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INLEIDING. 

"De toepnssing vnn de krist ,LllogrnJie voor de iden
tificatie vnn chemiselw stoffen Iijkt mij 7.00 belnngTijk, 
dut clke hiudorpaal voor ziju ontwikkeliug uit de weg 
moet worden geruimd." 

E. S. YOX FEDKROW (l!H3). 

§ 1. Ben probl(O(Om, dn.t yooral in de organischc chemic clikwijls voorkomt, 
is het vinclen vn,n de naam van cen gc-gcY('n onbekcndn stoL h\ deze stof nog 
nict cenler gemaakt, dan moet de weg van de yolledige analyse wordell <Ye
Yolgd, waarbij dus achtereenvolgens de verhoudingsformnle, de molcculaire 
formule en de strnctmuformule worden bepa:1ld. 

Is er eeht.er goed(~ grond om a:1ll te n(~men, flat de stof reeds eerder i~ b(O
sehreven, dan is de za,ak a,ndcrs. Er treden hierbij twec gevaUen op dB voor
grond, n.!. idcntifieceren en determinceren. In het eerste gl·vnl hceft mon 
pen sterk vermoeden, d:1t de onbekende stof identiek is met cpn b(~pa:1lde 

alld(Ore. Er zijn dan sleehts el'nige ondrrzoekingen nooclig, die dicnen om de 
jllistheid van dit vcrmoedell to eontroleoren. Detel'mineerell is noodig, indien 
men geenerki yermoeden heeft omtrent. lle nanm vn,n de onbekende stoL 
Z00:1]8 vanzelf spreekt is een identjtic<1tie gpmalckelijkel' nit te voeTEn, dan 
een det,erminatie. In het ("'1'8to gcyal lean dikwijls cen kenmerkende rm1ctie 
of een mengsmeltpnnt feed s nitkomst geyen. Rij de determinn,tie moet dikwijls 
echter nog gebrllik worden gemaa,kt van een "Yolledige a,nalyse. 

MCLLIKEN, een van de grolldyester~ yan de h'genwoordige determineerillgs
methoden, sehreef in de voorrede va,n zij n boek, Id e n t if i eat ion 0 f pur e 
or g ani c com po II n d s (1904): "When we turn to the great body of weJI 
el1an"Leterized compounds, th:1t, OCel.ll' with ROme frequency in the products of 
nature, the u~eful arts and in the scientifie h"LboratOl'Y, there is good reason 
to raise the question whether the method of the empiric:11 formula, is from 
the practical standpoint a :;ufiieiently satiRfactory one. It is evidently not, 
if any substitute ca.n be found, that will lead thc analysis to the ~:1me result 
,ritb less expenditure of time and effort and without requiring unusual know
ledge or "kill on his part." 

WiLt betrdt de ehemisehe analyse kan worden opgernerkt, dat deze in menig 
geval mindel' geschikt is wegentl het vele werk, de lange duur Gn de nood
zakelijkc opoffering van een hoeveelheid st,of. Onder omstandigheden geldt 
het laatste bezwaar zells bij microana}ysen (bioehemie, criminologie enz.). In 
het :1lgemeen vEll'dienen determinepringsmet.hoden, die gcbrnik maken van 
pllysisehe constanten (b.v. smeltpunt, soortelijk gewicht, brekingsindiees enz.) 
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vorm tedaarom de voorkeur boven de ehemisehe ~],nal.rse. In dit yerbfl.nd Imn worden 
gewezen op de methodl'n, die in na,,-olging van l\ICLLIKT.:'< zijn nitgewerkt 	 omtrent 

door S CHOOR.L en ande.ren. het min 

Ret is ja,mmer, dat de, brnikbaarheid "an deze methodeu zeer wordt bepcrkt 	 zijn, die 
door dOldoor de betreurenswa,ardige omstandiglH'id, dat de ehcmiei dikwijls hun 
in de k I' nieuwe stoffen zeer on vollcdig besehI'ij ven , waardoor zelfs zeer eenvOI1(ligc 
eig-pnseh:physi8ehe grootheden nid bekend zijn. ,Vel wordcn dikwijls bereidings- en 

zuivl'l'ingsmothoc1en nitvoel'ig besclJreven, maar de ph,ysische eigenselutppen waarmee 
va,n zijuvan de 8tof zelf, eigensehapprn, waanloor de stoffen volkomen zi,jn gekaraJ{

terisecrd en (lie bovrll(lien met gering tijdsvrrIies z~jn te bepalrn, blijven chemisch 
I!c~eyengewoonlijk beperkt, bij een v10ei8t.of tot het kookpUllt en soms de bl'ekings

Ret ceindex, bij een vastc 81:of tot het smeltpunt en de mededeeling, dat, de stof 
schappenin naaldjes of plaa,tjes uitkristaUiseert. 

