Wanneer dus de vochtigheid der organische stof wordt verwaar
loosd en aangenomen dat de carbonaten en phosphaten watervrij 
zijn, dan zijn de moleculen water ongeveer voldoende. Immers 
de samenstelling Fe2 0 S ' 4 H2 0 vereischt 6.61 X 4 = 26.44 Mol. 

" .A.120s 4.4H20" 1.4 X4.4= 6.16 " 
Samen 32.6 Mol. 

Gevonden zijn 32 Mol. H 2 0. 
Ook de hoeveelheid bij 1000 nog teruggehouden water, 11.5 

Mol., is voldoende. Want: 
de samenstelling Fe20 S + 1.3 B 2 0 vereischt 6.61 X 1.3 = 8.58 Mol. 

" Al20s + 2.2" " 1.4 X 2.2 = 3.08 " 
Samen 11.6 Mol. 

Neemt men echter aan dat de aluinaarde geheel uit eenig silicaat 
afkomstig is, en brengt haar niet in rekening, dan zijn voor 1 Mol. 

Fe20S beschikbaar, op zijn meest: :.~ = 5 Mol. H 20. Ofschoon 

het dus onzeker blijft welke de samenstelling is van de amorphe 
deelen in het oer, ten opzichte van het watergehalte, zoo blijkt 
toch genoegzaam, dat dit niet veel kan verschillen van het gehalte 
dat de luchtdroge hydrogelsvan Fe20 S en van Al20s bezitten, 
die uit ijzer en aluminium-oplossing neerslaan met een alkali. 

De in de holten van het oer voorkomende kristallen worden met 
het bloote oog gemakkelijk ontdekt aan hun schitterenden metaal
glans. Zij zijn zuilvormig en gemakkelijk oplosbaar in zoutzuur . . 

Mikrochemisch kan daarin worden aangetoond: phosphorzuur, 
ijzer, magnesium, natrium en kalium of ammonium. Zij bestaan 
dus uit een tripel- of quadrupelphosphaat, zooals er meer in 
de natuur voorkomen. Dr. SCHROEDER v. D. KOLK, die ze kris
tallographisch onderzocht, meent "dat zij zonder bezwaar tot het 
monoklinische stelsel gebracht kunnen worden". Zij zijn gemak
kelijk splijtbaar, volgens het klinopinakoïd en doovell op dit vlak 
scheef uit. 

Eene quantitatieve analyse van deze kristallen is wel gewenscht; 
ik hoop dan ook te eeniger tijd eene grootere hoeveelheid daartoe 
te kunnen verzamelen. 

Onder den mikroskoop vertoonen zich voorts pleochroïetische 
kristallen van vivianit. 
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111. lnalysen van grondwater onder Mne oerlaq. 

Teneinde na te kunnen gaan of er mogelijk verband bestaat tus
schen het grondwater dat onder eene oerlaag opwelt en de vorming 
van het oer, werd van een paar plaatsen grondwater verzameld en 
dit hoofdzakelijk op zijn ijzergehalte onderzocht, nadat qualitatief 
was aangetoond dat van de gewone waterbestanddeelen geen groo
tere hoeveelheden aanwezig waren dan gewoonlijk daarin worden 
aangetroffen. 

1. Analy se van wa te r, dat te Heri nck ha v e, gem. 
'rubbergen, in eelle weidc opwelt onder eene oerlaag 
die zich op nieuw vormt. 

Het was niet mogelijk dit water geheel vrij van zand deelt jes te 
verzamelen. Ook had zich door blootstelling aan de lucht reeds 
ijzeroxyde afgezet toen de analyse uitgevoerd kon worden. Een ge
deelte werd daarom gefiltreerd en het filtraat eenigen tijd gekookt 
om nog aanwezige bicarbonaten te ontleden en als carbonaten neer 
te slaan. 

Zoo werd gevonden in 1 Liter: 

0.028 gr. 1?e20s of 0.0405 gr. Fe OVs 
en 0.0900 " Oa oas. 

Een ander gedeelte werd niet gefiltreerd maar voorzichtig van 
het zwaardere bezinksel (zand) afgeschonken. In deze eenigszins 
troebele vloeistof werd gevonden in I Liter 0.0512 gr. ijzeroxyd. 
Er was dus 0.05] 2 - 0.0280 gr. = 0.0232 gr. gepraecipiteerd, 
en aannemende dat ook het gepraecipiteerde als ferrocarb~maat aan
wezig geweest zal zijn, vertegenwoordigt dit 0.0332 gr. Zoo was 
dus in het geheel in 1 Liter aanwezig 0.0406 + 0.0336 -
0.0742 gr. ferrocarbonaat. 

2. Analyse van het water dat opwelt onder de oer
laag te Ederveen. 

De analyse van dit water gaf eene dergelijke uitkomst. In 
1 Liter werd gevonden 0.0532 ijzeroxyd, beantwoordende aan 
0.0771 gr. ferrocarbonaat. Deze hoeveelheid moet zeker iets groo
ter worden aangenomen daar het niet mogelijk was het water 
te verzamelen geheel vrij van datgene hetwelk de drassige weide 
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boven het oer doortrok en voorzeker weinig of geen ijzer bevatte 1). 
Voorts werd in het water gevonden: 0.104 calciumcarbonaat en 
eene geringe hoeveelheid magnesiumcarbonaat. Blijkens het geringe 
gloeiverlies (ongeveer 0.03 gr. per Liter) en de geringe zwartkleu
ring van het residu, was de hoeveelheid organische stoffen gering. 
Opmerking verdient het echter, dat dit water eene duidelijke reac
tie op phosphorzuur vertoonde, 't geen, in verband met de in het 
oer aanwezige phosphaten, het waarschijnlijk maakt dat dit even
als het ijzer met het water wordt aangevoerd. 

IV. Ontstaan van het onderzochte Siderithoudende moerasljzererts; 
verband tllsschen deze vorming en die van het 

moerasIjzererts In het algemeen. 

De wijze waarop het siderithoudende ijzererts in het Ederveen 
voorkomt - dicht onder de humushoudende graszode en op enkele 
plekken - en tot zekere hoogte ook de structuur (zooals het door
groeid zijn met plantenwortels) wettigen de veronderstelling dat wij 
hier slechts te doen hebben met een bijzonder geval van moeras
ijzerertsvorming. De ontdekking van dit bijzondere geval acht ik 
echter juist daarom van gewicht, omdat zij volgens mijne meening 
eene bijdrage kan leveren tot de kennis van het ontstaan van der
gelijke ijzerafzettingen in het algemeen. &rAP~'F zegt: 

"In einem Torfmoore, wo die Humifikation fortschreitet, kann 
aus kohlensäurehaltigem Wasser Eisenoxydhydrat nicht abgesetzt 
werden, aber die Ausfällung von einfachem Eisenoxydulcarbonat 
ist da in vielen .Fällen möglich; und wenn wir anch Eisenspath-sumpf
erze nicht kennen, welche diese Behauptung be wei sen könnten, so 
haben wir doch alle Ursache, eine beinahe ähnliche Entstehung bei 
den meisten Sphärosideriten zu vermuthen, welche mit Steinkohlen 
etc. zusammen vorkommen" . 2) 

'l'eneinde dit nader aan te toonen zal ik een kort overzicht geven 
van hetgeen zoowel in het buitenland als hier te lande omtrent de 
vorming van moerasijzererts is waargenomen en bekend gemaakt; 

1) Door het te verzamelen in een drogen tijd, wanneer het oppervlakkige water ver
dampt zal zijn of met behnlp van een kleine pomp, hoop ik dit water te eeniger tijd 
meer onvermengd te verkrijgen. 

2) F. M. STAPFF, Ueber ,tie EnfRtehung der Seeërze in Zeit8chrift der Deutschen 
Geologisch en Gesel/schaft 1866 Bd. XVIII, S. 149. 
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vervolgens daaraan toetsen de omstandigheden waaronder hier te 
lande op een paar plaatsen gewoon moerasijzererts wordt gevormd 
en ook het siderithoudend erts te Ederveen waarschijnlijk is ont
.staan; en ten slotte aantoonen de overeenkomst van beider vor
mingen, die opgélijken oorsprong wijst, en die de moerasertsvor
ming in het algemeen nader verklaart. 

V ooraf echter een enkel woord over hetgeen wij onder moeras
ijzererts dienen te verstaan. 

Onder moerasijzererts begrijp ik samenbakkingen van ijzerverbin
dingen met zand, klei, organische stoffen enz., op of in den bodem 
van een moeras, of onder de zode van een min of meer dras 
gelegen grasland gevormd 1 J. Waterhoudend ferrioxyd maakt daar
van in den regel de hoofmassa uit, maar er kunnen ook ferro- of 
ferrizouten van phosphorzuur, kiezelzuur en koolzuur in aanwezig 
zijn; verder zwavelijzer, humaten en verbindingen van enkele andere 
grondstoffen, vooral van aluminium en mangaan. 

'fot het moerasijzererts reken ik niet wat men hier te lande 
noemt zandoer, in Dnitschland Ort8tein, dat meestal weinig ijzer 
bevat en door absorptie van humusstoften , humaten , silicaten enz. 
of door mechanische verplaatsing, vooral van humusstoffen uit den 
bovengrond in den ondergrond, is ontstaan 2). Evenmin reken ik 
daaronder die talrijke oerlaagjes en samen baksels in den diluvialen en 
alluvialen bodem, welke wel meer ijzer bevatten dan 't gewone 
zandoer , maar niet in een moeras of onder eene graszode zijn ge
vormd en bovendien in uitzicht en samenstelling van het moeras
ijzererts verschillen. 

Meer overeenkomst in samenstelling en uitzicht met het moeras
ijzererts hebben de zoogenaamde 8eeërze, o. a. in de Zweedsche 
meeren voorkomende. W AI.LERIUS en zoo ook HAUSMANN en BISCHOF 
beschou wden deze wel als weggespoeld en op den bodem van het 
meer afgezet moeraserts (Wieaenerz), maar door STAPFF 3) is vol
doende aangetoond, dat alle voorwaarden voor eene oorspronkelijke 
vorming op den 'bodem van een meer aanwezig kunnen zijn. Vol
gens STAPFF is veel Wiesener.t niets anders dan voormalig Seeërz, 
dat door verandering der meeren in moerassen, venen en vastland 
is droog gevallen. 

