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INLEIDING. 

In dezen tijd van levendige belangstelling voor het natuurkundig onderzoek der tropische gewesten, 
een onderzoek dat wel het schoonste arbeidsveld kan vinden in het gezegend Indisch eilandenrijk, is de 

bijzondere hulde verklaarbaar, die door dit Gedenkboek gebracht wordt aan de nagedachtenis van den 
eersten natuurvorscher van Nederlandsch-Indië, aan GerorcE EvERHARD Rumruius. 

Wij weten niet met zekerheid plaats en tijd zijner geboorte, maar wij weten, dat hij op den 
15°n Juni 1702 is overleden op het eiland Amboina, waar hij veertig jaren lang met onverdroten ijver arbeidde. 
Er is derhalve reeds voor lang overwogen, of het toen naderend jaar 1902 niet behoorde gekenmerkt te 
worden door eene waardige herdenking van Rumphius, of niet zijn leven en werken voor onzen tijd dan 
op nieuw in helder licht waren te plaatsen ? Ö 

Door velen is deze vraag bevestigend beantwoord *). Gaarne wenschte men zijne nagedachtenis te 
eeren, door op dien gedenkdag aangewezen te zien, wat er sedert de dagen van Rumphius, en als 
onmiddellijk gevolg zijner vruchtbare werkzaamheid, in Insulinde op natuurwetenschappelijk gebied bereikt 
is, en wat er nog te bereiken valt. Kon het wezen, dan zou deze Rumphius-dag niet slechts eene 
herdenking van het verledene zijn, doch vooral ook van beteekenis worden voor de toekomst. 

De middelen, gekozen om in dien zin den 15den Juni 1902 te vieren, zijn de uitgave van dit 

Rumphius-Gedenkboek en van eene Rumphius-Gedenkpenning. Hun beider ontstaan en beteekenis zij hier 

kortelijk toegelicht. 

Noemt men, gelijk zijne tijdgenooten deden, onzen Rumphius den Plinius Indicus, dan onderschat 

men door die vergelijking zeker zijne verdiensten als oorspronkelijk en zelfstandig natuuronderzoeker, 

doch men kenschetst met dien titel toch den zeldzaam véélzijdigen arbeid van den man, die door zijne 

*) Het denkbeeld eener Rumphius-hulde werd allerwegen met instemming ontvangen. Het zij vergund te dezer plaatse eenige desbetreffende 
woorden te vermelden, die een geacht natuuronderzoeker kort na zijn terugkeer uit Insulinde tot de redactie van dit Gedenkboek richtte : Ed 

GEORG EBERHARD RuMPr, der im Malayischen 
Archipel die Lebensverhältnisse und Formen der 
Korallenthiere sorgfältig beobachtete, war einer der 
ersten Naturforscher, welcher die animale Natur 
dieser Pflanzenthiere richtig erkannte. 

Im Genusse der reichen Fauna des Malayischen 

Archipels, namentlich der wunderbaren Bevölkerung 

seiner Korallenbänke, war ich stets der schönen 

Darstellung eingedenk, welche zuerst der grosse 

Georg Eberhard Rumpf in seiner „Amboinsche 

Raritäten-Kammer” davon gegeben hatte. 

Ernst Haeckel. 
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geboorte en opleiding aan Duitschland, door zijn arbeid en leven aan Nederland heeft behoord. Rumphius 

zóó te schetsen, als hij in zijne werken voor ons staat, en dat met al de wetenschap van onzen tijd, is 

het doel geweest van eenige geleerden en geletterden, die zich tot het samenstellen van dit Nederlandsch- 

Duitsch Gedenkboek wèl hebben willen vereenigen. 

Er is verband gebracht tusschen deze uitgave en de, eveneens onder de hoede van het Kolontaal 

Museum te Haarlem vervaardigde, Rumphius-Medaille, welke te samen in de handen zijner vereerders in 

vele landen zullen komen. Vertrouwen wij, dat dit Gedenkboek tot de kennis en de waardeering van 

Rumphius zal bijdragen, zoo hopen wij, dat de Medaille niet alleen een schoon en blijvend herinneringsstuk 

zal zijn, doch ook, dat zij nog eene hoogere wijding zal kunnen verwerven. Het voornemen bestaat, in de 

toekomst de gouden penning, die Rumphius’ beeltenis draagt, op gezette tijden uit te reiken aan natuur- 

onderzoekers, die geoordeeld worden groote verdiensten zich verworven te hebben voor het onderzoek van 

den Nederlandsch-Indischen archipel, bepaaldelijk het oostelijk gedeelte daarvan. Het kan immers de 

aandacht niet ontgaan, dat er op wetenschappelijk gebied in de Molukken niet zooveel gewerkt werd als 

wel noodig is: het Gedenkboek toont op menige bladzijde de leemten onzer kennis, en leert op beschamende 

wijze, hoe vele vragen, reeds door Rumphius gesteld, nòg onbeantwoord bleven. Eene toelichting en verklaring 

van dit feit past niet in deze inleiding. Maar wel zij het geoorloofd, ook hier den wensch uit te spreken: 

dat er eenmaal op de plaats, waar Rumphius leefde, onder Neerland’s bescherming een Rumphius-Station 

moge verrijzen voor het natuurhistorisch onderzoek dier verre gewesten. 

Een woord van hartelijken dank aan allen, die tot deze Rumphius-viering hebben medegewerkt. 

In de eerste plaats geldt de dank hen, die voldeden aan de uitnoodiging, een deel van Rumphius’ 

werk, dat ook het hunne is, in dit Gedenkboek te willen schetsen, of op andere wijze aan deze uitgave deel 

te nemen. Van den veelzijdigen en aanzienlijken, van den moeilijken en zorgvuldigen arbeid, te zijner 

eere hier bijeengebracht, geldt ten volle, wat ergens in dit geschrift naar waarheid van Rumphius zelven is 

getuigd: all for love, nothing for reward. 

In de tweede plaats zij dank gebracht aan hen, die door materieelen steun het tot stand komen 

van dit Rumphius-Gedenkboek hebben mogelijk gemaakt, in het bijzonder aan het Bestuur der reeds 

genoemde instelling, en eenigen harer vrienden. 

| Met erkentelijkheid zij ook vermeld, dat Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Hare Doorluchtige 

Moeder en Haar Gemaal, en Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, van Hunne hooge belangstelling in dezen 

Nederlandsch-Duitschen herinneringsdag hebben willen getuigen. 

De Redacteur van het Rumphius-Gedenkboek, 

M. GRESHOFF, 

Directeur van het Koloniaal Museum. 

HAARLEM, 15 Juni 1902. 
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BESCHEITCENE DER RUMPHIUS-MEDAILLE. 

De voorzijde vertoont het borstbeeld van G. E. Rumpmus 
in den tijd zijner blindheid, naar het bekende portret, dat door 
zijn’ zoon geteekend werd, en dat als kopergravure de beide 
groote gedrukte werken van Rumrnrus siert, nl. het Ambonsche 
Kruidboek en de Ambonsche Rariteitkamer. Onder zijne beeltenis 
staat de titel, aan Rumpmus in den jare 1681 door de „Aca- 

demia Naturae Curiosorum” gegeven, nl. PLINIUS INDICUS. 
(Naar den Romeinschen schrijver eener encyclopaedische „Historia 
Naturalis”, nl. Cajus Prunus Secunpus, die in 79 n. C. bij de 
uitbarsting van den Vesuvius omkwam). Het Latijnsche vers, 
hetwelk de voorkant der medaille te lezen geeft, is, met eene 

kleine wijziging, het bijschrift voor Rumpruus’ portret, dat door 
den toenmaligen gouverneur van Amboina N. ScHaanen in 1695 
werd vervaardigd: 

Caecus habens oculos tam gnavae mentis acutos, 

ut nemo melius detegat aut videat: 
Rumrruus hic vultu est Germanus origine, totus 

Belga fide et calamo: caetera dicit opus. 

In eene vrije overzetting (van Dr. A. H. G) luidt dit versje 

als volgt: 5 

Blind was ’t lichaamlijk oog, doch helder ’t kloek verstand 

van hem, wiens groot vernuft nog niemand evenaarde. 

Zijn naam is Rumprius; was Duitsch ’t geboorteland, 

Hollandsch was hart en taal; zijn werk tuigt U zijn waarde. 

Voorzijde. 

De keerzijde geeft eene silhouette van de plaats, waar Rumpruus 

het grootste gedeelte van zijn leven doorbracht, en waar zijne 

beroemde werken ontstaan zijn: het eiland Amboina. Het levendig 

gezicht op Ambon's reede, met kasteel en stad, en met de bergen 

op den achtergrond, is ontleend aan eene plaat in de eerste 

uitgave van het boek van Wouter Scnouren van Haarlem: Gedenk- 

waardige Reysen naar Oost-Indiën (Amsterdam, 1676). Boven 

leest men, als het doel aanwijzend opschrift der medaille : 

In memoriam Georgii Everbardi Rumpbii duobus ante saeculis vita 

defuncti. Onder staan terzijde de wapens van zijne vaderstad 

Hanau aan den Main, met het vermoedelijk jaar zijner geboorte 

(1627), en aan de andere zijde, daar Amboina geen eigen wapen 

heeft, het door }. P. Corn ingesteld en als algemeen geldend 

aangenomen Nederlandsch-Indisch wapen, nl. het zwaard en de- 

lauwerkrans, met het jaartal van Rumprius’ overlijden (1702). 

Tusschen deze beide wapens, omgeven van een takje van den 

Molukschen kruidnagelboom (Caryophyllus aromaticus), leest men 

de titels zijner in druk uitgegeven werken, nl. het Ambonsche 

Kruidboek en de Rariteitkamer, voorts van die geschriften, welke 

alleen in handschrift en kopijen bewaard worden, nl. de Ambonsche 

Historie en de Landbeschrijving, en ten slotte van de boeken, 

die slechts ten deele tot ons kwamen, nl. die over Land-, Lucht- 

en Zeegedierte. De medaille draagt het jaartal van de herdenking 

en de vervaardiging (1902), en den naam der instelling, die haar 

liet slaan, nl. het Koloniaal Museum te Haarlem. 

Keerzijde. 

8 B De Rumphius-Medaille is vervaardigd door en in de Koninklijke Fabriek der firma C. J. Bearer te Utrecht. De teekening 

werd, naar de voorhanden historische gegevens, samengesteld door Dr. J. Huizinaa te Haarlem. De medaille heeft een middellijn van 

5 c.M. en isin zilver en brons geslagen. Als doel der uitgave vermeldt de in 1901 door het Koloniaal Museum verspreide Nederlandsche 

en Duitsche circulaire het volgende: „Te verlevendigen de herinnering aan dezen uitnemenden geleerde en aan zijn’ arbeid in de 
Molukken”. („zur Wiederbelebung des Andenkens an diesen hervorragenden Gelehrten und an dessen T hätigkeit auf den Molukken”). 

Vn ed 
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RUMPHIUS LEVENSLOOP. 

Naar de mededeelingen van P. A. LEUPE ’) 

DOOR 

Mr. J. E. HEERES. 

E geboorteplaats van den man, die, Duitscher van afkomst, Nederlander is geworden door werkkring, 

door leven, door sterven, is nog steeds niet met zekerheid vastgesteld, ofschoon men weet dat 

„de plaetse sijner geboorte in Hoochduytslandt” is gelegen ?). Men heeft gedacht aan Hanau 3); 

immers hij noemt zich zelf als afkomstig van deze stad, toen hij in 1652 dienst nam bij onze 

Oost-Indische Compagnie: „JEURIAEN Rumru van Hanau” #). Maar deze plaatsbepaling behoeft 

volstrekt geen betrekking te hebben op de geboorteplaats, zij kan zeer goed beteekenen de woonplaats zijner familie in 

den tijd der dienstneming: als zoodanig treedt zij zeer dikwijls op in de boeken der Compagnie. En in Hanau was 

Rumer's vader, Aucusr of Aucusrus, met der woon gevestigd in die dagen. 

Bovengenoemde uitlating kan dan ook moeilijk worden aangenomen als voldingend bewijs ten gunste van 

de Mainstad. En verder bewijs daarvoor ontbreekt. Wat meer is, bij een onderzoek, ingesteld in de doopboeken van 

verschillende kerken daar ter plaatse over de jaren 1619 tot 1645, binnen welken termijn het geboortejaar van onzen 

er waren er toen meer van dien naam — geconstateerd, JEURIAEN valt, werd geen geboorte onder de Hanau’sche RumpreN 

waarbij die doopnaam, of de meer deftige vorm daarvan: Grora, werd gegeven. Wel bleek, dat in 1639 en eenige 

jaren later daar woonde Avucusr Rumer, wiens vrouw ANNE ErizABETH hem in 1639 en 1645 een tweetal kinderen 

schonk 5). Deze Aucusr Rumer was „Baumeister” (architect) en ook Grorc’s vader van denzelfden naam wordt door 

zijn zoon „bouwmeester van Hanau’ genoemden — in 1663 — als „mijnen ouden vader” aangewezen. Waarschijnlijk, 
al is het niet zeker, hebben wij hier dus te doen met den vader van Rumrnrus. 

Deze woonde dan in 1639 te Hanau. Zijn beroemde zoon, wiens volle naam GrorG EverARD luidt, is 

geboren ongeveer 1627 of 1628. Waar? Zelf zegt hij®), dat hij geboortig is uit het graafschap Solms, terwijl 

er zijn, die meenen, dat zijn wieg stond te Münzenberg in de Wetterau. Deze beide gegevens behoeven niet 

Zeer gaarne gaf ik ind als aan het voorstel van DR. M. GRESHOFF, om voor dit Gedenkboek eene levensschets van RUMPHIUS samen te stellen, Al I) 
spoedig bleek mij echter, dat ik weinig meer kon vertellen, vooral niet na wat E had medegedeeld in zijne bijdrage: GEORGIUS EVERARDUS RUMPHIUS, 

Ambonsch Natuurkundige der zeventiende eeuw vertanding der Koninklijke Akademie van aise XII, 1871). Aan den anderen kant werd gemeend, dat dee 

levensschets, zooals zij daar lag, minder geschikt wa n het Gedenkboek te worden overgenomen: vandaar dat ik ha heb omgewerkt; hier en daar aangevuld, ook met 

thans berdentk? in de bibliotheek van het Koloniaal Museum te Haarlem, en van anderen, hier en daar echter ook, soms zeer, verkort. Ik stel manuscripte aanteekeningen van LEUPE, 
de eer toe, uit het oud-koloniaal archief er prijs op, te verklaren, dat ook in hare omwerking deze levensbeschrijving is de hand van LEUPE allereerst: hem k 

de bouwstoffen daarvoor te hebben opgedolven. Voor zoover ik niet uitdrukkelijk het pr meld, is dan LEUPE’s opstel mijn bron voor wat ik hier mede deel. Natuurlijk, 

dat deze schets gin eeft de uiterlijke data van het rijke leven. Ik waag het immers niet, RUMPHIUS’ verdiensten als wetenschappelijk man te herdenken, laat staan te 

beschrijven. Met eene enkele uitzondering valt dit niet op het terrein mijner studiën, Daarvoor dienen de afzonderlijke bijdragen der geleerden, hierachter opgenomen, en 

waarnaar ik heb verwezen. Mijn schets is niets dan een draad, om het verband aan te geven. 

2) Leupe, bldz. 8. 

3) Zóó nog in de laatste uitgave van MrYERS Konversations-Lexikon, XIV (1896), 5. 1022, 

4 In een schrijven aan de Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie van 20 Augustus 1663, hierachter als Bijlage opgenomen. 

5) Mededeeling van den heer BrGEER JR. te Hanau aan Dr. GRESHOFF. 

5) Vgl. A. G. E. Tu. HENSCHEL, Vita G. E. Rumphii, Plinië Indici (Vratislaviae, apud Schulzium, MDCCCXXXIII), p. 2—4, en de daar besproken bronnen. 

HENSCHEL's ter geeft een zeer goed overzicht van wat in zijn tijd bekend was van Rumrurus’ leven. Niet altijd is hij echter juist: VALENTIJN b.v. is niet steeds goed door 

hem begrepen 



met elkander te strijden. Münzenberg was toen ein „Ganerbschaft” 1), in gemeenschappelijk bezit der geslachten Solms- 

Braunfels, Stolberg en Hanau?). De verhouding tusschen de drie aanzienlijke geslachten verklaart enkele bijzonderheden 

in het leven der Rumer’s op gemakkelijke wijze. Immers het verklaart ’s vaders verplaatsing, althans verhuizing, van 

Münzenberg naar Hanau, toen bestuurd door Graaf Prmiee Morrrz van Hanau-Münzenberg, als zeer natuurlijk. Misschien 

is hij wel naar die stad met der woon gegaan, toen deze graaf, die na den slag bij Nördlingen in 1634 uit Hanau 

was gevlucht, daar in 1636 terugkeerde, nadat het door de Keizerlijke troepen was belegerd geweest. Vermoedelijk zal 

de stad toen — na de belegering — architecten noodig hebben gehad: minstens twee RuMpreN, Joacim en Aucusr, 

staan in de Hanauer archieven van dien tijd als bouwmeesters bekend; de eene trouwens reeds sedert minstens 162 ‚f 

De Rumer's van Hanau behoorden tot de Evangelische kerk 3). De stad was een toevluchtsoord geweest van 
uitgeweken Nederlanders, die door den vader van Pre Morrrz, Pauriee Lupwic II (1580—1612), gastvrij waren 
ontvangen. Zoo groeide onze Georg Evrrarp in eene protestantsche omgeving op. Hanau had in de laatste jaren 
moeilijke tijden doorleefd, maar ook dagen van grooten opbloei, vooral dan sedert op het eind der 16de eeuw de 
Nederlandsche uitgewekenen zich daar hadden gevestigd. Aanzienlijk werd zij uitgebreid, industrie en handel bloeiden. 
Maar ín den’ zo-jarigen oorlog werd zij herhaalde malen, dan door de Keizerlijke troepen, dan door de 
Zweden belegerd, geblokkeerd, berend. Men mag op grond daarvan aannemen, dat bouwmeesters, als de RuMmPrEN 
waren, een goede welvarende positie in de stad innamen en dat ook de vader van Jörc onder de burgers een plaats 
niet zonder beteekenis bekleedde. Hiermede is in overeenstemming de opvoeding, welke hij aan zijn zoon gaf: deze 
bezocht het gymnasium te Hanau. Hij bleef in deze stad tot zijn 18de jaar. 

Daarna begon al spoedig een avontuurlijk leven. Bij den jongen Ruwer schijnt de lust te zijn ontwaakt, 
meer van de wereld te gaan zien dan Hanau en omgeving hem konden bieden en hij aanvaardde eene gelegenheid 
daartoe, toen deze zich aanbood, en wel in de aanbiedingen, hem gedaan door een Graaf Lupwic von Sorms- 
GREIFFENSTEIN (-BRAUNFELS), die, onder voorgeven zulks te doen voor de republiek van Venetië, inderdaad soldaten 
wierf voor de Nederlandsche West-Indische Compagnie. Grora EvrraRD, in zijne lust het kleine Hanau te verlaten, 
en in de meening, dienst te nemen voor een garnizoen in Italië, ging op de voorspiegelingen van zijn vorstelijken 
landgenoot in. Onder het bedriegelijk voorgeven, dat de reis ging naar de Adriatische Zee, per scheepsgelegenheid 
van Holland uit, werden Ruwer, en vele lotgenooten, gebracht naar Texel en ingescheept op „de Swarte Raef”, met 
bestemming naar Brazilië. De bodem zou Amerika niet bereiken, hij viel in handen der Portugeezen, met wie de 
Nederlanders in Brazilië in die dagen op vijandelijken voet waren. Ook Ruwer bracht nu eenige jaren, tot 1648 of 
1649, in Noord- en Zuid-Lusitanië door, vermoedelijk ín krijgsdienst. Het schijnt dat daar bij hem levendig werd een 
zucht om de geheimen der natuur te doorgronden en ook thans weder was het hem niet genoeg, het onderzoek te beperken tot 
de omgeving, waarin hij was geplaatst. Zijne aandacht werd getrokken, zijne verbeelding geboeid door de verhalen, welke hij 
op het Iberisch schiereiland hoorde omtrent de wonderen van het Oosten: wonderen, wijl het vreemd, wijl het Oostersch was. 

En als hij de woonplaats van zijn vader terugziet na zoovele lotwisselingen reeds op zijn jonge jaren, dan 
blijkt het hem zelf duidelijk, dat die lotgevallen niet in hem hebben uitgedoofd den lust, vreemde landen te zien, 
maar ook dat zijn leerzucht, zijn wetenschappelijke zin, zich vooral gevestigd hebben in één richting: „de ondersoeckinge van 
Amboinaes gewassen etc.” was „wel het meeste oogmerck waerom (hij zich) in India begeven” zout). Nu zullen het vermoedelijk 
niet juist de gewassen van Ambon geweest zijn, waarmede hij zich ongeveer 1650 in zijne gedachten bezig hield en zullen 
de Oostersche flora en fauna in ’t algemeen zijn geest hebben vervuld, maar toch spreekt deze uitdrukking duidelijk genoeg. 
| Hoe het zij, al spoedig moet zijn besluit zijn genomen, naar Oost-Indië te gaan, in de hoop daar zijn lust 

tot wetenschappelijke onderzoekingen te kunnen bevredigen. Op het eind van 1652 heeft hij in den zeer bescheiden 
militairen rang van adelborst, dus zonder een officierspositie, bij de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie dienst genomen, en wel bij de Kamer5) Amsterdam. Met het jacht „Muyden” den 26 December van dat jaar uit Texel 
vertrokken, zag Rumer in de laatste dagen van Juni 1653 „Sunda’s enghte” 6) en enkele dagen later Batavia. 

Ke 

kn ee He 

Eene soort gemeenschappelijk bezit, in de Wetterau niet ongebruikelijk. 
Mededeeling van prof. Dr. HERMANN Graf zu SOLMS-LAUBACH, hoogleeraar in de botanie aan de universiteit te Straatsburg, aan Dr. GRESHOFF Mededeeling van den heer BEGEER te Hanau. 
Missive van Rumpuivs aan den gouverneur van Ambon, 18 Juli 1669. 
ooals men weet, waren de Bewindhebbers (Directeuren) der O. 1. C. verdeeld in z.g. Kamers: te Amsterdam. Middelburg, enz, td De VAN DER CHijs, Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia Anno 1653 (Batavia, ’s Hage, 1888), bldz. gr. 



Het waren Onrustige dagen voor ’s Compagnie’s staat in het Oosten, de dagen, dat Rumrr voor het eerst den Maleischen archipel aanschouwde. Op de 
haar suprematie, een verzet, dat in bl 
op Kapaha's val in 16461), w 

Ambon-eilanden en de Molukken woedde een ernstig verzet tegen 
oed zoude worden gesmoord. De rust toch in die streken, welke was gevolgd 

as gebleken slechts een gedwongen, tijdelijke rust te zijn. Het gordijn was opgehaald voor het bloedige schouwspel ?), dat slechts een verv 
worden teruggebracht door ArNorp pr VLAMINGH v 
de Molukken, Ambon en Banda, met onbeperkte m 

olg was op wat vroeger had plaats gevonden. De rust zoude 
AN OUDSHOORN, die, onder den titel Admiraal en Superintendent voor 
acht in het Oosten van den Archipel optrad. Hij keerde juist eenige maanden na de aankomst van de „Muyden” te Batavia terug — den 20 October 1653 — van het tooneel zijner verrichtingen. Spoedig daarna, den 8 November, ging de admiraal opnieuw „met een meerder macht van schepen na d'Oostersche quartieren”’ 3), en vermoedelijk is Rumer toen met hem naar de eilandengroep vertrokken, waar hij zijn verder leven zou slijten. Althans in het midden van 1666 kon de gouverneur van Ambon van hem zeggen, dat hij „in dese landen nu al omtrent de 13 jaren geresideert’ had. Is dit vermoeden juist, dan is hij op het eind van 1653 op Ambon gekomen: toen althans kwamen pr VraminGir's schepen daar aan. Vast staat dat hij in 1654 op een der Ambon-eilanden — op Klein-Ceram (Hoamohel) — vertoefde 4). 

Kort daarop — in 1656 — werd hij in het oficierscorps opgenomen: hij werd vaandrig. Blijkbaar werd 
hij gebruikt voor genie-werkzaamheden, immers behalve vaandrig is hij — het vaderlijk bloed verloochende zich niet — 
„fabryck" (ingenieur, genie- officier) : 
dat hij was „geleert in allerley slach 
van wiscunsten” 5) — hij wordt soms, 
reeds in 1654, aangeduid als de mathe- 
maticus — zal hem hierbij te pas zijn 
gekomen, gelijk het hem later in dit 

opzicht te pas kwam, toen hij in 

Augustus 1662 op Banda fortificatie- 

werken ontwierp®); toen hij in 1673 

te rapporteeren had over de versterking 

van het kasteel Victoria 7). 

Maar, om den tijd niet vooruit 

te loopen, in 1656 was zijn garnizoen 

het kasteel Victoria, de zetel van ons 

bestuur op. Ambon en omliggende 
eilanden. De soldaten-loopbaan beviel 

hem echter niet: hij was „tot de militaire 

chargie niet wel gehumeurt” en ver- 

zoekt overplaatsing bijeen anderen tak 

van dienst, dien van het binnenlandsch 

bestuur. De toenmalige gouverneur 

van Ambon, Jacon Husrarrpt, ging 

gaarne op dit denkbeeld in, en Rumer 

werd in 1657 benoemd tot onderkoop- 

man $) en aangesteld tot „hoofd” van 

Larika, eene vestiging der Compagnie 

— met de redoute Rotterdam — aan de 

westkust van Ambon’s noordelijk schier- 

eiland Hitoe®). Zijn chef was van 
oordeel, dat hij in deze waardigheid 

„de FE, Compagnie ongelycek beter 

dienst” zou „cunnen presteren” 10), dan 

hij als vaandrig blijkbaar had gedaan” 

een meening, die pleit voor Husraerpt’s 

kijk op zijn menschen. Want Rumer 

had vele hoedanigheden, welke hem 
juist geschikt maakte voor civiel ambtenaar: hij was gebleken te zijn „een man van nuchteren bequaemheyt, die sich 
heel wel na de humeuren der Amboinesen weet te schicken, het Arabisch schrift lesende en schryvende”. U) Hij 

eve hierachter de bijdrage van J. J. VERWIJNEN: Eene bladzijde uit de geschiedenis van de vestiging van het Nederlandsch gezag in de Ambonsche kwartieren. 
& Avg at Bouwstoffen voor de rig der Nederlanders in den Maleischen Archipel, IIl ('s Gravenhage, Nijnorr, 1895), bldz, XXXI 

5) Baeken 1653, bldz. 131, 

thans FRANCOIS VALENTIJN, ber van itn i fen Amsterdam, MDCCXXIV), A, bldz. 37, spreekt van eene teekening van hem van het 
I sed 

9 A 

dorp Kambeloe. De teeken ij is dáár gereproduceerd onder 

hed Missi uverneur en Raad 

ed) ere. 1663, bldz. 255; Missive van den gouverneur van rip 

7) Het rapport is te vinden bij VALENTIJN, t. 

8) De gewone ambtelijke hierarchie in ink t dee 

Je Cas R. 19 September 1662. 

235, 
C. was: eg onderkoopman, koopman, opperkoo pman 

n weet, dat het eiland Ambon door den pas van Bagoeala wordt verdeeld in twee schiereilanden: Flitoë e en Leitimor. Het kasteel Victoria ligt op het 
zuidelijk schiereiland Een 

10) Mis 

et van ’t Maleisch blijkt o 

myn speculatie. 

Hi) Zijne a. uit wat wordt hedeelceld op bldz. 424 van 

Oost-Indie (vgl. VALENTIJN, Ambon, III, bldz. 63), waaruit blijkt, dat in vid RuMmePHIus werd sr om 

MorLaNus. Ook uit wat hij schrijft in een brief aan den oud-G. 

«Ick verstae dat Meester CHRISTIAEN GERAERTS een Maleyts Woordenboek op Batav 

berust, welcke na alle omstandigheden sal syn myn Maleyts Lecsicon. 

Het is met myn eygen handen voor 25 jaren door my ai he van het begin tot het woort pda in de letter P; en het volgende is een ândere hande. 

ve van gouverneur en Raad van Ambon aan G. G. & Raden, g September ce Vóór HRE datum is RuMmeF dus tot hoofd van Larika benoemd geworden. 
N TROOSTENBURG DE BRUIJN. De Hervormde Kerk in Nederlandsch 

zien ears eet van den predikant band 

iden 

ate z 

ni 1695, thans hekendk rene enen te Le 
ia op de Gou a afrde heeft tegenwoordig onder UEdelheyt 

als zy e niet gemaekt om z hantkest te verthoonen, maer tot 

(3) 



werd dan ook als zoodanig gewaardeerd en reeds in 1660 werd hem door den gouverneur en Raad van Ambon de 

tijdelijk opengevallen post van „opperhooft’, ook wel „subaltern hoofd’, over geheel Hitoe !) toevertrouwd met den 

provisioneelen rang van koopman. In deze waardigheid was hij tevens lid van den politieken Raad van Ambon. 

Hila aan Hitoe's noordkust werd zijne standplaats. Tegelijkertijd werd hij door Husraerpr en Ambon's Politieken 

Raad aan de Hooge Regeering te Batavia voorgedragen voor de definitieve vervulling dier betrekking voor 't geval 

zij voor goed mocht komen te vaceeren ?). Gouverneur-Generaal en Raden keurden deze voordracht goed en bij 

hunnen brief van 17 Februari 1662 gaven zij te kennen, dat zij aan Rumer de qualiteit van koopman hadden verleend, 

onder een nieuw verband3) van vijf jaren, op eene bezoldiging van zestig gulden 's maands. 

Deze, die inmiddels in 1661 had bedankt voor de hem door Gouverneur en Raad met algemeene stemmen 

aangeboden betrekking van fiscaalf) van Ambon, sleet in het fort Amsterdam te Hila eenige jaren van zijn leven. 

Vermoedelijk te midden van zijn gezin; althans in 1669 is er sprake van zijne vrouw, zijn zoon, zijne dochters. Zijn 

leven daar zal aangenaam geweest zijn: eene eervolle positie met ruime inkomsten; tijd voor bezigheden buiten die 
welke zijn ambtsplicht hem oplegde; een mooie streek 5); een huiselijk leven waren in die dagen zijn deel. Zijne dagen 

werden ingenomen, behalve door zijne officieële werkzaamheden, door studiën welke voorbereidden de geschriften die, 

hem zelven tot éeuwigen roem, der Oost-Indische Compagnie tot niet geringe eer, der wetenschap tot ongemeen 

voordeel, zouden strekken. 

Het blijkt uit den brief van 20 Augustus 1663, door hem gericht tot de Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie 

ter Kamer Amsterdam, welke — volgens de voorschriften van die dagen — door tusschenkomst van den Gouverneur 

van Ambon, toen Simon Cos, die Husrarrpr had vervangen, en van de Hooge Regeering te Batavia diende te worden 

verzonden. Het is een voor de kennis van Rumer (toen reeds zich schrijvende Grorerus EvERARDUS RuMrurus) 

belangrijk document, vooral wat betreft zijne wetenschappelijke onderzoekingen. Immers, hij vertelt daarin, hoe hij 
begonnen was „een werck, daer innen in ’t Latijn beschreven werden sodanige planten, gewassen, gedierten etc. als 
„(hem) in de tijd van (zijne) residentie in Indien te sien voorgecomen syn ende noch sullen voorcomen”. Maar 
wetenschappelijke arbeid op het eiland Ambon, zoover van de centra der Europeesche beschaving, viel moeilijk : 
noodzakelijke hulpmiddelen ontbraken. Vandaar Rumrurius’ klacht geuit te „Hila binnen de fortresse Amsterdam op de „custe 
Hittoe in Amboyna”: „Alsoo ick my dan met dese onbesochte ende tot noch toe weynich bekende materie ingelaten 
„hebbe ín een werck, daerin ick weynich voorgangers ofte leytslieden vinde, ende de paden overal verwerret door 
„malcander loopen, soo ben ick hiertoe alderhande goede ende geprobeerde autheuren benoodigt, dewelcke my tot 
„een compas in dese Indiaensche wildernisse ende steunsel van de memorie mochten dienen”. Deze te bekomen 
ging in die dagen moeilijk; slechts de Bewindhebbers konden helpen. Rumruius verzocht dan ook niet anders, dan dat 
deze, zijne „Hooggebiedende Heeren”, wilden toelaten en zorgdragen, dat de „boecken, instrumenten etc”, welke door zijne 
vrienden te Amsterdam voor hem waren of nog zouden worden gekocht, in goede orde aan boord hunner schepen 
naar Indië werden gezonden, in de hoop, dat zij hem zouden bereiken, „seecker ende ongeschent (gelyck men wenscht 
„te hebben 't geene met goet geld betaelt wordt”). Bescheiden bede in bescheiden vorm door den bescheiden man geuit ! 

Joan MArtsuvKeR was Gouverneur-Generaal (1653—1678). Hij had eene wetenschappelijke opleiding gehad, 
was te Leuven in de rechten gepromoveerd en heeft in Indië herhaaldelijk blijken gegeven van meer dan gewonen 
wetenschappelijken zin6). Bij hem moest een dergelijk verzoek in goede aarde vallen. Hij zond dan ook Rumrmmus’ 
brief aan de Bewindhebbers „met voorschryven, dat Haer Ed. believen consent te drager. tot het oversturen van 
„alsulcke instrumenten en boecken, als (Rumermus) tot syne studie gevorderd heeft”. Er ligt voor ons een komische 
tint over het beschermende van den toon, waarin deze aanbeveling aan de Bewindhebbers is geschreven: er wordt 
daarin zoo goedig nederbuigend gesproken van „eenen Grorarus EVERHARDUS Rumeuius”, die „den naem heeft van een 
„bequaem ende leergierig persoon, daarenboven van een goed leven is” 1). Maar het was goed bedoeld en, wat voor 

') Hieronder schijnt slechts te moeten worden begrepen de noordkust van dit schiereiland en een deel van Klein-Ceram. (vgl. VALENTIJN, t. a. p., II A, bldz, 100). 
?) Missive 26 September 1660. 

3) De benaming voor den tijd, waarvoor men zich verbond aan ’s Compagnie’s dienst. 
4) Ambtenaar van het Opeabaar Ministerie. 

5) Vgl. de bijna opgewonden beschrijving van VALENTIJN, t. a. p., II A, bldz. too, v.: Het «opperhoofd heeft hier een Princen leven». 
®) Vgl. M. A. VAN RHEDE VAN DER KLooT, de G generaal en C issari e À g 8 l van Nederlandsch-Indië ('s Gravenhage, vAN STOCKUM, 1891), bldz. 54. 
1) Generale missive brief van G. G. & R. aan de Heeren XVII (d. w. z. Bewindhebbers der O. I. C.) 19 December 1663. 



den man, leergierig en goed van leven, de hoofdzaak w as, het verzoek werd ingewilligd door de Bewindhebbers ter 
Kamer Amsterdam 1). De boeken, „voor hem op syn ordre ingecocht”, mochten onder factuur der Compagnie naar 
Indië worden verzonden, „mits dat alvorens o 
verzekerd had, dat die boeken niet waren 
„vercleenen willen!’), maar slechts 

p het packhuys sullen worden gevisiteert”. Naïeve Ruwer, die toch 
„perticulier coopmanschap (met welcke beuselingen (hij zich) noyt (had) 

zouden dienen om hem te vergemakkelijken zijne „lucubrationes'”, zijne studiën in de uren, die zijn dagtaak hem overlieten. „Perticulier coopmanschap” beuzelingen! Hoe weinig kende hij de koop- 
lieden-bewindhebbers! Beuzelingen de kanker, die w roette in 't Compagnie ’s ingewand! Maar toch, de boeken zouden 
worden verzonden en alweder, dit was de hoofdz aak. Trouwens, het was niet de eerste maal geweest, het zou zeker 
niet de laatste maal zijn, dat de Hooge Regeering te Batavia en de Bewindhebbers in Nederland toonden, dat zij 
wetenschappelijke studie wilden bevorderen, al beschouwden velen hunner deze misschien op hunne beurt veelal als 
beuzelingen, veelal — tot het resultaat soms bleek te zijn ook van zuiver practisch nut. 

In het begin van 1666 werd Rumemivs voor een korten tijd van zijn taak te Hila afgeroepen. Toen toch 
kwam open de waardigheid van „secunde” of „tweede persoon” in het Ambonsche gouvernement, welke in rang 
onmiddelijk op den gouverneur volgde. De toenmalige gouverneur Prierer Marvirre nu benoemde daartoe in overleg 
met den Raad van politie Rumeuius, „althans subaltern hoofdresident in Hitoe, een persoon... genouchsaem bekent, 
en die tot dat ampt de vereyschte bequaemheyt is hebbende”?). Hij moet inderdaad zich in een zeer goeden en 
grooten roep verheugd hebben, dat Marvirr, die erkent van hem „noch geen recht oordeel” te hebben, omdat hij nog 
„niet lang met hem omgegaen” had, hem toch tot die gewichtige betrekking roept. Deze geeft dan ook in voor 
Rumrnius zeer vleiende bewoordingen rekenschap van zijne goede opinie omtrent hem aan de Hooge Regeering te 
Batavia5). „Hij heeft den roem en oock het uyterlyck aensien, te syn een man van goede kennisse en ervarentheyt 
in dese landen, bysonder op de kust van Hitoe. Van een goet en statigh leven en van een onbillycken #), maer nedrigen 
en heuschen ommegangh, en vooral van een conscientieux en oprecht gemoet, niet gierigh ofte inhaligh.” En hij 
draagt voor aan G-G. & Raden, om Rumruius „absoluyt” in zijne nieuwe waardigheid „te bevestigen”, terwijl hij 
meent, dat deze hem „in veele dingen, bysonder in de sterckte bouwcunst zeer wel in de handt comen” zoude. 