Vel'gelijken we vloeiba,I'e en vaste stoffcn, dan bl~jkpn voomi de laa,tst wikkl'11 
h ebben Igenoemden slecht rJrschreven. En dit, t er'kijI juist VRn een vaste 8tof zoovPle 
T 'niijl ]kara.ktel'istieke eigenschapl'f'1l zijn tc vel'llwlden, zooals b,v. het soortelijk 
le(lig A begcwieht, het smeltpunt, dc' brekingsindices l ' ll de kri8talvorm (eventuerl ook 
gmen, z,nog (lc afmetingen ,a,n de eellheidscel). 
rceds thanet SGortelijIc gewicbt kan zeer snrl tot in drir deeimalc.n worden bepaald 

met uebulp yan <1() z.g. zweefmethode, vnlgens ( 
yoltooid . De thans gl'bruikel~jke smelt;puntsbepal:ing kan zeer worden verbetprd door 
zijn omtoepas&ing van een door KOFFLER. bf'schreven appa ra.at VOOl' microsmd punt~

bepaliJlg. Dit lJiedt groote voorderlen, die door KOF1'LEl1 in zijn boek uit
voerig worden be~proken . 1) 

Ret is onjuist te meenell, dat voor het bepn,len vn,n de breltingsindiccs en 
van de luista.lvorm de hul]) van spcciali ·jen nooilig zou Zijll. Integendeel is 
een e1r_mentaire l(ennis der kristallografie voldoendf', om met behulp va,n cell 
mod me gon.iometer 2) en een mod('rll poIa,rigatie-mieroscoop kristalvorm ('n 
breldngsindice~ te beyah'n. 

De mrtltoden, volgens \\'('lke g('genns omtrent bet soortdijk gewicht, het 
smeltpunt en de brekingsiU(liees kun.nen wordell aangewend voor cleterminatie
doeleinden, z~in zoo eenvoudig, dat dew lliet nader behoe,-en t(' worden be
schreH'n . .Anders is het met de kristallometrisehe gegevens. EigenIijk verdionon 
deze verreweg de yoorkcur, omda.t zij het volledigst oen stof karakteriseeren. 
De toppassing V<I,ll deze gegevens voor ddermina.tie-dol'leinden is evcnwel uv 
ingewikk(,]c1. Er zU hier eyc.nwd llitdrllkkelijk op gewezen, da.t de moeilijk

GR.OTH'Shede.n der kristaHometriseho det('rmine'ringsmet.hodell niet liggon bij hct 
fili. 191-1goniom (,risehe onderzoek, maar dat zij hun oors11rong "iuden in de w~jzc, 
n . nwaarop de resllltaten va·n dit onderzoek gewoonlijk worden medegedeeld. D\j 

c1e keuze van de assenvIakken en het eenheid.svlak is de krisbLlbesehrijYor 
1) J.sIc hts aan zeer soepele 'Ool'sellI·iften gebonden. DikwijI f1 ,\'ordt van doze 
2) E. 

oll1sta,ndigheid een " da-nlebaa.r" gebruik o·emaakt, om bij de kristalueschrijving 3) A. 
-\. K.1) L . unll A. KOFF LER, "MikrQskopisclle NIethoden in der ~likrochemie"; Wien llUU 

ta lle";Leipzig, J036. 
4) 'l'.2) P. TERPSTRA., Rec. Trav. Chim. 57, 893-DO± (1938 ). 

http:appara.at
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n worden vorm te geven aan meesta,l zeer snbjcctievc en min of meer vage Clenkbeeldell 

itgewcl'kt omt-rent morphologie, morpbotropie enz. Zoo kon het b. v . geb euren, dat van 
het mineraal ax i n i e t nict minder clan 3oC11 kristalh . ebrijvingen gangbaar 

t beperkt zijn, die VOOl' cen niet-vakman verontrustcnd weinig op elkaar ~elijken. Vooral 