1) NAU)IAXX, Elemente der Mine;oalogie, 12te Auft. brengt het Hoerasjjzererts (Ho
rasterz eu Sumpferz) deels tot het Raseneisenstein, deels tot het Brauneisenerz of 
Limonit; DANA, System of Mineralogie, brengt al deze ijzerafzettingen .onder eene ru
briek die der Limonite. 

") Zie mijne Verhandeling over de zoogenaamde oerbanken in de Nederlandsche 
heidevelden. Nat. tJerk. der K. A. tJ. W. Deel XVII. 

') t. a. pl. S. 87 en volg. 
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De wijze waarop het moerasijzererts wordt gevormd is geenszins 
in allen deele bekend en de omstandigheden waaronder het ont
staat zijn gewis ook niet altijd dezelfde. In het algemeen komt 
zij echter , hierop neer. dat ij zerdeeltj es , in den lossen bodem en 
in rotsen verspreid voorkomende, langs den natten weg op eene 
bepaalde plaats worden opgehoopt. Daartoe moeten die ijzerdeeltjes 
opgelost worden. Men kan dus ook zeggen, dat voor de vorming 
in de eerste plaats noodig is water, waarin ijzerverbindingen zijn 
opgelost. 

WIEGMANN en KINDLER 1) hebben het eerst verklaard, hoe het 
ijzer, in een lossen bodem aanwezig, in oplossing kan komen, 
namelijk door de reduceerende werking die in vertering zijnde 
organische stoffen daarop uitoefenen. DAuBRÉE 2) heeft mede waar
genomen hoe boomwortels welke vergaan het ijzerhoudende zand 
in hunne omgeving ontkleuren, dat is het ijzer oplossen Zulk een 
wortel onttrekt het ijzer aan den grond in een omtrek van 1-5 
centimeter. In dit geval is dus het in oplossing gekomen ijzer af
komstig van ijzerhoudend zand of klei, en waar de bodem goed 
doorlatend is, geeft die oplossing in een lager gedeelte van het 
terrein aanleiding tot ijzerhoudende bronnen. 

Elders zijn het augiet- en hoornblende-houdende rotsen en hunne 
verweerings-producten waaruit onder den invloed van organische 
stoffen ijzerhoudend bronwater zijn oorspro'ng neemt. 

Ook in vulkanische streken is het bronwater niet zelden ijzer
houdend, zoo b. v. in het Brohldal. 

De vorm waarin het ijzer alzoo opgelost in het water voorkomt, 
is die van eene ferroverbinding, hetzij als ferrobicarbonaat of als 
humuszuurzout en , dan dikwijls in vereeniging met andere hu
maten; soms ook in den vorm van sulfaat. In het laatste geval is 
het uit geoxydeerd pyriet ontstaan. 

Waar dit bronwater voor den dag en met lucht in aanraking 
komt, wordt de ferroverbinding geoxydeerd en zet zich op bekende 
wijze eene bruinachtige slib uit het water af, die meestal en in 
hoofdzaak uit waterhoudend ferrioxyd bestaat, wanneer ten minste 
het ijzer hoofdzakelijk in den vorm van ferrobicarbonaat in het 
bronwater aanwezig was. 

Nu wordt volgens DAUBRÉE, die de vorming van moerasijzererb~ 

in de Vogezen, in den Elsasz en in Lotharingen heeft nagegaan, 
deze slib en het nog niet geoxydee~e opgeloste ijzer bij hoogen 

') Poggendorlf. Annalen. Bd. XXII, bI. 283. 
') Compte. rèndu •. Tome XX, p. 1775. 
Verband. Kon. Akad. v. Wetenacb. (2< Sectie) Dl. V. E2 
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waterstand weggevoerd naar eene naburige beek of rivier. Bij een 
snellen stroom zet zich niets op het bed daarvan af, maar overal 
waar de snelheid van die waterloopen aanzienlijk verminderd is 
en vooral in de plassen van stilstaand water, die zij, niet ver van 
hunne bedding voeden, slaat het zwevende en nog opgeloste ijzer 
allengs neer; hier zakt het dan in den bodem, wordt aldaar opge
hoopt en vormt zoo 't moeraserts. Hoe zulks geschiedt wordt door 
DAuBRÉE niet nader gezegd. Wel wordt door hem opgemerkt: 1 ° dat 
niet al het ijzer door eene rivier of beek aangevoerd aan hare 
oevers wordt afgezet; 2° dat, zoo de rivier door een meer stroomt, als 
in Zweden en in Finland, het hier kan bezinken, maar 3° dat het 
ook van eene kleinere rivier of beek in eene grootere kan over
gaan, en aan de oevers daarvan, op gelijke wijze als hier boven is ver
klaard, kan neerslaan; 40 dat het ook naar zee kan worden vervoerd en 
hier tot bezinking komen. Het moeraserts kan dus gevormd worden 
dicht bij de ijzerhoudende bron en de ijzerhoudende terreinen die 
deze voeden, maar ook op vrij grooten afst..'lnd daarvan. Verder 
wordt door hem beweerd, dat de afgezette slib en ook het Seeërz 
minder phosphol"lUur zou bevatten dan het moeraserts en dat 
dit afkomstig zou zijn van organismen die in het water van een 
moeras leven. Evenwel blijkt uit analysen van 30 Seeërze door 
SVANBERG 1), dat daarin van 0.051 -1.213 proc. phosphorzuur 
voorkomt, eene hoeveelheid die toch niet gering is en de juistheid 
der bewering van DAUBREÉ doet betwijfelen. 

Hoe in een moeras de aangespoelde of afgezette ijzerverbindin
gen in den bodem naar beneden worden verplaatst, wordt door 
HJ. S.JÖOREN 2) aldus verklaard: Door de humusstoffen, en bij de 
vorming daarvan uit de in het moeras groeiende planten, wordt het 
ijzeroxyd gereduceerd tot ijzeroxydule en dit vormt, meer bepaald 
met humuszure alkaliën of humuszure ammoniak die bij de ont
leding der planten ontstaan, oplosbare dubbelzouten. Deze gaan bij 
inwerking der lucht in koolzure zouten over, waaruit zieh het wa
terhoudende ijzeroxyd op bekende wijze afscheidt. Het laatste wordt 
bij het dieper zinken weer gereduceerd; er ontstaan opnieuw oplos
bare humuszure dubbelzouten, die weer geoxydeerd worden, en dit 
gaat zoolang voort als er humuszuren en ammoniak in den veen
achtigen bodem worden gevormd. Eerst daarna scheidt zich water
houdend ijzeroxyd voor goed af. 

Ik kom hieronder op deze verklaring terug maar merk nu reeds 

I) Medegedeeld door STAPFF, t. a. pl. S. 109 . 
') F. ZIRKEI., Lehrbucli der Pelrograpliie, lIl, S. 5U. 
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op, dat mij de afwisselende reductie en oxydatie en het dalen in 
den bodem slechts mogelijk schijnt bij een afwisselenden water
stand. 

De verklaring door BISCHOF 1) gegeven van 't ontstaan van 
moeraserts, komt in hoofdzaak met die van KINDLER en DAUBRÉE 
overeen. Met S.JÖGREN schijnt hij voorts van meening te zijn dat 
door reductie en oxydatie van het ijzeroxyde het erts in den bodem 
daalt. 

Ook het ontstaan van Seeërz staat volgens STAPFF 2), die daarom
trent in Zweden vele waarnemingen heeft verzameld, in verband 
met bronnen. IJzerhoudend bronwater kan volgens hem van elders 
in een meer stroomen maar ook uit den bodem van het meer op
wellen. Hij zegt, bI. 91: "dass die See- und Wiesenerze den 
Gegenden vorzugsweise angehören, welche an Wäldern und Torf
mooren reich sind, deren Boden aus Grus und Sand besteht, welche 
Flötzkalk, kalkigen Thon und Mergel entbehren, und wo Grün
steine und andere Bergarten vorherschen, welche eisenhaltige Wässer 
veranlassen können." 

Daarna de plaats van voorkomen nagalmde, zegt STAPFF, dat 
deze er op wijst, "dass das Pflanzenleben auf irgend eine Weise 
in die Bildung des Seeërzes eingreifen muss, dass aber auch 
Ströme und unter dem Wasser sich befindende Quellen die Stellen 
bestimmen wo die Ablagerung erfolgt. Runde Erzflecken, die 
nicht auf Bänken liegen, auch von der Strömung nicht abhängen, 
können nur Quellen ihren Ursprung verdanken." 

Over de wijze waarop het losse Seeërz, volgens SUPFF, vast 
wordt, straks nader. Vooraf zal ik, na dit overzicht van hetgeen 
in het huitenland in hoofdzaak is bekend geworden omtrent den 
oorsprong van het moeraserts, mededeelen, wat van zijne vorming 
hier te lande bekend is geworden. 

In de N ederlandsche litteratuur vindt men weinig omtrent het 
moerasijzererts en zijne vorming vermeld. Door G. J. MULDER s) 
worden eenige analysen daarvan medegedeeld en eenige beschou
wingen omtrent de vorming gegeven, maar zandoer en moeraserts 
niet voldoende onderscheiden en daardoor is zijne verklaring om
trent den oorsprong van het ijzer onvoldoende. Hetzelfde is het 
geval bij STARING 4), die aanwijst, dat het ijzeroer (Raseneisenstein, 
Limoniet) voornamelijk in de groengronden (beekbezinkingen) wordt 

') F. ZIRKEI" Lehrbuch der Petrograpliie, 111, S. 574, 
:) t. a. pl. S. 117. 
') G. J. MULDER, De scheikunde der bouwbare aarde, li, 263. 
') Dr. W. C. H. STARING, Bodem va" Nederland. I, blz. 420. 