De Hooge Regeering te Batavia ging met deze aanbeveling niet volkomen mede. Rumrurus, die reeds, vóór 
September 1666, zijn nieuwen werkkring had aanvaard, zij het voorloopig, werd daarin door haar niet bevestigd. Dit 
echter om redenen, gelegen buiten diens bekwaamheden. Ook Gouverneur-Generaal en Raden toch telden deze niet 
licht. „Coopman Rumrurus’ zou weder „in zyn ouden dienst als subaltern Hoofd op de kust van Hitoe worden 
gebruyckt, alwaer” — en hier komt de goede opinie ook van de Hooge Regeering te hemwaart aan den dag — 
„alwaer in desen sorgelycken tyt wel een goeden toesicht vereyscht wordt”’5). Den 8 Maart 1667 volgde hij dit bevel 
op en vertrok naar Hila, echter niet zonder een stoffelijk blijk te hebben ontvangen van de tevredenheid des heeren 
Marvirre6) en de Ambonsche raadspersonen over de wijze, waarop hij zich had gekweten „in de provisioncle 
bedieninge van 't secunde persoons ampt.” Op zijn verzoek toch werd hem „in erfpacht toegestaen en in vryen 
eygendom vergunt seker stuckie landt, by hem sedert syn aenwesen hier aen ’t Casteel beslagen ?), gelegen aen de 
S. O. syde van ’t Stadhuys aen des Casteels pleyn.” Kostelijk is de verdere motiveering van dit besluit 5): „dewyl 
hetselve by vercoopinge geoordeelt wort doch niet meer te sullen opbrengen als ongeveer roo rycksdaelders.”” 

Inmiddels waren de vijf jaren, waarvoor hij zich in 1662 had verbonden, verstreken, en duidelijker dan vóór 
dien tijd kwam thans aan den dag de strijd in zijn binnenste gevoerd tusschen den ambtenaar en den man der 

wetenschap, den geleerde. Niet, dat hij niet met ijver en toewijding zijne ambtenaarsplichten had vervuld: zijne promotie 
en de lof zijner chefs getuigen dit; maar meer dan aan de vervulling zijner openbare plichten, hing zijn hart aan zijne 

boeken en aan zijn studieveld in het vrije: aan zijne studeerkamers binnen en buiten’s huis. Zijn „tegenwoordige 

1) Bij resolutie van 21 Mei 1665. 

) Gouv. en Raad aan G. G. & R. 27 April 1666. 

3) Bij schrijven van 28 April 1666 se 5 

4) Ik vermoed, dat Leurr hier verkeerd heeft gelezen, maar had niet meer de gelegenheid, deze en andere aanhalingen met het origineel te vergelijken. 
5) Missive van G. G. & R. aan den Gouverneur en Raad van Ambon, 23 Nov. 1666. : 

at VALENTIJN, t. a. p…, bldz, 222 meldt, dat MArvmrr hem inr 1666, na zijn optreden als secunde, «in ’t Stadhuis zetten» Liet, heb ik niet bevestigd gevonden. 
1) Heeft hij misschien hier later zijn tuin van zeldzame Ambonsche planten aangelegd? 

8) Van 27 Februari 1667. 

, 
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coopmanschap”, zijne bemi van koopman en opperhoofd van Hitoe, was hem een middel, om zijn lev lerhoud 

te winnen, „welcke masque” — zoo schreef hij eens — „ick voor dese tyt dragen moet, om het dagelijxse broot voor 

Hij wendde zich tot de Hooge Regeering om zijn ontslag uit zijne tegenwoordige 
my en de myne te winnen”). 

Niet dadelijk echter: hij vroeg toestemming om vóór zijn 
betrekking en om verlof, naar Batavia te mogen vertrekken. 

Io op Ambon te mogen vertoeven buiten eenige „bedieninge ende administratie” der 
terugkomst een maand of 8, } : 

Het verzoek wer 
Compagnie: een verloftijd, te besteden „tot de geruste bevorderinge van syne curieuse studiën” ®). 

niet ingewilligd in den vorm waarin het was gedaan geworden: niet als ambteloos burger mocht Rumrmius op het 

terrein zijner wetenschappelijke nasporingen blijven vertoeven. Maar de Hooge Regeering koos een middenweg: zij 

verlangde, dat hij althans nog een jaar op Ambon zoude blijven, maar gaf hem de zekerheid, dat hij niet verplaatst 

zoude worden b.v. naar het kasteel Victoria, maar dat hij op Hitoe's kust zoude in functie blijven, waar hij, volgens 

eigen zeggen, „door de mindere occupatiën meerder tydt ende beter gelegentheyt heeft gehadt als aen ’t groote Casteel, 

om d’ opgemelde curieuse studiën te bevorderen.” Hem mocht „soo veel leedigen tydt gegundt” worden „als sonder 

verachteringe van ’s Comp. dienst geschieden kon”: een nieuw blijk, dat MarTsuyKeER gaarne die studiën wilde bevorderen. 

Zoo bleef Rumenrvs te Hila wonen, geruster dan voorheen zijne vrije uren aan zijn wetenschappelijken arbeid 

wijdende3). Zijne dagen hier waren echter geteld. Bij schrijven van 7 Febfuari 1669 werd hem verlof gegeven, 

naar Batavia te vertrekken. Het zou echter niet gebeuren. Toevallige omstandighedent) vertraagden zijn vertrek en 

met toestemming zijner superieuren bleef hij, waar hij was. Hem zou daar treffen een der grootste rampen, welke zijn 

leven hebben versomberd. Den 9 Mei 1670 schreven Gouverneur en Raad aan de Hooge Regeering: „Den coopman 

Rumrumus is nu sedert eenige weken blind geworden.” Een tragedie in enkele woorden! Hoe moet het hem te moede 

zijn geweest, hem, den geleerde, den nauwkeurigen wetenschappelijken onderzoeker, toen deze bezoeking hem trof. 

Algeheele blindheid was het toen niet5): zelf spreekt hij nog van „het weynigje ligt tot (synen) eenigen troost in (syn) 

één oog overgebleven”6). Maar het moet een uitermate groot beletsel zijn geweest voor zijne studiën en bracht een 

groote verandering teweeg in zijne positie als ambtenaar. 

De betrekking van opperhoofd „der costelycke cust van Hitoe” was — volkomen terecht — in de oogen van 

Ambon’s gouverneur — Jacor Cors was in die dagen de titularis — een gewichtige, en men mag dezen overheidspersoon 

niet al te lastig vallen, dat hij meende maatregelen te moeten nemen met het oog op de treurige ziekte, waardoor 

Rumeuius was getroffen; al zou men liever hebben gezien, dat hij kiescher en humaner was opgetreden tegenover den 

zoo verdienstelijken man, zooals gelukkig Gouverneur-Generaal en Raden dit deden en daardoor verbeterden, wat 

1) Miíssive van RuMPHIUS aan Gouverneur en Raad van Ambon, 18 Juli 1699. 

GG E&R aan gouverneur en Raad van Ambon, 14 Februari 1668. 

3 Wat Leupe meldt (bldz, ro, 11, 61) omtrent zijne beschrijvingen van een komeet(?) en andere natuurverschijnselen, laat ik rusten. 

4) Ik rekende niet noodig, over te nemen wat LeUPe hieromtrent uitvoerig verhaalt op bldz. 11—14. 

UMPHIUS noemt zijne oogziekte eene suffusio of cataracta nigra. Zij schijnt in volslagen blindheid geeindigd te zijn. Men staat voor het onbegrijpelijk 

feit, hoe RuMerius nog zoo lang met de objectieve natuurwaarneming is voortgegaan: zonder de hulp van zijn zoon PAuLus Augustus en zijner ponen, a ae van 

den kundigen SIPMAN, zou dit onmogelijk geweest zijn, zelfs al wilde men aannemen, dat RuMrnrus niet volslagen blind geweest ware; hij zelf g Fe ter in het Ambonsch 

Kruidboek, dat dit is «in een droeve lange nacht met een geleende pen en oogen ERR OE 

Prof. Dr. W. KosTER GZN., te Leiden, heeft op is van Dr. GRESHOFF uit RUMPHIUS’ geschriften de aard zijner ziekte onderzocht. en deelt daaromtrent 

het volgende mede: 

«Het woord cataracta nigra heeft tegenwoordig de beteekenis van eene verduistering der lens, waarbij deze intensief donkerbruin, tot op zwart af, wordt. In 

vroeger De werd onder cataracta nigra verstaan elk ooglijden, waarbij het oog uiterlijk weinig verandering toonde, de pupil zwart bleef, maar het gezichtsvermogen verdween. 

Sedert het gebruik van den oogspiegel is gebleken, dat die toestand zeer uiteenloopende ooraken kan hebben 

«In vele tegen is die cataracta nigra (de zwarte staar) eene ziekte, die wij tegenwoordig Glaucoma simplex noemen. Deze ziekte berust op eene intraoculaire 

_drukverhooging. De verschijnselen daarbij a of zeer gering, of wel er bestaat it heft tige hoofdpijn bij. Het gezichtsvermogen verdwijnt meer of minder spel, In den 

regel is de patiënt in en loop van een drie jaren blind of bijna blind. Het oog is somtijds gevoelig voor licht in dien zin, dat het pijnlijk is. Deze symptomen vinden wij 

bij RuMPHIUS vermeld. De daar genoemde enke zullen wel als zenuwzinkingen, Pemsttdalik hoo jes boven de oogen, opgevat moeten worden. De sterke inspanning, 

congestie naar het hoofd, bij DE het Ef wandelen in de hitte der zon om planten te verzamelen, kan het glaucoom hebben doen uitbre Een andere 

ziekte past moeilijk op de door RuMmrur enoemde verschijnselen. Bij zeer sterk zonlicht kan ga uitbreken, maar dit lijden is niet pijnlijk, wel is er Htoo heid 

bij: bana leidt deze ziekte niet zoo âfkrije en niet zoo ne tot geheele blindheid. Ook atrophie van den gezichtszenuw houd ik als diagnose voor onwaarschijnlijk, daar 
bij si en regel en hoofdpijnen optreden. Toch zijn deze beide ziekten niet geheel uittesluiten. Om er meer van te zeggen, zouden er meer symptomen bekend 

moeten zijn. 

«Het glaucoma simplex heeft, wanneer het niet tijdig rp wordt, zeker Se amen: ten gevolge. Somtijds blijft er een schijn van lichtperceptie 
gedurende lange jaren over, echter is deze zoo gering, dat de patiënt blind g md moet w et b in de eben pe in een klein gedeelte van het gezichtsveld 
nog iets omtrent kleuren, verder licht en donker van elkaar te akhal: gen eenige ea ing, als van de eat over het oog, kan worden waargenomen; vormen kunnen 
echter niet worden herkend. Het is mogelijk dat bij Rumrmius, die toen ter tijde nog geene doeltreffende behandeling van zijn re: heeft kunnen ondergaan, nog lan 
een derek lichtschemer is overgebleven. Er ee nog eenige voorbeelden van blinden-natuuronderzoekers, o, a, een Italiaan die in denzelfden tijd als HuyceNs een 
mrb end pement voor een uurwerk gevonden he 

9 Missive van ease aan ee en Raad, 17 Mei 1670. 
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Cors misdreven had. Maar — deze was een inferieur ambtenaar, hoe hoog ook geplaatst; Marrsuyker deed alles uit 
de volheid zijner zoo goed als onbetwiste macht: de eerste moest veel voorzichtiger haden, Toch blijft zijne houding 
te betreuren. 

Al heel spoedig toch na het bekend worden van de ramp, welke Rumrmius had getroffen, besloot!) Ambon's 
Gouverneur met zijn Politieken raad, hem aan het Kasteel te ontbieden, „om te vernemen wat hope tot zyne beterschap 
zij, geoordeelt hy zoo blyvende den vereysten dienst van hem niet te trecken sal wezen.” Onze geleerde was 
onaangenaam door dit schrijven getroffen en er klinkt een klacht in de aandoenlijke bewoordingen, waarin zijn antwoord 2) 
op dit opontbod was vervat. Zij luidden: 

„Ick hebbe uyt UEd. missive van gisteren de ordre verstaen, dat ick eens naer ’t Casteel soude opcomen, 
waerop onderdanig tot antwoord diene, dat my voor dese reys ondoenelyck vallen sal eenige reyse aen te nemen, alsoo 
‘t minste aenschouws van het stercke dageligt het weynige ligt tot mynen eenigen troost in myn één oog overgebleven 
soodaenig krenckt, dat ik eenige dagen daernae niets becennen can. Boven dat is myn hoofd geduurig met sinkinge 
geplaegt dat ick het stercke schudden by ’t overdragen3) ende varen niet soude verdragen connen; gelyck onlangs by 
myn overcomen tot myn nadeel ondervonden hebbe. Aengesien dan dat ick deze reyse niet soude connen ondernemen, 
sonder myn accident in een ongeneesbaeren staet te setten, en soude dan nog by myn overcomen misschien weynig 
dienst connen doen, soo wil ick hoopen ende hiermede eerbiedig versocht hebben, dat UEd. gelieve hiervan my te 
verontschuldigen.” 

Maar zijn verzoek werd niet ingewilligd. De Gouverneur schreef hem den 20 Mei 1670 terug, onder betuiging van 
leedwezen over zijn toestand: „Dat daer de verduyst ing van UEd. gesicht nu al een geruymen tyt heeft geduirt, en dat by 
onverwacht voorval niet wel gerust souden connen syn op de versekering der costelycke cust van Hitoe, hebben wy 
heden in Rade van Amboina goet gevonden, UEd. persoon by provisie te doen vervangen....., wes UEd. sich 

gelieft gereed te maecken tot het doen van transport, sonder anders... 

Hoezeer Rumrmus door dit antwoord moge teleurgesteld zijn, hij had te gehoorzamen. Maar het viel hem 
niet gemakkelijk: zijn schrijven van 22 Mei doet dit zien. „D’ onverwagte ordre van myn comptoir over te 

geven, is my gisteren met UEd. missive toegebragt, dewelcke nu soo vast gestelt synde, my onderdanig zal onder- 

Werpen sss. lek vertrouw echter, dat met myn vervanger een bequaem vaertuygh herwaerts sal comen, waarop ick 
myn huysraet ende party van myn familie sal connen inbarqueeren. Hoe ick myn persoon sall overbrengen, is my 

nog onbekent, doch hoope dat my Godt tegens die tyt soo veel stercken sal, dat uyt den nood een deugt connen 

mgeckein: u “En Rumrurvs ging over den landweg en kwam den 21 Juni aan het kasteel Victoria aan met een 
deel zijner familie. Zijne boeken en schrifturen hadden onder de hoede van andere zijner familieleden reeds over zee de 
Nederlandsche hoofdplaats “op Ambon bereikt. Hij was daar gekomen met zijne bezwaren, met zijne grieven. In 

Batavia hoopte hij ze verzacht te krijgen en werkelijk, eene voldoening van de zijde van MarrsuvcKER en de Raden 

van Indië bleef niet uit. Zij schreven den 29 December 1670 aan de Ambonsche autoriteiten het volgende, wat aan den 

zoo smartelijk beproefden geleerde in Rade van Politie werd meêgedeeld den 20 Januari 1671: „Op (het request 4) 

van den Coopman Rumeuius..… is geresolveert en besloten, (zijn) gagie vooreerst noch tot nader ordre sal blyven 
voortloopen, alsoo noch niet buyten ‘hope van genesinge schynt te wesen, te meer syne langduyrige, goede en onop- 

spraeckelyke diensten en dat het oock misschien noch op Hitoe met syn persoon wel wat had mogen aangesien worden: 

sonder nochtans boven de gagie hem iet anders wegen de Comp. goet te doen, gelyck hier een gebruyck is met 

personen die geen dienst en doen. Maer is evenwel in opsien van syn persoon verstaen, dat in Rade des Gouver- 

neurs, oock van Justitie als andere Comp. vergaderingen, daarinne voor desen plach te verschynen, oock nu (vermogens 

synde) sal hebben te verschynen, besonders oock overal syn oude sitplaets en rang, sonder vercleyninge in dien deele,” 

Zóó bleef hij, hoog op de ladder der Ambonsche ambtenaren-hierarchie, de Compagnie dienen en, al schenen zijne 

openbare werkzaamheden niet vele, niet drukkend, te zullen worden, toch was hij lid van den Politieken raad, lid van 

den Raad van Justitie, waarbij in Februari werd gevoegd het lidmaatschap van Commissaris en Praeses in het College 

à 

1} 13 Mei 1670. 

17 Mei 1670. 

Nam hij nl. den weg over land, dan zou hij gedragen moeten worden over bergachtige gedeelten. 

Van 20 September 1670. ee 



van Huwelijkszaken 1). En voorzoover zijne positie was een otium, het was zeer zeker een otium cum dignitate, gewijd 

vooral aan wetenschappelijke onderzoekingen 2). 

Helaas, al spoedig weder verdonkerd door een nieuwe, onherstelbare ramp. Den 17 Februari 1674 werd het 

eiland Ambon geteisterd door een geweldige aardbeving), en onder de overtalrijke slachtoffers behoorden ook de 

vrouw en de jongste dochter van Rumrmius, „welcke gesamentlyck — zoo lezen wij in het dagregister van het kasteel 

Victoria op dien dag — door zeeckere Sineese vrouw aengeroepen ende genoodigt sijnde #), op ’t gevoel van d' eerste 

dreuning willende wegloopen, de muur van ’t huys achter op den rugge kregen ende alsoo daeronder deerlyck ver- 

smoorden, onaengesien deselve soo spoedig als mogelyck was opgegraven wierden. Gemelte Rumrpmius was even te 

voren voorby ’t selve huys om een avondwandeling gegaen en noch door zyn vrouw en dochter aengeroepen, doch 

had zulcks geweygerd; waeraen de schickinge Godes tot zyn behoud klaer gebleecken is, want zoo hy geseten ware, 

zoude ongetwyffeld, mits zyn blindheyd, geen ontkomen voor hem geweest hebben. Erbermelyck was het, dien man 

by deze zyne lycken te zien zitten, alsmede aen te hooren zyne weeklacht, beyde op dit toeval ende zyne blindheid 

gepast.” 

Hoezeer ook onder deze verliezen gebukt, Rumpmus’ ijver verflauwde niet. Herhaaldelijk treedt zijn aandeel 

in de publieke werkzaamheden aan den dag. Terwijl reeds van 13 September 1673 dagteekende een „Advys, en con- 

„sideratiën, ingegeven bij den Koopman, Grorctus Evrruarpus Rumemrus, aangaande de fortficatie van 't Kasteel 

„Victoria” 5); terwijl van 23 Augustus 1686 dagteekent een „Advys over den Ambonschen landtbouw, ingegeven by 

den oud-coopman Grorcius EveRHARDUS Rumemius ©); terwijl verschillende gewassen door hem zijn beschreven geworden, 

blijkt uit de archieven van Ambon van die dagen, hoe hij een werkzaam aandeel nam in ’s Compagnies zaken. Als 

commissaris-politiek vertegenwoordigde hij meermalen de Regeering in de vergaderingen der kerkelijke autoriteiten 7). 

Zijn voorzitterschap van het College van huwelijksche zaken werd verzwaard, doordat dit college in 1668 werd vereenigd 

met dat der Kleine zaken S). Aan de beraadslagingen van den Politieken Raad nam hij deel, ook in zorgelijke tijden 9). 

Maar toch, zijne studiën waren voor hem thans zeer beslist de hoofdtaak zijns levens geworden. In 1678 werd voltooid 

een belangrijke arbeid over de geschiedenis van Amboina 10), voorafgegaan door zijn topographisch-historisch werk „De 

Ambonsche landbeschrijvinge” U). Eveneens was hij bezig aan zijn beroemde en meest omvangrijke studie, het 

„Ambonse Cruytboeck”, de laatste hand te leggen, toen bij den brand, waardoor de stad Ambon den rr Januari 1687 

werd geteisterd, een deel der illustratiën daarbij behoorende, een prooi der vlammen werd !?). Gelukkig was een 

exemplaar der Ambonsche historie reeds naar Batavia gezonden, berustte een ander exemplaar op de secretarie van het 

kasteel Victoria, was een afschrift van de „Landbeschrijvinge” bij een ambtgenoot van Rumrmius bewaard gebleven, 

en werd „het principael werck’ van het Cruytbroek „gesalveerd”’, zoodat althans deze resultaten van diens werkzaamheden 

bij den brand, waarbij „veele andere schriften en boecken vernield” werden, behouden gebteven zijn. 

Met onverdroten ijver hervatte ook na deze ramp Rumemius zijne studiën. Gesteund door de Regeering, die 

hem helpers afstond en hulpmiddelen verschafte, geholpen door zijn zoon Paurus Augustus, bracht men het zoover, 

dat vóór 1692 de eerste boeken van zijn Herbarium of „Cruytboeck” naar Nederland onder weg waren, nadat het reeds 

') Zie over dit college b.v. G. C. KrerK DE Reus, Geschichtlicher Ueberblick der administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederländischen 

Ostindischen Compagnie. (Batavia, ’s Hage, 1894), S. 158, f. 

2) Ik neem het volgende nog over van LEUPE's manuscripte aanteekeningen uit een brief van Ambons gouverneur aan de Hooge Regeering, 20 September 1672: 

«Hiernevens gaen 8 stucx Chineesche boecken door den coopman G. E. RuMPHius verzocht, UEdelheden toe te vaerdigen, zynde deselve by hem in vendutie 

n E.Heer Oud Gouverneur MARVILLE zal. nagelatene goederen voor historie boecken gemeynt, maer naderhant bevonden, het schriften waren die gepresumeert worden 

vant Papen Eyland Namhay op de Custe van China gekregen te syn; connende van de gemeene man niet gelesen off verstaen worden, gelyck het opschrift op deselve breder 

uytwyst, dat oock te verstaen geeft om wat reden die worden overgesonden». 

ze 

_ VALENTIJN, Amöon, II, bldz. 230 vv. geeft daarvan eene beschrijving. 

4) «Om te besien het spelen der Sinesen met papieren paerden, op hunnen tegenwoordigen nieuwejaerstyd». (Dagregister van het kasteel Victoria, sub dato). 

5) Gedrukt bij VALENTIJN, t. a. p., bldz. 238 vv. 

9 Gedrukt bij Leure, bldz. 42—44. Ik vond niet noodig, het te herdrukken. 
1) VALENTIJN, Ambon, HI, A, bldz. 148. Vgl. nog bldz, 63, v. 

5) Vgl. KLERK DE Reus, t‚. a p., S. 159. f. 

9) VALENTIJN, t. a, p., bldz. 243. 

0) Zie hierover de bijdrage van Dr. F. pe HAAN, getiteld Rumphius en Valentijn als geschiedschrijvers van Ambon; en mijne opmerkingen over de Landbeschrijving. 

HI) Zie mijn opmerkingen achter deze levenschets. 

de B) Zie over deze en de verdere vele lotgevallen van dit werk hierachter de bijdrage van Dr, J. P. Lorsy, getiteld: Over de in Nederland aanwezige botanische 

handschriften van Rumphius. 
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in 1690 of 1691 van Ambon naar Batavia w 
verscheept, „door deszelfs autheur 
werd van de Ambonse Historie 
verbeterd”. 

as gezonden; dat in 1693 de „Landbeschrijving” naar Batavia kon worden 
gecorrigeert en in zijn presentie gecollationeert”, en dat daarheen tevens overgebracht 

„Een exemplaer dat (op Ambon) nog overig” was, „en door Rumrmus van zijne fouten En steeds ging hij met verbeteren en vermeerderen voort. Niettegenstaande „zijn ouderdom ende aengroeyende swackheden” bleef hij aan den arbeid, „om de seesten wat werck te geven, zonder het welck hy anders sorgt in melancholy zijne dagen te sullen moeten eindigen”: deze woorden van den gouverneur en Raad van Ambon aan de Hooge Regeering, van 20 Mei 1697, teekenen geheel den man, die tot zijn laatste levensjaar werkzaam bleef. Werkzaam en bescheiden. Immers in hetzelfde schrijven luidt het nog: 
andere schriften doch van minder belangh, en die hij derhalven 
Amboinsche Rariteytkamer 1), bestaande in drie boecken, ende noch drie andere boecken van land-, lugt- ende zee- „gedierte deser eylanden, om welcke te perfectioneren hy zelffs weynigh moed heeft wegens zyn ouderdom ende „aengroeyende swackheden”. De gebreken van den ouden dag deden zich sedert hoe langer hoe meer gevoelen, ook op zijn lust en kracht tot arbeid. Op zijn herhaald verzoek werd hij bij besluit van den Politieken raad ontslagen van het voorzitterschap van het „Collegie des kleynen Gerigts- en Huwelyckszaecken 2), daar hij „door syne accresserende „ouderdom veele debiliteyten onderhevig” was geworden. Het einde naderde. Dit einde bracht nog in 1701 „het laetste werck van syn Herbario, synde een auctuarium off een toegift” 3), maar het was toch het einde. Ieder zag het, Toch smart het te lezen, hoe werd uitgesproken, dat „van dien ouden heer niets meer te verwachten” was, „als „uytgeleeft hebbende” #. Inderdaad, de 75-jarige Rumrmrus hàd „uytgeleeft’”: hij stierf den rs5den Juni 17025). 

„Onder den coopman Rumruivs berusten nog eenige 
Uw Hoog Edelen niet zeer durft aanprysen, zynde de 

Zóó waren de mijlpalen op den langen weg van Rumrurus’ belangwekkend leven, waarvan het „uitgeleefd zijn” 
de eindpaal was. De mijlpalen en de eindpaal: uiterlijke kenteekenen, meer niet. 
slechts ternauwernood van het intiem leven van den grooten man, nòg minder dan 
gemoedsleven, van het zèlf doorleefde leven. Toch ontbreken nict alle aanwij 
zij zijn, en vooral hoe sober van inhoud. Het leven 
werken in stilte. 

Zij spreken òf in ’t geheel niet òf 

weinig van zijn eigen ik, van zijn 
zingen in dit opzicht, hoe gering in aantal 

van Rumrnius is een leven geweest van werken en vooral van 
Want niet in de eerste plaats treft ons in hem de ambtenaar, de hooggeplaatste ambtenaar zelfs, der 

Compagnie. Zonder twijfel is hij als zoodanig niet geweest zonder beteekenis, maar de dagen, waarin hij gelegenheid 
had, zijne hoedanigheden in wijden kring te gebruiken, waren voor het gouvernement, waarin hij werkzaam was, dagen 
van geen bijzonder gewicht. Ambon had zijne geschiedenis in hoofdzaak reeds achter den rug in de jaren, die 
Rumrurius als hoofdambtenaar meer op den voorgrond zagen: de Compagnie en pr VrAMINGH VAN OUpsHoorN hadden 
den stroom van zijn historie geleid naar een moeras, waarin slechts nu en dan daarvan nog de sporen — en dàn troebel — 
zouden zijn na te gaan, waaruit hij later weder zou te voorschijn treden, maar dan als een stroompje zonder beteekenis, 
bijna zonder beweging. In Rumer's dagen beteekende Ambon weinig meer voor een hoofdambtenaar met groote gaven, 
met hooge talenten. De openbare persoon in Rumemus treft ons weinig of niet. De man van de wetenschap, de 
geleerde, treedt in hem op den voorgrond. Zijn openbaar leven was voor hem een „masque.” Pas wanneer hij dit 
had afgelegd, was hij zich zelf. Niet zijn bureau, maar zijn tuin, de natuur, waren zijne werkplaatsen. Zoo is hij 
vooral in zijne huiselijke omgeving te zoeken, vermoedelijk ook in den huiselijken kring. Wij zouden zoo gaarne hier 
Rumeuivs in zijne intimiteit bespieden. Heeft de man, die door de rampen, de groote, droeve rampen, welke hem 
hebben getroffen, misschien vergoeding daarvoor gevonden in een stil huiselijk geluk? Wij wéten het niet, maar is 
er voor ons geen reden, te denken dat zóó is, wat wij zoo gaarne zouden wenschen ? 

Rumrnius ís — misschien al spoedig na zijn komst op Ambon — gehuwd. Zijne vrouw Susanna nam deel 
aan zijn leven, aan zijn werk, Zij, „sijne eerste levensgesellinne”, kwam om bij de aardbeving van 1674. Een tweede 
vrouw nam in latere jaren hare plaats in. Zijn eerste echt werd met kinderen gezegend. Omtrent enkele dier 

1) Zie hierachter de bijdragen van Prof. E. voN MARTENS, Prof. C. WICHMaNN, Dr. R, Horst, en Dr. J. DE Man. 

2) Missive van Gouverneur en Raad aan de Hooge Regeering, dd. 24 September 1700. 

3) Idem, 24 September 1701. 

4) Idem, 19 Mei 1702. 

VALENTIJN, t. a. p., II, C, bldz. 26: den 13 Juni. Maar de datum 15 Juni, opgegeven in een brief van den gouverneur en Raad van Ambon van 23 September 
1702, verdient meer vertrouwen. | 
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kinderen zijn berichten tot ons gekomen, en deze wijzen op een gelukkige verhouding tusschen vader en kinderen, 

zooals de echtelijke gemeenschap gelukkig zal zijn geweest. Een bescheiden, zich niet spoedig gevend, maar 

opgeruimde, opgewekte 1) persoonlijkheid als hij, opgeruimd zelfs in zijne blindheid, zou zich niet geuit hebben, zooals 

hij deed bij de lijken van vrouw en dochter, als niet mèt haar leven een deel van eigen levensgeluk was heengegaan : 

„Erbermelyck was het dien man by deze zyne lycken te zien zitten, alsmede aen te hooren zyne weeklacht, beyde 

op dit toeval ende zyne blindheyt gepast.” De aardbeving van 1674 had een gelukkig gezin uiteengerukt. Maar 

de overgebleven leden sloten zich weder aaneen. Van hen treedt na den vader het meest op den voorgrond de 

zoon Paurus Avcusrus. Deze was Compagnie's ambtenaar geworden, als zijn vader was, maar ook had hij iets 

geërfd van 's vaders wetenschappelijken zin. Zóó kon hij hem in de dagen van blindheid tot steun zijn bij diens 

onderzoekingen. Zijn ambtelijke loopbaan is eenvoudig: in 1687 treffen wij hem aan als assistent, tevens secretaris 

van den Raad van Justitie te Ambon, waarheen hij uit Batavia in het vorige jaar in de betrekking van boekhouder 

was overgeplaatst; in 169o wordt hij onderkoopman en „hoofd” op vaders oud kantoor Larika; in 1699 wordt hij 

bevorderd tot koopman, maar in zijne betrekking gehandhaafd. In 1705 werd hij wegens ziekte daaruit ontheven?); in 

't volgend jaar stierf hij3). Zijn vader heeft hij dus niet lang overleefd. Deze laatste heeft in de carrière van zijn zoon 

meêgeleefd; zijne wetenschappelijke verdiensten zijn mede beloond geworden door de bevordering zijns zoons. Immers, 

toen in 1697 ‘het „Ambonsche Kruytboek” in Nederland was gekomen, stelde de commissie uit de Bewindhebbers, 

belast met het nazien der brieven en papieren uit Indië gekomen, voor, „om voorn. Rumrumus eenigermaten over 

deszelfs veelvuldigen arbeydt dieswegen te recompenseren” en wel door zijn zoon van onderkoopman te bevorderen 

tot koopman). De Heeren XVII gingen op dit denkbeeld in: de zoon wèrd bevorderd, om ’s vaders „pryselycke 

moeyte niet onbeloont te laeten” en dezen „by provisie eenigermate dieswegen te remunereren” 5). In 1699 kon 

Paurus Aucusrus zijn nieuwen rang gaan innemen®). Het was een pleister op een vroeger geslagen wonde. In 1694 

toch was deze laatste benoemd tot opperhoofd van Hitoe. Deze aanstelling droeg vermoedelijk een tijdelijk karakter : 

in 1695 was hij reeds weder te Larika teruggekeerd. Zijn vader deed moeite, om voor hem de hoogere positie te 

Hila te behouden, maar het mocht niet gelukken. Zelfs de voorspraak van een zijner hooggeplaatste vrienden, den 

oud-gouverneur-generaal JoANNEs Campmuys, mocht niet baten. Deze schreef hem „uyt (syn) thuyn gelegen in de 

Zuyder voorstadt van Batavia den 2 Mart. 16957) het volgende: Met de continuatie van UE. soon Paurus Aucustus 

op het comptoir Hitoe en heeft het voor tegenwoordigh nogh niet willen gelucken, schoon ick eenige Heeren tot syn 

faveur daerover hebbe aengesproken; daer meerder comt (seyt het spreekwoort) moet minder wycken. Dogh dit moet 

UE. niet verstaen van meerder verstant, kennisse, bequaemheyt, neerstigheyt, getrouwheyt en vroomheyt, want dan 

quam het met des E. Comps. belangh en de reghtveerdigheyt overeen, maer wel voor tlyck van meerder gunst 

en vermogende vrunden, waermede ick meen dat de Heeren onse MeestersS) haer nogh wel eens bedrogen soude 

connen vinden. Dan wat sal men seggen? Het is en blyft niet alleen de oude werelt, maer deselve wordt nogh 

hoe older hoe beuser.” Het was een oud-gouverneur-generaal, die dit zeide, | 

Van meer belang echter dan Paurus Avausrus' loopbaan is voor ons zijne verhouding tot zijns vaders weten- 

schappelijken arbeid. Na den brand van 1687 was hij een dergenen, welke, met toestemming der autoriteiten, zich aan het 

werk stelden, om de schade in de „figuren”, in „schriften en boecken” te herstellen. Met den door de Hooge Regeering 

met dit doel naar Ambon gezonden „teeckenaer” Pririrs vaN Eijck van Amsterdam, zette hij zich aan het werk en 

reeds in 1690 of 1691 kon een gedeelte van het „Ambonse Cruytboeck” — hierom ging het — naar Batavia 

worden gezonden. Deze en andere hulp werd verleend door of met toestemming van de Indische autoriteiten: zoowel die 

1) Zijne opgewektheid en opgeruimdheid komt, wil het mij voorkomen, zoo duidelijk aan den dag in zijne brieven, b.v. in dien aan CAMPHUYS van 29 Juni 1695, 

afgedrukt bij Leupe bldz. 53 (Bijlage VII). 

2) VALENTIJN, t. a. p…, II C., bldz. 21, v.v. is in deze jaartallen niet geheel en al juist. 

3) Zijne weduwe, ANNA WOoOLkMAN, hertrouwde met GERARD LEYDEKKER, stiefzoon van VALENTIJN. Hij had een zoon en twee dochters. Een der laatsten, 

ADRIANA AUGUSTA, huwde met een anderen stiefzoon van VALENTIJN, BARTHOLOMEUS L. (Zie VALENTIJN, Uyt en £ Huys-reyzen, VI, 2, B, bldz. 152). 

4) Verbaal der Commissarissen op 16 Aug. 1697. 

5) Missive der XVII aan de H. R. te Batavia, 9 October 1697. 

$) Missive Gouv. en Raad van Ambon aan de H. R. te Batavia, 25 Sept. 1699. 

7) Im de Leidsche Universiteitsbibliotheek. Afgedrukt bij Lrurr als bijlage V, bldz. so, v. 

8) De Bewindhebbers. 
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van Ambon, als die te Batavia en in Nederland. Dit alles moet voor Rumeurus eene groote genoegdoening zijn ge- 
weest: het was toch eene waardeering met de daad van zijn wetenschappelijk werk. Eene dergelijke waardeering is hem 
herhaalde malen geworden. Reeds bleek, hoe hem in 1668 werd verzekerd, dat hem zooveel mogelijk gelegenheid en 
tijd zouden worden geschonken, „om d’ opgemelde curieuse studiën te bevorderen”; hoe hem na zijne blindheid eene 
eervolle positie werd gewaarborgd. Het was onder Marrsuykrr’s bestuur. Maar sak later ging de Hooge Regeering 
op dezen weg voort: in 1679 b.v. — onder RijkLor vaN GOENs — werd hem een klerk toegevoegd voor de voltooiing 
zijner geschiedenis van Ambon: 1) in ’t volgende jaar kreeg hij als hulp den „provisioneelen assistent Dantër Cru” 2). 
En toen later — in 1696 — Rumreuivs bevreesd was, dat „zijne Botanise Schriften, die hy van tyd tot tyd overgesonden 
had naar Batavia, „na zyne gissinge wat confuys” lagen, bleek geen bezwaar te bestaan, dat hij zijne beide toenmalige 
„klercken, namentlyck den provisionele adsistent Jonan Pumi SipmaN ende den teyckenaer Puirirp vaN Enck” naar 
Batavia zond, om „de voorschreven papieren in behoorlycke ordre te brengen” en ze voor verzending naar patria 
gereed te maken 3). En zóó meer. 