,UIs hun door deze willdccnr, W"aardoor b et pl'aetiscb oru11ogelijlr is gcworden de weg 

:nvouclige in de kristalbcschrijvlllO'C'Jl t o vinden, is 110t-. g-c~komen, da,t de kristallooTafiscbe 

lings- en eigpnschnp}Wll va,n een stof nict worden gebnlikt als. specificke consta,lltcn, 

schappen waarmce een stof I a,n worden gcdct rmineenl. IL\AN ge ft in de inieiding 

gekara.k va,n zijn prorfschrift 1) een pam' voorbeelden, waarllit blijkt hoevcr omlnrc 

I, blijvcn chemischc kristallogmfen afstondon vo.n hct idee om de kristallomctrische 

ibrekings gegevens te gebruiken yoor determinecTing doeleinden. 

t de stof Het carsle volledige determin ring systeem naa r de IrristalloI11C'tTisclIe cigen
schappell if> uitgew('rkt door VON F EDOROW. 2) R et s:y.teem is echtcr to inge

_C laatst wikkeld om ooit tot een practische toepassing te k1Ulllen komen. Da,arom 

f zoovele hehbcn BOLDYREV 3) en BARKER 4) iedeI' een eenvoudiger sy-teem beschrev n . 

soortelijk Tenr\jl FEn 01"WW tcg 'l\jkcrtijd m et. de publicatie. van zijn syst;cem eell vol

neel ook lrcligo bcwcrking vall aUe tocntert-ij cl bdrend j,.:..ri, talbcscbrijvillgen b eeft ge
ge,eu, zoodat kristallomctrisch det.ermil1(~(>rcn Tolgens FEDr.Row's m·t hode 

I bepa,ald reeds tlia,ns mogeUjk is, is de h ew('>rking del' be tan.nde kristalbcsohrijvingen 
volgel1S de systemcn van BOLDYREV, TOSp . R mlilllt nog sleehts dccltelijk 

terel cloor 'ol tooid. Zooyee! i CVClH,C'l r eeds gC'bkken, da beide systemell gesehikt 

\eIt.punts ziju om langs vl'ij eeuyoudig weg tetrao-onale, hextLgona1e, rhombi 'ehe en 

boek uit mOlloklicne kl'istallen te determinecrrJl . 
OlIltren t de mcthoden, waara-an de bnpa,ling der a.fmetingel1 van de ele

nclices en menta,ire cd ten grondslag lig , kan worclpI1 opgcmc'rkt, (bt zij ill cCl1vouclige 

l'endepI is geTallcn goed bruikbaar zijn voor idcntificcercn. Voor determinccrings-doel
eiuden le('nen zij zieh mindel' o. a. wegells hun kostba,a,l'heid. 

,vorm en 
§ 2. ZooaJ s boven opgcmcrkt zijn rl)ntgenografische mcthoCl n voor cletcrmi

eicht, het neeringsdockindcn mindel' geschikt wcgens bun kostbaarheid. Deze kostbaar

'l'minn.tie heid wordt niet zoozecr veroorzaa,kt door het b epalen v an de gegevens van de 

)rden be onbekendc st of, als wrl door de noodzakclijkbeid om vooraf va,n al de b ckende 

verclienen stoffe.n de betl'effendc gE'gcwns langs rontgenog-ra,fisehc weg te bepalen. I n clit 

eriseeren. opzicht venliC'non kristallometrisehe l11 othoclen '"CITe de voorkenr, da,ar immel'S 

~nwcl vrij reeds ,an merr clan 8000 stoffen de goniom etrisc:he gcgcyens b ekend zijn. 

moeilijk- Het mee1'eudeel van deze gcgcvens is samengcbracht in de vijf rleelen va,n 

bij hd GROTH'S Chem i s c h e K r y S ta ll 0 g l' a, p b i e ; clie, wl'lke zijn "epubliceerd 

do wijzl', na 1914, vindt m f'n in de Tables a nnu e lles de c onstantos e t don

~eeld. l3ij nees nunu>, riques. 

aschrijver 
1) J. H. ILUN, "Kristaliometl'iR be detel'mineering metJlOden"; Groningen, 1932.van dezc 
2) E. ;). \ -0:01 FEDOR OW, "D ' Kr. st tlllre iclt" ; Petrograd, 1920.