E 2* 
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aangetroffen. Hij acht deze door hunne ligging »waardoor zij in 
vroegere tijden nog meer dan thans, het water opvangen of be
waren, en gedurende een groot gedeelte van het jaar moerassen 
vormen, hunne vruchtbaarheid die een welige plantengroei ten ge
volge heeft, maar tevens aanhoudende plantenmassa's ter verrotting 
aanbiedt" , boven andere gronden geschikt tot het doen ontstaan 
van ijzeroer. In zijne verklaring van het ontstaan sluit hij zich 
verder bij KINDLI~R en BISCHOF aan. Hij zoekt den oorSprong van 
het ijzer in het ijzeroxyde »dat in aanzienlijke hoeveelheid in de 
klei der groengronden voorhanden is" en beschouwt zoo de klei, 
als een noodzakelijk vereischte voor de vorming van ijzeroer. Of
schoon het niet rechtstreeks door hem wordt gezegd, schijnt &fARING 
alzoo de meening te zijn toegedaan, dat het ijzeroxyd in de groen
gronden met de slib in het water waarmede zij werden overstroomd, 
wordt aangevoerd, in de zode wordt gereduceerd en in ferrocarbo
naat overgaat, hetwelk "wegspoelt," dat is met het grondwater dieper 
in den bodem dringt en hier weder wordt geoxydeerd, dus: op 
eene soortgelijke wijze wordt verplaatst als volgens SJÖGREN (zie 
hierboven) onder den invloed van humusstoffen geschiedt. 

Deze verklaring van den oorsprong van het ijzer vindt dan ook 
steun in hetgeen hierboven op gezag van DAuBRÉ~ is medegedeeld 
omtrent de wegspoeling van de slib, die zich aan den mond van 
staalbronnen afzet. Inderdaad bevat de slib, die met onze rivieren 
en beken wordt aangevoerd, los waterhoudend ijzeroxyd 1) en dit 
kan, althans ten deele, van gemelde bronnen afkomstig zijn. 

Tegen deze verklaring van 't ontstaan van het moerasijzererts 
hier te lande rijzen echter verschillende bedenkingen; zij komt ook 
niet altijd overeen met hetgeen dienaangaande wordt waarge
nomen. 

·Zoo zoude alleen dan eenige grond zijn voor de bewering, dat 
het ijzer met de aangeslibde klei wordt aangevoerd en zich dit op 
de genoemde wijze onder de graszode of de veenlaag in den on
dergrond verplaatst, ~anneer bewezen kon worden dat zich slechts 
oer vormt in gronden die bijna jaarlijks door slibhoudend water 
worden overstroomd en met de slib alzoo steeds op nieuw ijzer in 
den bouwgrond wordt aangevoerd. Maar dan zou vooral op de 
uiterwaarden, waar toch ook hier en daar wel drasse .plekken voor
komen, oer gevormd moeten worden. En voor zoover ik weet 
wordt hier geen oer gevonden. Door geregelden aanvoer van ijzer-

") Volgens bepalingen van Dr. A. C. OUDEllANS in C. LELY, Nota over de tlitkom3len 
van de waarnemingen omtrent het slibgehalte der Nederlandsche rivieren, van sporen 
tot 5.8 proc. ijzeroxyd. 
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houdend slib in den bovengrond laat zich door eene der gemelde 
wijzen van verplaatsing ook verklaren hoe weder eene oerlaag kan 
worden gevormd in bodems, waaronder het, b.v. een 30 jaar ge
leden, is weggehaald. Voor zoover ik heb kunnen nagaan vomlt 
zich echter veel meer oer in gronden, die wel drassig liggen, maar 
nu juist niet door slibhoudend water worden overstroomd. Derge
lijke gronden werden mij aangewezen nabij de Roode Haan onder 
Gorssel en bij Herinckhave, in de gemeente rrubbergen, zag ik 
eene weide, waaronder het oer eenige jaren geleden was wegge
graven en waaronder zich eene nieuwe oerlaag vormde. Ook deze 
weide lag wel dras, maar werd niet rechtstreeks door slibhoudend 
beek- of rivierwater overstroomd. Evenmin is dit het geval met 
het grasland te Ederveen , waarvan het door mij ondel"M>chte oer 
afkomstig is. 

Zoowel te Herinckhave als te Ederveen was het echter duidelijk 
zichtbaar, dat het water, 't welk de weirle drassig maakt, althans 
in een niet drogen tijd, van onderen werd aangevoerd door de 
wellen, die zich onder de oerlaag bevinden. Zeer duidelijk was 
dit te zien in eene andere weide te Herinckhave, die hooger in 
de nabijheid van evengenoemde was gelegen en waar dieper (op 
ongeveer 80 a 95 cM. diepte) eene oude oerlaag aanwezig is. 
Zoodra deze was doorboord, steeg het water met zekere kracht 
naarboven en vulde tot zekere hoogte het boorgat. De onderkant 
der oerlaag werd in benedenwaartsche richting steeds minder hard 
en minder donker gekleurd; het kwam mij voor dat zich ook hier 
steeds nieuw oer vormde. 

Ik meen dan ook te mogen aannemen dat met dit onderaardsche 
water het ijzer, dat in de oerlaag voorkomt, wordt aangevoerd, 
zooals nog nader zal worden aangetoond. 

Daarmede wil ik niet beweren dat al het moerasijzererts op deze 
wijze ontstaat, namelijk zich afzet uit water dat uit wellen in een 
moeras opdringt. Er zijn echter vele verschijnselen, die er op wij-
1,cn dat dit dikwijls het geval is, en dan wordt de verklaring van 
zijne vorming ook eenvoudiger. 

Aan DAuBRÉE's aandacht schijnt het te zijn ontgaan, dat het 
ijzerhoudende bronwater ook in een moeras kan opwellen; immel'S 
in zijne verklaring van 't ontstaan van moerasijzererts, zie bI. 17, 
laat hij de afgezette ijzerverhindingen van den uitloop eener staal
bron, langs heken, riviertjes enz. naar een moeras voeren. STAPFF 
wijst er echter uitdrukkelijk op in zijne verklaring van 't ontstaan 
der Seeërze op sommige plaatsen (zie hierboven). STARING bespreekt 
wel in den Bodem van Nederland, Dl. 11, bI. 67, de bronnen of 
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sprengen en haar ontstaan in onze diluviale gronden, maar dat het 
water dier bronnen of dat, 't welk in geboorde of gegraven 
putten opwelt, vaak ijzerhoudend is en daardoor ijzerverbindin
gen in lager gelegen ten-einen worden aangevoerd, vermeldt hij 
niet. Daarop is dan ook eerst in latere jaren meer de aandacht 
gevallen. 

Ik behoef slechts te wijzen op de hier te lande "ontdekte" 
staalbronnen en op de ijzerbezinksels die in sommige waterleidingen 
zooveel hinder hebben veroorzaakt. Maar vooral op het diluvium 
maakt men daarmede tegenwoordig dikwijls kennis bij het boren 
van de in de laatste 25 jaren in zwang gekomene N orton- en 
pulspompen. Herhaaldelijk komt het hierbij voor, dat eene pomp 
genoeg en ook water van overigens goede hoedanigheid levert, maar 
dat onbruikbaar is door het ijzergehalte. Opgepompt is dit water 
volkomen helder, maar spoedig wordt het melkachtig wit door ge
praecipiteerd ferrocarbonaat en daarna vormt zich een bruin be
zinksel van hydratisch ijzeroxyd. 

In het kanaal van 'Wageningen naar Venen daal komen ver
scheidene van zulke wellen uit. Op die plaatsen vormt zich, ook 
bij strenge vorst, zelden eene ijskorst, aangezien door de hoogere 
temperatuur van het instroomende water, het kanaalwater op die 
plaatsen steeds boven 0° C. blijft. Daar vormt zich op den bodem 
van het kanaal een bruin bezinksel. De bewoners dier streek 
noemen dit roode grond en zij hebben in zoover verband tusschen 
beide verschijnsels gevonden, dat zij weten: waar roode grond in 
het kanaal aanwezig is, het water niet bevriest of het ijs onsterk 
is. Iets dergelijks ziet men in verschillende beken of in een 
meer stilstaand water tusschen de hooge zandgronden, waarin het 
water zijdelings uit eene doorlatende laag, b.v. eene grintbank, in
vloeit. 

Een meer rechtstreeksch bewijs dat er verband is tusschen de 
oer-vorming en dit ijzerhoudende water, vind ik in de analyse 
van het water dat onder eene oerlaag opwelt. 

Van twee plaatsen, te Hcrinckhave en te Ederveen, werd der
gelijk water ver7.ameld en hoofdzakelijk op zijn ijzer- en kalkge
halte ondef'tocht. Zie hoofdstuk 111. In dat van Herinckhave 
werd in 1 liter, naast 

0.0900 gram calcium-carbonaat, 
0.0742 " ferrocarbonaat 

gevonden en In dat te Ederveen vef'tameld, naast 
0.1040 gram calcium-carbonaat, 
0.0771 " ferrocarbonaat. 
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Vergeleken met de hoeveelheid ijzer die in het water van som
mige Norton-pompen en in de staalbronnen gevonden wordt, is 
deze hoeveelheid zeker niet groot. De staalbron te Haarlem be
vat in 1 liter 0.112, die te Zaandam 0.140 en die te Vlaardingen 
0.172 gr. Fe eos' terwijl het bronwater te Pyrmont in 1 K.G. 
0,0539 en te Schwalbach 0.0838 gr. Fe COs bevat. De bepaling 
wijst intusschen voldoende aan, dat in het water, dat onder deze 
oerbanken opwelt en de weiden min of meer drassig maakt, 
ferro-carbonaat in niet geringe hoeveelheid voorkomt. 

In het algemeen blijkt uit de aangehaalde feiten en bepalingen: 
1 ° dat het grondwater ook hier te lande niet zelden ijzerhoudend 
is; 2° dat, wanneer dit door den bodem naar lager gelegen plaat
sen vloeit en hier opwelt of uit den bodem sijpelt zich daaruit een 
bruin ijzerbezinksel (oerslib) afzet, en 8° dat ook in het grond
water onder eene oerlaag ferrocarbonaat aanwezig is. Met lucht 
in aanraking komende zal zich ook daaruit in den bodem een bruin 
bezinksel afzetten, zooals te Herinckhave duidelijk was waar te 
nemen. 

Volgens mijne meening wordt dan ook met het water, dat in 
een moeras, waar zich moeraserts vormt, opwelt, het ijzer aange
voerd. De ertsvorming geschiedt dus niet, zooals volgens SJÖOREN 
en anderen zou plaats hebben, van boven naar beneden, maar om
gekeerd van beneden naar boven. 

Daardoor laat zich ook verklaren waarom het erts, b. v. te Eder
veen, niet onder het geheele grasveld voorkomt maar slechts op 
enkele plaatsen, daar namelijk waar het grondwater opwelt. 