Ook in Batavia zelf ontbrak het niet aan zorg voor zijne geschriften, welke daar berustten of eene korte wijle 
bewaard werden op hun reis naar Nederland. Vooral in dit opzicht is met dien van Rumrurvs verbonden de naam 
van den oud-gouverneur-generaal JoANNes Campnuvs, den liefhebber en bevorderaar van het natuurhistorisch onder- 
zoek in Nederlandsch-Indië. Deze, die het bestuur voerde van 1684 tot 1691, zal nog aan ’t bewind zijn geweest, 
toen de zes eerste boeken daarvan in Batavia kwamen. Hij liet ze afschrijven, zoodat, toen het origineel in 1692 met 
het schip Waterland op reis naar patria „sneuvelde”, een nieuwe „weergae off copye”#) konde worden vervaardigd, en 
in 1696 verzonden. Ook de overige gedeelten werden later „onder opsigt” van dezen toen reeds afgetreden bewindsman 
gecopieerd. Na Camrnuys’ overlijden, den 18 Juli 1695, was het het lid van den Raad van Indië, Isaäk pr Sr. MARTIN, 

welke zich het lot aantrok der geschriften van Rumrmus, voorzoover zij te Batavia berustten. Het was in overeenstemming 

met een opdracht van Camruuys aan pr Sr, MARTIN, vier dagen voor zijn dood op zijn sterfbed gedaan 5). 

En in Nederland? 

Ook de Bewindhebbers der Compagnie stelden in Rumrrrus' studiën belang en deden het hunne — het bleek 

reeds — om ze te vergemakkelijken. Wat meer is, zij waardeerden ze, — wij zagen het — al was het een waar- 

deering op hunne wijze: door den zoon van onderkoopman te bevorderen tot koopman op f 60 — 's maands. Nog 

meer: het Ambonsche Kruidboek werd met een zekeren eerbied bekeken en behandeld: „welck werck, als van een 

bysondere curieusheyt, en waerinne verscheyde nutte en aenmerkenswaerdige saecken soude kunnen vervat staen” 

(deze veronderstelling is heerlijk!) hebben goetgevonden, dat onder ’t opsight van den Advocaat ®) Scorr byeenge- 

braght off ingenayt sal worden, om ter naester vergaderingh van de Seventiene geproduceert, en wyders overwogen te 

worden, hoedanigh men daermede in ’t verder sal handelen”. Zoo deecreteerden de Commissarissen voor het nazien 

der Indische brieven?) En de Heeren XVII bevonden dat het „werck met veel kennisse, studie ende applicatie 

samengestelt ende uytgewrocht was $). 

Rumruius was zeker niet ongevoelig voor deze en dergelijke blijken van belangstelling. In een brief aan DE 

Sr. MARTIN van 8 Juni 16949) gewaagt hij met ingenomenheid van „de recommandatie” van syne „Heeren Gebieders”’, 

welke hem zijn weg deden vervolgen. Deze aansporing — zij het dan gegeven op hunne wijze — strekt den bestuurders 

der Compagnie, in Nederland zoowel als in Indië, tot eer, een eer, die kan wegen in de schaal, waarmede zij 

gewogen wordt. Vooral omdat het volstrekt niet de eerste maal was of de laatste zou zijn, dat de Compagnie zich 

zoude aantrekken de wetenschappelijke onderzoekingen van hare ambtenaren. 

Geen wonder, dat eene dergelijke aansporing Rumrnrus aangenaam aandeed. Maar toch, wij zouden gaarne 

eens willen weten, wat hij meer op prijs stelde, de goedkeuring zijner superieuren, die in deftigen trant prezen zijne 

1) Missive der Hooge Regeering aan G. en R. van Ambon, sed Sept. 1679. 

1680. 2) Missive van G. en R. van Ambon aan G. G. EAP 

3) Missive van G. en R. van ei aan G. a en id I5 ali 1696. 

*) Brief van CAMPHUYS aan RUMPHIUS, 2 Maa 95. 

5) „Memorie ofte hetgeen Syne Hog ee E CAMPHUYS, op zie sieckbedde CORNELIS CHASTELEIN geordonneert heeft aan te teeckenen, wegens de 

kruydeboecken van d’ Hr. Rumpuius de dato 14 Juli 

6) De advocaat der O. I, C. was haar eerste ambtenaar. In ernst, Bes inikenbaes telden de zaak niet licht! 

1) Verbaal 16 Aug. 1697. 

je Missive der XVII aan de Hooge Regeering, 9 Oct. 1697. 

Op de Univ. Bibl. te Leiden, Leur, bijlage IV, bldz. 47 
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„kennisse, studie ende applicatie”, of de waardeering, welke hij ondervond van die onder zijne tijdgenooten, welke 

meer of minder in staat waren zijne werkzaamheden op den juisten prijs te schatten. En ook die waardeering is hem 

niet ontgaan! Tot ver over de grenzen van zijn Ambon heeft in zijne dagen zijn naam weerklonken, en omgekeerd, 

de namen van hen, die betrekkingen met hem onderhielden, zij mochten genoemd worden, ook hunne namen hadden 

een goeden klank. Daar waren in Indië zelf Joannes Camruuijs, HerBERT DE JAGER, Dr. WirLEM TEN RuijNE en anderen; 

daar waren in Nederland geleerden aan Leiden’s universiteit !). In Duitschland werd zijn naam met eere genoemd, 

Cosimo pr Mepiar III, de toenmalige Groothertog van Toskane, kocht van hem „eenige rariteyten van horentges 

en zeegewassen”’, die de Bewindhebbers toestonden, dat met ’s Compagnie's grepen naar hier zouden worden vervoerd, 

„ten respecte van den opgemelten Groothertogh” ?). 

En zou Rumer misschien niet nòg hooger dan de promotie zijns zoons, nòg hooger dan zijn „Princen 

leven” op Hila, geschat hebben de waardeerende uiting van de Academia Naturae Curiosorum te Weenen, die hem 

in 1681 tot haar lid benoemde, en, toen zij volgens haar gewoonte haar nieuw lid een bijnaam diende te vereeren, 

hem dien schonk van Plinius Indicus. Een titel, die zelfs de Bewindhebbers imponeerde 5). 

Ook hier dus waardeering ! 

Na zijn dood uitte deze zich blijvend, door de uitgave zijner geschriften in de eerste plaats. Niet alleen door 

die van zijn beide magistrale werken onder eigen naam), maar ook, door het misbruik van zijn arbeid gemaakt %). Zoo 

heeft zoowel de 18de als de 19de eeuw haar tol der waardeering en dankbaarheid aan Rumenmus gebracht, in 

Nederland en daarbuiten 6). En thans, in het begin der twintigste eeuw, nog de erkentelijke hulde van dit feestwerk, 

naast die eener Rumruius medaille ! 

In 1824 had de bekende reis plaats naar het Oosten van den Archipel door den gouverneur-generaal VAN 

DER CAPELLEN. Ook Ambon werd bezocht. Daar lag Rumrmimus begraven. Zelf had hij bij zijn leven zijne laatste 

rustplaats aangegeven, jaren te voren, reeds minstens in 1687. Toen toch berichte de toenmalige gouverneur van 

Ambon aan zijn opvolger?): „Onder de vergunde erven buyten de stad tot grondgebruyck is de byzondere grafstee 

„aan den oud-coopman d. Ep. G. E. Rumemmus verleent; breed langs den weg en achter schaers 5 en diep 

7 roeden”. Toen op zijn 75-jarigen leeftijd de rust voor hem was gekomen, werd dit daarvoor de plaats: de „graf-thuin” 

van RumpriusS). VAN DER CAPELLEN plaatste in den tuin van het huis, waar de groote geleerde eens te Ambon had 

gewoond, een eenvoudig gedenkteeken voor den man, wiens naam in eere zal worden gehouden in alle komende tijden. 

!) Zie M. B. VALENTINL, Museum mauseorum (Francofurti, 1704— 1714). IL. — Historia Simplicium reformata. Accedit India litterata. Ét a.p‚t716). 

2) Resoluties der Heeren XVII, 20 Juni en 8 Augustus 1680. 

Verbaal 16 Aug. 1 — Rumrurus schreef er over aan TEN RHYNE in een postscriptum achter een brief van 20 Mei 1683: „Aliquot abhinc annis deli 

Naturae Curiosorum in Germania af invitatoriam mih transmisit, quâ me Coliegii sui membrum constituit, et quidem, pro more illorum, sub Plinii Indici nom 

Zie hierachter de bibliographie van G. P. ROUFFAER en Verschillende der opstellen. 

5) Ik doel hier natuurlijk op het plagiaat, door FRANGOIS VALENTIJN gepleegd. Daar, wat betreft de «Ambonsche historie» rk bepaaldelijk gewezen wordt 

door Dr. F. pE HAAN in zijne reeds genoemde bijdrage, laat ik dit hier buiten en De Landbeschrijving behandel ik hierachter. Misschien ook hebbe 

de onuitgegeven «drie boecken van land-, lugt-, en de zeegedierte», (zie hiervoor bldz. 9) van Ambon ter grondslag gelegen aan tje «Verhandeling der dieren 

van Amboina», (Deel III, bldz 263 v.v.), onderverdeeld in rangen «Vogelen Water-Dieren» en heeft errata veel baat ekseon bij zijne «Korte beschrijving 

der boomen, planten, heesters en gewassen, in de Filanden van Ambon vaan hoi HI, bldz 153, v. v) van Rum s Herbariu En zijne Maleische spraakkunst? 

Is die ook aan VALENTIJN bekend geweest? VALENTIJN was predikant op zone van 1686—1687, een en van ee 12 he, II, bldz. 141) In de beide 

eerste perioden had hij Pepe met Rumrpuius bekend te worden en deze kennismaking is meer dan een vluchtige Rig Buitendien bestonden er banden van 

aanverwantschap tusschen de familien VALENTIJN en RUMPHIUS, (Zie hiervoor bldz. ro). De enonheid. voor VALENTIJN, om de geschriften van RuMrPHius te leeren kennen, 

bestond en... VALENTIJN heeft ze ebk 

6) Zie hieromtrent ook G. P. RourrarR’s bibliographie in dit Gedenkboek. 

1) Schriftelyck berigt 18 Augustus 1887. | s 

8) VALENTIJN, II, A, bldz. 125. 
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BIJLAGE. 

Aen d'Ed. eehter id Wyse, Voorsienige, Seer bescheydene 
d'Ed. Heeren Bewinthebberen van de Oost-Indische 

psies vit: ter Camer Amsterdam 

Hooggebiedende Heeren, myne Heeren! 

U Achtbaren gelieven een jonghstigh oore te verleenen, aen dit cleen versoeck van den ondergeschreven U Achtbaerhedens nedrigen dienaer, dewelcke genoot- 

ft. 
saeckt is ged da ootmoedich versoeckschrift U. A, A. moejelyck te vallen, alsoo tot seecker syn voorneemen U. A. A. gunstige hulpe ten hoogsten van doen hee 

is dan aldus dat ick begonnen heb een werck, daer innen int Latyn beschreven werden, sodanige planten, gewassen, gedierten etc. als NE in de tyt van myne residentie in Indien te sien, voorgecomen syn, ende noch sullen voorcomen. Welcke rechte benaemingen, soo uyt de oude Griecxe, Arabische ende Latynsche, als nieuwe autheuren, van my uytgesocht, met malcandéren vergeleecken ende gearsaahon haere behoorlycke Figuren (voor soo veel const in my is) nae ’t leven afgebeelt; overal haan oeght haere eygenschappen ende crachten, soowel uyt de oude ende voorgaende scribenten als insonderheyt door eygen ervaringe op 't een uytge waakt; deels oock selfs ondersocht ende byeengedraegen syn, daerby dan noch verscheydene andere ondersoeckinge Scientiam Physicam et Mathematicam aengaende, verhandelt 
erst alles met meerder moeyte, neerstigheyt ende geschicter methode dan betrouwe tot noch toe geschiet is. 

Alsoo ick my dan met dese onbesochte ende tot noch toe weynich bekende materie ingelaten hebbe, in een werck daerin ick weynich voorgangers ofte leytslieden vinde, ende de paden overal verwerret door malcander De soo ben ick hiertoe alderhande goede ende geprobeerde autheuren benoodight, dewelcke my tot een n compas 
in dekt Indiaensche wildernisse ende steunsel van de memorie mochten dienen. Dese nu heb ick ge jaeren herwaerts van sommige vrienden in Amsterdam ende daer omtrent 
woonende geëyscht, dat se op myne costen opgesocht ende in Indie en mochten gesonden worden; maer behalven verscheyde beletselen, dewelcke dit myn verlangen tot noch 
toe verachtert ende vruchteloos gehouden hebben, is niet het cleenste geweest de quade ende and bestellingen op de herwaerts tendeerende schepen etc. gelyck alreede 
niet sonder schade bev hebbe 

Aengesien olen Achtbare Heeren dit myn voorneemen een werck is, 't welck wel nu ter tyt noch geringhachtich schynt, gean meest tot myne private oeffeninge 
streckt, nochtans bedenckende dat weleer uyt cleene beginselen, prysweerdige wercken gevolght syn; oock dese myne lucubrationes noch den eenen of den anderen genereusen 
geest, tot dienst ende vermaeck souden connen strecken, jae, dat selfs noch veele Europeanen, arrange die onder U. + hooghlofeyeke ord hun in dese 

s 
gesontheyt, daer wy in Indien tot noch toe seer om verlegen syn, wegens oncunde der middelen, die ons dickwils voor de voeten liggen. Ende al dorf ek sulck at niet 
in den hooghsten graed van myne schriften beloven, soo ben ick doch verseeckert dat dese myne beginselen soo veel spoor aen de EEE sullen geven, das se te 
yveriger ende lichter Es of rde kan tot eene digen sullen trachten te jj want tot dusdanigh voorneemen meer als eenen menschenleven dasbyacht werd, 

Soo hebbe dierhalven my v t (de saecke aar vereyschende ende my van de vrienden int Patria ep agr nde) met dit han: geschrift U, A. A. 
lastigh te ae seer aldert ende met gin par an s desen ong ad om een cleene hulpe van U. A. A, znrkg eol: ick tot myn voornemen qualyck 
can geraecken; dat het U. A. A. mochte are toetestaen, dat line boecken, instrumenten etc. dewelcke lek door seeckere enen in Amsterdam, insonderheyt door 
den tiekdide Ds. hens Rulicium, predicant derselver stadt, op mynen eygen costen voortaen sal laeten incoopen, aen U. A. A. ke onder derselver goede 
recommandatie, op U. A. A. schepen Be ende alhier in Indien te rechte aen my mochten werden bestelt. 
oncosten ende moeyte met sich sleept, eer men se aen boort brenge, ende dan noch qualyck aen boort willen g'admitteert worden, uyt suspicie als oft perticuliere coopman- 
chappen waeren, ende dan voorts van de overbrengers soo quaelyck verwaert, bedorven overgebracht ende verkeert gelevert werden, dattet voor my ongeraeden soude syn 

sulcx meer te waegen 

Dierhalvén nootsaeckelijck göëtvinde dese saecke aen U. A. A. te openbaeren, ende U Aghtbaerhedens hulpe hiertoe te versoecken, betrouwe dat U. A. A. 
ä considereerende, dat dit geen perticulier coopmanschap is (met welcke enke ick my noyt hebbe vercleenen willen) maer Eje dese myne Lucubrationes heden 

t soo niet tot sonderlinge profyt, edoch ten minsten tot U. A. A. lof ende eere cunnen strecken, niet ongenegen sullen zyn, de opgekochte boecken met U 
la Aghtbaerhedens recommandatie aen boort laten brengen, ende ordre geven, dat se seecker ende ongeschent (gelyck men eashe te hebben ’t geene met goet geld betaelt 

wordt) aen my mochten bestelt worden. 

Oock vorders dat U. A. A. gelieven uyt myne te goet staende gagie ter camer Amsterdam, van waer ick A° 1652, in de maand December v voor Adelborst, 
onder den naem van Jeuriaen Rumph van Hanau, uytgevaren ben met ’t jacht Muyden, aen de voorsz. Predicant Ds. penn of. andere van my procurati 
betaelen, soodanige penningen als in de toegesonden reeckeningen ofte schyeboecken ers provincie Elgin sal my te competeeren; om daervan door De. tasten of 
desselfs naren soo wel de opgecochte boecken te betaelen, als om eene recognitie van my uyt kinderlycke plight aen mynen ouden vader, genaemt 
Rumph, Bouwmeester Hanau, toegeleght af te eer en; byaldien het U. A. A. mochte gelieven, gid hs: andere opgecochte boecken, van my alhier aen de E.‚ Comp. te 
deser provincie souden dee lt worden, soude my veel aengenamer ende gelegener comen, om niet jaerlycx rekeninge over te senden. 

welcke hulpe ick tegens U, k Er den myne plichtige onderdanicheyt, ten hooghsten danckbaer sal psi ende sodanigh ’t sy in desen als in myn 
ordinaris toebetrout zin ie my dragen, dat het U. A. A. voor dese en andere hulpe noyt sal berouwen. Ende hiermede eene gunstige resolutie verhoopende, sal aren 
te Achtbare, Wyse, Vieniaise Heeren, U hendlkedan al te samen tot voorspoedige, wyse regeeringe ende allen arn in des Alderhooghsten genadigen 
ende schirm bevolen hit, verblyvende. 

(Onder stond) U. A. A. onderdanighsten en nederighsten Dienaer 

(Was geteek.) GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS van Hanau, 

p. t. Coopman ende Opperhooft van de 

Custe Hittoe op ’t voorsz. Eylant. 

(Ter zijde stond) 

Hila binnen de fortresse Amsterdam op de Custe 

Hittoe in Amboyna, desen 20 Augusti A’. 1663. 
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In aansluiting aan deze levensschets van Rumrnius, wensch ik hier eenige bijzonderheden mede te deelen omtrent RuMPHius’ „Zand- 

beschrijving van het Ambonsche Gouvernement’, 

Den 11 Januari 1687, bij den zwaren brand, welke Ambon teisterde, werden dan „veele schriften en edi van Rumeuius „vernielt”: 

daaronder ook het exemplaar van „de Ambonsche Landbeschrijvinge”, dat onder zijne berusting „plag te zijn”. Dit resultaat van zijn weten- 

nk arbeid moet dus toen reeds eenigen tijd geleden voltooid zijn geweest !). 

ukkig bestond daarvan nog een „afschrift”: het was „te vinden by den coopman Moris 2), dien *t selve van den ondercoopman VEECKENS 3) 

geleent is’. Alba was dit het geval in 1687. De toenmalige gouverneur van Ambon, PApTBRUGGE, vond blijkbaar dit werk van RUMPHIUS van 

voldoend belang, om bij zijn aftreden zijn opvolger bepaald te wijzen op het bewaard blijven van deze copie: „daeruyt het wel weder dubbelt mag 

uitgeschreven werden, om ’t eene ter secretarie te plaetsen ende ’t andere aen den Ed. RumPmius weder te geven” f). Vermoedelijk zal dit wel zijn 

gebeurd. Maar de copie van toen is niet de Landbeschrijvinge in precies denzelfden vorm, waarin wij haar thans kennen. Immers, toen in 1693 

de toenmalige gouverneur NICOLAAS SCHAGEN een exemplaar daarvan naar Batavia zond, gaf hij daaromtrent bij schrijven van 15 September °) nog 

de volgende inlichtingen aan Gouverneur-Generaal en Raden: „U Hoog Edelh. becomen nu oock de Landbeschryvinge van Amboina, door desselfs 

autheur gecorrigeert ende in zyn presentie gecollationeert, ingevolge van desselfs onderteeckening; met byvoeginge van een kleine voorreden, dienende 

tot advertentie van de lezers, ontrent eenige dingen, mitsgaders een bequaem register en verklaring van namen en woorden, in het werck veeltyts 

occurerende, die een ieder niet bekend zijn. Versoeckende wyders tevens dat UHEdelh. gelieve ten beste te duyden, de schryffoutjens oft niet al te 

nette correctien, die er nog mochten rn overgebleven, zynde niet juist altyd de deugt van degeene die een moye letter maecken, dat se met 

eenen correct ende zonder vicien schryven” 
Dit exemplaar is blijkbaar niet naar patria gezonden. Immers bij schrijven van de Hooge Regeering te Batavia van 29 Januari 1697 

was gevraagd om nog een copie er van en tevens van de „groote Landkaert”, welke Rumpurus inmiddels had geteekend of laten teekenen. Het 

Ambonsche Gouvernement gaf dadelijk aan dezen wenk gehoor, en kon den 23 Mei antwoorden: „Tot het copieeren van de Ambonsche Landbe- 

schryving en groote Landkaert is reeds de vereyschte ordre gesteld, en zullen met onze laetste ei 6) tot Uw ad Edelhedens worden over- 

gezonden ”.?) Dit gebeurde dan ook: den 25 September werden beschrijving en kaart naar Batavia verscheept. 

og echter was dit werk niet volledig. Den 12 October 1697 schreven Gouverneur en Raad van Ambon naar Batavia: „T'sedert het 

affsenden van de Ambonsche Land-beschryving in dato 25 September jongstleden, heeft den coopman RumPurus ons ter hand gesteld, eene Lyst 

van alle de successive Ambonsche Heeren Gouverneurs, UHEdelh, versoeckende dat het zoodanig achter voorscheven Landbeschryvingh mag 

werden ingevuld” 8), 

Uit bovenstaande aanteekeningen blijkt, dat herhaalde malen afschriften van RuMmrrius’ Landbeschrijving zijn gemaakt, maar dat het 

eigenlijk origineel, het Urschrift, is verloren geraakt. Verder, dat deze copiëen in geheel verschillende handen zijn beland. Er werden er gezonden 

naar de hoofdstad van Neêrlands Indië: in 1693 en 1697. Een exemplaar bleef blijkbaar te Ambon ter secretarie, in het archief 9). Afschriften 

kwamen in particuliere handen: in die van Rumpmius zelf, in die van een zijner kennissen: VrECKENS of Moris. Voor zoover mij bekend is, zijn 

er twee afschriften in ons land bewaard gebleven en wel beiden in Den Haag: een in het Oud-Koloniaal Archief op het Algemeen Rijks-Archief, en 

een in de ern Bibliotheek. 

rste behoort tot het archief der Kamer Zeeland en is uit Amboina overgezonden A° 17oo, een groot-folio in gelijken perkamenten 

band als de en Indische papieren van die Kamer, en bevat, behalve schutblad en register, 212 beschreven gepagineerde bladzijden. Er heeft 
daarbij behoord een kaart 10), welke thans los bij de kaartenverzameling van het algemeen Rijks-archief wordt bewaard 1). . 

p het schutblad wordt het genoemd „D’ Ambonsche Land Beschrijving”, welke titel aan het hoofd van het manuscript volledig aldus 
luidt: „De generale Land-beschrijving van het Ambonsche Gouvernement, en wat daaronder begreepen is, mitsgaders een Summaris verhael van de 
Ternataansche en Portugeese regeringe, en hoe de Nederlanders eerstmaal daerin gecomen sijn” 1). Daarop volgt de „Lijste der Ambonschen 

1) Vermoedelijk tusschen Bli en 1678. De Ambonsche historie, waarvan — s straks zal blijken — de La ret nd de inleiding De werd hanen 
g Mei 1678, bes ie uit ers slot van het exemplaar (copie van de tweede helft der isin ouw) in de ee aen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, 
Volkenkunde voor Neêrlands-Indië. Het po tal 1674 komt nog herhaalde malen voor tss ferik e der tot ekomen lezingen der Landbeschrijving, dat van de Koninklijke 
Bibliotheek, waarover hd en. Dat nu de Landbeschrijving zou geschreven jn na te in beberkten . zin, is moe a aanneembaar. Immers welken zin zou het gehad 
ebben, om, indien de Ambonsche Historie eerder voltooid was geworden an Landbeschrijving, daaraan nog toe te voegen de zuiver geschiedkundige hoofdstukken 1 5-21 

(zie hierachter, bldz. 16), welke bij de Historie behooren en dan sid eig erkten vorm, daarvan uitmaken d hoofdstu kken 1—3 (begin). Deze dubbele plaatsing 
echter is ern goed te hep als men aanneemt, dat de hg ariani de Historie oorspronkelijk een eed uitmaakte, en het topographisch gedeelte het eerst 
is voltoo oen men echter zag, dat het werk te volumineus werd en men tot een splitsing besloot, heeft men — tamelijk willekeurig — de ge eschiedenis der Portugeezen 
en der Modern ies op Ambon tot 1601 gevoegd bij het eerste gedeelte, dat der Landbeschrijving. Toen bleek het echter, dat de Ambonsche Historie op die ap een begin 
zutie: men heeft toen enkele der hoofdstukken 15—21 in omgewerkten vorm als ‚dat Eeken ge ne td De titels dier r omgewerkte zei be pet luiden verkort: 1. tn aboina 
wat daar onder begrepen sijn... bli ge eik men in Amboina Ke „oummaris verhaal van Amboinas toestand onder de Regeering der Por tugeezen…” 

7d komste van ANDREA FURTADO imbeina…. ’ Zelfs de beginoorden der Historie zijn o outs end aan de Lan Bnescteij vig” „rot beeter verstand van de 
navolgende Historie moet men voor eerst wesen ge dadde 4 jm na begrepen sijn elff eijlanden”, enz. (Vlg. beneden, bldz. 

2) JoANNEs Moris was in die dagen koopman in dienst der O. gr Ambon-eilanden. (VALENTIJN, Ambon II, C, bldz. 18, nd 
3) ABRAHAM VEKENS of VEECKENS was toen daar peten eed tap. 

: # Sarina drei door den heer Gouverneur PADTBRUGGE voor zijn opvolger a hadt: DE HAEs, opgesteld den 18 Augustus 1687. (P. A. LEUPE, Georgius 
Everardus Rumphius, bldz. v.) 

®) LEUPE, t 

Er berustte der eren dend zoowel als van de Historie ter Secretarie van Ambon 31 Mei 1770, zooals blijkt uit bldz. 785 van de in 1771 
uit Batavia overgekomen Sable: Met Bidarbekening van LEUPE in zijn eigen exemplaar van zijne Ege van RuMPHrus, thans op het Koloniaal Museum te Haarlem). 

10) Volgens regel Ee LEUPE op het ik, -(schut-)blad, en bij No. 1325 der kaarten 
_N) No. en van deel I van P. A. Leupe’s Znventaris der verzameling kaarten berustende in et Rijks-Archief. ('s Gravenhage, MARTINUS aid 1867). 

__ RP) De indeeling ee ef sdi egen wordt er in mar, De wi les titels der ved pe in met enkele verkortingen : 1. Beschrij- 
vinge van de Kuntische Eilanden in 't geme in t bijsonder van Amboi inge van groot Amboina, off de cust van Hitoe. En ela van de vier 
hoofden, de het selve Landt ger egeert reef ge sa, men en ges eagen. (ie), mitsgaders het eerste en bridelpaalse Oelij off gespanschap. — 3. Van de resteerende 

en des Lands Hitoe. — Ee Van de resterende dorpen, se ni pe op de Wes n groot Amboina. — 5. Van de Christen Negorijen in Amboina, sorterende onder ’ 
Chsieel. 3 Victoria, van Leij Timor en desselfs n negorijen. — 6. Van de drie Ulisserse Elan iden Oma. Liassar, heen — 7. Van de Nego shed bewesten Sirri Sorri leggende 
en ehs Whien Paperoe. — 8. Van beed ati zijnde id Balie ee ndt Hoe ee! anders Warno Abd he en zijne campons, nevens de andere ud 
daeronder rende. — to. Van Groot Cer en eerstelijk van dess negorijen aen de Noordsijde aen ian e — Ir De resterende Negorijen aan de Suiĳd syde 
van Groot eg als mede Ceram Laut. — ba Vin de ne ln dt zijn wide Deicrämaders op het Eij ind Barst haer manier van Leven, draght en Religie mits- 



Gouvernrs, soo als die nae malkander geregeert hebben”, 
ging bekleeden, eene waardigheid welke hij tot r7or 
Landbeschrijving”. 

bijgewerkt tot na 2 April 1697, toen WirLEm OEMs van WIJNGAARDEN deze waardigheid 
vervulde. Het handschrift wordt besloten met een alphabetisch „Register op de Ambonse 

De copie, waarvan wij nu spreken, kan niet zijn een dergenen, welke wij zoo juist noemden. Immers het is in 1700 uit Ambon verzonden. Maar overigens voldoet het aan bijna alles, wat omtrent het werk in zijne verschillende perioden sedert 1693 is gezegd. Aan bijna alles: immers de „kleine voorreden, dienende tot advertentie van de lezers” schijnt }) te ontbreken, ook de „verklaring van namen en woorden”, 
terwijl daarentegen het „bequaem register’, de „groote Landkaert” en de „Lyst van alle de successieve Ambonsche Heeren Gouverneurs” aanwezig 

‚ dat wij hier te doen hebben, niet met een der bovenbedoelde exemplaren, maar met een afschrift, ongeveer denzelfden tijd ten behoeve der Kamer Zeeland vervaardigd, en met bijna alle en daaronder belangrijke aanvullingen, door Rumrmius in zijn werk aangebracht sedert den brand van 1685. 

n nu het tweede Haagsche exemplaar? Het is een klein 8° boekdeel, in een net leeren bandje, met den rugtitel: „Beschrijving van Ambon Gouverne”, en bevat 255 keurig beschreven, oorspronkelijk ongepagineerde, bladen. De kaart ontbreekt, de lijst der gouverneurs en het register eveneens. Overigens is het boekje volledig, behoudens een enkele weglating van den copiïst ®). 
Er zijn er onder deze weglatingen, welke ons iets wijzer maken omtrent den ouderdom van dit, het tweede, handschrift. Het is geschreven met een ongeveer gelijktijdige hand: dit lijdt geen twijfel. Maar terwijl het eerstgenoemde manuscript dagteekent van ongeveer 1697 tot 1700, kan dat van de Koninklijke Bibliotheek niet jonger zijn dan ongeveer 16gr, of liever kan het voorbeeld, waarnaar het is gecopieerd — het is een afschrift in de tweede macht — niet jonger dan ongeveer dit jaar wezen, is het veel ouder zelfs. Immers, uit het exemplaar van het Rijksarchief blijkt, dat dit een aangevuld exemplaar is: dat daarin alinea's, woorden en vooral getallen zijn ingevoegd, welke niet voorkomen in een vroeger. Achter den titel van caput 5 zijn in dit exemplaar de woorden geplaatst: „en sijn van hier voortaan de sterkten der negorijen gesteld volgens de sielbeschrijvinge gemaakt Ao. 1691”. Deze woorden ontbreken in het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek en inderdaad zijn ook de resultaten der Ambonsche volkstelling van 169gr, welke dan wèl zijn gebruikt in het handschrift der Kamer Zeeland, niet opgenomen in de copie van de Koninklijke Bibliotheek. 

Nu zijn trouwens ook reeds in de vroegere capita van het exemplaar op het Rijksarchief cijfers opgenomen, ontleend aan de „sielbe- schrijvinge” van 1691. Het maakt den indruk, overgeschreven te zijn van een voorbeeld, bij welks redactie de resultaten dier volkstelling in de eerste capita bij wijze van aanvulling op een reeds gereed zijnd gedeelte zijn aangebracht, terwijl van hoofdstuk 5 af die resultaten onder het redigeeren nog konden worden geplaatst. Waarschijnlijk heeft dus aan de copie der Kamer Zeeland ten grondslag gelegen een exemplaar van ongeveer 1691—16gz2. Zou de conclusie niet voor de hand liggen, dat dit voorbeeld een der exemplaren is, welke — het bleek boven — tusschen 1687 en 1693 
zijn gereed gemaakt, „en door deszelfs autheur gecorrigeert”? 

e cijfers der volkstelling van 1691 nu ontbreken in het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek. Trouwens op vele plaatsen 5) zijn 
zelfs de cijfers van vóór 169r, welke in de capita 1—4 van het handschrift van het Rijksarchief voorkomen, in dat andere oningevuld gebleven; 
terwijl het op meer dan één plaats niet zoover is bijgewerkt #). 

Alle deze verschillen wijzen op een vroegere afkomst van dit exemplaar, of liever van het exemplaar waarnaar het is gecopieerd, want dit 
laatste is het geval, zooals uit het handschrift zelf blijkt 5). 

anneer men nu met dit alles in verband brengt het feit, dat in het 80 exemplaar ontbreken de lijst der gouverneurs, het register; de 
kaart, alle welke zijn vervaardigd in de periode ongeveer 1693—1697, terwijl de telling van het jaar 1668 blijkbaar is aangenomen als de jongste 6), dan is 
de conclusie zeker niet gewaagd, dat wij hier te doen hebben met een copie naar een exemplaar niet alleen ouder in jaren dat dat, hetwelk ten 
grondslag lag aan het exemplaar der Kamer Zeeland, maar naar een exemplaar van een ander type. Het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek 
zal zijn gecopieerd naar de Landbeschrijving, zooals Rumrnius die gereed had op het oogenblik van den brand; dat van het Rijksarchief naar de na den 
brand aangevulde en gewijzigde Landbeschrijving. Misschien is het een exemplaar van Rumruius zelf of van een zijner bekenden ?), maar dit is 
louter een gissing. 

gaeders van de drie principaalste Radjas Sahoelau, Soemit, en Sisseoeloe. — 13. Van de Eijlanden Maníipa, Kelangh en de Bonoa. — 14. Van de Eijlanden Bouro en de Amblauw. — 15. Summaris verhael van Amboinas Toestandt onder de Regeering der Portugesen tot op die tijd dat de Nederlanders daer hebben beginnen te handelen. — 19. Rede occasie, waerom Nederlanders in Jndia sijn gecomen. — 17. De tweede schipvaert der Hollanders... in Amboina, Banda en de Moluccos ontdekt werden. — 18. Summaris ij ‚ Hoe b 18. Summaris Verhael van ’t Huijs Tommagola, daeruijt de qvimelahas gesproten sijn, die in Amboina geregeert hebben. — 20 Steven van der Hagen eerste voijagie naer Oost Indien. — 21. De comste van Andrea Furtado de Mendosa. 

1) Misschien is hiermede bedoeld het begin van caput 1, en met de „verklaring” enkele omschrijvingen in het register. 
2) Er zijn nog enkele verschillen tusschen dit H.S. en dat van ’t R.A., behalve die waarover ik in den tekst spreek, b.v. verschillen in spelling, vergissingen 

van den copiist. Ook ontbreken in het eerstgenoemde de marginalen en is daarvan de stijl wat meer verzorgd. 
) vind niet noodig, dit hier te noemen. Een enkel voorbeeld slechts. Op folio 4ov® wordt gegeven het aantal zielen van Hennelelu: „zijn sterk 56 mannen. 

176 zielen en 24 datis”. In het HS. op het R.A. dezelfde cijfers, maar gevolgd door de woorden: „maar A° 1691 mannen ielen 244 en datijs 27.” Daar het M.S. van de 
K.B. van ouder afkomst is dan dat van het R.A., zijn de eerste cijfers dus van vóór 1691. Ik haal dit voorbeeld aan, juist omdat daaruit blijkt de chronologische voorran 
van die eerste cijfers. Op andere plaatsen in de copie van het R.A, blijkt die minder duidelijk, b.v. bij Binau (bldz. 34): … edendaags (dit woord komt ook voor in ’t HS. 
op de K.B.) zijn ze sterk 58 mannen, 128 sielen en 25 datijs. Maar A° 1691 mannen 45; sielen 128 en datijs 23’. Of bij Hennelale: „Sij sijn sterk omtrent 50 mannen... Sij 
sijn A° 1691 sterk geweest mannen 82” enz. Uit deze laatste zinsnede zoude men bijna opmaken, dat de eerste cijfers zijn van een telling nà 1691, terwijl toch ook hier de 

i i ewijs vo j ing ì Î n B zielsbeschrijving van dit jaar later moet zijn ingevuld, en de eerste cijfers van roeger dagteekenen. Een or mijne meenin dat HS, e K.B. 
Nusbentve'n. bevolking is Beteld alleen naar de telling van 1668 (fol. 5719), terwijl dat op het R.A. (bldz. 47) die telt alléén naar de telling van 1691. Op bldz. 74 
van het plaar ‘t R.A. staat verder over Haroeko: „de 3de (kampong staat) onder Cotta Haroeko, dogh hedendaags onder radja SALVADOR FERDINANDUS”. Het e op R 

i 
rr x 

d ‚B. heeft de door mij ‘gecursiveerde woorden niet. Op bldz. 168 van R.A. komen eenige alinea's over Boeroe voor, die niet te vinden zijn in K.B. Een dier alinea's 
spreekt over toestanden van 1691: dat deze niet voorkomen in K. B. n. 

Een enkele maal is er ook verschil in de cijfers van vóór 1691. 

4) ’t Zou natuurlijk mogelijk zijn, dat dergelijke uitlatingen zijn toe te schrijven aan onnauwkeurigheid van den copiïst. Maar mijne opvatting in den tekst is 
natuurlijker, terwijl de quaestie der volkstelling van 1691 niet uit te maken is, wanneer men alleen aanneemt onnauwkeurigheid van den afschrijver van K. B. Trouwens, deze 
maakt niet den indruk, onna ig te werk te zijn gegaan, Uij copiëerde met overleg. Zoo noteert hij op folio 4 EN IE ennelale is in copieeren voor lesen, 0 
vergeten of als niet denkwaardig overgeslagen. (In het Hs. in 't RA, is de beschrijving van Hennelale wel aanwezig.) Uit deze overgenomen insnede blijkt, dat het Hs. van de 
K.B. een afschrift is van een afschrift. 

5) Zie het slot der voorgaande noot. 

6) Zie noot 3). 8 ot 5 

1 Het ex. K. B. is blijkbaar uit een particuliere verzameling, het ziet er niet erg archiefachtig uit. Volgens een aanteekening van wijlen Dr. CAMPBELL op het 
schutblad is het «aangekocht op de auctie Enschedé Dec. 1867 onder n°. 1394». 