3chrijving 
3) A. K. BOLDYREV. Mem. oc, :Min. Hus ., ser. 2. vol. 03, 251; 1924. 

Wiell und A. K. BOLDYREI', IV, 'lv, DOLIwo-DoBROwo -'KY, " Bestimmungstabelien fUr Kl'i~ 

talle"; Lening rad , 19:1'7. 
4) T, V. !3AHKEH, "Sy'tematic Cry tallogmplty" ; Londoll, Hl30. 
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In dezc uitgavrn z\jn de uitkomsten del' goniometrische ondcl'zoekingen dCl' ecn1;O' 
samengevat in z.g. kl'istalbC'schrijving'en. Omtrent het verband nu tusschell 'en bepa 
de uitkomsten van het goniomctrisc.h oncLe1'zoek -,an een kristalsoort en de kristalvla 
hiero}) bCl'ustenrle kl'ista1besclirijying, 1,an hot Yo1gende worden opgemcrkt. HC't df 

B\i de aflPiding van ec~n krislalbesC'lnijving uit de l'rsultaten van een kl'ista,l zijn ili('J) 

meting zijn twee afzolldcr1ijke sta'Jllwn to ond(' l'schciden. In de eerste plaa ts sJotNl spl 
mootcn van de mogC'l\ike kristalv1akken vier vlakJ:u'n worden uitgekozC'.ll, (fund ie ' 
Waaryan uid chic tot (:el1 z(mo behooren. Van rleze view wnrden drip als a88011 g('bl'(~hlc 
vh~kkel1 aangenomon. De snijlijncn van dew cll'ie a,ssen,lakken z~jn de coor van D{)~ . 
dinM('nHRscn. Het viel'de vlalc is hot eenheidsvlak, clat de verhouding van de plaatsen 
drie lengt('een1wden 0]1 de coordinatena.ssen amlg'(wft. R et kiezen van deze Van de 
drie assenv1nkken PH yan het eenheidsvlak noemcu we het opstcllcn van het stelsels g~ 
kristal. Xa het opstcllen blijft nog Let probleem van de oricntatic van de OJl lieele pur 
st('llinp:: uit de drie gevolldel1 eoordinatenassen moeten nog do a-as en dc s('luift 'Va 
b-as WOrdeJ1 geJozen, terwijl boven(lien nog fle positieve riehtingen op de bezighouo 
dric assen moeten worden aangegeTen. Yoor cen triklien kri stal zijn er zoo een artik( 
docllde nog 48 mogcl\jklJedcn voor orii;ntatie. 1 ) Ret is 

Vnora,l b\j het tl'ikliene stelsel bestaat C'I' dus zoow01 ibij ue opi;telling: a.]s systeem ( 
bij de orienta,tie er.Jl gToote willekeur. Bij de kristalstelsels met hoogere sym van de h 
metrie is dezc willekeur meer bepc>rktl' De coordina,tena,8sen worucn in clit bIijkclij k 
geval z66 gekozen, clat ze door de sr mmetrie in zichzelf of in ell{aar worden m ef ri('i;ll 
o\'ergevoerd. Voor rlit laatste geval is ook de kellze van het ecnheidsvla,k tot de tr: 
beperkt, dooruat de eenl1(>id~stukken op (1e a,sEen, die door de symmetric in denkbeeld 
elkaar worden oVNgevoerd, gelijk IHoden zijn. Is er een hoofctus in de symmetrie heid "~m 1 
aan te wijzen, dan wordt dew als de c-as aa.ngenomen, behalve bij het mono su('cesin h 
klicne ste1sel, ,,,aar de twectallige as de v-as is. denkbeeld 

Zoow01 b\j de opstd1ing, als bij de orit'ntatie van deze opstelling mod de w()rkelijk 
besehrijver vau cen kristal dus telkens kiezen nit een groot aantal mogc1ijk wegin~, d 
heden, zoodat in df> uiteindel~jke 10'ista1b('schr~jvil1g een groot aantal van samenstell 
deze willekeurige hCRlissingen hun invloed la,ten ge1den. Ri.crin ligt de oorzaa]c Ret lee 
van de moci1ijkhedcn, die men ontmoet, zoodra ll1r.Jl met bdlUlp yan deze ontmoet, a 
kristalbesehrijvingen teacht to determineercl1. zooals die 