Mogelijk dat op gronden die jaarlijks met slibhoudend water 
worden overstroomd of zooals DAUBRÉE aanhaalt, waar los afgezet 
ijzeroxyd aanspoelt, ook het omgekeerde plaats heeft, dat is de 
vorming van boven naar beneden geschiedt, zooals in den zand
bodem zelf (waaruit naar wij meenen het ijzer afkomstig is) kan 
geschieden wanneer het water hier tot stilstand komt, het koolzuur 
kan ontwijken en lucht toetreden. Onder omstandigheden daarentegen, 
zoo als hierboven zijn aangevoerd - en deze komen veelvuldig voor -
schijnt mij de hierb9ven geschetste vorming veel aannemelijker. 

Ofschoon daarvoor geen rechtstreeksch bewijs gegeven kan worden 
mag men aannemen dat het in oplossing gekomen ijzer voornamelijk 
uit onze hooge grint- en zandgronden afkomstig is. Daarin komen 
ijzerhoudende mineralen als augiet en hoornblende in geringe hoe
veelheid voor, maar het ijzer dat daaruit door verweering in op
lossing treedt, is te gering om hier in aanmerking te komen. 
Grootendeels zal het afkomstig zijn van het hydratisch ijzeroxyd 
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dat het zand en de leem onzer zandgronden omgeeft, dus uit het 
vrije of hoogstens aan humusstoffen gebonden ijzeroxyd. Dit moet 
dan worden gereduceerd en zoo in oplossing komen. Volgens 
KINDLER. en DAuBRÉE doen dit vooral de verterende plantenwortels, 
maar die reductie heeft steeds plaats waar, bij afsluiting der lucht, 
humusstoffen op het ijzeroxyde inwerken. Brengt men humuszuur 
ijzeroxyd in een goed gesloten flesch onder water, zoo kan hierin 
na korten tijd eene ferroverbinding worden aangetoond. In den 
boschhumus (en misschien ook in anderen ruwen humus) komt 
verder mierenzuur voor dat reduceerend werkt. Lost men water
houdend ijzeroxyde in mierenzuur op, zoo kan zeer spoedig een 
ijzeroxydulezout in deze oplossing worden aangetoond. IJzeroxyde 
geeft zuurstof af aan mierenzuur, zoodat dit wordt geoxydeerd, 
terwijl het gevormde ijzeroxydule aan eelle andere hoeveelheid 
mierenzuur kan gebonden worden. Mogelijk dat het ferroformiaat 
dan wordt gesplitst op dezelfde wijze als volgens HOPPE SEYJ.ER 1) 
calciumformiaat wordt ontleed, dus volgens de vergelijking: 

Fe < g~g2 + H20 = Fe003 + 002 + 4H. 
2 

De waterstof in status nascens zal dan weder ijzeroxyde redu
ceeren en de ontstaande ferroverbinding met het overvloedige kool
zuur mede ferrocarbonaat vormen. 

Zeer waarschijnlijk reduceeren de zoo weinig hekende humus
stoffen op eene soortgelijke wijze, vooral wanneer nog andere bases 
medewerken om het ijzeroxyde in oplossing te brengen. 

Dat het ijzer in onze zandgronden in oplossing komen en naar bene
den kan spoelen wordt bewezen door het grijze zand (Bleisand) onder 
de humuslaag, dat in verhouding tot het onveranderde zand zeer 
weinig ijzer bevat. Hier is echter het ijzer met humusstoffen enz. 
in het onderliggende zandoer overgegaan, waarop het water staan 
blijft en al zoo verhinderd wordt verder in den ondergrond te sijpe
len 2). In een goed bebouwden zandgrond is zulks wel het geval, 
en met dat water zal het allengs gevormde ferrocarbonaat afvloeien. 
RAMANN 3) heeft aangetoond, dat in met bosch bezette zandgron
den, vooral daar waar het zoogenaamde bosclistrooisel wordt weg
genomen: "Mineralstoffe (waaronder ook ijzerverbindingen) ausge
waschen sind und durch die Sickerwässer weggeführt worden." Ook 

1) Medegedeeld door RAlIANN, Forstliche Bodenkunde nit Archiv der gesammten 
Physiologie 12, S. 1 en Zeitschri(t (ür physiologi8che Chemie 10, S. 422. 

") Zie mijne verhandeling over 't ontstaan van oerbanken in de heidegronden. 
') For8tliche Bodenkunde unel Stanelol·tslehre S. 279. 
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in onze kleigronden, vooral wanneer deze tevens veenhoudend zijn, 
wordt b.v. met het draineerwater ijzer afgevoerd en geeft het in 
de buizen afgezette oer soms aanleiding tot verstopping der buizen. 
Volgens STAPFF 1) kan zelfs eens afgezet moeraserts onder andere 
omstandigheden weer in oplossing komen en weggevoerd worden. 

Hoe dit echter ook zij - een nader onderzoek omtrent die 
uitspoeling vooral uit onze zandgronden blijft gewenscht - met 
zekerheid is het bekend dat in het water, 't welk uit onze zand
en andere gronden vloei~, verschillende stoffen en daaronder dik
wijls veel ijzer, zijn opgelost. 

Intusschen: niet overal waar dit water voor den dag en met lucht in 
aanraking komt, vormt het daaruit afge7.ette ijzeroxyde eigen
lijk moerasijzerts. Waar de wel uitloopt in een kanaal, in eene 
beek of in eene sloot, welks water in eenige beweging is, heeft 
het afgezette waterhoudende ijzeroxyde geene gelegenheid eene goed 
aaneengehechte massa te vormen. Het spoelt weg, evenals dit door 
DAUBRÉE wordt opgemerkt van de ijzerhoudende slib in den uit
loop der bronnen in den Elsasz, enz. Ook STAPFF merkt op dat er bij . 
de vorming der Seeërze onderscheid gemaakt moet worden tusschen 
ertsslib en vast Seeërz. Het laatste is het eigenlijke erts, veel van 
het eerste komt waarschijnlijk nimmer in eene ijzersmelterij; het 
kan verspoeld en ook door reductie weder opgelost worden. Wanneer 
de slib met humusstoffen vermengd is kan op een en dezelfde plek 
in verschillende tijden nu eens afzetting dan weer oplossing plaats 
hebben naar de hoeveelheid zuurstof die op de vergaande planten
massa. inwerkt. Oxydatie en afzetting heeft waarschijnlijk meer in den 
zomer, reductie en oplossing in den winter plaats. Zoolang het See
erz nog in den toestand van okerachtige slib zich bevindt (misschien 
soms ook als het reeds vast is geworden) kan het de speelbal van 
herhaalde oxydatie- en reductiewerktuigen (afzetting en oplossing) zijn. 

De hoofdoorzaak van het vastworden van het Seeërz onder 
water meent STAPFF aan scheikundige werking te moeten toeschrij
ven en meer bepaald aan de vorming van ijzer- (ferro- of ferri-) 
silicaat. Volgens de analysen der Seeërze, o. a. van Svanberg, maakt 
kiezelzuur dan ook een niet onaanzienlijk bestanddeel daarvan uit 
(5.5 - 41.3 en gemiddeld 12.6 proc.). Geleiachtig kiezelzuur als
mede dat van diatomeënpantsers, die zich in aanzienlijke hoeveel
heid tusschen het Seeërz bevinden, in innige aanraking met het 
hydratisch ijzeroxyd, zal zich volgens hem tot een vast silicaat ver-

') t. a. pl. bI. 96. 
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binden. In de okerslib liggen kiezelzuur, humusstoffen en hydra
tisch ijzeroxyd los naast elkander, in het vaste erts kunnen van de 
organische stoffen slechts sporen ontdekt worden. Door de verte
ring van de met het oxyd vermengde organische stoffen wordt steeds 
ijzeroxyd tot ijzeroxydule gereduceerd, en zoo het laatste niet door 
humuszuren wordt opgelost, verbindt het zich met kiezelzuur en 
voorzeker nog gemakkelijker dan het ijzeroxyd. In het vaste Seeërz 
moet het ijzer alzoo ook ten deele als ferrosilicaat voorkomen. 

Als bewijzen, dat werkelijk het kiezelzuur daarin in gebonden 
toestand aanwezig is, voert STAPFI" aan": de homogene structuur en 
de omstandigheid dat bij het oplossen van het erts geleiachtig kie
zelzuur wordt afgescheiden. 

In de duidelijk concentrisch samengestelde, zoogenaamde parelertsen, 
vindt STAPFF echter afwisselende lagen van ijzersilicaat en hydra
tisch ijzeroxyd. Ook kiezelzuur, dat nog niet met het ijzeroxyd 
verbonden is, kan daartusschen voorkomen. Verder acht hij het 
niet onmogelijk dat gekristalliseerd en derhalve meer vast geworden 
hydratisch ijzeroxyd, (dus ijzcroxydraat zooals toch elders in de 
natuur voorkomt, daartusschen kan zijn 1). 

Ook het moerasijzererts is vast, hard, en verschilt daardoor van 
de losse bezinksels waarvan hierboven melding is gemaakt. Of bij 
dit vastworden scheikundige werkingen plaats hebben, als STAPFF 
van het Seeërz vermeldt, is niet bekend. De mogelijkheid is b. v. 
niet uitgesloten dat bij het vastworden kiezelzuur en misschien 
humusstofien medewerken, maar bewezen is het niet. Immel'S uit 
de opgave van analyses van dit erts blijkt wel dat kiezelzuur daar
van een bestanddeel vormt, maar niet of dit daarin met het ijzer
oxyd verbonden voorkomt, zoodat dienaangaande niets met zeker
heid gezegd kan worden. Het moeraserts is evenals het Seeërz 
eene samenbakking van verschillende stoffen, die mechanisch en 
chemisch moeilijk gescheiden kunnen worden. Alleen in de ho
mogene deelen van het Seeërz meent S'rAPt't', als hierboven gezegd, 
ijzersilicaat aangetoond te hebbeIl. 

Intusschen meen ik dat het vHstworden van het moerasijzererts 

') Volgens LUIIJERGER en WITTSTEIN wordt bydratiscb ijzeroxyd moeilijk oplosbaar 
in ZUl'en, dus van eene dichtere structuur, wanneer het langen tijd onder water blijft 
stoian en vooral bij eene lage temperatuul'. Zij meenden dus dat het aldus verkrrgen 
roode poeder kristallijn was, maar STAPFF (t. a. pI. 152), die de proef herhaalde, kon 
er niets kristalacbtigs in ontdekken. Ook VAN Bnu":LEN heeft bewezen, dat dit aan 
een lage temperatuur bloot~estelde, (waterhoudende ijzeroxyde niet kristallijn wordt. (1892), 
Journ. f. prakt. Chemie, 46, S. 499. 