— 15 — j | ie (15) 



Zoover over de in ons land bewaard gebleven exemplaren van Rumpmius’ Landbeschrijving van Ambon. Thans iets over de bedoeling, 

waarmede het werk werd ondernomen. 
Het eerste hoofdstuk begint aldus: „Tot beter verstand van de Ambonsche historie, moet men voor eerst weten, wat onder het 

gouvernement van Amboina begreepen, en wat het selve voor landen zijn, met haer eiĳgenschappen en volkeren” M.a.w, de Landbeschrijving is 

eene uitgebreide inleiding tot Rumpurus’ geschiedenis van Ambon, Het maakt daarmede oorspronkelijk één geheel uit: het is het eerste deel van 

een groot werk van historischen aard, gewijd aan Ambon en omliggende eilanden. En hoofdstuk zr, hetwelk den titel heeft „De comste van ANDREA 

Furrapo pe MeNposa, sijn zeeslagh voor Bantam tegen de Hollanders, comt in Ambon, overweldigt Nau en de cust van Hitoe, crijgt slagen voor 

hamahoe, wert bevredigt met Loehoe, vertrekt naer Ternaten”, hoofdstuk 21 wordt in de Landbeschrijving niet ten einde gebracht. Het eindigt 

midden in den slag bij Bantam. Dit abrupte slot wordt verklaard *) als volgt: „Siet het vervolg in 't tweede deel, te weten: In het begin van d’ 

Ambonsche historie, dewelke voor desen een continueerend boek hiervan is geweest; dogh dewijl het werk hiervan te volumineus schijnt, is het in 

twee boeken verdeelt, waar van dit het eerste is onder den naam van de Ambonsche landbeschrijvinge, en het andere onder den naam van 

Ambonsche historie”. 
andbeschrijving, zooals wij die kennen, heeft dus opgeslokt de eerste gedeelten der Ambonsche historie, ®) De topographie eindigt met 

hoofdstuk 14. Het vijftiende caput begint dan ook op de volgende wijze: „Nadat wij in de voorgaande capittelen de generale beschrijving van 

Amboina geabsolveerd3) hebben, zullen wij voortvaeren ende alhier vertellen, hoe dese landen eerst ondert gesagh van vremde natien, insonderht 

de Portugesen gecomen sijn”. De Ambonsche historie in beperkten zin begint dus hier bij hoofdstuk XV, al heeft men goedgekeurd, de splitsing 

in deelen hiermeê niet in overeenstemming te doen zijn: rwêrica non est lex. 

De waarde dezer topographie moet in den tijd, dat zij werd geschreven, inderdaad groot geweest zijn, samengesteld als zij was door een 

zeer bekwaam man, met bij uitstek wetenschappelijken zin. ’t Is niet te verwonderen, dat ’s Compagnie’s autoriteiten die waarde hebben erkend *), 

Gedrukt.is zij nooit en ofschoon zij in de dagen van haar ontstaan minstens evenzeer had verdiend, door den druk gemeengoed gemaakt te worden, 

als b. v. VALENTIJN’s topographische uiteenzettingen 5) betreffende Ambon, toch zou deze publicatie thans van twijfelachtig nut zijn, nu èn het werk 

van genoemden Ambonschen predikant èn die van anderen ons omtrent het Ambon der 17de eeuw hebben ingelicht. Dit neemt niet weg, dat 

naast dit alles Rumpmius’ Landbeschrijving dikwijls met vrucht nog kan worden geraadpleegd op sommige punten. En bij vergelijking treffen ons 

alweder de uitnemende eigenschappen van den man der wetenschap RuMmPHrus, al moet — het dient erkend — diens waarde als historicus en 

topograaf niet zoo hoog worden aangeslagen als dat als beoefenaar van de andere door hem beoefende wetenschappen het geval is. 

Delft, Mei 1902. 

P. S. Wat Rumeuius’ Ambonsche Historie betreft, vier exemplaren daarvan in Europa zijn mij bekend. Het eene berust te Edinburg 

in de Zibrary of the Advocates en is daaraan geschonken door J. CRAWFURD. Dit manuscript, waarop de heer G. P, RourraERr mijne aandacht 

vestigde, heb ik nog niet gezien; ik hoop het echter nog in een der bibliotheken hier te lande te kunnen bestudeeren. Van de drie anderen 

— alle copieën — bezit het algemeen Rijksarchief het oudste; dan volgt in ancienniteit dat van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en 

Volkenkunde van Neêrlands Indië te ’s-Gravenhage; eindelijk dat van de Academie der Wetenschappen te Turijn. 

Het eerstgenoemde (R. A.) maakt op mij den indruk, te zijn een niet nauwkeurige copie nog uit ongeveer den tijd van RumPnius, maar 

is niet volledig. Het bevat de 26 eerste hoofdstukken en daarmede ook het „Eijnde van het eerste Deel” (bldz. 376); daarna nog drie ongenummerde 

capita (tot Nov. 1630). Dit zijn hoofdstukken 27, 28, 29 van het tweede exemplaar, dat van het Instituut. ®) Het gaat dus evenver als het HS. 

van het Bataviaasche Genootschap en als deel I van dat van ’s Lands Archief, te Batavia?) zonder dat echter de woorden „Eijnde van het Eerste 

Deel” daarin worden herhaald. Het tweede exemplaar (I. I.) bestaat uit twee banden en is een volledige copie uit het laatst der 18de of 1gde eeuw 

en afkomstig van den bekenden Nederl-Indischen ambtenaar uit die tijden N. ENGeELHARD, De eerste band bevat de 29 eerste capita en is getiteld : 

„Eerste deel”; de tweede: caput 30 tot het eind, en is aangeduid als „het zde deel.” Misschien is het gecopiéerd naar het Ms, op 't Landsarchief 

te Batavia of naar eenzelfde model: immers de folio-aanduiding 262, enz wordt ook in 1. 1. in margine medegedeeld, welke aanduiding in band 1 

ontbreekt. — Eindelijk het Turijnsche exemplaar (T.), dat ik ten gebruike ontving door bemiddeling van prof. Dr. H. KerN te Leiden. Dit folio HS, 
is afkomstig van den bekenden Italiaanschen reiziger graaf CARLO Vipva, welke op zijn omzwervingen door het Oosten ook onzen Archipel en 

daaronder de Molukken bezocht. Op Ambon was hij van 19 April tot 31 Juli 1830 5) en hij liet daar een afschrift maken van Rumrmius’ Ambonsche historie. °) 

_ Vipva zelf copiëerde de marginalen in een doorloopend register („Je prefere les sommaires en marge comme plus étendus que le sommaire qui est 

_à la tête des chapitres””). Het eerste deel („tot de Regeering van d'E. Heer Gouverneur GERARD DEMMER")is zelf zeer onvolledig. Het gaat niet 

verder dan Caput V, dat zelfs niet geheel is opgenomen. Dan teekent Vipva er bij aan: „Manca il resto della Prima Parte. Amboin, 31 Maggio 1830.” 

Het exemplaar op Ambon, waarnaar deze copie is vervaardigd, was dus evenmin compleet, Het tweede gedeelte, van pE VrLAMINGH tot HUSTAERDT, is 

volledig: ook het slot met de data g Mei 1678 en 31 October 1678 ontbreekt niet. Vipva plaatste nog de aanteekening: „1830—3t Maggio — 1 Giugno. — 

oe de 

E Dit blijkt o.a. uit de afschriften, die zij lieten maken: zie hiervóór bldz. 14. 
De he 5} Zooals Leupe, Rumphius, bldz. 35, reeds opmerkte, heeft de Landbeschrijving tot grondslag gestrekt aan VALENTIJN's Beschrijwinge van Ambonia. Hoezeer 
joek omgewerkt en met latere gegevens aangevuld, de overeenkomst — soms letterlijk nagenoeg — is te sterk, dan dat dit niet dadelijk zoude | het oog boeken. y 

en Op de andere onderlinge verschillen in de drie mij bekende exemplaren spreek ik hier niet: zij zijn m. í. daarover van niet voldoende beteekenis. De 
en het slot, voorzoover dit in de verschillende handschriften voorkomt, is met enkele spellingwijzigingen gelijk aan de lezingen bij Dr. Dr HAAN. 

nog. dat in deze copie is gebonden het ontwerp van het grafschrift op Rumepuius’ gedenksteen, met de potloodaanteekening »Goedgekeurd en 

Erens ae 

a jan 9) Als curiosum n 

de oprichting geautoriseerd. V. . C (apellen).» 

6) Se or 



RUMPHIUS-GEDENKTEEKEN TE AMBON. 

RuMPHtus-GEDENKBOEK 1902. KOLONIAAL MUsEuM TE HAARLEM, 



RUMPHIUS EN VALENTIJN ALS GESCHIEDSCHRIJVERS VAN AMBON 

DOOR 

Dr. F. DE HAAN. 

BONSEN Rumerus’ werken zijn te Batavia slechts twee handschriften aanwezig. 
ANC Het eerste, eigendom van het Bataviaasch Genootschap (No. V van 's Genootschaps 5): 5 verzameling Nederlandsche handschriften), is een door verschillende handen naar het schijnt in Se 9/2 des het laatst der 18° eeuw geschreven foliant zonder paginatuur of register, doch voorzien van RIE marginalia, bevattend het eerste deel (de 29 eerste capita) van Rumrurus’ Ambonsche Historie. De titel is dezelfde als die van het onder te noemen tweede handschrift; aan het slot van het werk volgt in eene hand van omstreeks 1800 een „Berigt”, 4 bladzijden groot, (de copie van een officieel stuk), omtrent de verhouding der Comp. tot de Collegiën ter Admiraliteit in zake behaalde prijsgelden. Ofschoon daarboven staat „23 Cap!’, heeft dit stuk niets met Rumemus’ werk te maken. Dit handschrift, hetwelk van schrijffouten wemelt, is door ons niet 

opzettelijk met het andere of met VALENTIJN vergeleken. 
Het tweede handschrift berust in ’s Lands Archief (NO, 317 en 318 der afdeeling Ambon) en is eveneens een 

ongepagineerde foliant. Vooraan komen vijf bladen met wapen-afbeeldingen, namelijk in Oostindischen inkt de wapens 
van FREDRIcK HOUTMAN, Caspar JANsz. (dit schild is blank gelaten), ApryvarN Brock MAaERTEN, HERMAN SPEULT, JAN 
VAN BROEKUM, Artus Gijsers, Pumps Lucasz, JocHem RorLors DEUTECOM, JAN OTTENs, ANTONI CAEN, GERARD DEMER, 
ARNoLT D. VraMinG V. OursHooRrN, WirLem VERBEECK, JAcoB HUSTERDT, SIMON Cos, JoHaN van Dam (blank gelaten), 
JacoB Cors, Prrer MArvire, en verder in goud en kleuren de wapens van Antun. Huror, ROBBERT DE Vreg, (hierna 
is een wapen uitgescheurd), Dirck pr Haas, NS ScHAGHEN, (hierna zijn weder twee wapens uitgescheurd), Apr. vaN 
DER STEL, Pieter GaBry en Steps VersLuS. Mocht men hieruit willen opmaken, dat het handschrift werd vervaardigd 
en met de wapens der Ambonsche Gouverneurs voorzien tijdens Pierer Marvirre, en dat later, in den tijd dat 
STEPHANUS VersLuijs het gezag voerde, de reeks wapens werd bijgewerkt, dan zou men eene vergissing begaan, 
aangezien Marvure in 1667 overleed en het manuscript van lateren datum is. De titel luidt: „De Ambonse Historie 
Behelsende een Cort verhaal der Gedenckwaardigste Geschiedenissen zoo in vrede als oorlog: voorgevallen sedert dat 
de Nederlandse Oostindische Comp. Het besit in Amboina gehadt Heeft. Beschreven Door Grorcius EvERHARDUS 
Rumremius Eerst Coopman en opperhooft Ter Custe Hitoe, daarnae Raads Persoon in Amboina aent Casteel Victoria”. 

Het werk bestaat uit twee deelen. Het eerste draagt tot afzonderlijken titel: „De Ambonse Historie Begrijpt 
een seer kort verhaal van de Gedenkwaardigste Geschiedenissen voorgevallen zedert dat de nederlandse oostindische 
Comp. ’t Besit in Ambon Heefft Gehad tot de Regeering van d’ E. Heer Gouverneur GERARD DEMMER sijnde 
t iste Deel.” Dit deel is door twee verschillende handen omstreeks het jaar 1700 geschreven; de eerste dezer twee 
handen heeft er slechts weinig aan gedaan. Dat het eene copie is, blijkt hieruit, et in margine zis alleen de 
jaartallen der gebeurtenissen benevens eene korte zaakaanduiding staan, zend ook soi en der en van het 
oorspronkelijke handschrift, en wel steeds naast den regel gaamneven het origineel die a droeg. Dit De mn 

bevat 26 capita en eindigt met het vertrek van GERARD DEMMER in 1647; aan het slot staat in weren hand: „Eijnde 
van het Eerste Deel.” Daarna volgen in eene latere hand (van ongeveer 1750) caput 27 tot 29, eindigend met 1650; 
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aan het slot van caput 29 staat weder: „Eijnde van het Eerste Deel.” Dit bijgeschreven gedeelke den het Base deel 

heeft in margine wel jaartallen en inhoudsopgaven, doch niet de cijfers der bladzijden van het ain Hierna volgt 

een register, weder in de oudere hand; dit register slaat uitsluitend op de 229 folio's van ’t origineel (het oudere 

gedeelte van het eerste deel) behalve dat s. v. Jan Pays het getal 251 staat, terwijl de zaak, heee wordt verwezen, 

in het jongere gedeelte van het handschrift voorkomt. Ik zou geneigd zijn, hieruit de db te bn dat 

Rumeumus oorspronkelijk zijn werk eindigde met het vertrek van GERARD DEMMER, en daarop een register vervaardigde ; 

dat hij het later voortzette tot 1650 zonder het register bij te werken, waarin alleen eene bizonderheid omtrent JAN Se 

werd bijgeschreven. De copiïst van ons handschrift moet dan het nog niet voortgezette origineel hebben gebruikt, 

benevens het tweede deel, dat, door de voortzetting van het eerste, niet bij ’t oorspronkelijke eerste deel aansloot. 

Dit tweede deel draagt denzelfden titel als het eerste doch bevat de gebeurtenissen „zedert de regeering van 

den Superintendent, Commiss. en Adm, den WelEdelen aghtb" Heer ArNorp pe VramiNG en Eijndigende onder de 

regering van den Edelen Agtbaren Heer JacoB Hustarp, Zijnde Het 2° Deel.” Het bevat caput 30 tot 41; en geeft 

in margine jaartallen, inhoudsopgaven en de folio-aanduiding van het origineel, beginnend bij folio 262 en eindigend met 

folio 404. De laatste daarin vermelde gebeurtenis, het overlijden van den Gouverneur Simon Cos en de provisioneele 

opvolging van Max. pr Jono, valt in 1664; ook dit tweede deel is derhalve verder voortgezet, dan in Rumpmrus' plan 

had gelegen, want Husrtaerpr was reeds in 1662 afgetreden. Aan ’t einde van dit tweede deel staat: „Aldus 

geslooten en g'collationeert, Amboina aan ’t Casteel Victoria den g" Maij a° 1678, en op 't nieuws g' corrigeert en 

herschreven in ’t Jaar 1687. voleijnd den 31" october. Ten huiĳjse en Comptoire van St. GEORGIUS EVERHARDUS 

Rumrurius, oud Coopman en raadspersoon van Amboina’. Ook deze woorden bewijzen, dat Rumerrus met lange 

tusschenpoozen aan zijne Ambonsche Historie heeft gewerkt. Aan het slot van zijn tweede deel volgt weder een 

register, naar het schijnt in dezelfde hand, die het tweede deel en het oudere gedeelte van het eerste schreef; het 

omvat het tweede deel zooals het voltooid werd, tot folio 404. 
Dit is alles wat te Batavia van Rumrrrus’ historische werken is te vinden; zijne „groote Ambonsche historie” 

waarvan hij ergens in bovengenoemd werk gewag maakt (eene latere hand schreef achter deze woorden: „Landbeschrijving”’) 

is in Indië niet meer voorhanden, hetgeen te betreuren is, in zooverre ons daardoor de gelegenheid wordt benomen om 

na te gaan, hoeveel VarenrijN ook aan dat werk heeft ontleend. Al dadelijk echter wijzen wij op de mogelijkheid dat 

VALENTIJN's overzichtskaart van „de Landvoogdy van Amboina met de elf onderhoorige Eylanden’”’, welke blijkens de 

legenda kort na 1668 vervaardigd schijnt, tot de Landbeschrijving van Rumemius heeft behoord, evenals misschien de 

„Caart van het Eyland Amboina in ’t bijsonder” achter blz. 96. 

Om nu bij ons handschrift te blijven: de meening, dat VALENTIJN in zijne Ambonsche Zaaken eenvoudig 

RuMrnrus’ Ambonse Historie heeft nageschreven, vindt op het eerste gezicht geene bevestiging. Immers VALENTIJN 

begint met een uitvoerig excerpt van het geschiedwerk van den Ambonnees Ripyarr; hij laat dezen niet los voor hij op 

blz. 14 met hem klaar is en geeft derhalve in één adem de inlandsche geschiedenis van Ambon tot VAN DirMeN’s 

tijd, waarna hij genoodzaakt is weer uit andere bronnen met de komst der Portugeezen aan te vangen. Rumrurus 

daarentegen, ofschoon hij op verschillende plaatsen bewijst, het werk van Rrpjarr te kennen en te hebben gebruikt, 

begint met een kort overzicht van de Ambonsche eilanden, hetwelk natuurlijk niet in vergelijking kan komen met 
VALENTIJN's uitvoerige „Beschryvinge van Amboina”; de inlandsche oer-geschiedenis laat Rumerius geheel ter zijde om 
spoedig over te gaan tot een kort verhaal van de Javaansche en Ternataansche kolonisatie van Ambon, de 
invoering van den Islam, de komst der Portugeezen en hunne vestiging eerst op Hitoe, daarna op Leitimor. Reeds 
hierin blijkt de meerderheid van den geschiedschrijver Rumrmius boven den verzamelaar VAreNtIjN: voor den eerste 
zijn geene feiten van belang wier onderling verband hem ontgaat; voor den laatste heeft alles waarde wat de imposante 
massa zijner folianten kan doen aanzwellen. Het nageslacht moge VareNrijN erkentelijk zijn voor zijne verzamelwoede, 
ontkennen kan het niet, dat hemzelven alle begrip van de waarde of waardeloosheid zijner samengeharkte schatten 
ontbreekt en dat de zelfbeperking van een Rumenrus op een beter ontwikkeld denkvermogen wijst, dan waarop 
VALENTIJN ooit heeft kunnen roemen. 

De eerste gaat nu voort met een aan Perro Marrero ontleend „nader berigt” omtrent de ontdekkingen der 
Portugeezen in de Molukken, waaraan hij eenige ophelderende „aanteijkeningen” toevoegt; VALENTIJN, ofschoon 
misschien het een of ander aan Rumprius ontleenend, volgt nog, naar het schijnt zelfstandig, andere Portugeesche en 
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inlandsche bronnen; ook het tweede caput van Rumpnivs (Ambon onder de Portugeezen en komst der Nederlanders) 
berust op een beperkter bronnenstudie dan VALENTIJN's beschrijving derzelfde gebeurtenissen. Daarentegen vertoont 
reeds het derde caput (het vervolg van de geschiedenis der Portugeezen) eene opvallende overeenkomst met het 
verhaal van VarenNtijN die (blz. 21) de expeditie van ANprea Furrapo tegen Ambon aan Rumrurvs schijnt te hebben 
ontleend, zooals niet alleen uit sommige uitdrukkingen blijkt, welke bij beide schrijvers voorkomen, maar vooral ook 
uit de overeenstemming in de volgorde van feiten en eigennamen; op blz. 22 en in de eerste kolom van blz. 23 staat 
niets, wat niet tevens bij Rumeurus is te vinden en, als gezegd, in dezelfde volgorde; daarentegen veroorlooft 
VALENTIJN zich, het sobere verhaal van zijn voorbeeld aan te lengen (ik weet er geen passender woord voor) met 
sonore phrasen, die op een hedendaagsch lezer niet altijd den aangenaamsten indruk maken. Ook weet hij (zooals in 
kolom 2 van blz. 23 en kolom 1 van 24) het een en ander mede te deelen wat blijkbaar aan de plaatselijke overlevering 
is ontleend, terwijl sommige zaken welke Rumrrrus vermeldt (zooals omtrent de Ternatanen op Ambon) door VALENTIJN 
elders worden geplaatst (op blz. 18 en 24). Deze laatste bewaart dus nog zekere zelfstandigheid; ook het vierde caput 
van zijn voorganger (de tochten der Nederlanders naar het Oosten en hunne vestiging op Ambon) is lang niet zoo 
uitvoerig als het overeenkomstige verhaal van VALENTIJN; waar deze (blz. 28, 21) en 29) hem schijnt te volgen, geeft 
hij toch meer dan Rumruivs, zoodat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat beiden uit eene zelfde bron putten. Ook 
VALENTIJN's blz. 31—33 zijn veel uitvoeriger dan Rumruivs’ verhaal; maar geleidelijk begint de overeenstemming 
tusschen beiden zoo treffend te worden dat de lezer voor het dilemma wordt gesteld: òf Rumrnrius en VALENTIJN volgen 
beide op slaafsche wijze een zelfden schrijver, òf VALENTIJN schrijft eenvoudig Rumrurus na. 

Het is derhalve eerst zaak, na te gaan welke bronnen door laatstgenoemde kunnen zijn gebruikt. Rumrurus 
zelf noemt slechts Ripjaur, de Portugeezen Marrrio en Jarico, en „de gedruckte voyagie van CorNeLIis MATELIEFF”. 
Ongetwijfeld gebruikte hij ook andere oude reisverhalen, doch deze konden hem slechts voor zijne eerste en minst 
belangrijke capita van dienst zijn. In hoeverre Ripyau is gebruikt, ís niet uit te maken; uit de korte vermelding hier en 
daar van dezen inlandschen auteur zou men opmaken dat Rumrurus hem, na zijn werk voltooid te hebben, eens doorlas 
en op enkele plaatsen Ripjaur's afwijkende meening of mededeeling aanstipte. 

De voornaamste bron echter zal voor Rumruius het Ambonsche Dagregister geweest zijn. Reeds het kroniek- 
achtige van zijn geschiedverhaal, waarbij de chronologische volgorde der gebeurtenissen streng wordt volgehouden, 
zoodat tot ergernis van den lezer elk oogenblik de draad wordt afgebroken om na eenige bladzijden verder te worden 
gesponnen, wijst op eene bron waaruit dag voor dag en maand voor maand kon worden geput. Daarenboven geeft 
Rumpuius sommige berichten welke met zijne Ambonsche historie weinig of niets te maken hebben, doch die zeer 
zeker op hunne plaats waren in het Dagregister, waaruit hij ze zonder nadenken overnam; zoo eene korte beschrijving 
van het beleg van Batavia in 1629, de uitroeping van den G-G. van per Lijn te Ambon in Jan. 1647 en die van 

MaetsuykeRr in Jan. 1654. Daar komt bij, dat Rumrmius bij eene gebeurtenis van 1629 het Bandasche Dagregister 

aanhaalt ?), en, wat de deur dicht doet, onder het jaar 1635 schrijft hij: „Dezen Jocuum Rorrorsz (de Gouverneur 

van Ambon, VAN Derurrcom) heeft van d'eerste twee jaren sijner regeeringe weijnig aenteijkeninge gehouden, vermits 

hij een persoon was, niet bij d’ pen opgevoed.” Dit bewijst èn dat de Gouverneur in dien tijd, toen het ambtelijk 

leven van een Ambonsch Landvoogd nog niet tot een geesteloos sleurbestaan was geworden, maar doortastend 

handelen een vereischte was, zoodat het Dagregister een belangrijk archiefstuk mocht heeten, persoonlijk dit register 

bijhield, evenals de schippers, zijne voorgangers, hun scheepsjournaal hadden bijgehouden; èn ook dat Rumrurus in 

verlegenheid geraakte, wanneer het Dagregister hem in den steek liet. Van daar dan ook, dat hij op den rand van 
zijn handschrift voortdurend het aan zijne bron ontleende jaartal aanteekende. Nu beginnen die jaartallen in het door 

mij gebruikte manuscript eerst met 1608; ik acht het daarom niet onwaarschijnlijk, dat het oudste door Rumrurus 

Ĳ) Het cijfer 1 of 2 achter eene bladzijde-opgave duidt de kolom aan. 

2) Dit pleit er ook voor, dat er wel degelijk afzonderlijke Aanteekeningen van RuMmPnius over Banda hebben bestaan, die in 1756 door den Raad-Extr. 

R. pe Kerk vlijtig gebruikt konden worden, en dan ook door dezen aangehaald werden als „d'aanteekeningen van de Heer RUMPHIUS”’ die hem „prealabel dienden”. Door 

Mr. N. G is dit betwijfeld in zijne Nota over Dr KLERK's „Eerbiedig Bericht wegens den Staat van Banda en de Eijlanden onder dat Gouvernement sorterende', 

van 9 Nov, 1756 aan den Gouv.-Gen. MosseL; zie Not. Bat. Gen. X (1872), Bijlage E. en daar vooral p. RE waar hij staande ri dat DE KLERK VALENTIJN 

nageschreven moet hebben. De tijd heeft mij echter ontbroken om op eene vergelijking dezer Bandasche Zaaken in te gaan, zooals VALENTIJN ze geeft, en zooal 

els naar zijne bron RuMrHius ze voorstelt. De KrERK's „Eerbiedig Bericht” is in 1894 door de zorg van den heer C. A. M. VAN VLIET te 's Gravenhage DE KrERK de 

afzonderlijk uitgegeven. 
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geraadpleegde Dagregister dat van dit jaar is geweest. De groote waarde der Dagregisters lag in hunne zakelijkheid, 

vertrouwbaarheid en kortheid, terwijl belangrijke stukken (zooals ingekomen rapporten en brieven) vermoedelijk op 

dezelfde wijze daarin werden geresumeerd als in het Bataviasche Dagregister. 

De tweede vraag is dan, of Rumemius deze bron eenigermate zelfstandig gebruikte dan wel klakkeloos daaruit 

afschreef. A priori nu is het niet aan te nemen dat een man van zijne toewijding en zijne talenten een slaafsch navolger 

van wien of wat ook zou kunnen zijn. Wat den stijl van zijne Ambonse Historie betreft, deze vertoont nu en dan 

eene gemoedelijke platheid, welke men in zijn Herbarium niet aantreft; het fraaiste bloempje van die schakeering is 

te vinden in de beschrijving van zekere belegering waarbij een officier, die zich wat te dicht bij 's vijands werken 

waagt, een kanonskogel „na zijn gat krijgt”; dergelijke huishoudelijke uitdrukkingen kan Rumrmrus aan zijn Dagregister 

hebben ontleend, maar even waarschijnlijk is het, dat zij hem zoo goed als andere beschaafde mannen op de tong lagen; 

het statig Latijn waarin zijn Herbarium oorspronkelijk werd opgesteld, liet natuurlijk niets van dien aard toe. Dat 

echter het Dagregister niet botweg gecopiëerd werd, blijkt eerstens hieruit, dat Rumrarus herhaaldelijk terloops zaken 

vermeldt, die langen tijd na het jaar zijn voorgevallen waarmee hij bezig is; ten tweede maakt hij nu en dan aanmerkingen 

op de handelingen der Ambonsche autoriteiten, welke aanmerkingen onmogelijk ín het door den Gouverneur gehouden 

Dagregister kunnen hebben gestaan; zoo keurt hij af, dat men in 1637 de bevolking van Loehoe niet tegen hare 

vijanden beschermde; zoo spreekt hij datzelfde jaar een eigen oordeel uit over de Gouverneurs vaN Deurrcom en 

Orrtens; hij laakt het, dat in 1643 de Raad Ordinair van Indië CarN „volgens zijnen haestigen aard” van Ambon 
vertrok, alvorens den oorlog te hebben beëindigd. 

Is hiermede bewezen dat Rumerrus niet woord voor woord zijne bron volgde, dan volgt daaruit tevens, dat 
hij door VALENTIJN op eene wijze werd nageschreven welke onwillekeurig het Horatiaansche: O imitatores, servum 

pecus! op onze lippen brengt. Want VarENTijN zegt bijv. van CAEN (blz. 142) dat „hij vrij wat haastig van aard 

was’; de verwijzingen naar latere gebeurtenissen vindt men bij hem terzelfder plaatse als bij Rumrurus, zoo op blz. 194, 2 

die naar zaken, welke 22 jaar later zijn voorgevallen; dat Loehoe in den steek werd gelaten, keurt hij blz. rro, 2 

evenzoo af als zijne bron en blz. 37, 2 vindt men bij hem eene aanhaling van Ripjarr, waar RumepHius die eveneens 

heeft. Dit alles kan geen toeval zijn. Nog meer afdoend is dit: Rumpmrus vertelt onder het jaar 1629 dat volgens 

verhaal van inlanders „bij Kitsjil Alys aanwesen een groote aardbeving in Amboina voorgevallen (fs) welke wij na 
gissinge (hier)boven bij zijn aankomst gesteld hebben”; nu zegt VALENTIJN blz. 75, 2 eveneens, dat bij de komst van 

dit personage eene aardbeving plaats had. Hier wordt dus op eene wijze, welke alle ontkenning onmogelijk maakt, 
bewezen, dat de treffende overeenstemming tusschen beide schrijvers niet is toe te schrijven aan beider slaafsch 
navolgen van een zelfde voorbeeld, doch daaraan, dat VarenNrijN zich met de vederen van zijn voorganger tooide. 

Bij alle overeenkomst is er echter, ook nadat de imitator zijn handwerk is begonnen (omstreeks blz. 21 geeft 

hij de eerste staaltjes zijner vaardigheid, omstreeks blz. 33 is hij geheel op dreef), veel verschil tusschen 

beide schrijvers. 

| In de eerste plaats vindt men talrijke afwijkingen die als schrijf. of drukfouten moeten worden beschouwd, 

vooral in datums en getallen. De schrijffouten kunnen natuurlijk evengoed op rekening van den copiist van 
Rumrpnius worden gesteld als op die van VarentijnN; ik heb echter reden om te meenen dat, ofschoon deze laatste 

eene fraaie en heldere hand schreef (zooals ik opmaak uit de onderteekening van zijn testament), de correctie zijner 
drukproeven vrij slordig is geschied, zoodat bij de afwijkingen welke ik hier op het oog heb eerder Rumruius dan 
VALENTIJN den juisten datum of het juiste getal geeft. Een paar druk- of schrijffouten, waaruit de lezer geheel 
onjuiste gevolgtrekkingen zou kunnen maken, zijn deze. Op blz. 87 leest men dat de Chineezen op Ambon per 
maand rr Rijksdaalders hoofdgeld betaalden; in plaats van dit onzinnig hooge bedrag vindt men bij Rumrrrus: 
1l/, Rds, hetgeen vrij wat beter overeenkomt met het te Batavia betaalde hoofdgeld van 1l/, reaal van achten per 
maand (Ned. Ind. Plakaatboek 1, 76; vergelijk II, 23; 86; 123; 160; 252; 3147 403 Enz) Op Die HO, 1 zegt 
VALENTIJN dat het volk van Radja Samorrav uit 11350 mannen bestond: dit onverklaarbare bevolkingscijfer wordt 
bij vergelijking met Rumemus teruggebracht tot 1350. Op blz. 93, 2 spreekt hij van inlanders, „met Japanse roers 
gewapend”; wie er over verbaasd staat dat Japan vuurwapenen exporteerde, kan bij Rumrnrus lezen dat dit „Javaanse 
roers’’ waren. 

Het een en ander bewijst, dat men aan onzen tekst van VALENTIJN niet eene te hooge autoriteit mag 
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toekennen en dat vele onverklaarbare zaken eenvoudig moeten worden beschouwd, hetzij als schrijffouten van den 
excerpeerenden of copieerenden auteur, dan wel als drukfeilen. 

Eene andere reeks verschillen tusschen onze beide schrijvers is hieraan haren oorsprong verschuldigd, dat 
VALENTIJN, die wat haastig gebakerd moet zijn geweest en nooit veel tijd tot nadenken had, dikwijls verkeerd heeft 
begrepen wat zijn origineel te lezen gaf, en dan niet is teruggedeinsd voor het schrijven van klinkklaren onzin. Zoo 
geeft hij blz. 95 den strijd tegen Assanorp: veel te kort en onjuist weder, en schrijft dan op blz. 96 dat de vijanden 
„ook eenig volk van ons afsneden,” hetgeen in 't verband der zaken nonsens is, doch verklaard wordt door Rumrnrus’ 
mededeeling, dat de tegenpartij aan onze belegeraars „den pas afgesneden (heeft) datse niet weder aan strand konden 
komen”. Op diezelfde blz. leest men, dat Kakrau zegt te willen verhuizen: bij Rumruivs echter raadt hij den onzen 
aan, zulks te doen. Op blz. ro4 laat hij Vark met de hongi vertrekken, terwijl bij Rumenrus de Gouverneur vaN 
DEN HeruveL met de hongi in zee steekt en uit het vervolg blijkt, dat VALENTIJN'’s mededeeling eenvoudig verzonnen 
is. Op diezelfde blz. laat hij eerst Luciela veroveren, doch gaat daarna bedaard met de belegering dierzelfde plaats 
voort; uit Rumrnrus ziet men, dat een voorwerk was veroverd. Op blz. 116 verdraait hij de overeenkomst, door vaN 
DirMeN met Makassar aangegaan; eene bepaling daarvan was, dat wanneer Makassaarsche handelaren door de onzen 
in verboden wateren werden aangetroffen en aangetast, de vrede niet door deze gewelddadigheden zou worden 
verbroken; uit VALENTIJN zou men zulks nooit opmaken. Op blz. 39, 1 schrijft de laatste, dat van Srrurr drie jaar 
op Cambello had gelegen; Rumpmius spreekt hier wel van zekeren termijn van drie jaar, doch in een heel ander 
verband; de haastige dominé schijnt ‘zich den tijd niet te hebben gegund om te lezen wat er stond. Op blz. 41 

beweert hij iets omtrent eene boete van 1800 patolen, hetgeen niet aldus bij Rumrurius te lezen is en dan ook wordt 

weerlegd door het contract, dat onmiddellijk hierop volgt. Volgens VareNTIijN (blz. 135, r aan ’t einde) gebeurde er iets 

„tot tweemaal toe”, volgens den ander „voor de tweede rijs.” Bij Rumrurus zendt zeker hoofd aan zijne vijanden 

een musketkogel, wat kruit enz, om hun te dreigen dat zij te vuur en te zwaard zullen worden aangetast wanneer 

zij zich niet onderwerpen; VareNrijN blz. 140, 1 maakt daarvan dat „hy hen ook van geweer voorzien had.” Even 

dwaas is zijne vergissing op blz. 216,2 waar hij de vijanden voor zeker fort dat zij belegeren „de scheen-angels” in 

brand laat steken; immers, men brandt randjoe's niet af‚ maar men trekt die uit; deze domheid staat dan ook niet 

bij Rumrrius, die van het verbranden der „pegge pegge” spreekt; VALENTIJN, ofschoon hij zoo lang op Ambon had 

gestaan en zoo gaarne blufte op zijne kennis van inlandsche talen, wist blijkbaar niet wat dit woord beduidde, vond 

het niet de moeite waard er naar te vragen en schreef maar lukraak wat neer; de juiste verklaring vindt men o. a. 

in het Herbarium Amboinense (V, 2° stuk, blz. 424) waar gesproken wordt van „doornachtige heiningen, pegga-pegga 

genaamt.” Eenvoudig slordigheden zijn bijv, dat VALENTIJN blz. 183, 2 iemand laat dreigen „by de beenen” te zullen 

worden opgehangen, terwijl Rumenius zegt „aan een boom”; en dat hij op blz. 195, 2 geheel verkeerd de mededeeling 

weergeeft, dat pr VraMING Assahoedí wilde aantasten en den Majoor VERHEIDEN daartoe overhaalde. 
Dit alles toont voldoende dat VaArenrijN geen ernstig onderzoeker is geweest, maar een verzamelaar, in wiens 

oog quantiteit van meer belang was dan qualiteit. Eenvoudig overgeschreven heeft hij Rumrnius echter niet. Zijn procédé 

bestaat uit verschillende manipulaties, waarvan de eerste is, dat hij zijn auteur excerpeert. Zoo komt het, dat Rumruius 

dikwijls, ofschoon zijn stijl veel gedrongener is dan die van den dominé, veel meer plaatsruimte aan eene gebeurtenis 

toekent dan laatstgenoemde. Zoo zijn de 6 regels op blz. r25 omtrent Anin en Laala bij Rumemivs driekwart bladzijde ; 

de alinea op blz. 126, 1 over de expeditie tegen Cambello neemt bij hem ruim eene pagina in, en de laatste alinea 

der tweede kolom aldaar, meer dan eene halve; de beraadslagingen op blz. 215 over den oorlog met Makassar, den 

tocht naar Goram enz, staan bij Rumerrus heel veel uitvoeriger. Trouwens, tegen het einde begint de haastigheid van 

VALENTIJN zóó toe te nemen, dat hij op blz. 216 de heele expeditie tegen die van Ceram Laoet in 1660 en de 

oorlogsverrichtingen aldaar verzwijgt, behalve één enkel daaruitgerukt feitje (de laatste alinea op blz. 216), dat in zijne 

eenzaamheid eene allerzonderlingste vertooning maakt, en het vredestractaat, dat hij op pag. 217 geeft, zonder in het 

minst te laten bespeuren op welke wijze de oorlogvoerende partij er toch wel toe kwam om vrede te sluiten. 