BOUJYItEV mel'nt (,pn uitw('g te hobhen gevonden, waarbij het niet nood voor trikl 
za,kelijk is, de b('staande kristalbeschr\jnngen op Cell of andere wijzc te her onderzoek 
zien. Hij heeft z~jn systo(~m practisch uitgewerkt voor tctragonale en hexa te vatten 
gona1c luistallen. VOOl' de andere ste1sels heeft hij nog sleehts de groote lijnen BARKER 
aangegevcn. omtrent k 

BARKER, stcJt zich op cen andcr standpunt. Als lcerling van VON FEDOROW hemgeleid 
houdt h\j vast aan diens denkbeeld, flat lcristalloHwtrisch determineeren slechts In de voo 
mogelijk Imn worden gemaa,kt door eerst de bestaandc krish1lbeschrijvingen expect frOl 
op s,Ystematischc wijzc te herzion. Als voornaamste leiddraad bij het ver talline sub 
vormen van de kristalbesehrijvingen stelt BARKER VOO1'Op zijn z.g. principe graphy." , 

1) Ueeft het triklien krisLal een sywmetriecentrum, dan zijn er 24; bei;ehouwen 1) Am. ) 
we aileen reehter eoordinatenstelsels, dan zijn er 24 rcsp. 12 mogcJijkhcuen. 2) Z. KI 

http:uitgekozC'.ll
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dCi' fcnroll(lige 'indices. Dit "principe" is een voorschrift, met bchulp waarvan 
ecn bcpaaldc opstelling wonlt gekozcn, n.l. die, waarbij het groot.ste aantal 
kristah-Ia,kken in hun sym bool uitsluitellcl eenen of nullen vertoonen. 

Het denkbeeld van een "0 pst e ll i n g s v 0 0 l' S e h rift" is niet nieuw. Er 
zijn dienaanga,ande versehill '''IJe voorstellcn gedaan, b.v. door llA'Cy (ge
slot en splijtvormen), BRAVAIS (volgorde van de netdiehthedcn), vo:'o< FEDOROW 
(fundie W, pseudosymmetriecn) , FRIEDEL (wet van Bravais), DOKNAY (uit
gebreide wet van Bravais). )1:c'n vindt deze regels beschreyt~n in een artikel 
van DO.1o'.w, TumLL en BARTH. Hier worden ook een groot ~1antal literatuur
ph1atsen Vf'l'melcl. 1) 

Va,n de respeeticvclijk door vo.:" F1J]DOROW en door BOLDYREV uitgewcrkte 
stelsels geeft Hu'\ in zijn proC'fsehl'ift, een resume, terwijl Ilij ve1'(ier de essen
tieele puntf'n van B.mKlm's systcem m eer uitvoerig beseLrijft. 5a dit proef
schrift van HAA" z~jn van versehillende kanten artikelen vcrsehenen, die zich 
bezighouden met het systeom van BARKER. Deze vindt men geresumeerd in 
een artikel van BOLDYREV. 2) 

Het is opmerkelUk, dat BARKE1~ bij de bespreking del' toepassing van zijn 
systeem op tl'iklienc kristaJlen zcer kort en onvolledig is geweest en dat, geen 
van de hier'boven a'<1ngchaaJde artik<:'lpn daarop de aa,nda,cjl t vcstigt. Klaar
bJijl\elijk hecft men meesta'! gedaeht, dat cen s,Ysteem, dat bij de hong-ere sym
metrieen goed werkt, zonder veel mocite moet kunnen worden uitgebreid 
tot de trildiene kl'istallell. Missehien hcdt ook nog invloed uit,geoefend het 
dcnkbeeld, da,t het aantal tl'ik]iene krista-lien zoo klein is, dat de bruikbaar
hrid van bet systeem slechts 'veinig wordt beinvloed door Zijll meer of mindel' 
sucees in het tl:iklicne stelsel. Beide ideeen zijn geheel ongegrond. Voor het eprste 
denkbeeld bl~jkt dit direct, zoodra. men de bcdoelde uitbreiding maar eens 
werkelijk gnat probeeI'en; voor het tweede wordt het d uidelijk door de over
weging, (lat, waar de chemie hoe langeI' zoo ingewikkelder molecwen gaat 
samenstcllen, hct percentage del' trildjene krista,llen steeds grooter zal worden. 