Gekristalliseerd waterhoudend ijzeroxyd werd door mij ontdekt in een oerknol van 
laagsgewijze structuur uit diluviaal leem. Ik moet nog onderzoeken of de samenstelling 
aan een werkelijk hydraat van ijzeroxyd beantwoordt. 

http://Bi-.mmki.kn
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op eene andere wijze kan geschieden dan het Seeerz. Het laatste 
moet noodzakelijk in een meer, onder water, hard worden, bij het 
moeraserts is dit niet noodzakelijk, en kan het vast worden ook 
door opdroging geschieden. 

Stellen wij het eenvoudigste geval, dat het ijzerhoudende water 
onder een graszode of ook in een met planten begroeid moeras 
van onderen opdringt en dat het ijzer in dit water in den vorm 
van ferrobiearbonaat voorkomt. Koolzuur verliezende zet zich het 
ferrocarbonaat aan de vaste lichamen, vooral aan de wortels en 
stengels der planten af, dat daarna in waterhoudend ijzeroxyde 
overgaat. Eerst vormt dit eene losse massa, maar het bezit vastheid 
genoeg om in de zode of bij de geringe beweging van het water in 
een moeras aaneengehecht te blijven. Daarna in den drogen tijd, als 
de wateraanvoer gering is of geheel ophoudt 1), wordt het vaster 
en krimpt daarbij aanmerkelijk in. Bij nieuwen aanvoer van water 
hecht zich daaraan een tweede laag enz. Daardoor laat zich ook 
de eigenaardig korrelige en poreuse en dikwijls laagsgewijze struc
tuur van het moeraserts verklaren. 

Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat ook bij de vorn1Ïng van 
Seeël"'~ het stijgen en dalen van den waterstand medewerkt. STAPPF 
(t. a. pI.) maakt daarvan evenwel geen melding. Daarmede wude 
dan in verband staan hetgeen een ander onderweker (SVEDENBORG) 
opmerkt: dat de warmte van de zon en de koude van den herfst 
machtige factoren zijn bij de vorming van het Seeërz. STAPFF 
heeft waargenomen dat ijzeroxyd door het uitvriezen van water eene 
concentrisch laagsgewijze structuur verkrijgt en dichter wordt; wo 
kan ook ecne lage temperatuur op de vastheid van het afgezette 
oer van invloed zijn. 

De verschillende vormen, waarin het moerasijzererts hier te 
lande voorkomt, zijn overigens te onvoldoende bekend om te kun
nen zeggen hoe die gedaante met de wijze van vorming in ver
band staat. Bij het Zweedsche Seeërz onderscheidt STAPFF: 

8!.:ra!J!J-erts, dat korsten vormt, die hard zijn en door tusschen
liggende lagen slijk, zand en niet hard geworden oker eene zekere 
laagsgewijze structuur heeft gekregen. 

Pipmalm, dat staande of omgevallen rietstengels of wortels (ook 
wortels en wortelstokken van andere planten heeft) omkorst of daar-

I) Vele van onze moerassen vormen waarschijnlijk een soort natuurlijke boezem, waarin 
zich in een natten tijd water verzamelt en dat afvoeit, hetzij langs de oppervlakte, hetzij 
langs doorlatende lagen in den ondergrond, wanneer de waterstand bEneden (dat is in 
de naburige beek of rivier) lager is geworden, evenals dit het geval is in een polder. 
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tusschen gevouden wordt. Hiertoe behooren ook omkorstingen van 
diatomeënschalen enz. 

Pulvererz, dat uit kleine korrels bestaat, zwart van kleur is en 
veel mangaan bevat. 

Parelert8, uit grootere korrels bestaande met concentrisch laags
gewijze structuur, op gelijke wijze als het boonerts. 

PenninIJert8, dat schijfjes met een en eveneens laagsgewijzen bouw 
vormt. 

ST,\PFI" is van meening, dat beide laatstgenoemde ertsvormen op 
eene dergelijke wijze ontstaan en eene concentrisch laagsgewijze struc
tuur bekomen als erwtensteen en öolith, en brengt hunne vorming in 
verband met het opwellen van bronwater in een meer. Daardoor 
neemt het, om een vast lichaampje afgezette, erts den kogelvorm 
aan (parelerts) ; maar heeft de korrel eene zekere grootte bereikt, 
zoodat de waterstroom haar niet meer zwevende kan houden, zoo 
houdt de gelijkmatige afzetting op alle deelen van den omtrek op; 
de korrel groeit in de eene richting meer dan in eene andere en 
bekomt daardoor een onregelmatigen vorm. Hetzelfde geschiedt 
wanneer eenige korrels samen bakken en nu door eene gemeen
schappelijke ertslaag overdekt worden. Vaak wisselen ook af in dit 
erts concentrische lagen, die vast en glinsterend zijn, met lagen die 
los en okerachtig zijn. De schijfvorm van het penningerts ontstaat 
waarschijnlijk wanneer de waterstroom tegen een der zijden ge
richt is en het erts zich ringvormig afzet. Deze voorwaarde is 
vervuld zoodra een pal'elertskorrel zwevend boven een waterader 
wordt gehouden, maar te zwaar is om met het water rondgedraaid 
te worden; daardoor kan ook verklaard worden waarom het pen
ningerts soms een gewelfd, bordvormig uitzicht heeft. De water
stroom moet dan tegen de holle zijde gericht zijn geweest. 

Hoe dit echter ook zij, de laagswijze structuur en de samen
voeging van lagen van verschillende hoedanigheid, wijzen ook bij het 
Seeërz op eene verandering van het water waarin het neerslaan 
plaats had of op eene periodieke vorming, die ik bij het moeras
erts . meen te moeten aannemen. Een neerslag uit troebel water 
moet door zand en klei verontreinigd zijn. In den winter, als het 
organische leven niet meewerkt tot de oervorming , moet deze 
langzamer plaats hebben als in den zomer, en een eenigszins ander 
gevolg hebben. Humuszure ijzeroplossingen kunnen in verschillende 
jaargetijden ook van verschillende hoedanigheid zijn, enz. 

Verschillende natuuronderzoekers hebben verband gezocht en ge
vonden tusschen de oervorming en ' het organische leven (planten 
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en dieren), niet alleen wat betreft de organische stoffen daarvan 
afkomstig maar ook het organische leven zelf. 

Roe organische stoffen kunnen medewerken tot oplossing va.n 
ijzerverbindingen en mogelijk tot verplaatsing van, boven eene oer
bank afgezette, oerslib, is hierboven aangewezen. Wat is bekend 
omtrent de rol die levende organismen daarbij spelen? 

STAPFF deelt mede dat het groot aantal kleine wormen en andere 
waterdieren, waarvan de Seeër~-slib vaak wemelt, aanleiding heeft 
gegeven tot de hypothese dat deze het Seeërz zouden spinnen even
als de zijderups de zijde; wat natuurlijk een hypothese gebleven 
is en geen nader onderzoek vereischt. 

Volgens EHRENBERG echter nemen verschillende lagere organismen 
(bij hem Infusiediertjes geheeten, waarvan echter de meeste der 
door hem bedoelde thans tot de Diatomeën worden gebracht) be
paald deel aan de vorming van het moeraserts , doordien zij hunne 
pantsers uit ijzeroxyd en kiezelzuur zouden opbouwen, en vooral 
de Galli01lella ferrUfJinea (thans onder den naam van Oadllatoria 
ochracea tot de Conferven gebracht), zou volgens hem een vlijtig 
ijzerfabrikant zijn. De Gallionella wordt intusschen, volgens EHRENBERG 
zelf, niet in het vaste erts maar slechts in de losse slib gevonden. 
&l'APFt' en ook WIEGMANN vonden ze niet in het Seeërz. De laatste 
beweert dat zij in het geheel niet tot de vorming van dit erts 
meewerkt. 

Volgens WINOGRADSKI zijn eenige bacteriën, vooral Leptothri!lJ 
ochracea, werkzaam bij de vorming van moeraserts 1). Men treft 
deze in vele staalbronnen en andere ijzerhoudende wateren aan, en 
het is mogelijk dat zij het ontstaan van het bruine slijmige neerslag daar
in bevorderen door koolzuur ijzeroxydule uit het water op te nemen 
en dit tot ijzeroxyd te oxydeeren ; op welke wijze is nog niet vol
doende uitgemaakt. Ook schijnen zij door hare structuur eenigs
zins bij te dragen tot samenbakking (concretie) van het oer 2). 

Op twee plaatsen heb ik de7..e bacteriën eenigszins kunnen na
gaan. In eene sloot met stilstaand water waarin ferrobicarbonaat
houdend water opwelt, kwamen zij een geheelen zomer in een 
bruin neerslag voor, dat hier ten deele op den bodem valt en ten 
deele weer gereduceerd wordt; in den bodem echter was geen vast 
erts aanwezig. Ik veronderstel dat de slib bij hoogeren waterstand 
in den herfst en winter wordt weggespoeld. 

1) Album der Natuur, 1888, bI. 257. 
t) Zie daarvoor verder de verhandeling van VAN BEKKELEN over de samenstelling, 

het voorkomen en de vorming van witte klien, bI. 14. 



30 HET VOORKOMEN VAN GEKRISTALLISEERD FERROCARBONAAT 

Eene andere sloot waarin zij des vooIjaars eveneens in een bruin 
slib voorkwamen was in Augustus opgedroogd; daar werd toen op 
den bodem wel eene eenigszins vaste laag gevonden, maar toen 
later de sloot weder gevuld was met water, was daarin wel weder 
bruin oerslih aanwezig, maar kon geen harde laag, ook niet op 
eene diepte van ongeveer 1/2 meter in den bodem, ontdekt worden. 
Of de zoog61laamde ijzerbacteriën of overblijfselen daarvan ook in het 
vaste oer voorkomen heb ik nergens kunnen vinden. Op het oer 
van Ederveen werden wel schimmels gevonden, maar volgens Dr. 
BEYERlt'CK, die ze onderzocht, hebben deze niets met de oer
vorming te maken. In het vaste oer wàren geen ijzerbacteriën aan
wezig. Mij komt het waarschijnlijk voor, dat mogen de ijzerbac
teriën al de afscheiding van hydratisch ij7.eroxyde uit het water 
bevorderen, er daarna toch eene andere werking, b. v. opdroging, 
noodig is om het oer vast te leggen en eene harde concretie te 
vormen 1). 