Verder laat VALENTIJN stelselmatig bijna alles uit wat Rumrnius omtrent de bevordering der Christelijke religie 

zegt; deze bizonderheden legde hij ter zijde voor zijne Zaaken van den Godsdienst; evenzoo sneed hij alles weg wat 

Rumemius nu en dan omtrent andere gewesten, Banda, Solor, Timor, Ternate in zijn verhaal inweefde, ten einde zulks 

onder het betrekkelijke hoofd in te lasschen. | 
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Bekort hij aldus zijn auteur, hij voegt ook heel wat toe. Van dien aard zijn in de eerste plaats vele 

mededeelingen, denkelijk uit mondelinge traditie of persoonlijke kennismaking gesproten, omtrent verschillende in zijn 

werk optredende mannen. Hiertoe behoort wat blz. 38, 1 omtrent Brok staat; dat vaN Deurecom vroeger korporaal was 

geweest, blz. 1o4; dat vaN DEN Heuver tot geeseling werd veroordeeld (de verdere straf kent Rumerrus wel), en sommige 

andere bizonderheden omtrent zijn later levenslot, blz. 105; dat Orrens Raad Ordinair werd, blz. 127, 2; de beschrijving 

van den persoon van pe VraMing, blz. 155, omtrent wien Rumrarus alleen meedeelt dat hij Latijn verstond en ervaren 

was in staatszaken; de mededeeling omtrent pr VraMinG's reis naar Batavia blz. 165 is bij Rumrpmius niet te vinden; 

evenmin wat blz. 205 omtrent HusraerpT's vroegere diensten te lezen staat, de beschrijving van diens persoon op blz. 

206, en de personalia omtrent hem en Cos op blz. 219, waarbij ik noteer, dat Rumrrius, geheel in strijd met zijn 

navolger, schrijft dat Husraerpr door XVII tot Raad Extraordinair was aangewezen doch bedankte; ook de personalia 

omtrent Cos op blz. 220 zijn aan eerstgenoemde onbekend. Het gebeurt echter wel eens, dat men een naam of zaak 

bij Rumemivs niet vindt ter plaatse waar zijn navolger die geeft, doch verderop; VarenNrijN heeft dan den naam of de 

zaak aan eene reeds eerder geschrevene bladzijde toegevoegd, zoo blz. 39,1 dat Boeton de plaats was waar Brok 

overleed; blz. 55 de eerste vestiging van Chineezen op Ambon (het jaartal 1625 staat bij R. niet); blz. 79, 2 dat die 

van Mamalo zich later met Kapitan Hrror verzoenden; blz. gr, 2 het zeegevecht met Leriator; blz. ro5 dat TAMALESSI 

met Artus GijseLs naar Batavia ging; blz. 139, 2 den naam van KiMELAHA LoEnHoE's moeder; blz 155 dien van den 

schuldigen Resident op Hila, ABRAHAM PrTTAvIN. 

Een fraai voorbeeld, hoe slordig VareNtijN ook hierin te werk gaat, is op blz. 195, 1 de naam van het nieuwe 

fort op Noesa Laoet, Beverwijk. Hij weet uit Rumemius (doch op eene latere plaats) of van hooren zeggen, dat het fort 

aldus heette, voegt den naam er alvast aan toe, en is dan ettelijke bladzijden verder (blz. 204) zoo goed uit Rumrrrus 

te copieeren dat het fort pas een paar jaar later zijn naam kreeg. 

Ook vele andere zaken dan personalia heeft VALENTIJN tijdens zijn verblijf op Ambon vernomen en aan zijne 

bewerking van Rumrurus toegevoegd. Tot deze categorie behoort, zooals ik reeds zeide, het in kolom 2 van blz, 23 en 

kolom 1 van 24 meegedeelde; het blz. 39, 2 vermelde omtrent de gouden hoedbanden en den zegelring; de bizonder- 

heden blz. 45,1 omtrent de loge der Engelschen te Ambon; een paar détails blz. 53 en 54 omtrent het proces 

der Engelschen; de schenking van gouden hoedbanden door Pruis Lucassen, blz. 83; het bericht blz. 105 

dat vaN Deurecom een Ambonsch hoofd sloeg, die daarop een liedje zong dat alle coracora’s van ons aftroonde; 
het verongelukken van het schip Maasland blz. 177; de naam van den berg Heli Besar, blz. 181,1 en 183,1; de 

verzending van JAN Pays naar Batavia, blz. 182; de twee laatste alinea's van blz. 187 en de drie eerste van 188 

omtrent denzelfden persoon; de mededeeling omtrent het wapenschild van pre Vraminc, blz. 194,2; die dat de 

Orangkaja van Hoelong de persoon was die den Kapitan Laoet pakte, en dat daarbij 20 Makassaren sneuvelden, 

blz. 200; die, blz. 201, 1, dat de nalatige en in hechtenis gestelde officier later zijne fout goedmaakte, en de namen 
‚der hoofden welke kort daarna de Makassaren overvielen; het bericht blz, zor omtrent den dood van Majoor VERHEIDEN 
op Timor is bij Rumrmivs veel korter, en van het schip Hillegaartsberg blz. 202, is bij hem evenmin iets te vinden 

als de tweede lezing aldaar omtrent den dood van den Vaandrig Burrenpijk; ook ontbreekt het bericht blz. 209, 2 

omtrent den bouw eener nieuwe kerk te Ambon, het afbranden van eene kerk aldaar blz. 214, 1, en de opheffing van 
het College van Schepenen blz. 219. 

Voorts is er een categorie van zaken, welke wel bij VarenrijN en niet of anders bij Rumruius worden aange- 
troffen, zonder dat ik kan nagaan of zulks te wijten is aan slordigheid van den copiist van laatstgenoemde, aan ’s Dominé's 
fantasie of betweterij, dan wel aan het gebruiken van eene of andere: door mij niet geraadpleegde bron. Zoo staat 
niet bij Rumemimus de datum blz. 33,2 der komst van Simon Jansz Hoen en de namen zijner schepen; de digressie 
blz, 36, 2 over Houtman, die hier niets ter zake doet en aan eene andere bron zal zijn ontleend; wat Ripjaur blz. 37, 1 
omtrent Caspar JANsz zegt en de verdere mededeelingen omtrent dien persoon; dat het beleg van Hoetoemoeri drie 
maanden duurde, blz. 40; de klachten van den Commissaris vaN DEN Heuver tegen Artus Gijsers, blz. 95; op blz. 
118, 1 laat VALENTIJN iemand op 5 Juni komen, terwijl hij bij R. op dien datum vertrekt; op blz. 122, 1 logeert iemand 
in het Kasteel, bij R. in het Stadhuis; wat blz. 123,1 aan het einde te vinden is omtrent de onderwerping van 
Wakkasihoe enz, zegt laatstgenoemde niet; waar VALENTIJN blz. 12 3,2 van Ceram's noordkust spreekt, noemt Rumrurus 
de zuidkust; de datum 9 Juni, blz. 128, 2, is bij hem „in Junio”; dat Djouw Lornoe blz. 129, 2 tien jonken meebracht, is 
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aan Rumemrus onbekend; bij VareNTijN komt die man op Ambon, bij hem op Boeroe; dat de reduiten Baguala enz, 
blz. 146, veel schade leden, vermeldt Rumrmus niet, evenmin blz. 162 den naam van het rif „Sangory’s droogte” en 
dat de Boetonners de schipbreukelingen wilden overvallen, en zulks door den Sultan van Ternate werd verhinderd; 
de omwenteling in laatstgemeld rijk staat blz. t6s uitvoeriger dan bij Rumrnius, evenals ook blz. 168 de reis van 
DE VLAMING van Batavia derwaarts; dat, blz. 193, zekere gevangenen door Luitenant Krerrer naar het Kasteel Victoria 
werden gebracht en in de keten geklonken, vindt men bij Rumprrus evenmin als blz. 195,2 de namen der bij Kahoela 
gesneuvelde Nederlandsche officieren en de omstandigheid, blz. 197, 2, dat de afgezette Radja van Boeton gekrist werd. 

Het kan wezen, dat VarentijN het een en ander van deze zaken heeft ontleend aan Lrvixus Bor, dien ik 
niet met hem heb vergeleken; men ziet echter, dat het aantal en het belang dezer mededeelingen niet bijster groot 
is, en hij dus, ook al heeft hij die uit eene goede bron geput, in dit opzicht niet veel boven Rumrmius voor 
heeft. Van veel meer belang is, dat VarentijN ook archiefstukken heeft ingezien, die zijn voorganger ongebruikt 

had gelaten. 

In de eerste plaats citeert hij herhaaldelijk brieven of orders van Gouverneur-Generaal en Raden en 
Heeren XVIlen, welke hij zelfstandig òf uit het Dagregister putte òf uit het brievenboek. Daartoe behooren de 

volgende niet bij Rumrmrus voorkomende mededeelingen: blz. 52,2 het verbod van XVIler om weder zoons van 

Ambonsche hoofden naar Nederland te zenden; het niet onbelangrijke rapport van Gies Srijst (VALENTIJN noemt hem: 

VAN Zeyst) blz. 59, waarvan Rumrpmius slechts een mager uittreksel geeft; de orders uit Batavia blz. 202, 2 en 203, 1; 

de last, blz. 209, 1, omtrent het inhouden van een deel der nagelgelden; de extracten uit de brieven der Regeering 

blz, 210,2; 213,1 en 2; de datum van den brief blz, 215,2; de extracten op blz. 216; 218,2 aan het einde; 219, 1 

de eerste alinea. 

In de tweede plaats geeft Rumrnrus nooit eene acte of contract in extenso; hij vergenoegt zich met een kort 

résumé, waarbij hij een paar malen naar het „contractboek” en „'t oude contractboek” verwijst, en omtrent sommige 

dergelijke stukken zwijgt hij geheel. VarenrijN daarentegen, verheugd weer eene nieuwe vondst te hebben gedaan, 

schrijft elke acte en elk contract uit dat hij in handen kan krijgen en de talrijke door hem ingelaschte stukken van 
dezen aard (zij behoeven hier niet alle te worden aangeduid, daar zij bij het doorbladeren van het werk van zelf in 
het oog vallen) geven aan zijne Ambonsche Zaaken hare voornaamste waarde. Zijne slordigheid verlaat hem daarbij 

echter niet; nu en dan copieert hij eerst het résumé bij Rumrnrus en geeft daarna het origineel; zoo bijv. op blz. 34, 2; 

58; 74; ror. Een volkomen overbodig stuk is de acte van approbatie blz. So; op eene verkeerde plaats staat de 

acte blz. 85 (zie blz. 86 aan het einde), terwijl op blz. 45 VALENTIJN's tekst plotseling, zonder een woord van overgang, 

door een officieel stuk wordt afgebroken, dat als met de hooivork in het werk is gesmeten. 

Zien wij hier dus den verzamelaar in het volle vuur van zijn ijver, wij zullen hem thans als stylist beschouwen. 

Wij merken eerst op, dat Rumrmius, schoon Duitscher van geboorte en opvoeding, merkwaardig goed Hollandsch 

schreef; wij herinneren ons niet, ergens, hetzij in zijn Herbarium of zijne Ambonsche Historie, een in het oog vallend 

Germanisme te hebben ontmoet; zijne schrijfwijze is, zooals reeds gezegd werd, nu en dan wat plat en huishoudelijk, 

in onze oogen een gebrek, dat hij echter met zijne tijdgenooten evenzeer gemeen had als zijne voorliefde voor 

basterdwoorden; overigens is zijn stijl die van een geboren plantenbeschrijver, sober, zaakrijk, nu en dan pittig. 

VALENTIJN is in sommige opzichten zijn tegenvoeter. 

Van platheid is hij gansch niet vrij, doch men kan dikwijls zeggen dat zijn gemoedelijke schrijftrant de grootste, 

soms de eenige, attractie uitmaakt van overigens dorre en vervelende geschiedenissen, waaronder, helaas, het verhaal 

der Ambonsche oorlogen moet worden meegeteld. Daarentegen is hij purist; Rumrnrus’ basterdwoorden zet hij 

stelselmatig in het Nederlandsch over; een Admiraal zelfs wordt bij hem een Zeevoogd, een Gouverneur een Landvoogd, 

een Directeur een Bestierder. Dat hij daarbij nu en dan kort en pittig weet te spreken, schijnt min of meer in den 

toenmaals algemeenen spreek- en schrijftrant van de Nederlandsche taal te hebben gelegen, eene pittigheid die, zooals 

bekend, het scherpst aan den dag treedt bij Hoort, maar waarvan men bijvoorbeeld uit Livinus Bor evenzeer treffende 

staaltjes zou kunnen aanhalen. Volgt VAreNTijN echter zijne persoonlijke neiging, dan is hij breedsprakig. 

Een proefje van zijne bekwaamheid in het stuk van aanlengen volgt hier beneden, waarbij men Rumrurus’ 

soberheid ziet uitdijen in kwabbige toelichtingen die een argeloos lezer zou wanen aan de bronnen te zijn ontleend. 
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Rumrmus, folio 30. 

„Kort nae de veroveringe van Outoemoerij heeft den 

Gouverneur de geheele maght der Ambonsche corcorren 

vergadert, zoo van ’sCasteels onderdaenen als van de 

bondgenoten op Hitoe en Loehoe, bijeenbrengende 35 stux 

corcorren waerop waeren 3500 en daaronder 6o blancke 

soldaten. Hiermede is hij uiĳjtgevaeren in November des- 

zelven jaers om de inlanders overal in goede devotie te 

houden, regt te doen en insonderheijdt de veelvoudige 

strooperijen te beletten, bij die van Bonoa, Kelang en 

Assahoedij doenmaals zeer g'oeffent. Men hadde dikwils 

geklaagt over de menschroverij deser volkeren bij den 

Quimelaha Sabbadijn, maar noijt satisfactie daarover 

bekomen, alsoo hij voorgaf dat hij se niet dwingen 

konde. Den Gouverneur nam dan voor, deselve met 

gewelt aen te tasten, zettende de steven vooreerst nae 

Bonoa, alwaer de snootste rovers woonden, die zedert 

den uiĳttogt der Portugeesen verscheijde persoonen uijĳt 

de Oeliassers en Amboina gerooft hadden en tot geen 

restitutie verstaan wilden. Hij zou se wel met wapenen 
aengedaen hebben, dog door tusschenspreeken van den 

gewoonlyken middelaar, den Cap?" Hrroe, nevens de 

Orangkaijen van Ihamahoe wierde de saak bemiddelt, 

dat die van Bonoa tot restitutie van de geroofde persoonen 
(zouden overgaan) off bij overlijden in plaats van een 

Orangkaij zoude betaelen hondert patoolen en voor een 
gemeen man zestig de, voorts tot een amende opbrengen 

1800 patolen met een corcorre van vier nadjos, en beloven 

hun voortaan sonder roven te geneeren…” 

(8) 

VALENTIJN, bladz. 40. 

„Om egter den schrik nog meer onder de quaadwil- 

ligen te brengen, en ook andre, die nu en dan de hoorns 

opstaken, in toom te houden, vond deze Landvoogd goed 

alle de Cora Cora's zoo van de onderhoorige Orang 

Kaja's, als die van de Loehoenesen, en Hitoeësen, aan 

’'t Kasteel te beroepen, om met deze Hongi na de buiten- 

Eilanden te gaan, en de rooveryen, die men daar pleegde, 

te beletten. Het getal der Cora Cora's aan 't Kasteel te 

zamengekomen, bestond in 35 welbemande vaartuigen, 

waar op tusschen de drie en vierduizend weerbare mannen 

waren, bij welke hy 6o Europiaanen voegde. Hier mede 

vertrok hy in de maand November 1618, om alle geschillen, 

die zig hier en daar opdeden, te beslegten; maar voor al 

om die van Bonoa, Kelang en Assahoedi, die, alzoo zy 

geen ander middel om te bestaan hadden, zich niet dan 

met menschen-rooven ophielden, te beteugelen, en tot een 

andere wyze van leven te brengen; te meer, alzoo hy 

wel dikwils daar over aan den Ternataanschen Stadhouder, 

waar onder zy eigentlyk stonden, geklaagt, maar van tyd 

tot tyd bevonden had, dat daar ontrent geen ordre ter wereld 

gesteld wierd, of dat zy zich ten minsten zeer weinig aan 

de zelve lieten gelegen zyn. Hy rukte dierhalven eerst 

na Bonoa, de snoodste roovers in dit gansch gewest, en 

geboren menschen-dieven, die zich niet ontzagen, alzoo zy 

ook stoute Zeelieden waren, met hunne vaartuigen tot in 

de Uliassers te gaan rooven, en de stranden aldaar niet 

alleen zeer onveilig te maken, maar zelf ook de menschen 

van ’tland van Amboina, en van de stranden van Leytimor 

te komen wegnemen. Hy eischte de menschen, die zy 

gerooft hadden, weer; dog zy hadden de stoutheid van 

die te weigeren. Hy tastte hen dierhalven met geweld aan; 

doch zy, ziende dat het hem ernst was, en dat zy niet in staat 

waren om zoo grooten vloot lang tegen te staan, quamen 

door tusschenspraak van eenige Orang Kaja’s, vooral door 

die van Capitein Hrroe, en die van Ihamahoe zoo verre, 

dat zy beloofden het geroofde weder te zullen geven, en die 

gene die nog leefden, over te zullen leveren, of zo zy 

mogten overleden zyn, dan voor ider Orang Kaja honderd, 
en voor een gemeen man zestig petolen op te zullen 
brengen, ‘tgeen men bevond met een boete, hen opgelegt, 

in het geheel agtienhonderd petolen (zekere zyde kleeden) 

uit te maken; behalven dat zy nog een Coracora van vier 
Gnadjo's beloofden te geven, en zich voortaan van ’t rooven 
te zullen onthouden”. 



cad dat dus VarenrijN iets meer zegt dan Ruxriius, weet hij een veel grooter aantal woorden ten papiere 
te brengen: hij neemt de uitdrukkingen „snootste rovers’ en „tusschenspraak”, van zijn model over, omdat hem geene 
veen hierin verandert de basterdwoorden in Nederlandsche, voegt hier en daar eenige volkomen overtollige 
toelichtingen in en begaat ten slotte, waar het feiten betreft (de betaalde boete) eene vergissing, hetzij uit slordigheid 
of uit betweterij. Zijne wijze van bewerken maakt den indruk van groote zelfvoldaanheid, doch het hierboven 
medegedeelde staaltje is daarvan lang niet het kraste. Een fraai voorbeeld geeft zijne beschouwing omtrent den in 
163 aan zijn eind geraakten Ternat hen Prins Aärr. Rumruius geeft dezen de getuigenis mede in het graf, dat 
hij was geweest „waarlijk een moedig prins, die een beter lot was waardig geweest, de’ Nederlandsche natie 
redelijk toegedaan en die aan ’t Ternataensche rijk wel verdient hadde dat hij voor den gespanjolieerden Hamsa tot 
d'koninklijke kroon verheven was.” VALENTIJN daarentegen, ofschoon alles wat Aaärr betreft aan RumePurus ontleenende, 
geeft bij 'smans dood zijn oordeel aldus weer (blz. 85): „hebbende niet veel voor zich zelven, zeer weinig voor zynen 
Koning, en noch ’t minste voor ons uitgericht; dan dat hij onze arme Amboineesen meer uitgemergeld had, Hy 
was wel van geen quaden inborst, maar geen man van uitvoering, en geheel op zyn vermaak gezet.” Zooveel ontzag 
heeft VAreNtijN dus voor den zegsman, dien hij bijna bladzij voor bladzij naschrijft. Nu en dan geeft hij bovendien 
aan zijne fantasie den vrijen teugel; zoo op bladz. 66, 2 bij de verklaring van het feit, dat geene nagelen geleverd 
werden, waaromtrent Rumrmius het stilzwijgen bewaart. 

Alles samenvattend, geloof ik dat WarenrijN inderdaad in het denkbeeld zal hebben verkeerd, dat de 
Ambonsche Zaaken après tout zijn eigen werk waren. Zijn kwaad geweten spreekt echter uit een paar bizonderheden. 
In de eerste plaats heeft hij dikwijls geheel noodeloos de indeeling van zijn geschrift in hoofdstukken anders genomen 
dan die bij Rumprimus was; dat niettemin op enkele plaatsen een hoofdstuk bij beide schrijvers tegelijk aanvangt (bij 
VALENTIJN blz, 37; 57; 84; 151; 158) ligt aan de stof zelve, die hier en daar een rustpunt volstrekt vereischte, misschien 
ook gedeeltelijk aan Varenrtijn's gebrek aan attentie bij zijn streven om, evenals een vos die het kippenhok heeft 
bezocht, zijne sporen uit te wisschen. 

Ten anderen: in het gedeelte zijner Ambonsche Zaaken, waarin hij voortdurend en bijna alleen Rumrmius 
volgt, noemt hij diens naam enkel op blz. 45, en wel geheel ter loops („‚'t reduitje van den ouden Heer Rumphius 
zalr”), terwijl in Rumeurus’ Ambonsche Historie diens eigen naam twee malen voorkomt: in 1659 vermeldt hij namelijk 
dat zeker Kapitein met den „Coopman G. E. Rumpmus” naar Goeli Goeli werd gezonden om de bestaande houten 
versterking tot eene steenen te verbouwen; VALENTIJN neemt bladz. 215 dit bericht over, noemt den Kapitein maar 
laat Rumrarus uit, terwijl hij eene reis, in 1662 door den Gouverneur Cos met Rumruivs ondernomen „om in Banda 
desselfs raad in eenige fortificatioonszaken te gebruiĳjken”, geheel verzwijgt. Thus conscience does make cowards of us all! 

Wanneer wij thans ons opstel besluiten, kunnen wij niet anders dan ons leedwezen uitdrukken, dat Rumrurus 
geen betere stof voor zijne geschiedschrijving heeft gevonden dan de dorre historie der oorlogen en woelingen in het 

Ambonsche en geen betere wijze van bewerking dan een kroniekachtig aaneenrijgen van gebeurtenissen, die hij niet 
belangwekkend weet te maken. Echter geeft, wat hij meedeelt, den indruk van betrouwbaarheid. 

Daarmee is niet gezegd dat het wenschelijk zou zijn, de Ambonse Historie eerlang uit te geven. VALENTIJN 

heeft haar zoodanig geplunderd, dat slechts eene poovere nalezing van weinig beteekenende détails voor een lateren 

onderzoeker overblijft, en datgene wat vooral aan VALENTIJN's werk waarde bijzet, de oorspronkelijke acten en contracten, 

ontbreekt bij Rumrarus evenzeer als de anecdoten die de lectuur der Ambonsche Zaaken nog eenigszins dragelijk 

maken. Men kan zelfs zeggen, dat VALENTIJN eerst genietbaarder begint te worden als hij zijn Rumrnivs mist, en zich 

genoodzaakt ziet meer uit eigen ondervinding te gaan putten. 

Batavia, Februari 1902. 
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EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS DER VESTIGING VAN HET 

NEDERLANDSCH GEZAG IN DE AMBONSCHE KWARTIEREN 

J.J VERWIJNEN, 
Bibliothecaris van het Kolonzaal Museum. 

JEN jaar, nadat op aanraden van den kardinaal GRANVELLE, Pumps Il den ban over prins WirreM Î 

had uitgesproken en hem vogelvrij verklaarde, werd Spanje's koning en heer der Nederlanden in 

1581 door de te ’s-Gravenhage vergaderde algemeene staten plechtig afgezworen, en zijne onder- 

danen van hunne verplichtingen jegens hem ontslagen. De maat was vol. Niet alleen dat Pures II 

== jJ met voeten had getreden de privilegiën, die hij bij zijne huldiging in 1555 gezworen had te zullen 

Bena ven maar hij weigerde ook bij voortduring den gereformeerden godsdienst in de Nederlanden te dulden. Toen 

het hem niet gelukte, zijne voormalige onderdanen door wapengeweld: ten onder te brengen, trachtte hij de voornaamste 

bron hunner welvaart te vernietigen, door de Baskische en andere Spaansche en Portugeesche havens voor hun over- 

zeeschen handel te sluiten. 

Doch niet door dezen maatregel werden onze voorouderen er toe aangezet, om, nu de markten niet meer voor 

hen toegankelijk waren, waar zij de Aziatische kust-producten afhaalden om ze daarna in de overige Europeesche 

landen met voordeel van de hand te zetten, naar de gewesten te stevenen, die de kostelijke en kostbare tropische 

gewassen voortbrachten. 

Niet uit nooddwang, noch als redmiddel om hun handel voor ondergang te behoeden, ondernamen onze 

voorouders hun eerste tochten naar Indië. 't Lag in de lijn der bedrijvigheid en ondernemingsgeest van de jeugdige 

in 1581 gestichte Nederlandsche republiek, om de vleugels wijder uit te slaan. Haar niet te bedwingen expansie- 

vermogen dreef er haar toe de Nederlandsche handelsvloot de wateren te laten doorklieven van de groote wereldzeeën, 

die niemand toebehooren. De reizen naar het verre Oosten kwamen wèl voort uit eigen drift en beweging; zij waren 
het resultaat van rijpe, wel doordachte en rijkelijk gesteunde handelsoverwegingen, en werden door den loop der 

politieke gebeurtenissen begunstigd. Waren het niet de burgermeesters en schepenen van Amsterdam, die den 

1sten November 1596 met fier zelfbewustzijn aan de algemeene staten konden schrijven, dat de kooplieden hunner veste, 
wier handelsvloot die van Engeland en Frankrijk samen overtrof, van Engeland onaf hankelijk waren en dat rijk niet 

naar de oogen behoefden te zien. Niet ontmoedigd door de mislukte pogingen om den weg naar Indië door de 
Noordelijke IJszee te vinden, trachtte men het doel om de Zuid te bereiken. En het waren Amsterdamsche kooplieden, 

die in 1594 de „Compagnie van Verre” oprichtten, voor wier rekening 4 vaartuigen („Mauritius”, „Hollandia’’, „Amsterdam” 

en het „Duyfke”, te samen bemand met 249 koppen en gewapend met 66 metalen- en 36 steenstukken) werden uitgerust, 
die de fortuin zuidwaarts zouden beproeven. Als passagiers bevonden zich aan boord CoRNEIIS DE HourTMAN, aan wien 

1) Voor het samenstellen van dit | zijn werken van Te schrijvers geraadpleegd: Dr. P. BALDAEUS, Dr. H. nrden Ee BOR, Mes Ns PVE D. 
Bere, J. Bowring, DR. S. A. began Rp A p. Crs, J. CRAWFURD, M. DASSEN, J. B. J. VAN Beam Mr. J. E. Heeres, Dr. W. R. BN. vAN HoëveLL, F. JAGOR, 
Jur. MR. J. K. J. De Jonge, S. Ka En 90 Ea DE Reus, Prof. G. Ein BA Lior PE‚ B.W: Seok. W. Ks .KITTER, Ps A. ite en F. VALENTIJN. Voorts 
de Dagh-Registers gehouden int mad Batavia en de Nederlandsch-Indische Plakaatboeken. 
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het beleid van den tocht was opgedragen, GERRIT VAN BÖNNINGEN en REYNiER van Herr, allen kommiezen (kooplieden), 
die met de nautische zaken geen bemoeienis hadden, doch als gedelegeerden en gemachtigden van hun principaal, de 
Compagnie van Verre, moesten optreden. 

Den 2den April 1595 stak de kleine vloot in zee, om den verren en gevaarvollen tocht naar Oost-Indië te ondernemen, 
die voor ons land zulke zegenrijke gevolgen heeft gehad. Na 4 maanden reis, zeilden de koene zeevaarders de Kaap 
de Goede Hoop om, deden wegens ziekte onder het scheepsvolk Madagaskar aan — het San Lorenzo der Portugeezen — 
hetwelk den 12de Februari 1596 werd verlaten, kregen den zeer Juni d.a.v. het eiland Engano bij Sumatra's zuidwestkust 
in zicht en 17 dagen later, dus na een reis van 446 dagen, wapperde voor het eerst de Nederlandsche vlag op de reê 
van Bantam. Het zoo vurig gewenschte doel was bereikt: de eerste Nederlanders hadden op Java vasten voet gezet! 
Ongeveer 80 jaar vóór hen, hadden de Portugeezen er zich reeds gevestigd, en hoewel hun staatkundigen invloed op 
Java vrij gering was, hadden zij den handel nagenoeg geheel alleen in handen; te verwonderen is het niet, dat zij de 
onverwachte verschijning dier „Fiamingos”, zooals. pe HourManN en diens tochtgenooten door hen werden aangeduid, 
als ongewenschte mededingers met wangunstige oogen aanzagen. Het gelukte aan pr Houtman, om met den rijks- 
bestierder van Bantam — nà Mataram het voornaamste Javaansche rijk — den geer Juli een verdrag van handel en 
vriendschap te sluiten, waardoor de Nederlanders met de inboorlingen ongehinderd handel konden drijven. Op hun 
aanraden kocht pe HourMaN van den rijksbestierder een belangrijke partij peper, doch wijl de voorraad op 't oogenblik 

niet voldoende was, zou op den aanstaanden oogst gewacht worden, waarmede eenige maanden gemoeid waren. 

In dien tusschentijd wisten de Portugeezen de argwaan van den rijksbestierder jegens de nieuw aangekomenen gaande 

te maken, en toen de peper geleverd moest worden, weigerde hij de koopwaar af te staan, ofschoon ze reeds gedeeltelijk 

betaald was. De door deze onvriendelijke handeling ontstane gespannen verhouding, sloeg tot openbare vijandelijkheden 

over, (waaraan wij, volgens vaN per Dors, die als adelborst a/b van de „Hollandia” diende, ook gedeeltelijk zelf 

schuld hadden) toen pe HOUTMAN, VAN Herr en eenige anderen, ofschoon gewaarschuwd niet aan wal te komen, 

toch den rijksbestierder gingen opzoeken en door hem in zijne woning verraderlijk werden gevangen genomen. 

Nadat de vloot tijdelijk het anker gelicht had, om aan de overzijde van Straat Sunda, aan Sumatra's zuidkust, water 

in te nemen, was zij weer den aden October voor Bantam terug; onderhandelingen tot vrijlating der gevangenen werden 

aangeknoopt en deze tegen losgeld vrijgelaten; de vrede was alzoo hersteld. Maar kort daarna ontstonden er opnieuw 

moeilijkheden. In plaats van te trachten deze op minnelijke wijze uit den weg te ruimen, beschoten de Nederlanders 

de stad, vernielden eenige Bantamsche vaartuigen en namen 2 jonken met een volle lading specerijen, die trouwens 

al gekocht was, maar, naar aanleiding van de gerezen geschillen, niet door eigenaars dorst te worden afgestaan. 

Den’ 6den November verliet de vloot de reê van Bantam en bereikte, na eerst Jacatra te hebben aangedaan, 

den 2den December Sidajoe, waar de dicht onder den wal ankerende „Amsterdam” en het „Duyfke” door de inlanders 

met teekenen van vriendschap werden begroet. Onder voorwendsel dat de adipatih van Sidajoe de schepen kwam 

bezoeken, naderden zes sterk bemande prauwen, overmeesterden de „Amsterdam” en vermoordden alle op het dek 

aanwezige personen, waaronder vaN Herr en SCHELLINGER. Dank zij de tegenwoordigheid van geest der overige equipage 

en die van het „Duyfke’, werden de aanvallers met een verlies van 120 man teruggedreven; aan onzen kant waren 

12 dooden en 4 gewonden. Na ’t gebeurde verhaalden de schepen naar Madoera's zuidwal, en nauwelijks lagen ze voor 

anker, of een tolk kwam langs zij van de „Amsterdam”, met verzoek om namens den vorst van Arissabaja (ten noorden 

van het tegenwoordig Bangkalang) den hoofden der onderneming eenige geschenken te mogen aanbieden. Met te 

begrijpen wantrouwen werd de bezoeker en de hem volgende drie prauwen, waarin zich de vorst met talrijk gevolg 

moest bevinden, aangezien, en, beducht voor eene herhaling van 't drama, dat slechts 3 dagen geleden aan boord van 

de Amsterdam” was afgespeeld, verwees men den ongewenschten gast naar de „Mauritius”’, waarheen in allerijl een 

bemande sloep werd gezonden, om zoo noodig bijstand te verleenen. De prauwen naderden de „Amsterdam', en, voor 

verraad beducht, zonden eenige matrozen, zonder daartoe order te hebben ontvangen, de prauwen een lading schroot 

toe, waarvan de uitwerking verschrikkelijk was. De uitgezondenen — weldra door anderen gevolgd — het schieten 

hoorende, dachten dat de strijd ontbrand was en vielen de prauwen aan, veroverden de grootste, en brachten de 

bemanning aan boord, waar 't nu bleek, dat eene zeer noodlottige en diep betreurde vergissing had plaats gehad, die 

aan tal van inlanders, waaronder de vorst van Arissabaja, het leven had gekost. Zooveel mogelijk werden de 

geslagen wonden, in den uitgebreiden zin des woords, geheeld, en leedwezen over het gebeurde betuigd aan de gevan- 
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genen, die spoedig naar den wal werden gebracht. Daarmede eindigde het zoo onaangename voorval, door CRrAWFURD 
op een onnauwkeurige en voor ons beleedigende wijze medegedeeld. 

Ongelukkiger wijze liet de eensgezindheid aan boord veel te wenschen over; er waren twee stroomingen, die 
tegen elkaar inwerkten. Reeds bij het verlaten van Bantam, stonden pr HourMaN en anderen er op, dat men de reis 
niet als afgeloopen zou beschouwen voor en aleer de Molukken waren bereikt en men er met de bevolking handels- 
betrekkingen had aangeknoopt, doch de kapiteins, of, zooals men ze in die dagen noemden de schippers, en een groot 
gedeelte van de reeds sterk gedunde equipage, wilden van dat voornemen niets weten en verlangden terug te keeren. 
Toen nu pr HourManN opnieuw met zijn voorstel voor den dag kwam, en hij een tegenstand ontmoette, die er na al 
het gebeurde niet minder op was geworden, stelde hij voor van elkander te scheiden, en aan hen die, niet tegen de verdere 
reis opzagen, met de „Hollandia” en het „Duyfke” hem naar de Molukken te volgen. Staande deze besprekingen 
(25 December) stierf plotseling de schipper Murrenarmr, (die vermoedelijk, zooals FRANK v. p. Does in zijn dagboek 
schrijft) door pr Houtman was vergiftigd (?). Niet onwaarschijnlijk is het, dat MurrrNarr aan cholera bezweek, want 
„door dat onverwachte sterfgeval was het gemeene volk zoo gealtereerd geworden, dat al degene die te voren zeer 
„hadden begeerd de reis wijder te verzoeken, met algemeene stemmen riepen dat het meer als tijd was naar huis te zeilen, 
„eer men van deze venijnige lucht geïnfecteerd werd” 1). Door straat Bali ?, en na een verblijf van bijna een maand 
aan de Balineesche kust, werd den 26sten Februari 1597 langs Java’s zuidkust de terugtocht voor goed aanvaard, en 
kwam de vloot, met uitzondering van de „Amsterdam”, die wegens invaliditeit en gebrek aan personeel was verlaten en 
daarna verbrand, den rgder Augustus 1597 te Texel binnen. Was het materieel voordeel der reis van geen overwegend 
belang, hetgeen trouwens ook niet verwacht mocht worden, des te grooter het moreel effect. Op de wereldzeeën had 
de vlag gewapperd van Holland, dat weldra zou toonen dat het de macht bezat die vlag te doen eerbiedigen. Aan 
het trotsche Spanje bewezen de roemrijke zeven provinciën, dat zij niet alleen zijn onoverwinnelijke vloot wisten te 
verslaan, maar zich ook krachtig gevoelden om ter wille van den handel in het verre oosten den strijd met dien machtigen 
staat aan te binden; aan het verbaasd Europa, dat in den ekonomischen strijd de kleine Nederlandsche republiek een 
partij kon worden, waarmede rekening was te houden. 

Aan het hoofd van den tweeden tocht, die met 8 schepen, almede uit Amsterdam, naar Indië werd ondernomen, 
stond JAKoB CoRNELIsz vAN Neck; tweede bevelhebber was WyBRAND VAN Warwijck. JAcoB vAN HEEMSKERCK, dezelfde 
die in 1596 op het in de Noordelijke IJszee gelegen eiland Nova Zembla overwinterde, en eenige anderen, maakten als 
kooplieden de reis mede. Den rsten Mei 1598 stak de vloot te Texel in zee en ankerde den 26sten November te Bantam, 
waar ze beter werd ontvangen, dan na het vroeger gebeurde mocht verwacht worden. var Warwijck had zich onder 
weg van de overige schepen gescheiden, en liep den 18der Augustus van dat jaar een der aan de zuidoostkust van het 
toen onbewoonde Ilha do Ceene gelegen natuurlijke havens binnen; ter eere van prins Maurits van Nassau noemden 
de bezoekers het eiland: Mauritius. Bij aankomst te Bantam op 1 Januari 1599 trof van Warwijck nog de andere schepen, 
die met eene rijke lading (o.a. 600,000 pond peper, 250,000 pond kruidnagelen, 2000 pond muskaatnoot en 200 pond 
foelie) op het punt stonden naar Nederland terug te keeren, waar zij den rgder Juli aankwamen. Op last van van NrcK 
bleef hij en vaN HeeMsKERCK met de vier grootste schepen achter, om de Moluksche eilanden op te zoeken. Weldra werd 
de reis aanvaard en den gder Maart 1599 kwam vaN Warwijck voor Hitoe, het westelijke schiereiland van Ambon 3). 