Het leek dus de moeite waa,rd, te onderzoeken, wolke bezwaren worden 
ontmoet, als men probeert de onvoldoende behandcling van. het trikliene stelsel, 
zooals die door BARKER is geg'even, zoodanig aan te vullen, clat het systeem 
voor tl'ikIiene krista.!lcn ook wcrkelijk gocd werkt. Xatuurlijk stond bij dit 
onderzoek de bedoeling voorop, zoo gocd mogelijk "the spirit of the method" 
te vatten en naar BARKER'S idee verdeI' t e wel'ken. 

BARKER was een leerling van VO:'o< FEDOIWW en ha,d cla,ardoor groote ervaring 
omtrent kristalrnol'l1hologische vraagstukken. Deze kennis cn ervaring hebben 
lwm geleid bij het sehrijven van zijn boek: "S y s t e III at icC l' Y s t a 110 g rap h y". 
]i n de voorredc daarvan zegt h\j: " i\. re.acler lllay now undcrstand what to 
expect from this essay. Based on an open-minded study of thousands of crys
ta.Iline substances, it seeks t·o present the principles of a Systematic Crystallo
graphy." Voor de boogel'e syst.emen was zijn ervaring voldoende om aUe ge

1) Am, i'rlin. 19, 4:37, 1934. 

2) Z. Klist. 93. 221, 193 6. 
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-vallen te kunnell overzien en da-ardoor werd zijn syst,eem voor deze sylllme
trieen een STIeees. B\j de stndie van het aa,n het, triklienc stclsel gc\\ijdc 
hDOfclstuk van zijn boek mist men eenigszins de zekerhcid, waarmee de andere 
kristalstelsds werden beltandelel. :illen kn,n zieh ni(' t onttrekke.n aan de indruk, 
elM, BARlCEn.'S el'Yaring hier te kor1; is gesehotcn en dat. hij op grond nm die 
ervaring niet alJe gevallen heeH kunnen over-zien. Aan de andere kant blijkt 
uit ditzelfde hoofclstuk mot ,wlk fijn g(~yocl h~ w1e del' bier optredcnde kwesties 
lJedt beoordecld. 

)Tu het clan duidelijk \\'as geworden, dat zelfs BARlmn.'s ervaring onvol
doende was om de hirr optrc<lende TTaagst.ukken te overzien en aile tot een 
gorde oplossing te brengcn, 1(>ck llet de moeite waard te tmchten e r v a l' i n g 
te vprvangen cloor ('( ' 11 S Ys t em at i s e h the 0 I' r tis c h 0 n cl e l' zoe k van 
aIle mogelijkr gev,>JlcJI. ~a, eenig'e voorbereiclende studie bleek dit systematisch 
ondcrzoek uit to 100peJ1 op het oplosseu van een wiskundig probleem, betrcf
fende de mogelijke liggingen van n punten (n <; 26) op een bol. De onder
Jinge ligging van deze punten is daarbij ~Lall eenige restrieties gebondeu. Zeer 
kort kan het vraagstuk, ontdaan yan zijn kristallografische ins1ag, als volgt 
wordC11 gefornmleerd: 

a.) Op ho c1:Ccl 'L'erseM17ende 1na1!'ie}'cn knnnen 11 IHmtcn (n -< 26) 'worden nee'/'

gclegd op de hoekpu-ntcn, IJolen en 'lw1Jcnpolcnva.n een volledige vicrhoek 0]) de 
bol? 

b) Als va.n n ]) 'unten op de bol (n <: 26) beken(Z is, clat ze 0]) (le bo'venbedoclde 
1,cijze liggen op een volledige riel'hoek, wordt gevl'(w.,qcl olJ welke 1Inj.zen dooi' de?:e 
gcgcvcn IJUnten andere 'volledige riC1'hoeken kunnen 'worden getrokkcn. 

In hoofdstuk I-IV wordt dit probleom ontwikkeld en tot oplossing gebraoht. 
Daarna wordt in de hoofdstukken V-VII Rfgeleid, wolke eonsequentios de 
gevonden oplossingeu moebrengen voor de volmaking van het Barkorsysteem 
voor trikliene kristallen. De bodocling is dus niot om het Barkersysteem door 
nieuwe voorschriften voor het trikliene stelsel uit to bouwon, m~tal' slochts 
om de grondslagen te leve.ren, waarop de nog noodzakel\jke uitbonw kan 
worden opgorieht. 
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