Ondergedoken chlorophylhoudende waterplanten bevorderen waar
schijnlijk ook de afsllheiding van het ijzeroxyd. Meer bepaald 
wordt dit gezegd van de Chara-soorten. Zij doen dit door kool
zuur op te nemen waardoor ferrocarbonaat op de planten neer
slaat, dat dan door de uitgeademde zuurstof wordt geoxydeerd. 
Bekend is de omkorsting der Charasoorten met koolzure kalk in 
kalkhoudend bronwater 2). 

DAunRÉE vond in oel'Slih, die eenige dagen in den uitloop van 
een staalbron ges1:.:'mn heeft, vele wieren (lJiatollleé1l en O:cillaria) , 
STAPt'.·, in al het door hem onderzochte Zweedsch en Finsch See
en moeraserts mikroskopische organismen, maar veel meer in de 
losse slib dan in het vastc erts. Vooral pantsers van IJiatollleën 
werden door hem daartusschen gevonden cn verder Confer'ven en 
deeltjes van hooge re planten met nog organische structuur, het 
meest gelijkende op zetmeelkorrels, spiranl- en ringvaten enz. Hij 
is van meening, dat, in het vaste ocr, het kiezelzuur van de dia
tomeën-pantsers enz., met het ijzeroxyde een vast silicaat heeft 
gevormd en daardoor de organische structuur der diatomeën niet 
meer of niet goed meer kan worden aangetoond. De physiolo
gische werking tijdens het leven dezer organismen op de oer
vorming schrijft hij hoofdzakelijk toe aan afscheiding van zuurstof, 

') Dr. BEYERINCK bericht mij dat de uitkomst van zijn uitgebreid onderzoek omtrent 
de werking van orgauismen op de oervorming steeds is geweest dat aan eene onmiddel. 
lijk werkende Bacterie niet valt te denken en hij dus niet van het bestaan van specifieke 
ijzerbacteriën overtuigd is, al komen deze ook veelvuldig in oerslib voor. 

S) Zie daarover CRI::DNER, Elemente de Geologie, 7te Auflage, S. 263. 
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waardoor het opgeloste bicarbonaat geoxydeerd en dus uit de op
lossing afgescheiden wordt. Bovendien schijnen enkele water- of 
moerasplanten, zooals 1'rapa natalla, Spha!Jnum paluatre en Erio
phorum vfl!Jinatu1Jl ook ijzerverbindingen in hare cellen te kunnen 
opnemen, maar waarschijnlijk geschiedt dit eerst wanneer de wor
tels heleedigd zijn of afsterven. 

"Vele van deze organismen hebben in hun leven waarschijnlijk 
aarde voor hun eigen grafheuvel bereid," zegt STAPFF. 

Bestaat de betrekking tusschen de iagere organismen en de 
moerasertsvorming ook daarin, dat zich aan de organismen reeds 
tijdens hun leven waterhoudend ijzeroxyd afscheidt, dan geloof ik 
dat dit bij hoogere planten, b.v. ÈquÏ8etulIt limoau11l, sommige 
Biezen, Grasaen en Carexaoorten, die voor het groeien in een 
vochtigen bodem, welks grondwater eenig ferrohumaat of ferrobi
carbonaat, mogelijk ook soms eenig ferrosulfaat opgelost houdt, 
aangepast zijn, mede het geval kan we7,cn. Het voorkomen van 
stengels en wortels dezer planten in het oer wijst evenzoo daarop. 
1'e Herinckhave is de zandige ondergrond, waarin zich oer vormt, 
met levende planten wortels doortrokken, te Ederveen het bovenste 
deel van eene oerklomp met eene afgestorvene worte]- en stengel
massa als het ware doorgroeid. Door het oer gaande levende 
wortels groeien hier in het ferroverbindingen houdende zand voort. 
Toegegeven, dat daarbU eene physiologische werking in het spel 
kan zijn, en dat del',c soms eene specifieke is (zie boven de ijzer
bacteriën), zoo is het toch waarschijnlijk, dat in vele gevallen de 
omkorsting met ijzerroest bloot mechanisch geschiedt, evenals bij 
elk ander vast lichaam. Zoo kunnen de verschillende schelpvor
mige ocrafzettingen in 01lS diluvium, daar waar het dool' den zand
grond sijpelende water op eene leemlaag stuit, niet wel anders 
dan door mechanische afzetting worden verklaard. Ook in dit geval 
heeft de afzetting periodisch plaats (waarschijnlijk bij afwisselende 
droogte en vochtigheid), blijkbaar aan de min of meer concentrische 
laagjes waaruit dergelijke afl'.cttingen .bestaan. Iets dergelijks heeft 
plaats bij het ontstaan van bruinijzersteen in den vorm van 
druipsteen. 

Ook aan de afgestorven plantendeelen zet zich ongetwijfeld in 
het moerasel't..'1 mechanisch oer af, maar deze afzettingen zijn dik
wijls zeer onregelmatig en veroorzaken daardoor dat de betrekke
lijke ligging der plantendeelen in het oer later, als zij vergaan.zijn, 
niet zoo gemakkelijk meer kan worden nagegaan. Alleen daar 
waar stevige stengels of wortels worden omkorst, zooals die van 
EfJltiaetu1JUJ in het moeraserts , rietstengels in sommige kleigronden 
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en boomwortels in enkele zandgronden, blijft de vorm van het af
gezette oer naar deze plantendeelen beter bewaard. 

Zijn deze plantendeelen allengs geheel vergaan, zoo kan hunne 
plaats ook wel door oerdeelen worden ingenomen, maar deze ver
schillen dan in kleur en samenhang van het overige. Soms echter 
blijft hunne plaats geheel of gedeeltelijk ledig, blijven er alzoo 
holten in het oer over. Ofschoon sommige dezer holten ook kun
nen ontstaan zijn door samentrekking van de oermassa bij het vast
worden, geloof ik toch dat de stengel- en worteldeeltjes, waarom 
zich het oer heeft afgezet en die later vergaan zijn, hoofdzakelijk 
aanleiding hebben gegeven tot de eigenaardige poreusheid van het 
moeraserts. Mogelijk gaat met de vertering van de organische stof 
eene gedeeltelijke reductie en verplaatsing van het ijzer gepaard, 
waardoor eene afronding van de afgezette lagen en eene soort van 
cement wordt verkregen dat de afzonderlijke deelen aan elkander 
hecht. 

In het door mij onderzochte moeraserts, en evenzoo in oerslib 
van een paar plaatsen verzameld, vond ik slechts enkele diatomeën
pantsers. STAPFJ<' vond in het Seeërtl vele. Mogelijk worden zij 
op andere plaatsen wel in ons moeraserts gevonden, maar voor de 
vorming daarvan zijn ze zeker niet onmisbaar. Mogelijk ook is 
het meer toevallig dat zij daarbij voorkomen en dat het water, 't 
welk de grondstof voor 't moeraserts levert, tevens kiezelzuur bevat, 
als grondstof voor de diatomeënpantsers. Daardoor laat zich de · 
aanwezigheid van silicaten in het Seeërz dan ook gereedelijk ver
klaren. 

Intusschen komt volgens STAPt'F in de nabijheid van en soms 
onder moeraserts vaak diatomeënaarde of klei met veel diatomeën
pantsers vermengd, afzonderlijk voor. Het schijnt dus dat de 
omstandigheden op de eene plaats gunstig zijn om uit hetzelfde 
water moeraserts te vormen en op eene andere diatomeën te voe
den, maar dat diatomeën en moerasertsvorming overigens niets met 
elkander te maken hebben. Hoe dit ook zij, ik vestig op dit ver
schijnsel de aandacht, omdat het niet onmogelijk is dat diatomeën
pantsers en moeraserts ook hier te lande samen of in elkanders 
nabijheid kunnen voorkomen. Een feit is het dat aan de oevers 
der Molenbeek, nabij den Keienberg in de gemeente Renkum, dia-

. tomeënaarde voorkomt en dat in een stilstaand watertje in de 
nabijheid oerslib zich afzet. 
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1JlikoIiSUD. 

Al het aangevoerde over de vorming van moerasijzererts hier te 
lande, vergeleken met hetgeen elders daaromtrent is waargenomen, 
samenvattende, kom ik tot de volgende uitkomst. 

1. Het losse ijzeroxyd, dat algemeen verspreid in OD7..e hooge 
zand- en grintgronden voorkomt, wordt bij afsluiting der lucht 
door organische stoffen (humus) gereduceerd. Er ontstaan daarbij 
verschillende oplosbare verbindingen, maar door voortdurende oxy
datie der oplosbare humus- en andere organische stoffen door de 
zuurstof van het ijzeroxyde , wordt op den weg dien deze stoffen 
doorloopen, ten slotte het ferrobicarbonaat gevormd, dat in veel 
grondwater is opgelost. 

2. Dit grondwater is te beschouwen als regenwater, dat den los
sen bodem heeft doortrokken en het oplosbare meegevoerd naar 
den ondergrond. 

Worden de opgeloste humusstoffen met het ijzer enz. in den 
bodem geabsorbeerd, zoo ontstaat veelal Ortstein (zandoer) ; blijft 
het ferrobicarbonaathoudende water in den zandgrond, b. v. op eene 
leemlaag, staan en kan in een drogen tijd het koolzuur ontwijken 
en zuurstof toetreden, zoo zullen ook hier oerlaagjes ontstaan, maar 
moeraserts is dit niet. 

Waar het water echter eene ondoorlatende of minder doorlatende 
laag ontmoet, vloeit het veelal zijdelings af en komt in eene helling 
van het terrein als bron te voorschijn of welt in een lager gelegen 
terrein op. 

8. Waar het aan den dag en met lucht in aanraking komt, b. v. 
in den uitloop van een bron of aan den oever van een stilstaand 
water, ziet men daaruit ecne bruine slib neerslaan, die hoofdzakelijk 
uit hydratisch ijzeroxyd bestaat en uit het ferrobicarbonaat gevonnd 
wordt door ontwijking van koolzuur en opneming van zuurstof en 
water. Waarschijnlijk bevorderen ondergedoken waterplanten of 
hare ondergedoken deelen die afscheiding. Volgens WINOGRADSKY 
doen dit meer bepaald de zoogenaamde ijzerbacteriën ; de physiolo
gisch-chemische werking daarbij is nog niet bekend. 