1) G. Laurs citeert dit uit: „T eerste Boek. Historie van Indien, waer inne verhaelt is de avonturen die de Hollantsche schepen bejegent zijn, enz. door G. M. A. W.L. Tot Middelburg in 1598 of 1601.” 

2) De vloot dacht Balembangan aan te doen, ten einde daar levensmiddelen in te nemen, doch dit kon niet omdat de stad — het laatste bolwerk van het Hindoeïsme op Java — door de Mohammedanen nauw was ingesloten. Na den val van Balembangan was daarmede voorgoed de macht der Hindoes op dat eiland gebroken. 
id) begin der 16de eeuw was Malakka de voornaamste handelsplaats van oostelijk Voor-Indië en tevens de hoofdmarkt voor specerijen, die er door Maleische of Javaansche kooplieden uit de Molukken (voornamelijk de Banda-eilanden) werden aangebracht. Toen nu de Portugeezen zich in Indië vestigden, stonden zij al zeer spoedig 

ende h delaren (Arabieren, E, tenaren, enz), aan den anderen kant joegen zij de inboorlingen tegen zich in ’t harnas door den fanatieken ijver, waarmede zij de Aziaten door allerlei middelen tot het christendom wilden bekeeren; overal waar de Portugeezen zich vertoonden stieten zij zoowel op den openlijken als den heimelijken tegenstand der Indiërs, en slechts met groote moeite konden ze hunne schepen met specerijen bevrachten. De moeilijkheden hun handel in den weg gelegd, verminderden niet, toen AFFONsO D'ALBUQUERQUE in 1511 Malakka veroverde, waarna de Javaansche ingezetenen, die zich nu ook tegen de Portugeezen verklaard hadden, de stad verlieten ich d d e % Om aan het gebrek aan specerijen voor goed een einde te maken, zond D'ALBUQUERQUE drie schepen onder ANTONIO D'ABREO, SIMON ALFONSO en FRANCISCO SERRANO naar de Molukken, om daar het zoo begeerde artikel in te slaan, welke opdracht naar behooren werd uit 
onderweg leed SERRANO schipbreuk bij een klein onbewoond eiland (een der drie Schildpad-eilanden ?) 

haald en naar het aan de kust van Hitoe (Ambon) gelegen plaatsje Asiloeloe overgebracht. De bewoners ontvingen de vreemde bezoekers vriendelijk, hopende dat deze hen in. hun oorlog tegen die van Hoamohel (westelijk gedeelte van het eiland Ceram) zouden steunen. In 1 512 kwam SERRANO te Ternate, dat van ouds de hegemonie in den 
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Van de opperhoofden (orangkaja’s) vernam men, dat de te Hitoe aanwezige voorraad specerijen niet vol- doende w as om er de schepen mede te vullen, waarna HEEMSKERCK met twee vaartuigen naar Banda stevende, om daar in het tekort te voorzien 1). Dank zijne geschiktheid, om met 
keerde toen naar het vaderland terug, waar hij den 1iger 
WARWIJCK. 

inlanders om te gaan, slaagde hij naar wensch en 
Mei 1600 aankwam; bijna vier maanden eerder dan van 

De factuur nagelen, te Amsterdam aangebracht, was de eerste partij van dien aard, ingeladen ter plaatste waar ze geoogst was. 
In Nederland breidden zich gaandeweg het aantal handelslichamen en reederijen uit, die schepen naar Indië 
zoo lagen er b. v. den rgenr November 1600 op Bantam's reê zes Hollandsche vaartui 

eigenaars behoorden; 

zonden ; 
gen, die aan even zooveel 

ten einde te Bantam de markt niet voor elkander te bederven, kwamen de gezamenlijke koop- 
lieden overeen, bij het inkoopen niet tegen elkander op te bieden. Aan het eind der 16er eeuw, waren er in Holland 
en Zeeland 8 groote handelscompagnieën of „kamers” (nl. 2 te Amsterdam, 2 te Middelburg, 3 te Rotterdam en 1 
te Delft). De Amsterdamsche waren verreweg het belangrijkst. Uit naijver trachtte iedere stad, zetel van zoo'n 
compagnie of „kamer”, de ander ten opzichte van den handel, moeilijkheden in den weg te leggen, hetgeen de staten- 
generaal reeds in 1599 aanleiding gaf, den bewindhebbers dier compagnieën ten sterkste aan te bevelen, zich onderling 
met elkander te verstaan. Men sloeg de handen ineen, en zoo kwam, dank zij ook de invloedrijke tusschenkomst van 
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, bij octrooi van 20 Maart 1602, de bekende en door haar monopolie zoo machtige Algemeene 
Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie tot stand, met een kapitaal van ruim 63/; millioen gulden, waarvan Amsterdam 
voor de helft inschreef. Het aantal directeuren, waaraan de algemeene leiding der zaken was opgedragen, bedroeg 
17; zij zijn in de geschiedenis bekend als de vergadering van Zeventienen, meer nog als Heeren XVII. 

Molukschen archipel bezat; de koning Baan Orrram, die in het belang der welvaart van zijn land met de vreemdelingen hand s ERRANO en zijn medgezellen met welwillendheid en oprechtheid; hij stond ze een stuk grond af om er een fort te bouw 
nagelen te verkoopen, die in zij i oogst werden. Op verzoek van d 

elsbetrekkingen wilde aanknoopen, ontving 
ood aan, om uitsluitend aan hen alle kruid- 

jn gebied g en Koning bleef SERRANO geruimen tijd te Ternate, en door zijn toedoen gelukte het den Portugeezen gaandeweg in verschillende deelen van den Molukschen archipel, zooals te Tidore, Solor en Ambon, vasten voet te krijgen; dit ging hun zooveel te gemakkelijker, omdat zij daar geen mededingers hadden, die de Portugeesche kolonisatieplannen konden dwarsboomen. Aan die alleenheerschappij kwam een einde, toen op het alleronverwachts in October 1521 twee Spaansche schepen voor Tidore verschenen, die daar onder bijzondere omstandigheden waren te recht gekomen. Na de ontdekking van Amerika in 1492, deelde paus ALEXANDER VI bij het verdrag van Tordesillas, 7 Juni 1494, het nieuw ontdekte werelddeel door een demarkatielijn, die 2270 K.M. westwaarts van de Azorische of Vlaamsche eilanden liep, in twee helften; de oostelijke strook kwam aan Portu al, de westelijke aan Spanje. MAGELLAAN, die onder D'ALBUQUERQUE de tocht naar Indië had medegemaakt en daar zijnde, van zijn vriend SERRANo een en ander had vernomen omtrent diens ontdekking van de Molukk 
i al m, b 

Spaanschen dienst. Den ron Augustus 1519 zeilde hij met 5 schepen uit de haven van St. Lucas de Baramedo, o 
en ze dan voor KArrL V in bezit te nemen. Dit verraderlijk voornemen gelukte, dank ook de vervalschte zeek 
Door de straat, die later zijn naam zou dragen, bereikte hij, steeds in westelijke richting koersende, in 1521 de Philippijnen, waar hij, en tal zijner medereizigers, den 27n April 

ne e; de twee schepen, die zoo onverwacht voor Tidore opdoem en, behoorden tot MAGELLAAN's vloot! ALMANSOR, 
de koning van dat rijkje (Tidore) ontving de Spanjaarden goed, en, nativerig op de voorkeur door de Portugeezen aan zijn Ternataanschen collega gegeven, steunde hij de 
nieuwe gasten in hun handel, verklaarde zich als vazal van KAREL V, en verbond zich met de S anjaarden om de Portugeezen te verdrijven 

Drommen Portugeesche, monniken en priesters, doordrongen van het Jezuïtisme, deinsden voor geen middel terug, om de inbo, n. 
zich nauwer aaneen, naarmate de godsdienst hunner vaderen door de gehate vreemdelingen geweldiger werd aangerand. De Portugeesche koloniale politiek in de Molukken 
kenmerkte zich als een bijna onafgebroken godsdienstoorlog. Met den tragischen dood van den dapperen en door zijn v minden koni 

die in 1565 op aanstoken van den Portugeeschen landvoogd Dirco Lopez werd vermoord, liep hun rijk in de Molukken ten einde. Wel werd Lopez voor het plegen van 
deze euveldaad gevankelijk naar Goa was de wraakzucht van Harr's zoon, kaitsjil BAROE, niet bekoeld: geholpen door zijne onderdanen, en in 
vereeniging met de Tidoreezen en de uit alle deelen van den archipel toegestroomde hulptroepen, beoorloogde BAnor de Portug t ongekende hevigheid ; hun hoo 
op Ternate, Gamoelamoe, werd na een zevenjarig beleg verplicht zich in 1572 over te geven. Onbegrijpelijk is het, dat na den val van dat bolwerk, BABOE een deel van den 
behaalden buit aan de Tidoreezen weigerde, die, daarover ontstemd, den Portugeezen toestonden zich op Tidore te vestigen. 

adat in 1580 ALva Portugal voor Priuies II had veroverd, voerde de priesterheerschappij in de Molukken haar macht ten top; in BABOE zagen zij hun meest 
verbitterden tegenstander, en viel hij in handen der Jezuieten. dan zou hun wraak bloedig zijn! ’t Gelukte hun maar al te zeer, hem in 1583 door verraad te krijgen; na eerst 
i rt Victoria te Ambon te zijn opgesloten, werd hij naar Goa overgebracht doch onderweg vermoord, zijn lijk in stukken gehakt, de deelen ingezouten, en in dien 
toestand te Goa aangebracht. Gedurende de moeilijke tijden, die de Portugeezen in de Molukken doorleefden, bood de regeering te Malakka hen zoo 
't lag dus voor de hand, dat zij die zochten bij de op de Philippijnen aanwezige Spanjaarden; dit konden de Portugeezen met des te 
de Portugeesche kroon ook hare bezittingen en handelsbronnen in deze gewesten feitelijk onder het gebied van Pures II waren gel 8 2 
1582 te Lissabon had gezworen, dat de vroegere door Portugal veroverde lan en, niet van de Portugeesche kroon zouden worden gescheiden. 

: Een van de voornaamste grondbezitters op Ternate, de graaf PAur pE Lima, die na den val van Gamoelamoe, evenals zoo 
was verdreven, gelukte het de zoo vurig verlangde hulp van den Spaanschen gouverneur der Philippijnen te verkrijgen; de 

jks voerde i itt 

dvestine 
ha 
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als geen hulp; 
meer klem doen, omdat tegelijk met 
iett taande hij den 15n November 

velen anderen, van zijne bezittingen 
verbondenen vertrokken naar Ternate, maar veel 

n hunne schepen er niet uit. Te Malakka werd de door de Portugeezen gedane stap zeer hoog opgenomen; had men er wellicht nog over gedacht, om, 
toen de positie der Portugeezen zoo hachelijk was, ze bij te staan, nu zij bij de Spanjaarden hadden aangeklopt, welke handeling als eene onpatriotische daad werd uitgekreten, 
hadden zij de kans om geholpen te worden voorgoed bij de regeering verspeeld. En steun was van de Philippijnen ook niet meer te wachten: de dreigende houding van 
China en Japan noopte de Spanjaarden ten zeerste op hun hoede te wezen, terwijl deze het bovendien veel te druk hadden met anne rooftochten naar de bewoners der 
kuststreken, die zich nog niet hadden onderworpen. Deze omstandigheden stelden SaHiD BERKAT, BAAB OELLAH's zoon en opvolger, in staat met goed gevolg de oorlog 
tegen de Portugeezen vol te houden. 

ee ERE Zóó was de toestand, toen de Nederlanders voor het eerst in de Molukken kwamen. De door alle eeuwen heen begeerde Specerij-eilanden, die rijk gezegende 
en toch zoo ongelukkige eilandengroep, stond andere meesters te ontvangen °). 

belangrijks 

1 VAN WARWIJCK reisde naar Ternate en stichtte daar een factory, waarvan FRANK VAN DER Does het hoofd was. 

2) De JonceE DI. II, bl, 206. 
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De belangrijkheid van den specerijhandel, waarmede in Europa buitengewoon groote winsten werden behaald, 

bewoog de Ol. compagnie, zich van de eilanden, die de eenige groeiplaatsen van dat geurig product zijn, meester 

te maken, of m. a. w‚ de daar gevestigde Portugeezen en Spanjaarden weg te jagen. Ter uitvoering van dit beslist 

vijandig oogmerk, rustte de compagnie een vloot uit van 12 schepen, die in December 1603, onder bevel van STEVEN 
VAN DER HAGHEN en CoRNELIs BASTIAENSZ. als vice-admiraal, de reis via Voor-Indië en Java naar de Molukken 
ondernam. Getrouw aan zijn opdracht, ging vaN per HAGHEN tegen de Portugeezen aanvallend te werk; zoo 
nam hij onderweg een van Malakka komend vaartuig, met niemand minder aan boord dan de Portugeesche 

gouverneur der Molukken, die van Malakka naar zijne standplaats terugkeerde! Met 9 schepen liep vaN DER HAGHEN 
den g°" Februari 1605 de baai van Ambon in, des anderen daags werd geland en terstond naar het op Lei-Timor 
gelegen kasteel der Portugeezen gemarcheerd, om die sterkte en hoofdvesting in naam van prins Maurits op te eischen. 
Het onverwachte gebeurde; zonder dat er van weerszijden een schot was gelost, gaf de gouverneur GasPar Dr Maro 
de met 30 stukken bewapende en rijk van munitie voorziene vesting met hare bezetting van 60o man bij verdrag over. 
Een 46, volgens anderen 40 of 30, Portugeesche huisgezinnen mochten op Ambon blijven, nadat zij ons trouw 
hadden gezworen; de overigen werden naar Manila en Solor overgebracht. Zonder slag of stoot had de jeugdige 
Ol. compagnie den sleutel der Molukken in handen gekregen, de Hollandsche vlag wapperde op Ambon, het 
kleine eiland, dat, uit een historisch oogpunt beschouwd, steeds den eersten rang in de Molukken zal innemen, 
omdat het de bakermat is geweest van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. vAN per HaAGHEN, die reeds in 
1600 te Ambon was geweest en een goeden indruk bij de bevolking had achtergelaten 1, viel het niet moeilijk om 
de toen ter tijde door hem met de hoofden gesloten overeenkomst betreffende den alleenhandel in specerijen, en 
de wederzijdsche eerbiediging van elkanders godsdienst, te vernieuwen. Bij zijn vertrek stelde hij als gouverneur 
van Ambon aan FREDERIK DE HOUTMAN (een broeder van den vroeger genoemden CoRNErs), wiens eerste werk was 
de inlandsche hoofden van Lei-Timor onderwerping en trouw aan het Nederlandsch gezag te laten zweren; hij achtte 
dit noodig, wijl Lei-Timor in 1602 door pr Menposo was veroverd en dus de bewoners onderdanen waren van Spanje 
en Portugal. Met die van Hitoe, het westelijkste en grootste gedeelte van Ambon, was het anders gesteld, deze 
landstreek hadden de Portugeezen niet kunnen bemachtigen, en waren de bewoners gebleven onderdanen van den 
koning van Ternate, de eed door hen voor pr HourMAN afgelegd, beoogde dus niet een erkenning van het Neder- 
landsche oppergezag, maar een belofte, om als onze bondgenooten de staten-generaal getrouw te blijven. 

De eerste ondernemingen der Nederlanders in de Molukken werden door twee omstandigheden boven 
verwachting begunstigd. In hun streven, om de Portugeezen uit die gewesten te verdrijven, vonden zij geen geringen 
steun bij de inboorlingen, die onder rechtstreeksch Portugeesch bestuur stonden. Uit hun zucht, om dat gehate 
Portugeesche juk van zich af te werpen, zagen zij in ons gewenschte bondgenooten, aan wie niet alleen gewillig 
beloften van trouw werden afgelegd, maar tevens de verzekering werd gegeven, dat aan niemand anders dan aan de 
Nederlanders specerijen zouden worden verkocht. Gevreesde Europeesche concurrenten in de Molukken, die ons 
op de Europeesche markt konden schaden, waren er, behalve de Portugeezen, niet, en met die natie zou wel 
worden afgerekend ! 

Maar, hetgeen trouwens wel was te voorzien, de nieuwe mededingers lieten niet lang op zich wachten. Een 
jaar vóór dat de O-l. compagnie tot stand kwam, was er te Londen eene maatschappij opgericht, die, evenals hare 
Hollandsche zuster, op Indië deed varen, om daar handel te drijven. Het recht daartoe kon niet betwist worden, maar 
om die gevreesde concurrenten, die de tusschen ons en de inlanders gesloten contracten als scheurpapier zouden 
beschouwen, toch zooveel mogelijk den voet dwars te zetten, bracht het eigenbelang mede, dat de specerij voorbrengende 
eilanden door ons in bezit werden genomen. Alle plaatsen te bezetten waar Engelschen en andere naties zich 
konden vertoonen, ging echter niet, evenmin ze door wapengeweld te keeren. Bij hun komst in Indië vestigden de Engelschen zich te Bantam, en bezochten van daar uit de Molukken. Door het bieden van veel geld, vergaten de inboorlingen, die met ons overeenkomsten betreffende den alleenhandel hadden aangegaan, wel eens hun beloften: zoo ook te Banda, het nootmuskaateiland bij uitnemendheid, waar de bewoners aan het in Mei 1602 met WoLPHeRT 

1) Op verzoek der Amboneezen belegerde VAN DER HAGHEN de Portugeesche sterkte op Lei-Timor, doch moest acht weken daarna onverrichter zake het beleg opbreken. Door de inboorlingen werd voor ons een fort gebouwd, het eerste Nederlandsche in de Molukken; wij noemden het shet kasteel van Verre”, doch de Hitoeëzen : »Kota Warwijcke. 
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HERMANSzooN gesloten contract, door van DER HAGHEN in 1605 en 2 jaar later door P. van Soer nog eens in herinnering 
gebracht, klaarblijkelijk niet veel waarde meer hechtten, want toen de admiraal VERHOEVEN in Februari 1609 met 
9 schepen voor Banda kwam, trof hij er een aan de Engelsch-Oost-Indische Maatschappij toebehoorend schip, waarvan 
de kapitein zich met de Bandaneezen èn met de bewoners van Poeloe (eiland) Ay en Poeloe Run omtrent de levering 
van specerijen had verstaan. Deze handeling was de aanleiding tot een oorlog met de Bandaneezen, waarin zij het 
doodvonnis zouden ondergaan, dat HerriQ's BROUWER reeds in zijn advies aan den gouverneur-generaal Born over de 
Banda-eilanden (Mei 1612) over de bewoners had uitgesproken. „Nadat zijn advies menigmaal te hebben overdacht 
en gepondereert was de overtreffelijke zaak, die hij in zijn eigen gemoed meer en meermaal gedebateerd had, om de 
nooteboomen om te houwen en daarna te verbranden, hetgeen een wonderlijke schrik en verbaasdheid zou geven. Er 
was voor ons niet veel aan gelegen of er veel noten verloren gaan, als anderen ze maar niet in handen krijgen, toevoer 
van levensmiddelen naar Banda moest belet worden, en de eilanden, die niet konden worden afgesloten. gewelddadig 
ontvolken”. Brouwer eindigt zijn advies met de woorden: „dat hij God Almachtig bidt, dat Hij Zijne genadige zegen 
in deze zaken wil verleenen tot welvaart van ons vaderland”. 

Met enkele tusschenpoozen werd de oorlog jarenlang gevoerd, en het „spel, zooals Corr die worsteling 
noemde, nam een einde (1622), toen de mooie Banda-groep met hare 1 sooo inwoners verwoest en de bevolking 
uitgemoord of gewelddadig was weggevoerd, alles ter wille van het monopolie en de hooge dividenden der Ol. 
compagnie, wier directeuren wel eenigszins ontstelden, toen zij vernamen, dat hun orders zóó nauwkeurig waren 
uitgevoerd. Aan Corn schreven zij: „Laat het eens nu genoeg zijn, zij hebben hunne vergaande trouwloosheid duur 
genoeg betaald. ‘t Zal ontzag maar geen gunst baren’. 

Met dat al waren de Engelschen niet uit de Molukken verdwenen. Volgens de op 2 Mei 1619 tusschen de 
Nederlandsch Ol. en de Engelsch O-l. compagnie gesloten overeenkomst, waarbij o. a. was bepaald, dat beide 
partijen gezamenlijke tochten zouden ondernemen, om in het Oosten den handel van Spanje en Portugal te vernietigen, 
mochten eenige beambten der Engelsche compagnie zich te Ambon vestigen; 2 jaren later hadden ze kantoren te 
Ambon, Hitoe en te Klein-Ceram, en bleven, na de verovering van Banda, het in de onmiddellijke nabijheid van 
Run gelegen eilandje Nailaka bezetten. Als concurrenten waren ze minder te vreezen, omdat beide partijen voor 
gezamenlijke rekening de specerijen opkochten. Toch was hunne aanwezigheid den Nederlanders een doorn in 
‘t oog, vooral van Coen, die met een gloeiende haat bezield was tegen de „superbe en onverdragelijke natie, die 
'‘t serpent was, dat in den boezem der compagnie was geraakt”. 

In de door Heeren XVII aan hunnen eersten landvoogd Pirrer Borm medegegeven instructie, kwam o. a. 
voor „zooveel mogelijk zorg te dragen, dat de handel van de Molukken, Ambon en Banda daaronder begrepen, ten 

eenenmale kunne blijven en vastgemaakt worden aan de compagnie, zoodat aan geene andere natie ter wereld 

daarvan iets in handen valle dan aan ons of dengeen die ons goeddunkt”. Onder het begrip van „geene andere 

natie ter wereld’, waren dus ook begrepen de bewoners van den Indischen archipel, die alzoo overgeleverd waren 

aan het welnemen van Heeren XVII of hunne dienaren. Hoe of dat systeem werkte, leert ons een brief van ADRIAEN 

VAN DE VELDE, commandant op Solor, door hem den rste" Mei 1614 aan Born geschreven: „Wel is waarachtig, dat 

gedurende de residentie der Portugeezen in Solor, dezelve is geweest een weeldige, wellustige en rijke plaats, maar 
de redenen van alzulks zijn, dat alhier in vrede zaten, vrijelijk genietende den Timorschen handel, dat nu geheel 

is verandert, door het innemen en veroveren van het kasteel en de oorlogen, die alle ruïne en destructie met haar 

brengen, daarnevens, dat een iegelijk liberteit en vrijheid had, om voor haar particulier te handelen en negotiëren, 

hetwelk zoo lang de Majores of bewindhebbers de Indische zaken bij de hand hebben, den Hollanders of den natiën 

met haar wonende niet kan of mag worden toegelaten, waarom de plaatsen, die alhier in deze Indiën van ons werden 

geconquesteert, moeten vergaan en declineeren”. De wel ijdele, doch eerlijke RrarL verstoutte zich den 20°? Augustus 

1618 aan Heeren XVII te schrijven: „Wij zijn ook zoo nauw op onze winsten en verdiensten gesteld, dat wij 

niemand toelaten duit of penning aan ons te verdienen”: 

Die zóó durfden te spreken waren niet de mannen, die de Ol. compagnie moest hebben! JAN PiETERSZOON 

CorN begreep beter hoe zijne principalen wenschten gediend te worden. Corn, hoe groot zijn talenten ook waren, 

zou, had hij in onze dagen geleefd, als het volmaakte type van den hartstochtelijken voorstander der imperialistische 

politiek kunnen gelden. „Ter wille van de possessie van de geheele Indische negotie”, verloochende hij alle hooger 
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rechtsgevoel, alle eerlijkheid, alle menschelijkheid !). Aan zijne lastgevers schrijft hij: „daar is ter wereld niets dat den 
mensch beter recht verleent dan macht en geweld bij 't recht gevoegd”. Wat er van dat „recht” is overgebleven bij 
den man, die de inlanders als zijne natuurlijke vijanden beschouwde, en meende een goed werk te doen „dien 
godloosen hoop te verdelgen”, heeft de geschiedenis geleerd! 

Ís in vorenstaande bladzijden op beknopte wijze melding gemaakt, onder welke omstandigheden de Nederlanders. 
zich op Java en in de Molukken vestigden, het ligt buiten het bestek van dit opstel een uitvoerig relaas te geven van 
Ambon's geschiedenis gedurende het tijdvak, hetwelk besloten is tusschen het bestuur van DE HourMAN en de geheele 
onderwerping van Ambon aan ons gezag, zes jaar voor Rumrurus’ komst aldaar (1653). 

In het kort zij hier in herinnering gebracht de in 1623 plaats gehad hebbende gebeurtenis, bekend als de 
„Conspiratie van Ambon” welke door een Japansch soldaat op de pijnbank aan het licht werd gebracht. Volgens hem 
hadden de te Ambon gevestigde Engelsche kooplieden, vertegenwoordigers van de Engelsch-Oost-Indische compagnie, 
het plan gesmeed om het fort Victoria te overrompelen en de Nederlanders te vermoorden. Gevangengenomen en aan de 
watertortuur onderworpen (sommigen, door het houden van brandende kaarsen onder de oksels en ellebogen), bekenden 
de beschuldigden het hun ten laste gelegde. De toenmalige gouverneur van Ambon HERMAN vaN Speurr hield kort 
geding; 8 Engelschen, 9 Japanners en 1 Portugees werden den gee Maart 1623 ter dood gebracht. Deze straf 
oefening, in Engeland de Ambonsche moord genoemd, werd, zooals wel was te voorzien, daar hoog opgenomen, en 
haalde ons bijna een oorlog met dat land op den hals. 

Reeds voor dat dit drama was afgespeeld, openbaarde er zich te Ambon en Ceram een geest van ontevreden- 
heid jegens de Nederlanders. Hadden deze tot nu toe, overeenkomstig de met de bewoners gesloten overeenkomsten, 
de te verkoop aangeboden nagelen met baar geld betaald, nu dwongen zij de inboorlingen hun waar af te staan in 
ruil van kleedingstukken, kramerijen, en dergelijke artikelen. Alleen zij, die in de onmiddellijke nabijheid van ’t kasteel 
Victoria woonden, onderwierpen zich aan dien gedwongen ruilhandel, doch de bewoners van Hitoe en het op Hoamohel 
(West-Ceram) gelegen Loehoe en Kambelo namen met die nieuwe voorwaarden geen genoegen. De geest van verzet 
werd op West-Ceram hoe langer hoe krachtiger, en vaN SpEuLT, op het oogenblik niet bij machte dat verzet door 
geweld te breken, trachtte door middel van de hem trouw gebleven kapitein Hrror Tei ?) en van den te Loehoe gevestigden 
Ternataanschen prins de kimelaha Lerraro, idie in 1624 den in de Moluksche geschiedenis zoo bekenden Ternataan- 
schen prins Hipajap was opgevolgd, de gemoederen tot bedaren te brengen, doch Lerraro gaf aan het zoet gefluit geen 
gehoor en eischte zelfs dat de eilanden Boeroe, Amblau en Manipa, Hatoehaha (op Haroekoe), en op Hitoe (West-Ambon) 
Latoholoy, Larike en Wakasihoe ontruimd zouden worden! Intusschen schreef vaN SpEULT (September 1624) naar 
Batavia om hulp, en stelde voor Loehoe met kracht aan te tasten, om, zoodra wij er ons van hadden meester gemaakt, 
de nagel- en vruchtboomen te verwoesten, hetgeen de bewoners zou noodzaken elders heen te trekken; zoodoende zou 
in één dag aan den sluikhandel een einde worden gemaakt. Nu trof het juist, dat te Batavia was aangekomen de in 
1623 onder bevel van Jacques L'HerMrire uit Nederland vertrokken vloot; L'HerMitE was op reis overleden en op- 
gevolgd door Greer Huijgen ScHAPENHAM, die op last van den gouverneur-generaal DE CARPENTIER met 4 schepen 
naar Ambon vertrok, om zich daar ter beschikking van van Srprurr te stellen. Den 14" Mei 1625 werd een hongi-tocht 3) 
naar Loehoe, Kambelo, Lesidi en Erang ondernomen. Aan deze expeditie, die van 14 Mei tot 23 Juni duurde, namen 
deel van Sprurr, zijn aangewezen opvolger, de ruwe en hardvochtige JAN vaN Gorcum, die als gewezen stuurman 
tijdens den tocht goede diensten kon bewijzen, en ScHareNHAM. Uit het tijdens de expeditie bijgehouden journaal, lezen 

1) Tree, DL I, bl. LIV. 
end *) Aan den orangkaja Tepie, de voornaamste der vier Hitoeësche hoofden, was indertijd, wegens bewezen diensten aan de Portugeezen, door hem den titel van kapitein Hrroe verleend. 

; 3) Hongi beteekent geraas, getier, bekin hongi — geraas. getier maken. In de Ambonsche geschiedenis is het woord hongi synoniem met oorlogsvloot. De 
MN 
eerste hongi-tocht, waarvan de Nederl. Indische geschiedenis gewag maakt, werd op last van DE HOUTMAN in 1 7 ondernomen, om eenige wederspannigen, die het — volgens ALENTIJN — „in hun hert nog met de Portugeezen hielden” te straffen. Deze hongi- of oorlogsvloot bestond uit 4 vaartuigen, die n hun lomp model er trage vaart door de inboorlingen met een Kora-Kora (schildpad) werden vergeleken en daarom k akora’s heeten. Een groote hongi-vloot samengesteld uit te Hitoe en Loehoe te huis e korakora’s, vertro ijk bevel van DE H n m, „om de wederspannigen oader hun w ttigen Heer te brengen”. v r van SPEULT in 1618 een hongi-tocht bestaande uit 35 Ibewap kora's met bij man aan boord, ten einde de bewoners van Bonoa. Ke en ssahoedi ooveri en. et oorspronkelijk doel dier tochten, ongehoor of op Ï ilandent le te brengen, VAN SPEULT was de eerste die de Ambonsche oorlogsvloot dienstbaar maakt t uitroei - kaatboomen. Ook andere doeleinden dienden hongi-tochten. Vreesd 

en mus o “nog tot Edele compagnie voor een te ruimen pluk, dan werd tegen den tijd dat de kruidnagelboomen in bloei stonden (de kruidnagel is de gedroogde, nog ongeopende, bloesem) en all l oor den oogst noodig waren, de mannelijke bevolking opgeroepen om te scheppen of te pangaaïjen. De tocht werd zoo lang gerekt, dat de vrucht (de aan vluchtige olie zeer arme moernagel) was gerijpt; de Ambonees vond dan bij zijn terugkomst een zoo goed als waardeloos product aan zijn boomen! 

Gak | | en 



wij, hoe met koele wreedheid tienduizenden nagel- en ooftboomen werden verwoest, en ruim 200 vaartuigen verbrand, 
hoe benden soldaten het land introkken, om dorpen, huizen en alles wat binnen het bereik van bijl en brandfakkel lag, 
te vernielen, het zoo bloeiende Hoamohel in een woestenij herschapen, en eene bevolking van ongeveer 17000 zielen 
nagenoeg broodeloos werd gemaakt. 

Het vuur, dat men dacht te hebben gebluscht, flikkerde weder op; de verboden handel met de Makassaren, 
„de haentjes van ’t Oosten”, en Javanen, ontlook op nieuw en wel in die mate, dat de commissaris der drie oostersche 
landvoogdijen Gires van Zeist, die den 17° Maart 1627 te Ambon was aangekomen, in zijn rapport aan de regeering 
te Batavia over den toestand in de Molukken, in September van dat jaar als zijne meening te kennen gaf „geen vreemd 
vaartuig te Ambon te dulden, door ze weg te nemen of te verbranden’. Had de afstraffing van Banda in 1621, en vier 
jaar later de verwoesting van Hoamohel nog niet voldoende geholpen, dan moest maar weer op nieuw een hongi-tocht 
op touw worden gezet; de gouverneur Artus Gijsers raadt, in 16 31, de regeering te Batavia deze ook aan, doch verzwijgt niet 
de nadeelige gevolgen, die er voor de Edele compagnie aan dergelijke tochten zijn verbonden; ze kosten veel geld en 
bij de inboorlingen wekken ze diepe haat en verachting jegens de Nederlanders op. Maar besloot men te Batavia tot den 
tocht, dan flink toeslaan. En er werd geslagen! Den 13" April 1632 werd Iha op 't eiland Saparoea met 9 compagnieën, 
ieder sterk 75 „blancke koppen” en 1o Amb. compagnieën, aangetast. Wel kon de sterkte niet worden vermeesterd, 
doch met voldoening kon Gijsers den 23" Mei 1632 aan den gouverneur-generaal Jacq. Srecx schrijven „dat hij zooveel 
heeft verricht als de tijd heeft willen toelaten en al het kwaad gedaan dat in ons vermogen is’, 

Bijzonder goede diensten deden de 300 „boeren” d.i. Alfoeren (als koppensnellers) bekend. Zij zeiden, dat het 
haar schande zou wezen, zoo zonder hoofden terug te komen. En, schrijft Gijsers verder — „alzoo wij deze soldaten 
zonder geld of rantsoen konden houden, hebben wij haar niet afgeslagen, mogen zien dat haar ieder hoofd met een 
oude parang betalen, en het is nooit gezien dat 300 boeren op een eiland gesmeten zijn. Dientengevolge zijn die van 
ha hiermede meer benard, dan of wij duizend Nederlanders op ’t land gelaten hadden. Zij zullen haar tuinen niet 
kunnen gebruiken, ’t is al opgehetten en afgehouwen wat rondom de negorijen staat. Ik geloof als de lieden beneden 
komen), dat zij bij elkander zullen gaan zitten weenen, want zoodanige jammer, geloof ik, is in Ambon niet gezien, 
Dit Iha is den lusthof geweest van gansch Ambon en ’t vermakelijkste land dat gevonden kan worden.” 

Nog geen jaar later namen 7 goed bewapende vaartuigen, 4 sloepen en 29 korakora’s, bemand met 500 
soldaten, 250 matrozen (met bijlen gewapend) en omstreeks 2000 Amboneezen, van 28 Februari tot 20 Mei 1633 

onder aanvoering van GijseLs en den commandeur ADRIAAN ANTHEUNISSEN, die uit Batavia met 336 man ter versterking 

was gezonden, het ongelukkige Ceram, doch nu het oostelijk gedeelte, onderhanden. Vooraf werden de westelijk van 

Ceram gelegen eilanden bezocht; de negorij Massawooi (eiland Manipa) den 5e Maart verbrand, 2 dagen later het 

sterke Kelang (op het eiland van dien naam) na een verwoeden tegenstand genomen ?), en den 161 d.a.v. het op een hoogte 

gelegen en eveneens versterkte Erang, (hetwelk van de in 1625 doorstane ellende eenigszins was bekomen) eveneens 

tot een puinhoop gemaakt; tot het einde Maart bleven daar rooo man, om het vernielingswerk te voltooien. Moordende 

en plunderende ging het nu oostwaarts langs de zuidkust naar Ceram-Laut, het hoofddoel van de onderneming. De 

compagnie bereikte haar doel; daar, waar men zich had vertoond, was alles met den grond gelijk gemaakt: het handel- 

drijven met „vreemden” was voor goed afgeleerd, de invloed van Ternate gefnuikt, en de bewoners gedwongen het 

Nederlandsch gezag te erkennen. 

Terwijl Gijsers voor Ceram doende was, kreeg Ambon onverwacht bezoek (ro Maart 1633) van ANTONIo 

VAN DEN Heuvrr, advokaat-fiskaal te Batavia, die door de regeering aldaar als „Commissaris in de kwartieren van de 

Molukkos, Ambon en Banda” was uitgezonden, om den stand van zaken in die „kwartieren” op te nemen. Na te 

Ambon de zaken eens bekeken te hebben, op eene wijze, die van weinig welwillendheid jegens Gijsers getuigde, 
vertrok de commissaris naar Banda, en, na een kort oponthoud aldaar, met eenige vaartuigen naar Ceram 's zuidkust, 

waar VAN DEN HeuverL zich bij Gijsers voegde en de excursie naar Ceram-Laut medemaakte. De afbrekende critiek, 
die vaN DEN HEeUuvEL op het doen en laten van Ambon's gouverneur uitoefende, maakte de verhouding tusschen die 

twee autoriteiten verre van aangenaam. Later sloeg deze tot openlijke vijandschap over, toen vaN DEN Heuver GijsELs 

1) D.w.z. wanneer zij uit het gebergte, waarheen zij gevlucht waren, weder naar de vlakten terugkeerden. 