4. Of uit die losse slib, op de plaats waar zij op den bodem Valt 

of in het water zwevende wordt gevonden, of in de nabijheid daar
van, soms vast moeraserts wordt gevormd, is onzeker; zeker geschiedt 
dit niet op al die plaatsen. Daarvoor zijn dan scheikundige wer
kingen noodig, die niet met zekerheid bekend zijn. 

Verband. KOD. Akad. v. WeteD8cb. (2" Sectie) Dl. V. ES 
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Onvoldoende zijn de verklaringen van SJÖOREN en anderen (op
volgende oxydatiën en reductiën) en van STAPFF (vorming van ijzer
silicaat). 

Het ontstaan van vast erts op de volgens 4 beschrevene wijze 
(wanneer zulks inderdaad zoo geschiedt in een moeras), wordt mijns 
inziens bevorderd en misschien eerst mogelijk gemaakt wanneer het 
moeras van tijd tot tijd droogvalt. 

Dit kan plaats hebben door verdamping van het water of door
dat het, zie de noot op bI. 27, naar beneden door eene water 
doorlatende laag afvloeit. Op den bodem van het moeras (en ten 
deele in den bodem) wordt het ijzeroxyd door de organische stof
fen, waarmede het vermengd is, weder gereduceerd (zie de waar
neming op bI. 29) en daardoor oplosbaar gemaakt. Zoo zou het 
met het water gedeeltelijk in den bodem kunnen trekken en hier 
bij opdroging van het water en toetreding van lucht weder geoxy
deerd en vast kunnen worden. 

Op deze wijze zou ook in gronden die van tijd tot tijd met 
water, dat ijzerhoudend slib bevat, worden overstroomd, moeras
erts kunnen worden gevormd. 

5. Onder graslanden, die niet met slib- of in het algemeen met 
ijzerhoudend water worden overstroomd en waarin in de laatste 
jaren opnieuw oer is gevormd, zooals bij de Roode Haan en te 
Herinckhave, kan dit niet op bovengenoemde wijze zijn ontstaan, maar 
moet het zijn gevormd uit het ferrobicarbonaathoudende water dat 
in den bodem opwelt. 

Ik acht het waarschijnlijk dat het meeste moeraserts op deze 
wijze wordt gevormd en die vorming dus niet, zooals veelal wordt 
aangenomen, uit het water van boven naar beneden maar van onderen 
naar boven geschiedt, of met andere woorden: dat met het water, 
't welk in een moeras of onder de graszode opwelt, het ijzer wordt 
aangevoerd en niet met het water dat langs de oppervlakte van den 
bodem daarover stroomt. 

Op bekende wijze in hydratisch ijzeroxyd overgaande zal zich 
dit ijzerofC!Jd aan de vaste lichamen, in de eerate plaata aan de 
wortel a en onderaardache ate'IIfJeldeelen der planten periodillch afzetten, 
opdr0!len en vastworden , al naar den wateratand in het 'moeras of 
de drassige weide waarin het zich vormt. 

Met deze verklaring is dan ook het meest in overeenstemming, 
niet alleen de plaats van voorkomen - b. v. dat het niet onder het 
geheele grasveld gevonden wordt - maar . ook de structuur van het 
moeraserts , die op eene periodische afzetting, welke van meer of 
minder wateraanvoer afhankelijk kan zijn, wijst. 
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6. Ten slotte moge uit het bovenstaande overtuigend blijken dat 
er aan de kennis van het moeraserts en zijn ontstaan nog veel 
onthreekt. Daarvoor is . noodig : 

een onderzoek naar de plaatsen. van voorkomen, vooral ook ten 
opzichte van de omringende gronden; 

de chemische en morphologische samenstelling en physische eigen
sehappen van het oer, met name ook naar de daarin voorkomende 
phosphaten, carbonaten en silicaten, en of het ijzeroxyd daarin 
waterhoudend-amorph of ook als kristallijn hydraat voorkomt; 

de samenstelling en den loop van het water dat tot zijne vor
ming aanleiding geeft; 

de chemische en physische verschijnselen die bij het oplossen van 
ijzer enz. in dat water en bij het neerslaan van het erts daaruit 
plaats hebben; voorts de tot dit gebied behoorende factoren die 
daarop van invloed zijn; 

de biologische factoren. 

Det kristallijne slderlt. 

Bij het bovenstaande heb ik het ontstaan van het siderithou
dende moeraserts te Ederveen hoofdzakelijk buiten beschouwing ge
laten, omdat dit mij voorkomt een bijzonder geval te zijn, in zoo
verre een groot deel van het ferrocarbonaat hier niet geoxydeerd 
is maar zich kristallijn heeft afgezet. Ik meen echter op dit bij
zondere geval nog even de aandacht te moeten vestigen: 10 om
dat het eigenaardige voorkomen van dit erts in groote klompen 
rondom stengels en wortels van planten hier m. i. meer dan elders 
er op wijst dat er tussChen den plantengroei en de vorming van 
moerasijzererts eenig verband is. Waarin die betrekking eigenlijk 
bestaat moet nader worden onderzocht; de weg voor dit onderzoek 
wordt echter door ' het gegeven geval min of meer aangeduid; 20 

omdat het meer rechtstreeks aanwijst dat het ijzer in den vorm 
van ferrobicarbonaat met het grondwater wordt aangevoerd. 

Dat het hieruit afgescheiden ferrocarbonaat niet geoxydeerd is 
geworden, moet voorzeker aan de beschuttende humus(veen)laag boven 
het oer worden toegeschreven, maar zal ook een gevolg zijn van 
de kristallijne natuur van het erts. 

De oorzaak van het gekristalliseerd z~jn is onbekend. 
Mogelijk zijn het fijnkorrelige zand, waartusschen het zich heeft 

E 3* 
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afgezet, en de langzame verdamping van het ijzerhoudende water 
daarop van gunstigen invloed, terwijl het amorph neerslaat op 
organische stoffen, zooals in de witte klien in de venen van Drente 
en in de kleihoudende beekbezinkingen. In het laat.'!te geval 
wordt het natuurlijk, zoodra lucht toetreedt, geoxydeerd, terwijl 
het hier, eenmaal gekristalliseerd, bleef bestaan, zeer hard werd 
en slechts oppervlakkig in het bruine minder harde waterhou
dende oxyd overging. In de meeste andere gevallen zal er wel 
oxydatie plaats hebben. Het is evenwel niet onwaarschijnlijk, dat 
ook op meer plaatsen siderit in het moeraserts voorkomt. Een 
geringe opbruisillg, vooral van de donkere gedeelten van eenige 
oermonsters en hunne duidelijke reactie op ferroverbindillgen geeft 
mij eenigen grond voor dit vermoeden. 1) 

Gekristalliseerd ferrocarbonaat (spaathijzersteen, siderit of sphaero
siderit) schijnt overigens, gelijk reeds op bI. 4, 6 en 15 werd .op-

1) Eenigen tijd geleden werd mij door den Directeur van het proefstation te Wage
ningen, Prof. Au. MAYER, medegedeeld, dat in mergel monsters, van wege de Ned. 
Heidemaatschappij geboord te Haaksbergen, door bet proefstation ferrocarbcnaat was ge
vonden. Prof. HAVER is van meening dat hier en elders calcinmcarbonaat in ferro
carbonaat omgezet zal zijn. Ofschoon ik niet zal ontkennen dat een dergelijke omzet
ting kan plaats hebben en wellicht elders geschiedt - ook in }lineralogische hand
boeken wordt van eeneomzetting van calcit in siderit melding gemaakt -- komt mij eene ver
vanging van calcium door ijzer hier niet waarschijnlijk voor. Een plaatselijk onderzoek 
heeft mij geleerd dot ook hier het water, 't ,,-elk van de znid-oostelijk hooger gelegen 
terreinen in den bodem opdringt, veel ferrobicarbonaat bevat. Het water b. v. van een 
op het terrein gegraven put was geheel troebel door ijzerbezinkaels, en werd, naar mij 
werd verzekerd, nog troebeler wanneer het eenigen tijd aan de lucht had gestaan • . Het 
water in de slooten was toen helder, maar 's winters, wanneer deze minder door regen
water maar meer door het van boven afdringende water worden gevuld, vertoont het 
een bruin bezinksel, naar mij werd verzekerd. In de zeer onregelmatig gevormde oer
laag onder het gras - resp. heideveld - vroeger gedeeltelijk uitgegraven komt weinig 
calciumcarbonaat voor, veel ferrocarbonaat, ook gekristalliseerd, en veel vivianit. Op 
eene andere plaats werd op ongeveer één meter diepte onder de oerlaag tussehen het 
welzand, op enkele plekken, eene witte massa gevonden, die grootendeels nit met zand 
vermengd ferrocarbonaat bestaat. Te oordeel en naar de opbruising onder den micros
coop is het carbonaat vooral aan enkele plantenvezels, die in de witte massa gevonden 
worden, gehecht. Het met dit poeder vermengde zand, dat bij 't opgraven nagenoeg 
spierwit is, wordt bij blootstelling aan de lucbt geelbruin met een eenigszins groene 
tint (misschien door wat vivianit). Of het kristallijn is kon ik niet ontdekken. 

Na opdroging aan de lucht werd er in gevonden: 
5.063 % Fe CO, 

0.355 " Ca CO, 
en 0.049 " Mn CO, 

Ik zie geen enkele reden waarom wij hier niet aan eene oorspronkelijke vorming van 
het ferrocarbonaat uit bet fer_obicarbonaat-boudende wuter zouden denken. 