3) Ironisch klinkt de verzekering van GijsELs aan twee gevangen genomen Kelangers, dat, waren de Nederlanders niet zoo onvriendelijk ontvangen het 

volstrekt niet de bedoeling van de compagnie was geweest, om hun negorij te verwoesten; de tuchtiging betrof eigenlijk de daar verblijf houdende vreemdelingen (Javanen 

en Makassaren). 
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bij de regeering aanklaagde (Sept. 1633), omdat hij zich ten koste van de E. compagnie op allerlei wijzen zou hebben 

verreikt welke beschuldigingen later door Gijsers voldoende werden weerlegd. Voorshands moest te Ambon worden samen 

gewerkt. Tijdens de moeilijkheden, die de Ambon omringende eilanden der compagnie opleverden, was het op Ambon 

en meer in het bijzonder op Hitoe, vrij rustig gebleven, dank zij de groote invloed van den nu reeds bejaarden 

kapitein Hrror Tee, die, wellicht uit eigenbelang en berekening, de Nederlanders steeds trouw was gebleven en ons 

zoowel op Banda als Hoamohel goede diensten had bewezen. In 1617 was het aan hem te danken, dat een poging 

tot oproer in de geboorte werd gesmoord; de toenmalige gouverneur AprrAEN BrocQq MARTENsz., had nl. in 1615 een uit 

7 voorname inlanders bestaande landraad, eene soort Raad van Justitie, ingesteld, die alle door inboorlingen begane 

overtredingen moest onderzoeken en de schuldigen volgens de heerschende adat straffen, de overige inlandsche hoofden 

waren verplicht de uitspraken te eerbiedigen. Deze, het niet kunnende verkroppen, dat zij voor die betrekking niet in 

aanmerking waren gekomen, namen zoowel tegen de Nederlanders, als tegen de overige orangkaja’s eene vijandelijke 

houding aan en uitten bij iedere voorkomende gelegenheid hun wrevel; door tusschenkomst van kapitein Hrror, die bij 

alle voorkomende bisbilles als stootkussen dienst deed, werd, om aan de grieven der misnoegden een einde te maken, 

door VAN DER SPEULT in 1618 de bestaande landraad ontbonden en een nieuwe geformeerd, waarin 14 hoofden zitting 

namen, aan wien men den titel van orangkaja camera gaf. Wijl de hand van den eenvoudigen inlander gauw gevuld 

is, kregen de nieuw benoemden òf een gouden keten of dito ring; sommigen een gouden hoedband waarop te lezen 
stond „Doorl. Hoog. Mo. Heren. Staten. En. Nassou. Onderdanigh”. 

GijseLs had met kapitein Hrror minder op; hij verdacht hem in stilte te heulen met de Ternatanen, hetgeen 
wel in strijd zou wezen met zijne in 1621 voor Corn afgelegde verklaring van niet onder den koning van Ternate 
te staan noch te willen staan, doch den scherpzinnigen Gijsers ontging het niet, dat kapitein Hrror en diens zoon 
Harevi, die later wederrechtelijk den titel van hoekoem aannam, zich hoe langer hoe meer het gezag begonnen aan 
te matigen, en, daar waar het kon, trachten ons den voet dwars te zetten. 

De wolken, die zich aan den politieken horizon vertoonden, pakten zich hoe langer hoe meer te zaam boven 
Ambon. Op Klein-Ceram waar naar kapitein Hrror's raad als Nederlandsch bondgenoot (onderdaan kon men hem niet 
noemen) nog wel eens geluisterd werd, was men niet langer van hem gediend; de bewoners verklaarden openlijk den 
Koning van Ternate of diens stadhouder als heer te erkennen. Op Ambon zelf heerschte groote ontevredenheid wegens 
de zware hongi-diensten; nauwlijks waren de menschen tehuis om hun kleeren te drogen, of ze werden op nieuw voor 
het deelnemen aan zoo'n tocht naar ’t kasteel Victoria ontboden; de verbittering werd zoo groot „dat de bevolking 
liever hun korakora'’s, in brand zouden steken en naar het gebergte vluchten, dan aan de gehate hongi’s deel te 
nemen; dat de Nederlanders zóó veeleischend waren, hadden ze niet gedacht”. Was het ook niet te veel van hen 
geeischt, hun nagelen uitsluitend aan de compagnie te moeten afstaan op voorwaarden, die deze geliefde te bepalen, wanneer 
de gelegenheid zich aanbood om voor hun produkt bij vreemde kooplieden betere prijzen te bedingen? Ook bracht de 
wijze, waarop de onzen te werk gingen tegen allen, die hen dorsten te weerstreven of zich aan verboden handel schuldig 
maakten, de gemoederen in gisting. 

Twee jaar na het overlijden van Harrvi, stierf diens vader, de oude kapitein Ter; ongeveer een maand 
voor de terugkomst van Gijsers. De orangkaja’s wezen tot Tepi’s opvolger aan diens broeder, den orangkaja BOELAN, 
Maar een andere zoon van den overledene, Kaxrarr, wist GijseLs èn vAN DEN HeEUveEL te bewegen hem tot kapitein 
Hrror te benoemen; eene keus die de onzen al spoedig zou berouwen. Het nieuwe opperhoofd bezwoer (17 Juni 1633) 
voor zich en zijne onderdanen, getrouw te zullen zijn aan de staten-generaal, den prins, de vereenigde compagnie, 
den gouverneur, den raden van Indië, en in het bijzonder den gouverneur van Ambon, en al die autoriteiten bij te 
staan in de oorlogen, die zij mochten voeren, zelfs tegen den kimelaha LorHor. Deze laatste werd ongetwijfeld bij 
name genoemd, om zijn voorgenomen huwelijk met Kakrarr's zuster te verhinderen, welke verbintenis later toch tot 
stand kwam. Verder bezwoer de nieuw benoemde aan niemand anders nagelen te verkoopen dan aan de kooplieden 
van de Edele compagnie. Kort daarna vertrok van DEN HeuveL naar Ternate en maakte Gijsers zich weer gereed 
voor een nieuwe hongi-tocht, om de aan de bocht van Kambelo gelegen landschappen tot reden te brengen, wijl zij 
Leriato steun verleenden, en deze aan „vreemden” het drijven van handel toestond. Dit was niet te verwonderen, 
immers, de vreemden betaalden de bahar 1) nagelen met roo tot 120 rijksdaalders of ongeveer roo °/, meer dan de 

1) zr bahar —= 525 of 531 Amsterdamsche ponden. 
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compagnie gaf. De eenige manier, om de schuldigen te straffen, bestond in het toepassen van het oude middel Den 
4en September 1633 was de vloot in de baai van Kambelo : de bewoners van de groote negorijen Seroelau, Heneëla (welke 
meer dan 400 woningen telde) en Pilera, wel wetende welk lot zij hadden te verwachten, verlieten hunne negorijen en 
vluchtten naar het gebergte. Aan onze aanmaning van terug te keeren, voldeden zij niet, doch verklaarden, zelfs trouw 
te blijven aan den stadhouder (dus aan Ternate). De roof en brandtooneelen, reeds elders afgespeeld, werden hier 
herhaald; na het verrichten dier daden, trok de vloot den 1 3 d.a. v. op Hitoe-Lama (Hitoe) terug, om van daar uit Wai- 
Poeteh (Hoamohel) te gaan bestoken; den volgenden dag ontmoette Gijsers te Hila, Kakraur, die over de verwoesting 
van Seroelau ten zeerste ontstemd was, omdat dit gebied, zooals hij verklaarde, tot zijn land behoorde. Bij wijze van troost- 
reden voegde Gijsrrs hem toe, dat geheel Hitoe gelijk lot zou treffen, wanneer hij er niet voor zorgde dat de nagelen 
uitsluitend aan de compagnie werden afgeleverd. De voorgenomen tocht naar Wai-Poeteh liet Gijsrs voorloopig varen, 
toen hij vernam dat de kimelaha Soeli had overrompeld; bij terugkomst te Victoria bleek het gerucht een loos alarm 
te zijn geweest. Op bladz. 7 is reeds gezegd, dat in 1618 van Sprurr Assahoedi (oostkust van Hoamohel) had 
getuchtigd voor gepleegde zeeroverijen, de gestraften betaalden de opgelegde boeten en beloofden beterschap. Van 
SPEULT scheen in die beloften niet veel vertrouwen te hebben gehad, want in het deswege opgemaakte document 
staat o.a. aangeteekend „dat bij de Heeren” (n.l. de contractanten aan onze zijde) „voor zeker gehouden werd, dat 
de exter haar huppelen niet en zal agterwegen blijven (als wezende zij luiden van over ettelijke 1oo jaren gewoon, 

hun met rooven te erneren), waarover te bedugten staat zij haar eerlang wederom zullen te buiten gaan,’ enz: Het 
„huppelen” was klaarblijkelijk weer aan den gang, waarom Gijsers in October 1633 besloot Assahoedi aan te tasten; 

de plaats werd den 26» dier maand nauw ingesloten, doch de belegeraars stuitten op zoo'n geduchten tegenstand, dat 

hoewel bijna meester van het even ten noorden van Assahoedi gelegen Hennetello, zij den 8" November het beleg 

moesten opbreken; na versterking te hebben ontvangen keerde men terug en toen gelukte het Assahoedi in de asch 

te leggen. Op de terugtocht werd het nog verlaten Lesidi aangedaan en nog een 400 tal nagelboomen vernield. 

Toch eenmaal uit zijnde, wilde Gijsers verder gaan en Sotela een bezoek brengen, doch de bemanning van de hongi- 

vloot gaf zoo duidelijk te kennen, dat zij nu genoeg „geschept” hadden en naar hun negorijen verlangden, om voor 

hun eigen boomen te kunnen zorgen, dat Gijsers wel verplicht was aan hun verlangen te voldoen. Tehuis gekomen 

liet hij, om den kimelaha meer in bedwang te kunnen hebben, zoowel te Loehoe (oostkust Hoamohel) als te Larike 

(zuidwestkust van Hitoe) een steenen reduit bouwen. 

Zoo plechtig kon Kakrrarr geen trouw gezworen hebben, of 't bleek al spoedig, dat hij het met den op 

Hoamohel aanwezigen Ternatanen eens was. Een der ons trouw gebleven hoofden, Kajoran, waarschuwde GijseLs 

(December 1633) voor Kakraur, doch deze speelde den onnoozele, verzekerde zelfs, dat hij onze beste vriend was, van 

wien men geen kwaad moest denken, en maakte den gouverneur opmerkzaam op de handelingen van den kimalaha 

Lornoe, enz. Medio Januari 1634 ontving Gijsers bezoek van den Ternataanschen gezant Sapana, die, door zijn vorst 

HaAMpjaA met de hoogste macht bekleed, de bestaande geschillen op eene voor ons gunstige wijze moest bijleggen. 

Den orangkaja’s van Loehoe werd door hem het handeldrijven met Javanen en Makassaren verboden, den op Boeroe 

aanwezigen stadhouder Faxirt opgedragen zijne beide zonen (of neven) de kimelaha's Lrriaro en LorEnor tot rede te 

brengen (die later naar Ternate werden teruggeroepen) en hij met zijn hoofd voor de rust van de Ambonsche districten 

verantwoordelijk gesteld. Veel werkte Sapana's bezoek niet uit. Bij de bespreking der rechten op het door ons in de 

Molukken bezette gebied, verlangde de gezant, dat eenige landstreken op Ceram, Ambon en de Oeliasers, die volgens 

hem aan Hampja toebehoorden, door de Nederlanders werden losgelaten, hetgeen Gijsers beslist weigerde. De gevoelens 

van vriendschap, die SApAHa zeide voor ons te koesteren, verflauwden merkbaar, toen deze kwestie om het landbezit niet op 

eene voor beide partijen gunstige wijze kon worden beslist. Dit was nu de derde keer; in 1625 en 1628 had Leriaro reeds 

de aanspraken van zijn souverein op het door ons bezet gebied verdedigd, doch, evenals nu, te vergeefsch. Kaxrarr 

maakte van de minder gunstige stemming van SApAHA gebruik, om bij de Makassaren de hulp voor de kimelaha's 

in te roepen in hun strijd tegen de Nederlanders, en wraak te nemen voor de door hen op Ceram en elders aangebrachte 

verwoestingen. En niet te vergeefs! 43 Makassaarsche jonken zetten te Kelang, Manipa en Kambelo 2000 goed 

bewapende en rijk van allerlei oorlogstuig voorziene inlanders aan wal; laatstgenoemde plaats werd versterkt en met 

Lornor en Karraur raad gehouden om Ambon op het zwakste punt aan te vallen. Te midden van de moeilijke 

tijden die Gijsers doorleefde, had van peN Heuver de regeering te Batavia weten te bepraten, hem tot gouverneur 
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van Ambon te benoemen; inderdaad vertrok hij als zoodanig den 18de Februari 1634 met een vrij talrijke scheepsmacht 
naar zijn nieuwe bestemming, doch hij hield zóó lang voor Makassar en Boeton op, niettegenstaande Ambon toch zoo 
dringend naar hulp uitzag, dat hij eerst den gee Mei op zijne bestemming aankwam en vier dagen later het bestuur overnam. 
In eene memorie voor zijn opvolger bestemd, ontvouwde Gijsers zijne zienswijze omtrent den stand van zaken te 
Ambon; hij achtte het noodig dat zich daar 5oo of 60o blanken vestigden, ter versterking van het Nederlandsch gezag ; 
in de baai van Kambelo moest eene vaste positie door ons worden ingenomen, want het kruisen voor Ambon, Banda 
en Makassar gaf op zich zelf niet veel; de vijandige gezindheid van Kakraur jegens de Nederlanders was boven alle 
twijfel verheven; overal trachtte hij ons afbreuk te doen. * De hoofden van Hitoe matigden zich de souvereiniteit aan 
voor de geheele zuidkust van Ceram, en van de eilanden Bonoa, Iha, enz. Gijsers wantrouwde vooral de mohamme- 
daansche bevolking, en als zoodanig stond Loehoe, Kambelo, Lesidi en Erang niet best bij hem aangeschreven, in 
tegenstelling met negorijen zooals Lokki en andere, waarvan de bewoners tot het heidendom behoorden. vaN DEN Heuver, 
die door de regeering was uitgezonden in het vaste vertrouwen, dat hij de zaken van de compagnie met meer lust 
en iĳver als zijn „predecesseur” zou behartigen en waarnemen, een blijk willende geven van zijn ijver, had nauwelijks 
het bestuur overgenomen, of hij vertrok zonder GijseLs geraadpleegd te hebben, naar de kust van Hitoe, om met de 
orangkaja's te overleggen hoe of Kaxraur tot reden zou zijn te brengen. Deze werd met het toonen van een „vrundelick 
samblant ende een goede mine” uitgenoodigd, om in de vergadering te verschijnen, waaraan hij na herhaalde aanmaning 
gevolg gaf, doch wel wetend dat qui se fait brebis, le loup le mange, bracht 250 gewapende mannen mede, op welke 
verschijning vAN DEN Heuver niet had gerekend, en zoo de plannen die hij met Kakrarr voor had, niet dorst uit te voeren. 
Kort daarna stak deze met een aantal korakora’s naar Warau dicht bij Luciëla over, om daar opnieuw eene vergadering 
te beleggen waarbij de twee kimelaha’s werden uitgenoodigd tegenwoordig te wezen; ook Kakrarr met zijn aanhang 
verscheen, die zeer vriendelijk nu verzocht werd aan boord te komen, waaraan hij, van drie hoofden vergezeld, gevolg 
gaf. De Hitoeëzen, die de zaak niet schenen te vertrouwen, maakten alarm en voeren met hun korakora’s weg; tot 
Luciëla door vaN pen Heuver achtervolgd, moest deze de jacht eindelijk opgeven, doch Kaxrarr en 11 orangkaja’s had hij 
in zijn macht en zette ze den 20ster Mei 1634 in het kasteel Victoria gevangen. Als verklaring van Kaktarr's gevan- 
genneming werden elf redenen opgegeven, waarvan de laatste was, dat hij bij de voorgaande vergadering 250 gewapende 
mannen had medegebracht. Met uitzondering van Kakrarr en TAMarrssr hoofd van Wackel (Hitoe), liet vAN DEN HeEuveL 
zijne gevangenen binnen weinige dagen los en werd den 28sten Mei met hen een nieuw contract gemaakt waarbij zij 
voor zich en hunne nakomelingen bezworen „eeuwiglijk den kapitein Hrror niet meer als hoofd te erkennen, doch 
„alleen den gouverneur, verder zooveel korakora’s te maken, gereed te houden en te „panggayen”, als de gouverneur 
„zou gelieve te bepalen; alle vijanden van de E. compagnie, wie 't ook mocht wezen, zouden ook de hunne zijn”, en 
wat de kruidnagel-kwestie betrof, werd afzonderlijk gestipuleerd, dat het moesten zijn „zuivere en droge nagelen”. 

VAN DEN Heuver, die alleen met den predikant Hermicnio te rade ging, was dan bijster ingenomen met 
hetgeen hij verricht had en gaf daarvan (30 Mei) hoog op naar Batavia, waar de regeering, op de rooskleurige 
berichten afgaande, in Augustus 1634 aan Heeren XVII schreef, dat de „apprehentie” van v. p. HeuveL „des Compiss 
staat in Amboina grootelicx verbetert en verseeckert had”. Alleen Gijsers, die nog te Ambon was en het doen en 
laten van zijn opvolger gade sloeg hechtte aan die z. g-n. onderwerping der Hitoeëzen weinig gewicht, en de onder- vinding zou weldra leeren, dat hij zich niet had vergist. Nauwelijk was Gijsers naar Batavia vertrokken (2 Juni), of 
de Hitoeëzen, die vaN DEN HeuveL hoe langer hoe minder begonnen te vertrouwen, trokken naar het gebergte en 
verzamelden zich in een daar kort te voren door Kakrau aangelegde versterking Wawani, waar hun door de kimelaha’s, 
die zich over het verraderlijk gevangennemen van den kapitein Hrror wilden wreken, 400 gewapende Maleiers werden 
gezonden, die zich in de vlakte voor Wawani legerden; de Hitoeëzen lieten den gouverneur weten, dat zij wel genegen 
waren terug te komen, mits Kakraur in vrijheid werd gesteld, hetgeen vaN DEN HeEuveEr weigerde, die in Juni Wawani te vergeefs trachtte te vermeesteren. Evenmin gelukte in Augustus een poging om de ons vijandige Hitoeëzen uit de 
door hen bezette sterkte bij Oering (noordoostkust van Ambon) te drijven. (Deze sterkte was indertijd door de Nederlanders — en tegen den zin van den toenmaligen kapitein Hrroe Teri — gebouwd, doch later weder verlaten). Behalve de kwestie Kaxrarr, die veel kwaad bloed zette, werden de moeilijkheden nog vermeerderd, toen ook FAKIR, de vader (of oom) van de twee kimelaha’'s Hoamohel verliet en zich weer te Boeroe vestigde, waar hij minder in het gedrang was; ook had van DEN HeuverL — trouwens op hooger last — de door zijn voorganger aangelegde sterkte 
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op Loehoe al dadelijk na zijn komst laten slechten, van welke gelegenheid Sapara gebruikt maakte, om de daa 
wonende en ons goedgezinde orangkaja’s, gevankelijk naar Ternate te voeren. En, tot overmaat van ramp, dreigden 
de Oeliasers, evenals de andere inlanders ontstemd door de aanhoudende en zware hongi-diensten, met afval, toen men 
ook van hen vergde op de kust van Hitoe nagelen te komen plukken. Met zoete woorden en geschenken werden de 
gemoederen voorloopig tot bedaren gebracht. De algemeene toestand was echter zoo, dat de gouverneur-generaal 
BROUWER den 27en December 1634 aan HH. XVII schreef, dat de „overgrootte verhoopte voordeelen van Kaky Ali's 
apprehentie ende vast settinge zijn altemael in roock verdweenen ende staen de saecken aldaer soo verwart als dienen”. 

Te Batavia had men van vaN DEN Heuver’s diensten genoeg; tot zijn opvolger werd benoemd, met den titel 
van vice-gouverneur, JOCHEM ROELOFSZOON vAN Deurrcom, kapitein bij de landmacht te Batavia, die in gezelschap van 
Gijsers, aan wien als commissaris der Oostersche gewesten en „visitateur der kantoren van Ambon en Banda” het 
opperbestuur was toevertrouwd, met 8 schepen den 5" Januari 1635 te Ambon aankwam. Overeenkomstig zijne instructie 
werden terstond de voorbereidende maatregelen genomen om Luciëla, de verblijfplaats der Ternataansche stadhouders 
Leriato en Lornor, aan te tasten. Den 27 was de geheele strijdmacht voor de te belegeren veste aangeland, maar 
„velerley siecten als berberij, buijckloop ende diergelycke” teisterden de belegeraars zoo geweldig, dat de krijgsraad 
den rs‘ Maart besloot geen aanval te wagen, doch met een 120 valide manschappen verschillende (15) aan de bocht 
van Kambelo gelegen negorijen met de daarbij staande vrucht- en nagelboomen te vernielen. Na ruim 14 dagen was 
men van die tocht naar Luciëla terug, van de 7oo man waarmede het beleg was begonnen waren nog 292 „eenichsints 
welvarende” over. Met deze zwakke macht konden de operaties niet worden voortgezet en werd 't beleg opgebroken. 
De wijze waarop vaN Deurrcom de belegering leidde, kon allesbehalve de goedkeuring verwerven van de regeering te 
Batavia; de gouverneur-generaal Brouwer haalt in zijn brief aan HH. XVII, dd. 4 Januari 1636, verscheiden bewijzen 
aan, dat als „onervaeren crijgsluyden” was gehandeld. Gijsrrs, die niet blind was voor de gevolgen welke het geleden 
échec voor de Nederlanders kon en zou hebben, trachtte de pil te vergulden, door bondgenooten, vrienden en onder- 
danen „inteprenten” en te doen gelooven, dat het nooit de bedoeling geweest was Luciëla te vermeesteren, maar alleen 
de plaats te belegeren zoo lang het raseeren der aan de kimelaha’s toebehoorende boomen duurde. Doch deze 
handeling was al voldoende, om de onrust van onze vrienden en bondgenooten te doen toenemen; de spanning werd 
hoe langer hoe grooter, Noesalaoet stond tegen het Nederlandsche gezag op, door openlijk partij te kiezen voor de 
kimelaha’s, die zelfs uit Bantam (Java) hulp ontvingen; de bevolking van het op dat eiland aanwezige fortje werd 
over de kling gejaagd, De overdreven ijver van een rondreizend predikant Jacorus VeERTRECHT, die op eigen gelegenheid 
de namen van de op Lei-Timor aanwezige Christen-Amboneezen opteekende, om daardoor „een nette schets van den 
staat der Ambonsche scholen en kerken te hebben” wekte bij die eenvoudige lieden de angst, dat men wilde nagaan hoeveel 
gevangenen moesten worden weggevoerd naar dat verre en voor hen zoo onbekende Batavia. Immers, daarheen was in 
ketenen geklonken ook hun kapitein Hrror Kana gebracht (September 1635), en welk lot bedreigde hem! Op de 
pijnbank had hij voor van peN Heuver bekend met den koning van Makassar en de kimelaha’s te hebben saamgespannen. 
Het wegvoeren van Karrarr verontrustte niet alleen de inboorlingen, die voor het lot hunner orangkaja'’s bevreesd begonnen 
te worden, ook de sultan van Ternate Hampja nam deze geweldpleging, aan een zijner voornaamste onderdanen begaan, 
euvel op, en de kimelaha Lornor, die naar Ternate was teruggekeerd, liet niet na het opflikkerend vuur aan te blazen. 
Had in die dagen Makassar en Ternate krachtig toegetast en Lerraro voldoende hulp ontvangen, dan was het hun 
wellicht gelukt de E. compagnie uit de Molukken te verdrijven. In September 1635 vertrok Gijsers en met hem de 

gevangenen hiervoren genoemd. Als raad van Indië ontvouwde Gijsers zijne meening omtrent de voor de Ambonsche 
kwartieren te nemen maatregelen; „de basis daarvan is”, zegt hij „met alle middelen het doel trachten te bereiken 't 
welk de E. compagnie zich voor oogen stelt, nl. dat de nagelen in niemand anders handen komen dan in de hunne; 
hij deelt het inzicht van zijn heeren en meesters, „dat het doelwit bereikt zal worden door oorlog, het uitroeien van 
alle nagel-, vrucht- en sagoboomen, en des te eer, wanneer de Bataviasche vloot haar werk goed verricht, want de 

compagnie moest een vloot zenden, van de Amboneezen konden de zware hongi-diensten niet meer gevergd worden, 

Luciëla moet vallen, eveneens Lokki en Wai-Poeteh”’. 

„De toestand te Hitoe was alleen ter plaatse te beoordeelen; 't behoefde nu nog niet te worden verwoest. 

Bovendien zou men een land moeten beoorlogen, hetwelk’s handel nog voordeel opleverde; wil men een voorbeeld stellen, 

dan kon Wawani verwoest worden, de bewoners zouden dan gedwongen zijn geweest uit de bergen na de vlakten 
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terug te keeren”, enzt, Deze nota èn het dringend verzoek van vaN Deurrecom om hulp, die tevens voorstelde Kakrar 
los te laten en hem weer als kapitein Hrror te erkennen, deed de regeering besluiten de nieuw benoemde gouverneur- 

generaal ANTONIO VAN Diemen, vergezeld van de extraordinaires raden ANTHoNio CAEN en JoAN Ortens met 17 schepen 
en 2000 man naar Ambon te zenden (30 December), alwaar men den 1g°" Januari 1637 aankwam. Orrtens, die daags 
te voren ín een sloep naar het nabijliggend Hila was gezonden om berichten in te winnen, werd door een Ternataansche 

korakora fel beschoten, bij wijze van voorproef, hoe de toestand daar was. Lrrraro speelde er zoo de baas, dat geen 

enkel vaartuig, met ons goed gezinden bemand, zich op zee dorst te wagen; met 30 korakora’s, was hij Ceram’s zuidkust 
langs gegaan, alwaar verscheidene orangkajas hem trouw bezwoeren, de loge of versterking van de compagnie op het 
eiland Oma werd ingesloten, alle handel op Hitoe stond stil, daar groot gebrek aan rijst en sago heerschte. Bijna 
alle de Nederlanders goed gezinde christelijke inboorlingen van Soya Kelang, Ema, Hoetoemoeri, en de mohammedaansche 
districten Hatoehaha, Iha en Mahoe, Kailolo op de Oeliasers, waren Ternataansch gezind. vaN DIEMEN aarzelde niet 
om het geducht versterkte Luciëla zoo spoedig mogelijk aan te tasten; ruim 1500 man onder aanvoering van de raden 
hiervoren genoemd en van Deurrcom bestormden de vesting, die na heftigen weerstand werd genomen, en de omgeving 
verwoest; Leriaro en het grootste gedeelte zijner krijgsmacht ontsnapte. vAN DIEMEN liet terstond de behaalde over- 
winning links en rechts bekend maken, om zoodoende de gemoederen der afgevallenen en weifelenden te polzen ; even- 
min werd verzwegen, dat Kaxkrarr en Tamaresst, zij het dan nog als gevangenen, terug waren, Wel was zijn voornemen 
geweest de onwilligen hardhandig aan te pakken, maar excursies in bergachtig terrein te ondernemen met Europeanen, 
omhangen met zware en onhandige wapens, tegen een talrijke en vrij goed bewapende inlandsche vijand, achtte 
VAN DIEMEN te onraadzaam, dan dat hij niet zou trachten de bevolking door overreding naar beneden te lokken; 
werkelijk kwamen verschillende hoofden van Saparoea en Lei-Timor aan ’t kasteel. Als redenen hunner ontevredenheid 
gaven zij o.a. op, dat de kooplieden hen met het gewicht bedrogen, hun tegenzin in het gedwongen kerkgaan, hetgeen zij 
voor zelf niet noodig achtten, enz, doch de voornaamste grief was, dat wanneer er voor de hongi-tochten geen „scheppers” 
genoeg waren, de ontbrekenden door de compagnie’s officieren met den blooten degen naar de vaartuigen gedreven werden!) 

VAN DieMex nam de misnoegden in genade aan, en beloofde dat hij op de klachten zou letten. De Hitoeëzen 
waren veeleischender en niet zoo toeschietelijk, zij verklaarden in geen onderhandeling te willen treden, voor en aleer 
de twee gevangenen in vrijheid waren. vaN Diemer kon deze stijfhoofdigen niet leeren een andere toon aan te slaan 
omdat hij voor alles Hatoehaha (Haroekoe) moest straffen. Den zen Februari vertrok een sterke macht (1056 man) 
aangevuld met 454 „boeren” derwaarts; na de verovering en verwoesting van Kailolo ging het naar Alakka, waar de 
tegenstand zoo groot was, dat de aanvallers met bebloede koppen afdeinsden en naar het strand terugtrokken. Tot de 
afdoening der verdere zaken liet van DiEMEN de „boeren” achter, die zoo beestachtig huishielden, dat de bevolking, 
ten einde raad, eindelijk het hoofd in de schoot lei. In April d‚a.v. was vAN Diemen voor Luciëla, waar hij werd opgewacht 
door den broeder van den Ternataanschen koning Hampja, den kapitein laout kaitsjil Srorr, die hem een brief van Hampja 
overhandigde, waarin deze schreef, dat niet zijn onderdanen op Ceram, maar de kimelaha’s zich ongehoorzaam aan de com- 
pagnie betoonden, doch zij zouden hun straf niet misloopen, om die reden hield hij reeds den kimelaha Lornor te Ternate 
gevangen. Als klein geschenk voor het onderhouden der vriendschap bood Hampja vaN DieMEN 2 bahar nagelen aan, 

Ook voor Leriaro was een brief, doch minder vriendelijk gesteld. Strorr, die Leumarto gevankelijk voor zijn 
heer moest brengen, ontbood den kimelaha, om hem diens lastgeving voor te lezen, aan welke oproeping na lang dralen 
werd voldaan. Lerrato was zoo voorzichtig, 5oo gewapende volgelingen mede te brengen, wier aanwezigheid ver- 
moedelijk oorzaak was, dat de uitwerking van den brief verre beneden de verwachting bleef. Leruaro stoorde zich er 
niet aan, en nog minder aan den koninklijken gezant,: van een gevangeneming was, dank zij de soo man, geen sprake. 

Na het slechten van Luciëla, keerde vaN DreMeN naar Hitoe terug; de Hitoeëzen, die op de loslating van 
zijne gevangenen bleven aandringen, dreigde hij met de vernieling hunner boomen. Om aan de bedreiging klem bij te 

Deze klachten waren inderdaad niet overdreven. De predikant te Ambon Justus HEURNIUS, schreef den 17n Sept. 1636 aan HH. XVII over het pangayen, 

1 
roeien of scheppen, en de behandeling aan boord, »dat de roeiers gedurende de tochten, welke soms 4 weken en langer duurden, een leven hadden, ellendiger dan eenige slaaf op Ambon. Dag en nacht moesten zij i oor i i i ‘verzw ijf do 

ê den en zij nz., bezat oesten verkoopen om niet van gebrek om te komen. De bejegening was meer dan erg. Van nachtrust was ake, met stokslagen werden de a 5 
kms Biezeno en J geen spr roeiers bedreigd. wanneer zij in 6 uur geen afstand aflegden, waarvoor gewoonlijk 12 uur noodig was; hun eten werd met de voeten vertrapt, de pangayers geschopt en met ro afgeranseld; de sc eepsofficieren schelden de mindere man en de orangkaja's uit voor schelmen beesten, honden enz. Van twee korakora's die een weinig achter bleven, werden e hoofden in boeien geslagen.« »Dit”, zegt HEURNIUS, »was het vuur dat haar gemoed 't welk met de andere miscontenten als met zwavel opgevuld was, gansch ontstak zoodat, gelijk de opperhoofden der dorpen nu openlijk verklaren, dat de oorzaak is dezer ontstane oproerigheid en van 't wegloopen van het volk naar ’t gebergte.« 



zetten, liet van Diemen de Lei-Timoreezen, die aan de tocht naar Luciëla hadden deelgenomen, met bijlen en 
hakmessen aan land gaan; op verzoek van de orangkaja's van Lei-Timor zag de gouverneur van het plan af. 
TAMALEssI werd ontslagen en door diens tusschenkomst kwamen eenige orangkaja's van Wawani hun opwachting 
maken bij vaN Diemen, wien zij hunne grieven blootlegden; in hun verzoek, om Karramr los te laten kon de 
gouverneur voorloopig niet treden, doch zou hij op een in ’t kasteel Victoria te houden landdag trachten alle 
geschillen bij te leggen. De landdag duurde van half. tot bijna einde Mei; aanwezig waren o. a. Sisori, die vertelde, 
dat hij nuttelooze pogingen had aangewend om Leriato naar het kasteel te doen komen: de hoofden van Lei-Timor; 
die, van de min of meer afvallige landen e. a, en, om de zaken met Hitoe meteen in ‘t reine te brengen, ontsloeg 
VAN DirMEN Kakram. De bestaande kwestie's werden nu geleidelijk afgehandeld, de voorstellen der inlanders, eerst 
barsch ontvangen, zooveel mogelijk ingewilligd — behalve hun verzoek „dat de E. compagnie de korakora’s, 
naarmate zij dienst deden, geliefde heel, of half te betalen”. Bij een uitvoerige acte (1 Juni 1637) werd Kakrau 
in zijne vroegere waardigheid van kapitein Hrror erkend. Mocht het blijken, „dat de gedane beloften van trouw 
worden geschonden, dan zouden alle rebellen zonder genade en barmhartigheid door ons met de uiterste gestrengheid 
met de wapens worden aangevallen, vervolgd en vernietigd”, met deze woorden werden de orangkaja’s naar huis 
gezonden, nadat ieder met een klein geschenk vereerd was. 1) Zóó schreef Jan Orrens, die den aren Mei van 
Deurecom als gouverneur had opgevolgd, den racer September 1637 aan Heeren XVII, en terecht kon hij er nog 
bijvoegen, „dat aan vele troebelen en veel onrust in deze kwartieren in hoofdzaak een einde was gemaakt, kapitein 
Hrror houdt zich volkomen rustig, en SrBorr toont veel ijver om Lerraro's aanhang te verminderen”. 

Kort na vAN DieMeN'’s vertrek (14 Juni), liepen er reeds kwade geruchten van Kakrarr's handelingen, die van 
weinig welwillendheid jegens de onzen getuigde; zijn huwelijk met de dochter van een onzer hevigste tegenstanders, 
den Kaïtsjil Lacxman, het hoofd van Kambelo, gaf te denken; met den koning van Makassar stond hij in verbinding, 
(die hem echter niet openlijk hulp kon verleenen, omdat van Diemen op zijne reis naar Batavia, Makasser aandeed - 
en met den koning vrede had gesloten); van de nagelen, door hem opgekocht, stond hij slechts de helft aan de 
Nederlanders af‚ de rest ging naar Kambelo; in plaats van in de buurt van 't kasteel Victoria te wonen, bleef hij 
in het sterke Wawani; toen. OrreNs in October een hongi-tocht tegen Leriaro zou ondernemen weigerde de 
bevolking van Alang, Lilibooi, Wakasihoe en andere negorijen, op Kakrarr's aanstoken, daaraan deel te nemen. 
Voor het oogenblik kon Orrters niet anders doen, dan de ons goed gezinde hoofden voor kapitein Hrror te 
waarschuwen, en aan Stort mocht het gelukken de orangkaja's van Lesidi voor de onzen te winnen; zijne 
positie was echter vrij lastig, omdat hij niet „pijlen” kon hoe in het algemeen de verhouding van zijn vorst met de 
ons niet gunstig gezinde bevolking op Klein-Ceram was. 

VAN DIEMEN vertrok (Januari 1638), vergezeld van den extraordinaris raad ANtHoNio CAEN, met 12 schepen 
en jachten, met 1650 koppen bemand, op nieuw naar Ambon om „met den koning van Ternate alle de overgebleven 
openstaande differenten aldaar af te handelen”; den 24°" Februari d. a. v. op de plaats van bestemming aangekomen, trof hij 
Hampja nog niet; in afwachting van diens komst, werd Banda bezocht, waar juist een Engelschman voornemens was 
Poeloe Run te bezetten, waaraan VAN DirMeNs komst nog bij tijds een einde maakte. Intusschen was Hampja met 
Ir korakora's te Manipa geland, maar scheen niet veel haast te hebben van Diemen op te zoeken, die met zijn 
vloot den 18 April voor Hila ankerde en 12 dagen later naar Kambelo verzeilde, waar ongeveer 50 groote en 
kleine Makassaarsche, Maleische en Javaansche vaartuigen aan ’t strand lagen om nagelen in te nemen. Langer 
dan vaN Diemen lief was, bleef Hampja „semmelen”, waarop deze „serieus” werd aangemaand te komen opdagen, 
waaraan Z. M. den 3e" Mei gevolg gaf’ „Vrij wat gealtereert, nedergezeten wezende”, zeide hij: „dat nu de tijd 
gekomen was, waar hij zoo lang naar gewenscht had, doch nu in des generaals macht was kon deze hem dooden, 
naar Nederland of Batavia voeren”, Zoo'n vaart liep het niet. Veel lust tot spreken had Z. M. dien dag niet, en 

behalve zijn verzoek, om de vreemde vaartuigen, die daar nog steeds lagen, ongehinderd te laten vertrekken, schoot 

VAN DIEMEN in de volgende bijeenkomst met Hampja, die erg „timide was, niet veel op. Om aan diens „vele 
frivole praatjes” een einde te maken, waarschuwde vaN DieMEN hem, dat over de bestaande kwesties niet verder 

zou worden gesproken, alvorens de „vreemdelingen” vertrokken en de kimelaha’'s Lornor en Lerraro naar behooren 

1 De secretaris van den landraad, de Christen-Ambonees JAN Pays, die later een voorname rol in de Ambonsche geschiedenis speelde, ontving eveneens een 
„smalle vereering”, 
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waren gestraft. LOEHOE, die zich in het gevolg van Hampya bevond, en Leriaro, werden toen den 12e" Mei door 

hem gevangen genomen. De vaartuigen, die, met uitzondering van de Bantammers, geen aanstalten maakten te 

vertrekken, en een 200 aan het strand staande huizen, werden, ondanks het hevig protest van HaMmpja, verbrand. 