Wel beeft men waargenomen dat bronwater, 't welk naast calcium ferrobicarbonaat 
bevat, het ijzer eerst en meestal in den vorm van hydratisch ijzeroxyd en daarna, meest
al iets verder in den uitloop der bron, calciumcarbonaat afzet. De mogelijkheid 



(SIDERIT) IN MOERASIJZERERTS. ENZ. 37 

gemerkt. als moerasijzererts. of in het algemeen oorspronkelijk 
gevormd. in de nieuwere formaties (alluvium en diluvium) niet ge
vonden te zijn. STAPFF vestigt er de aandacht op en in uitvoerige 
handboeken voor Mineralogie als die van NAUMANN en DANA wordt 
van het voorkomen op dergelijke plaatsen geene melding gemaakt. 
De witte klien van de hooge venen in Oost-Drente komt blijkbaar 
ook in de Noord-Duitsche venen voor. want RAMANN 1) vermeldt 
dat koolzuur ij1.er-oxydule. ofschoon niet vaak. als eene amorphe, 
slijmige, witte, aan de lucht spoedig bruinwordende massa in vele 
venen is waargenomen. Daarentegen komt gekristalliseer.d ferrocarbonaat 
in den vorm van spaathijzersteen, koolijzersteen (blackband) en klei
houdende sphaerosiderit in oudere formaties, vooral tusschen steenkool
flötze, veelvuldig voor. RIsoHor heeft gemeend het ontstaan daarvan 
tusschen de steenkoollagen te moeten verklaren door reductie van het 
afgezette ijzeroxyd en overgang alzoo in ferrocarbonaat, op eene derge
lijke wijze dus als in een moeras het ijzeroxyd zou worden verplaatst. 
Bäl:MLER 2) echter, die het voorkomen van ijzerverbindingen (korrelig 
spaathijzersteen, koolijzersteen en kleihoudend sphaerosiderit) in het 
Westphaalsche steenkool gebergte heeft nagegaan, komt op grond 
van dit onderzoek, wat betreft de plaatsen van voorkomen, tot 
het besluit: "dass während der Bildung der Kohlenflötze an eini
gen Punkten eisenoxydulbicarbonathaltige Säuerlinge sich in das 

bestaat dus dat uit hetzeIrde bron- of welwater moerasiizererts en mergel kan worden 
gevormd. Zoo deelt STAPt'F, t. a. pI. bI. 147, de volgende analysen, door LVDWJG uit
gevoerd, mede van okerslib, welke op verschillende afstanden van de bronopening van 
den "Nauheimer Spru.Jel" is afgezet. 

I n 111 
Koolzure kalk 35.40 83.58 87.81 

" 
magnellia 2.49 9.05 

IJzeroxyd 44.28 2.07 ~ 2.05 
Mangaanoxyd 2.11 5.49 
Kiezelzuur 2.65 3.09 sporen 
Arsenikzuur 1.05 
Organische stoffen 0.12 
Water 14.32 

3.28 0.97 
Verlies 0.19 

I. okerslib bij de bronopening ; 11 op 200 meter afstand daarvan; III op 400 meter 
daarvan verwijderd. 

or eene dergelijke betrekking tusschen de vorming van moerasijzererts en mergel 
(resp. Wiesenkalk) werkelijk bestaat, zal een onderzoek moeten leeren. 

I) Dr. E. RAIIANN, Ji'o/'stliche Bodenku"de und Standortslehre, S. 128. 
') BäUIILt:R, Uber das VOl'kom7llen der Eisensteine im westphälischen SteinkolJlen

yebir!]e in Ve/'handlungen des naturhilllOI'ischen Vel'eines der PI'eus8Îschen .Rheinlande 
und Westphalen. Jahrgang 27 (1870), S. 158. 
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Wasser ergossen, wobei das carbonat niedergeschlagen und seine 
Oxydation durch die in Menge vorhandenen pflanzlichen Reste 
verhindert worden sei." 

Ofschoon ook daardoor niet verklaard is waarom het ferrocarbo
naat hier gekristalliseerd voorkomt, is zijne hypothese omtrent den 
aanvoer van ferrobicarbonaathoudend water toch geheel in over
eenstemming met de verklaring, die door mij omtrent het waar
schijnlijke ontstaan van het siderithoudende moerasijzererts IS ge
geven en kan alzoo tot nadere bevestiging daarvan dienen. 

Bet phospborzuur ID bet aOfrasel1s. 

Ook het phosphorzuur, dat in veel moemserts, en vooral in dat 
te Ederveen gevonden, is opgehoopt, is bij het bovenstaande .over 
de vorming van dit erts buiten beschouwing gebleven. 

DAuBRÉE en anderen zijn van gevoelen, dat, aangezien het moeras
erts daaraan rijker werd bevonden dan de oerslib, het een anderen 
oorsprong . heeft, b. v. van de in het moeras voorkomende planten 
en dieren afkomstig is. 

Mij komt het meer waarschijnlijk voor, dat de in het moeras
erts te Ederveen voorkomende phosphaten mede door het water 
zijn aangevoerd, dan dat zij onmiddellijk van de planten of uit den 
bodem waarin deze groeien of van daarin of ·daarop levende dieren 
afkomstig zouden zijn. De planten kunnen wel middellijk tot 
hunne vorming hebben bijgedragen, maar de veenachtige bodem en 
het daaronder aanwezige, grootendeels uit kwartskorrels bestaande 
zand zijn veel te schraal aan phosphorzuur en ijzeroxyd om de in 
het oer gevondene hoeveelheid phosphorzuur, evenmin als het daarin 
aanwezige ijzer te kunnen leveren. De reactie op phosphorzuur in 
het welwater van Ederveen, zie bI. 15, geeft trouwens daaromtrent 
voldoende aanwijzing. 

Of nu deze phosphaten rechtstreeks uit mineralen, in de hooger 
gelegen zandgronden voorkomende, in oplossing zijn gebracht, zoo
als ik dit van het ijzer vermoed, of afkomstig zijn van den 
mest der omringende bouwgronden, kan natuurlijk niet gezegd wor
den. Men weet dat sommige bodemmineralen insluitsels van apatit 
bevatten 1), maar deze komen zeker niet gemakkelijk in oplossing. 

1) Zie o. a. J . W. RETGERS. De samemtellin!1 I.an het duinzand in Nederland. Verh. 
K. A. ti. W. Dl. 29. 
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In de nabijheid van sterk bemeste tabaksgronden bevat het 
zakwater dat zich in ondiepe putten verzamelt, ook dikwijls phos
phorluur, zoodat de laatste veronderstelling mij het meest waar
schijnlijk toeschijnt. Dit komt mij althans aannemelijker voor dan 
dat de phosphaten afkomstig zijn van de schrale bouwlaag boven 
het oer, die nooit bemest wordt en van nature weinig phospha· 
ten bevat. 

Bovendien het vivianit dat op enkele plekken in den ondergrond 
der oude tabaksgrönden en in de diluviale onderlaag der hooge 
venen meermalen wordt aangetroffen, bewijst dat phosphorzuur op 
deze wijze wordt verplaatst. In het Emmercompascuum bijv. be
vat de kliplaag onder de darglaag veel oer en vivianit, terwijl de 
darglaag nesten van witte klein met vivianit inhoudt. Die darg is 
in een moeras gevormd, waarheen het ondergrond water uit de 
omliggende hoogere gronden vloeide. Het heeft dus hooge waar
schijnlijkheid dat ook het phosphorluur evenals het ijzer door het 
ondergrond water uit eene groote uitgestrektheid zand van aanmer
kelijke dikte is aangevoerd, al kunnen de vormingen verschillende 
phasen doorloopen hebben 1). 

Moeraserts oU ferrosolfaat revol'lld. 

In zijne verhandeling over het Seeërl maakt STAPFF 2) melding 
van het feit, dat in de Zweedsche meere1\ het ijzer soms wordt 
aangevoerd in den vorm van ferrosulfaat, hetwelk, aangezien het 
daaruit gevormde moeraserts slechts weinig zwavelzuur bevat, op 
de eene of andere wijze moet zijn omgezet in een oxyd of carbo
naat. STAPFF is van meening dat dit hoofzakelijk geschiedt door 
humuszure ammoniak uit veengronden afkomstig. Eene dergelijke 
vorming van moeraserts hier te lande is niet zeer waarschijnlijk; 
men kan althans daartoe niet rekenen de afzetting van basisch ijzer
sulfaat (dat door den tijd in ijzeroxyd overgaat) in de zoogenaamde 
zure kleigronden onzer zeepolders 8), hetgeen ook uit ferrosulfaat 
ontstaan is. Slechts in de nabijheid van de tertiaire leemgronden, 

1) Zie verder V AH BEIIIIELtH t. a. pl. bI. 12. 
') t. a. pl. bI. 119 en 136. 
3) Zie v. BEIIIIELEH: Bijdragen tot de kennis van den allnvialen bodem in Nederl. 111. De 

samenstelling en vorming van de zure gronden in het Nederlandsche alluvium. Ver
haudel. d. Kon. Akademie v. Wetensch. 1886 blz. 33-101. 
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die plaatselijk pyriet in eenige hoeveelheid bevatten, zou dit kun
nen geschieden en mag er de aandacht op gevestigd worden, of
schoon het ferrosulfaat, bij oxydatie uit pyriet ontstaande, hier veelal 
door de koolzure kalk der septariën in gips wordt omgezet: In de 
leemgroeven te Oldenzaal vond ik, naast pyrietknollen, samenbak
kingen van gipskristallen en ij7..eroxyd, welke die omzetting aanwij
zen. Ook 8TARING 1) maakt melding van dit voorkomen van samen
gebakken gipskristallen in leem, die in hun omgeving (door ijzer
oxyd) geelbruin van kleur is. 

Ruim 30 jaar geleden onderzocht VAN BEMMELEN 2) eenige 
grondmonsters uit de buurtschap Reutum, nabij Oostmarsum, waarin 
naast ijzeroer, ijzervitriool aanwezig was, dat die gronden onvrucht
baar maakte. . Of dit ij 7..ervitriool een oxydatieproduct is van het 
zwarte zwavelijzer, dat mede in die gronden werd aangetroffen, 
dan of het rechtstreeks met het water uit de nabijzijnde tertiaire 
lagen wordt aangevoerd, moet nader worden onderzocht. Aangezien · 
in de beschrijving dier gronden o.a. wordt gezegd, dat zij zelfs in 
de droogste tijden zeer nat en papachtig zijn, komt mij het meest 
waarschijnlijk voor, dat wij hier te doen hebben met ijzervitriool
houdend water dat, van de nabijzijnde tertiaire heuvels afkomstig, 
m den bodem opwelt. 

Wageningen, Maart 1896. 

1) Bodem van Nederland, Dl. 11, bi. 193. 
') Scheikundige Verhandelingen en onderzoekingen, uitgegeven door G. J. MUI.DER, 

Ulo deel, 2de stuk, bi. 152. 
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