Kort na dit gebeurde vertrok van Diemen, en spoedig na hem HaMmpja, met hunne vloten, naar Ambon, waar de plechtige 

bijeenkomst werd gehouden, tot het bijwonen waarvan ook Kakraur was uitgenoodigd, die onder 't maken van allerlei 

uitvluchten, zich wijselijk, niet liet zien. Het resultaat van de gehouden samenkomsten was (om van de besproken 

zaken „te netter bewijs” te hebben), het opmaken eener acte van „renovatie en confermatie” (20 Juni 1638), waarbij de 

plooibare en „timide” Hampja alles beloofde wat vaN DirMmeN wenschte. Van de in dat uitvoerige staatsstuk 

opgenomen bepalingen als: de regeling der grensscheiding tusschen de E. compagnie en Ternate in de Ambonsche 

kwartieren, de belofte, dat de sultan, of zijn opvolger van de compagnie jaarlijks zou ontvangen „boven deszelfs 

ordinaire geregtigheid’” 40oo realen van achten, mits de onzen zekerheid zouden hebben; „dat alle nagelen in de 

Moluccos of in de Ambonsche kwartieren vallende, ’t zij groot of klein gewas, alleen in hun handen kwamen”, was 

zeker wel de voornaamste: dat de Nederlanders een erkend recht verkregen „om te aller wegen en accès-plaatsen 
op de koningslanden” forten en sterkten te bouwen en er garnizoen te doen houden. De eischen door de eene 
partij in het contract omschreven, waren te hoog gesteld en het nakomen daarvan door de andere partij te plechtig 
beloofd, dan dat nu met zekerheid en zonder zorg de toekomst kon worden tegemoet gegaan. 

‘t Lot der twee gevangenen kimelaha’s was als volgt; 20 Juni keerde van DrieMrN naar Batavia terug en 
nam op Hampja's verzoek Lerraro mede, ten einde, almede volgens des konings verlangen, daar voor goed met hem 
af te rekenen — hetgeen geschiedde, want hij werd in 1643 onthoofd — of wel, hem in de genade van den 
prins aan te bevelen. Lornor werd door zijn heer in vrijheid gesteld, welke onaangename tijding vAN Diemen 
nog even voor zijne afreis vernam. Ook OrreNs was met die invrijheidstelling niet ingenomen, want hoewel Hampja 
bij het loslaten van Lornor had gezegd, dat deze zijn slaaf was, die kwam wanneer hij hem riep, of hem kon krijgen 
wanneer hij (Hampja) het maar hebben wilde, leerde de ondervinding, dat deze groote woorden ijdele klanken waren; 
de „slaaf’ was onmiddellijk naar Hoamohel vertrokken en daar voor zijn heer en meester niet te spreken, toen deze 
hem te Kambelo een bezoek wilde brengen. Onder den rook van het kasteel scheen ’t Hampja niet best te bevallen, 
hij vreesde, dat pu zijn zoo hoog opgehemelde komst geen ander practisch resultaat had gehad, dan het in onze handen 
spelen van Leriro, hem door de Nederlanders „nog wel een slecht nagerecht mocht opgedischt worden”; om dit te 
ontgaan, vertrok hij naar Manipa; wel waarschuwde Ottens hem schriftelijk (31 Augustus 1638) de tehuisreis niet 
eerder te aanvaarden voor hij Lornor tot rede had gebracht, doch te vergeefs; einde September 1638 keerde hij 
voor goed naar Ternate terug. Tot aan zijn dood, die to jaar later voorviel, deed Hampja geen enkele poging om 
de voorwaarden, in de overeenkomst van Juni 1638 bedongen, met ernst na te leven. En toch bleven wij zijne 
gewillige dienaren, zooals de toekomst leeren zou. 

Hoewel Orrtens in zijne poging om Kambelo aan te tasten (April 1639) geen geluk had — vaN DieMEN 
schreef 18 December 1639 aan H.H. XVII, dat hij er zich niet genoeg over kon verwonderen, dat de gouverneur 
„dit werk zoo loszinnig onderleid heeft’, en in datzelfde schrijven tevens wordt gezegd: „dat Karrarr, LorHor en 
consorten naar hun uiterste vermogen tegen den staat der compagnie boudeerden en den vreemden proteeren, 
daarmede ons de handen volgevende, en in de Ambonsche landen alles met voorkennis van HaAMpjA en diens raad 

werd ondernomen en gedirigeerd, bij welke perfidieusen hoop geen politiek, maar bedriegerij, loosheid en leugens ín 
zwang zijn”, was toch volgens het inzicht van den gouverneur en raden, „het aanzien van de’s compagnie staat en het 
voor haar hebbend respect bij dat van de vorige jaren vergeleken, zóó dat God lof den tijd is geboren, dat met d’ een 
noch d' ander langer behoeven te simuleeren”. Dat beloofde wat voor die landen ! j 

Het jaar 1640 verliep betrekkelijk vrij kalm; Lornor's en Karrarr's verzet was door het afvallen van vele 
hunner landgenooten, op Klein-Ceram „dapper gekrenkt”. Ten einde „door Godes genade de nog trouwloozen hoop te 
dempen en de Ambonsche kwartieren in gewenschte posture te brengen”, kon wel is waar niet aan het verzoek van 
OTTENs worden voldaan om een aanzienlijke macht te zenden, maar bestond bij de regeering van Batavia toch het 
voornemen in het volgende jaar de gevraagde hulp te verleenen. Orrens zou dit niet beleven, den Ig? Augustus 
overleed hij en werd den 20" Februari 1642 opgevolgd door ANTHoNto Carn, ordinaris raad en gewezen landvoogd der” 
Molukken, die bij zijn komst onmiddellijk met kracht de zaken begon aan te pakken, hetgeen dringend noodig was 
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Kakrarr had met 800 man Larike (Hitoe) aangetast en verwoest, iman Rapjarrl) in 1639 door Kakrarr naar Makassar 
gezonden met verzoek om hulp, (niet, zooals hij voorgaf, tegen de Nederlanders, maar tegen het ons goed gezinde hoofd 
KAjoran) liep eenige dorpen op Hitoe af en voerde de bevolking naar Wawani om te beletten, dat zij KajoEan zouden 
steunen, en een Makassaarsche vloot, bestaande uit 36 jonken, met 1200 goed bewapende mannen, was wachtende, 
juist toen CAEN te Ambon aankwam, wien ’t gelukte een gedeelte der flotilje te verwoesten, doch de bemanning ontsnapte 
en voegde zich onder aanvoering van DayN Borrcan, een broeder van den koning van Makassar, bij Kakraur, die de 
bewoners van Hila, doch vruchteloos, tot het kiezen van zijne partij poogde over te halen. Op wraak van den kapitein 
Hrror beducht, vluchtte de bevolking naar Hitoelama, hetwelk nu door de verbondenen, voornamelijk door de 
Makassaren, werd bestormd, maar dank zij de dappere verdediging der onzen afgeslagen. Om zich hierover te 
wreken stak DayN Borrcan het kwartier van KajoraN in brand. Op diens verzoek werd het garnizoen van Hitoelama 
versterkt, omdat Kakrarr dreigde de plaats opnieuw aan te vallen. In die dagen (23 Maart 1642) kwam te Ambon 
de extraordinaris raad en advokaatfiskaal GrRARD DEMMER, CAEN aflossen, doch deze wenschte zoo lang te blijven 
totdat de toestand verbeterd was, hetgeen zich voorloopig niet liet aanzien, immers de Makassaren ontvingen voort- 
durend versterking, de ons tot dusverre goed gezinde Baros, orangkaja van het belangrijke Mamala (op Hitoe) 
koos Karrarr's partij; Laäla op Klein-Ceram werd door Lornor, die met Kakiarr’s zuster huwde, verbrand; Kajoan, 
ontstemd over eene onrechtmatige terechtwijzing van Carn, verklaarde zich voortaan onzijdig te willen houden. 
Een belangrijk voordeel voor de Nederlanders was de tusschen de Makassaren en Kakram ontstane tweedracht, 
hetgeen de bewoners van Kambelo aanleiding gaf met ons vrede te sluiten, waarvan den 20" Augustus 1642 een 
contract in optima forma werd opgemaakt; ook Lornor, bevreesd, dat te eeniger tijd het voor hem ongunstig kon 
afloopen, bood zijne onderwerping aan en beloofde de overeenkomsten getrouw te zullen nakomen. Den 13" van de 
volgende maand, nam Demmer het bestuur voor goed over, en vertrok Carn naar Batavia. De rust op Klein-Ceram 
stelde DrMMrR in staat zijn volle aandacht te wijden aan het fnuiken van Kakrarr's verzet, en daartoe was de val van 
het sterke Wawani noodig. Als inleiding tot de krijgsoperaties deed DEMMER, om toevoer van levensmiddelen te 
beletten, het strand van Wawanií door korakora's blokkeeren, doch moest wegens de invallende west-mouson de 
blokkade ín November opheffen: echter was het hem voor dien tijd gelukt, Karrarr’s vooruitgeschoven posten Nau 
en Binau te vermeesteren. Een bode naar den kapitein Hrror gezonden, om hem tot onderwerping aan te 
manen, kwam met de boodschap terug, dat hij op nieuw den oorlog tegen de Nederlanders had gezworen en 
dien eed zou houden. Nauwelijks was de vloot voor ’t kasteel terug, toen CAEN, nu als „superintendent, veldheer, 
en zeevoogd der oostersche gewesten’ met versterking terug kwam. Terwijl DEMMER en CAEN besprekingen hielden 
over de te nemen maatregelen, ontving eerstgenoemde (11 Februari 1643) een brief van HAMDJA, waarbij hij verzocht 
Lornoe niet los te laten, (N.B. wij maakten toen van zijne diensten gebruik) „doordien hij een schelm is, mij in een 
kwaden naam brengt, mijne geregtigheden verduistert en principalijk de E. comp.'s handel heeft te niet gedaan. 
DeEMMER of CAEN konden met Lornor handelen naar welgevallen, hem op de plaats laten dooden of naar Batavia of 
Ternate brengen; op laatstgenoemde plaats zag men hem echter niet gaarne. Behalve Lornor moest diens moeder Dyra, 
zijne zuster FATA en broeder Akr-Wanr zijn lot deelen. Het edel tweetal, in plaats van Lornor te waarschuwen voor het 
onheil, dat hem en de zijnen dreigde, hield het bericht achter, omdat men hem bij de belegering van Wawani noodig 
had, en‚ om geen argwaan te wekken, „werd hij in alle gelegenheden zeer minnelijk behandeld”. De operaties tegen het 
sterke Wawani begonnen (April) met de verlaten negoryen op Hitoe's kust te verbranden en alle boomen te kappen. 
Einde April kwam Demmer persoonlijk met zijne vloot voor Wawani, hij beloofde de Makassaren vrijen aftocht, mits 
ze de nagelen achterlieten tegen den prijs — nl. de monopolieprijs — die de compagnie gewoon was te betalen. Deze 
was zóó berekend, dat de verkoopers „slechts” 2%; verlies leden (De E. compagnie deelde sedert jaren 39 0/) dividend uit). 
De Makassaren verwaardigden zich niet op dat voorstel te antwoorden en de „veldheer”, dat dralen moede, begon 
toen de werken der belegerden te bombardeeren. Achtereenvolgens werden, nadat men meester van het strand was, 
de in het bergachtig terrein opgeworpen bolwerken verwoest, en alles wat door vuur vernield kon worden, waaronder 
pakhuizen vol nagelen, in de asch gelegd. Den geen Mei werd Karrarr's hoofdvesting Wawani aangetast, doch een 
door hem gedane uitval verleerde de aanvallers voor het oogenblik zóó de lust van verder door te tasten, dat ze 

1) Een geleerd Mohammedaansch priester, schrijver van een Ambonsche geschiedenis. 
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„alsof men wonderen uitgericht had”, naar het kasteel „Victoria” terugkeerden; de vloot bleef voor Wawani kruisen 

om den toevoer van levensmiddelen enz. te beletten. In Mei belegde CAEN op ’t kasteel eene vergadering; tal 

van orangkaja's waren opgeroepen, zoomede Lornor, die zich aan onze zijde dapper gedragen had. Wat er in het 

gemoed van dien inlander omging, toen CarN hem de noodlottige tijding voorlas, valt licht te begrijpen, evenzoo de 

minachting, die hij gevoeld zal hebben voor hen, die zich tot gewillige werktuigen maakten van Hampja, van wien 

bewijzen te over waren, dat alleen zijne machteloosheid hem dwong, vriendschap voor ons te huichelen. In plaats van 

Lornor, die terstond met zijn eveneens ter vergadering aanwezige broeder Akr-Wanr gevangen werd genomen, was door 

HAMDjA tot kimelaha benoemd Mapjera, zoon van den vroegeren Ternataanschen stadhouder SoBapiN, „niet sonder 

„tegenspreken van de Raden des Rycx in Tarnaten, edogh den Coningh conformeert sich geheel met ons, sulcx 

„niemant sich tegen ’t proponerende ende Conings doen derff opposeren’’ (vaN DirMeN — 22 December 1643 — aan 

H. H. XVII). Carn droeg den nieuwen titularis op de vrouwen van Lornor, zijne zuster en dochter, benevens Akr- 

Warrs vrouwen, de slaven en goederen, af te halen en naar Victoria te brengen. Bijzonder genegen deze opdracht 

uit te voeren, toonde Mapyrra zich niet, doch — „van natuijren seer scrupuleus ende vreesachtich tegen ons zijnde” — 

gaf hij eindelijk toe. Den zeer Juni kwamen de gevangenen binnen, en werden in ’t kasteel opgesloten, doch 

Lornoe's dochter, die 5 jaar geleden Hampja’s bijzit geweest was, werd door de te Ambon aanwezige Europeesche 

‚Juffrouwen” „statelijk ingehaald” en later op Hampja's last naar Ternate gezonden. Den 17den Juni werd Lornor, 
met zijne moeder, zuster, halfbroeder Axkr-Wani en Hamsa Rapja BrrANG, „ook een snooden roervink’’, voor het kasteel 
Victoria onthoofd „gelyck bevoren, ende oock daer na noch andere ongeruste personen, creaturen van Aly, dien wegh 
„gepasseert waren, ende apperend oock al eenige meer sullen volgen, omme vredigen staet in die quartieren te gau- 

„deren” (vAN DieMEN, als voren). Wie, behalve Lerraro, die andere „creaturen” waren, is niet bekend, doch dat er 
duchtig is huisgehouden, blijkt uit een brief van CAEN aan de regeering te Batavia d.d. 27 April 1643, waarin hij 
schrijft, dat den zet. v. drie hoofdschuldigen van Kambelo in de gevangenis waren gedood en den volgenden dag in 
‘t kasteel Victoria nog een bloedgericht was gehouden!) En al deze moordtooneelen 2), behoorden, volgens vAN 
DieMeN tot de door hem medegedeelde „aangename tijdingen (daarvoor God gedanckt zij)". Voordat de E. compagnie 
zich tot beul van den laffen Hampja had verlaagd, was de broeder van Tororkorìst met de orangkaja's van 
Nau, Binau, Hennelale en andere negorijen op Hitoe, in ’t kasteel gekomen, om in zijn naam hunne onderwerping 
aan te bieden, doch Carr verlangde in geen onderhandeling te treden, indien Tororkonkst niet persoonlijk ver- 
giffenis verzocht. Deze verscheen, doch moest toen hooren, dat zoolang Kakrarr niet werd medegebracht, hetzij 
dood of levend, aan niemand genade kon bewezen worden. Tororkogkst moest vertrekken om Kakrar te halen, 
doch behoefde zonder hem niet terug te komen. ’t Lag voor de hand, dat kapitein Hrroe zich niet door TororKogtsr 
en eenigen zijner volgelingeu zou laten overrompelen; de orangkaja’s bleef dus geen andere keus over dan zijne partij 
te verlaten, en, hun de toegang tot het kasteel ontzegd zijnde, „besloten ze op ’t strand te gaan wonen”, 

Vreemd genoeg vertrok 5 Juli CAEN (naar Ternate), niettegenstaande het doel waarvoor de regeering hem 
naar Ambon had gezonden, volstrekt nog niet was bereikt, doch hij meende wel te kunnen gaan, omdat Hitoe 
grootendeels in handen der compagnie was. „Met de volgende” schreef hij naar Batavia, „hopen wij U te kunnen 
berichten, dat Kakrarr door nood en ellende is omgekomen, hetgeen God gevel” ’t Begon er inderdaad voor dien 
dapperen Ambonees donker uit te zien. De door hem ingenomen stelling was zoo gekozen, dat ze van landzijde bijna 
niet was te veroveren, er bleef voor DeMmMer, die nu weder de geheele leiding in handen had, niet anders over, dan 
Kaxiarr allen toevoer af te snijden, en het rondom de vesting gelegen terrein zooveel mogelijk open te leggen. De van 
hem afgevallen negorijen werden gedwongen hun dorpen te verwoesten, en de bewoners moesten zich elders vestigen. 
Volgens reeds vroeger bekomen berichten, heerschte er in Kakrarr’s omgeving verschrikkelijke ellende; begraven lijken 
werden te voorschijn gehaald, om den honger te stillen. In de uiterste benauwdheid boden de hem getrouw geblevenen 
hunne onderwerping aan en verzochten voor zich èn KakrArr vergiffenis; doch te vergeefs: voor hem, noch voor de 
Makassaren was genade. Den 6e Augustus vernam men van eene vrouw uit Wawani, dat Kakrarr, geen kans ziende 

het daar uit te houden en zich niet meer op de Makassaren kunnende verlaten, met behulp van een tot hem overgeloopen 

1) Het schrijven van VAN DIEMEN bevestigt dus den door BOKEMEYER medegedeelden brief van CAEN, waarin deze over de executies spreekt. 
2) DASSEN zegt terecht: „het was dus eene nuttelooze gruweldaad, die op de nagedachtenis van DEMMER en CAEN zal blijven kleven, zoo lang de geschiedenis 

hunne verrigtingen bewaart”. 
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Spanjaard Francisco pE Tovyra, Kapaha had weten te bereiken, en er met de orangkaja's had overlegd over de beste 
wijze om op Makassar bij de daar aanwezige Portugeezen, Spanjaarden en Engelschen hulp tegen de Nederlanders te 
zoeken. In afwachting van een vaartuig, dat hem derwaarts zou overbrengen, ging Kakrari naar Wawani terug. 
DE Tovra, gelijk een rat het zinkend schip verlatende, meldde zich bij DEMMER en verzocht, dat hem, door het bedrijven 
van een kloeke daad vergiffenis voor zijne desertie naar den vijand zou worden geschonken; de gouverneur ging 
dadelijk op het voorstel in, en beloofde pr Tovra zijne vrijheid en 200 realen van achten, indien hij Kakrarr ons in handen 
speelde of hem vermoordde. De ellendeling zeide, dat hem dit niet moeilijk zou vallen, omdat Kaxrarr hem blindelings 
vertrouwde. Den 16" Augustus was de Spanjaard in Wawani terug, sloop des nachts in Kaktrarr's slaapvertrek en 
stak den slapende overhoop. Den volgenden avond hoorden de belegeraars in het gebergte het donderen van het 
geschud: den afscheidsgroet aan den gevallene, die zijn bedreigd en ellendig bestaan hooger had gesteld, dan te bukken 
voor het gezag eener hebzuchtige handelscompagnie. Volgens dien Spanjaard lagen als beschermende posten om Wawani 
160 uitgehongerde en zwakke Makassaren, Maleiers en Boetoneezen:; een aanval op de vesting had nu grooten kans 
van slagen. Met 230 soldaten, inlanders en matrozen, werd den 24° Juli de versterking bestormd, en na eene zwakke 
verdediging van een uur genomen; de enkele uitgehongerden doodgeslagen, of gedwongen, wilden ze niet in de handen 
der veroveraars vallen, in den afgrond te springen. Zij, die ontsnapten, werden niet vervolgd, omdat, zooals men 
veronderstelde, zij vanzelf wel in onze handen zouden vallen. 

Kort na Kakrarr's dood, was Carn van zijne reis naar Ternate teruggekeerd en belegde den zer en Gen 
September op nieuw eene vergadering, waar een brief van Hampja werd voorgelezen, die den gouverneur machtigde 
namens hem zijne landen in de Ambonsche kwartieren te regeeren, er recht te spreken en alle weerspannigen 
te straffen ; tevens werd Mapyrra plechtig als kimelaha van Loehoe bevestigd en ten slotte koning's last geopenbaard, 
om verschillende onder Hampja’s gezag staande hoofden, zooals de kipatih en iman van Kambelo, die van Loeloe 
en de kaiïtsjil LAKIAMANA met den dood te straffen. Van de genoemden waren in onze macht: de zoon van den 
kipatih van Kambelo, de broeder van den chatieb LanNorro van Boana en den kipatih van Loehoe, aan wie wij 
het vonnis konden voltrekken, hetgeen den 7er September 1643 door middel van het zwaard geschiedde. De nu onthalsden 
waren, voor zoover blijkt, niet allen door HaMmpja bij name genoemd, maar CAEN en DeEMMER meenden geheel in den 
geest van zijne Ternataansche majesteit te handelen met te „decapiteeren” een ieder, die de E. compagnie dorst 
weerstreven. In hunne opvatting vergisten zij zich niet, want 20 April 1644 schreef Hampja aan DeEMMER: „Onder- 
tusschen verzoek ik U. E, iemand van mijn volk, den hals verbeurende, daarmede maar voort te gaan”. 

In de vergadering hiervoren genoemd, verscheen Kajoran en eenige andere hoofden van Hitoe, om vrede te 
verzoeken, doch ook zij kregen alleen dan gehoor, wanneer ze de voornaamste en ons kwalijk gezinde orangkaja’s 
benevens den patih TorranN, Parr Wanr en Rapyarr in handen speelden. 

CAEN „vrij wat handig van aard’ vertrok onverwacht naar Batavia (12 September), en liet de verdere 

regeling der zaken aan DeEMMER over, die weldra de orangkaja's bijeenriep en hun mededeelde, dat door den dood 

van KaAklALr en de inname van Wawani de regeering te Batavia Hitoe als overwonnen beschouwde („met den 

swaerde geconquesteert hebbende”) en het bestuur der vier hoofden, zoomede dat van den kapitein Hrror, had 

afgeschaft. Voor TANAHITOEMESEN — een der vier hoofden — die juist bezig was zijne vrienden te bewerken hem tot 

kapitein Hrror te verkiezen, was DEMMER'S tijding eene groote teleurstelling, maar wijl deze waardigheid van Portugeeschen 

oorsprong was, legde men zich bij de genomen beslissing stilzwijgend neer. Niet zoo met het afschaffen van de 

regeering der vier hoofden; dit college was een overoude Hitoesche instelling, waarvan het opheffen al dadelijk ten 
gevolge had, dat Tororkardsr zich beslist en openlijk tegen ons verklaarde, en de afvalligen beloofde bij te staan in 

hun verzet tegen het Nederlandsch gezag. VALENTIJN zegt, dat „het voor DeMMER een haglijke zaak was, dit groot lid 

(nl. het vierhoofdig bestuur) van den Ambonschen staat zoo schielijk af te zetten en de Ambonsche afgeknotte ader 

van regeering zoo gevoelig toe te schroeien”, en wel mocht DeMmMeEr „vigilant genoegh” zijn (zooals van DrrmeN aan 

HH. XVII schrijft’) om 't Amboins gouverne wel ende tot contentement (te) dirigeeren, ende waar(te)nemen”. Eene 

fout, door hem en CAEN na de inname van Wawani begaan, zou zich geducht wreken. In plaats van de vluchtenden 

na te zetten, liet men ze ongemoeid en stelde hen daardoor in staat zich te Kapaha te verzamelen en daar te 

nestelen. DrMMER, voor het oogenblik onmachtig hen aan te tasten, liet ze met rust, ook nu in het vertrouwen, dat de 

bevolking, door ellende gedwongen, vrijwillig haar schuilplaats zou verlaten. 
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Een „quaet instrument”, de kipatih van Kambelo en LouwapvyN, iman van Kambelo, werden in November 1643 
gevangen genomen en naar het kasteel gebracht. Hoewel hun vonnis reeds lang klaar lag, om hen LerraTo, LOEHOE en 
anderen te laten „verselschappen”, gebruikte DeMMER ze nog eenige maanden als lokvogels voor de weerspannigen te 
Kapaha, die lieten weten, dat zoolang de oude regeering niet hersteld was, zij niet naar de vlakte dachten terug te keeren. 
In Maart 1644 waren te Ambon (Victoria) aanwezig twee Ternataansche gezanten *), de kimelaha Mapjera en ver- 
scheidene meestal op de omliggende eilanden als Ceram, Boana, Amblau, Kelang, enz. tehuis behoorende orangkaja’s 
en kipatih's tot het bijwonen van eene door Demmer belegde vergadering, die na afloop der samenkomst het oogenblik 
nu geschikt achtte de gevangenen ter dood te brengen; den 14°" der maand werden ze op ’t plein van het kasteel 
onthoofd „twelck, nae uytterlyck, scheen de spectateurs wel te gevallen. In voegen dat nu de mutins alle van cant 
syn, die coningh HaMmpja te sterven verordineert hadde”. Behalve de „mutins” door HAMpjA „te sterven verordineert’’ 
waren er nog 9 waarmede Demmer eigener gelegenheid zou afrekenen, 't waren de hoofden van Lilibooi en Alang, 
„roervinken die 't Christen gelove verloochent ende Moor waren geworden”. Schuldig verklaard aan „moord”, werden 
er den zoe Augustus 1644 te Victoria 5 onthoofd, de anderen liet men toekijken om zich aan het voorbeeld te spiegelen. 
Eenige maanden te voren (April) deed Demmer eene mislukte poging een belangrijk strategisch punt voor Kapaha 
te bezetten; de vesting zelf aan te tasten was onmogelijk. Gelegen op het plateau van een hoogen zeer steilen berg, scheen 
de vesting, die slechts langs 3 smalle voetpaden was te bereiken, „onwinbaer en van geen mensch anders als van God 
alleen vermeesterd te kunnen worden”. Haar defensief vermogen werd niet weinig verhoogd door de uitstekende 
levende en doode strijdmiddelen waarover Tororkosksi, die het bevel voerde, ruimschoots kon beschikken. Onderbe- 
velhebbers waren: zijn broeder Parr Want, de orangkaja BAckER, zoon van den onthoofden kipatih van Kambelo 
en Terisema, (halfbroeder van Kakrarr); een zoon van laatsgenoemde, nauwelijks de kinderschoenen ontwassen, doch 
reeds in staat „bequamelyck een musquet te voeren”, stond in de rijen van de ruim 200 kloeke jonge weerbare mannen. 
Geen wonder dat DeMMER nog eens het „vossenvel” aantrok, ten einde door zoete woorden de belegerden tot zich te 
lokken! 't Antwoord hem door Par: Warr uit naam van TorrorkKonìst gegeven, bewees dat de inlander, door onder- 
vinding wijs geworden, wist welke waarde de woorden van Demmer en die der compagnie bezaten. „Zij waren als 
schelmen en niet te vertrouwen. Zij maakten wel vrede, en gaven elkander onder een goede schijn de hand, maar 
daarna vatten zij den eenen voor den anderen en slaan hun ’t hoofd voor de voeten”. 

Geen middel liet Demmer onbeproefd, de sterkte in handen te krijgen, doch het geluk was hem niet gunstig. 
Te vergeefs trachtte hij (in October) eene hoogte te bezetten, van waar, zooals men dacht, Kapaha onder vuur kon 
worden genomen; wel gelukte hem dit na groot verlies in Februari, maar toen bleek het begeerde punt voor den 
aanvaller zoo weinig waarde te bezitten, dat het terstond werd prijsgegeven. Er bleef niets anders over, dan evenals 
vroeger Wawani, Kapaha door honger te doen vallen; al wat in de buurt stond werd platgetreden en van zeezijde 
de toevoer zooveel mogelijk belet, maar de welgerichte kanonkogels door Tororkonkst op de blokkeerenden afgezonden, 
maakten de mazen van het net zoo groot, dat daar door de vijand ongestraft van het noodige kon worden voorzien. 
Vooral de voorraad in Zuid-Ceram scheen onuitputtelijk en om den aanvoer voor goed te stoppen, werden Latoe, 
Hoewaloí, Kamarian en andere negorijen met den grond gelijk gemaakt; ook de Hitoeëzen werden door DEMMER 
„zeer straf” aangesproken, omdat hij hen verdacht van in stilte de belegerden met het noodige te steunen. 

Op voorwaarde dat de oude Ambonsche regeeringsvorm zou worden hersteld en andere grieven opgeheven, 
was Tororkosùsr in Juli tot vredesonderhandelingen genegen; op „toezegging van pardon” begaf hij zich, vergezeld 
van den iman van Lesidi en eenige andere ons goedgezinde orangkaja's op weg naar ’t kasteel, om met den gouverneur 
„te bevredigen”. Maar Baros, die de zaak niet best vertrouwde, raadde Tororkorùsr aan [9 Augustus] de reis niet 
te vervolgen voor en alleer Demmer 2 of 3 opperkooplieden als gijzelaars naar Kapaha had gezonden; dit advies viel 
in goede aarde bij Tororkogùst en zijn raadslieden, waaronder Rapjarr, die naar de vesting terugkeerden. De iman en 
de orangkaja's waren over deze handelwijze zeer ontstemd en verweten Baros, dat, had hij geen kink in den kabel 
gelegd, de vrede gesloten en Ambon tot rust zou zijn gekeerd. Demmer dacht evenzoo, hij nam Baros gevangen, die in 
het geheim werd gehoord, uit vrees, dat wanneer zijne zaak voor de landraad kwam — zooals het behoorde — er 

') AMDJA had verscheidene orangkaja's een gezamenlijke boete van 73000 rijksdaalders opgelegd „tot gevoelen van hunne wederspannigheid”. Tot inning van dat bedrag waren de gezanten overge omen; zij konden slechts 56875 rijksdaalders „bijeenschrapen”, „dat van zulke magere ingezetenen zeer veel was”. Te wonderen is, dat DEMMER, die naar Batavia schreef, dat de oorlog de menschen zoo verarmd had ‚dat zij qualyck een cleetjen hebben, om haer naeckte lichaam te bedecken” toestond dat HAMDJA van hun zoo’n buitensporig hooge boete invorderde. 
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dingen mochten uitlekken die „een generale revolte ende vlucht in ’t gebergte ofte mede naer Capaha veroirsaecken 
mochten”, 't Proces was spoedig afgeloopen „desen ouden Judas Baros” werd den 4" September als een „perturbateur 
vande gemeene ruste” het hoofd voor de voeten gelegd. 

Tororkordst bleef aan zijn eisch: benoeming van een kapitein Hrroe en vier hoofden des lands door de 
Hitoeëzen, vast houden — en DeEMMER gaf niet toe. De oorlog werd opnieuw voortgezet en eindigde het jaar 1645 
zonder dat de gouverneur, zeer tot zijn verdriet, eenig voordeel had behaald. De bewoners van Hitoe waren er het 
ergste aan toe; ten rechte of ten onrechte verdacht van met Kapaha te heulen, verbood Demmer hun het visschen, 
welke zeer harde maatregel zoo’n verbittering te weeg bracht, dat de bevolking — hoewel te vergeefs — de hulp van 
de koningen van Makassar, Tidore en Atjeh tegen het Nederlandsch gezag inriepen. Als middel om DEMMER mogelijk 
te bewegen de vischvangst weder toe te staan, sloegen de inwoners van Mamala en Hitoe-Lama eenige hunner het 
hoofd af en brachten deze bloedige lichaamsdeelen naar 't kasteel, voorgevende dat zij van den vijand afkomstig 
waren ; DeMMER was onverbiddelijk, zijn besluit bleef gehandhaafd. 

Het was niet te voorzien, wanneer de vesting zou vallen, hoewel er, volgens overloopers, gebrek aan levens- 
middelen begon te heerschen, en onder de belegerden de zoo noodige harmonie was verbroken. En toch, veel 
spoediger dan iemand had kunnen denken, viel het sterke Kapaha. Een gevangen genomen jonge inlander wees ons 
een weg, langs welken men den vijand onverwacht kon bespringen. Onder aanvoering van den kapitein Jacos 
VERHEIJDEN, werd, in den nacht van 24 Juni 1646, met ruim too man het koene waagstuk ondernomen en zonder 
verlies met gunstig gevolg bekroond. De in hun slaap overvallenen, sprongen verschrikt op, menigeen, die in wanhoop 
een goed heenkomen zocht, stortte van de steile bergwanden in den afgrond en vond daar een ellendig einde. 
„Wij kunnen” schrijft DEMMER den 16en Augustus aan de regeering, „God Almachtig niet genoegzaam danken, hij 
onze vijanden juist op dezen nacht, daar anders altijd tot verre op den dag zeer goede wacht gehouden heeft, heeft 
doen slapen”... Verraad en zorgeloosheid waren de oorzaak van Tororkomùsr’s val ! 

't Was hem en den voornaamsten hoofden gelukt te ontsnappen, doch toen hij hoorde, dat DEMMER verschillende 
orangkaja's van Hitoe om hem gevangen hield, begaf hij zich vrijwillig naar 't kasteel; mocht Tororkonès: ver- 
trouwen in DeMMeER's edelmoedigheid gesteld hebben, dan zullen de woorden van Part Wart en Baros’ waarschuwing, 
hem de weinige dagen, die hij nog had te leven, onophoudelijk ín de ooren hebben geklonken. Den zee September 
viel hij door beulshanden. 

Na den val van Kapaha was het verzet gebroken; onder den indruk van het niet verwacht gebeurde, 
onderwierpen zich de afvalligen en weifelenden; de op Kelang aanwezige Ternatanen, als de zonen van Lerraro, 
LAKSAMANA, de orangkaja BACKER, TELIsEMA en de tman Rapjarr, kwamen niet eer te Victoria, dan dat door ons 
plechtig was bezworen, dat zij niets te duchten hadden. Hun wantrouwen was te begrijpen ! 

„Alle de Ambonsche provinciën en volkeren zijn nu ten eenemaal in gewenschte rust en onderdanigheid 
gebracht en de compagnie van de zware oorlogskosten ontlast, daar voor den Almogenden eeuwig voor moet gedankt 
zijn’, zoo schreef Demmer den 25e April 1647 aan de regeering, en in gelijken zin herhaalde Arnorp pE VLAMING 
VAN OUTSHOORN deze woorden, kort nadat deze den 4*n September 1647 Demmer als gouverneur van Ambon had opgevolgd. 

Casteel-Gictoria- 

Naar Kaart 1332 

van 't Rijks Archief, 
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OVER DE IN NEDERLAND AANWEZIGE BOTANISCHE 

HANDSCHRIFTEN VAN RUMPHIUS 

DOOR 

De kh PELOTAN. 

Daar de groote beteekenis van G. E. Rumemrus vooral ook ligt op botanisch gebied, zoo scheen het een nuttige 
taak, ter gelegenheid van zijnen gedenkdag na te gaan, wat er van de door hem uit Amboina naar het moederland 
gezondene botanische handschriften thans nog voorhanden is; en dit te meer, aangezien in de catalogi worden vermeld: 
te Leiden, twee ongeveer volledige handschriften van zijn Cruydtboek; te Amsterdam een origineel handschrift van 
datzelfde werk, en te Utrecht het origineel toevoegsel of Auctuarium, terwijl ook Leiden een oorspronkelijk exemplaar 
van dit laatste werk zou bezitten. Het zal hier onder blijken, dat de aanwezigheid van al die verschillende handschriften 
volkomen verklaarbaar is, dank zij vooral de biographische studie van P. A. Leupe 1). Zonder diens arbeid zou het 
zeer bezwaarlijk zijn geweest, de geschiedenis der thans nog voorhandene manuscripten vast te stellen. 

Reeds dadelijk wensch ik op te merken, dat, hoe zorgvuldig en vooral hoe volkomen eerlijk ook Prof. BurMAN’s 
uitgave van Rumepurus’ Cruydtboek zij, dit groote werk, de eenige vorm waarin Rumemius’ geschrift onder de botanici is 
bekend geworden, niet een juist denkbeeld van de fraaie platen geeft, welke zich in het handschrift, vooral te Leiden, 
bevinden. Rumrmus heeft eerst plan gehad zijn werk geheel van gekleurde platen te voorzien, die dan ook in de 
zes eerste deelen voorkomen; later zijn er meer en meer zwarte teekeningen vervaardigd. Hierachter reproduceeren 
wij eenige dier platen?), en daarbij ook één gekleurde, om duidelijk te laten zien Zoe voortreffelijk ook deze oorspronkelijke 
afbeeldingen, voor het Cruydtboek bestemd, waren. 

Ik wensch hier mijnen bijzonderen dank te betuigen aan Dr. P. C. Morruysen, Conservator der handschriften 
van de Bibliotheek der Leidsche Universiteit, voor de voortdurende hulp mij gedurende het onderzoek verleend; 
zonder zijn deskundigen raad, zou ik op het mij zoo ongewone gebied van geschiedkundige naspeuring vele malen 
verdwaald zijn. 

Leiden, Maart 1902. 

1) P. A. Leupe. GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS, Ambonsch natuurkundige der zeventiende eeuw. Natuurkundige Verh. der Kon. Akademie. Deel XII. Amsterdam 1871. 

*) De hiervoor noodige photographiën werden door Dr. J. W. C. GoerTHarT, Conservator aan ’s Rijks Herbarium te Leiden, vervaardigd, waarvoor ik hem hier gaarne dank zeg. 
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f EEN OOALS bekend is, vertrok Rumeuus waarschijnlijk in 1653 van Batavia naar Ambon. In een brief 
PI} van 20 Aug. 1663 aan de „Bewinthebberen” der O. 1. Compagnie, resideerende ter camer Amsterdam, 

schrijft hij: „T is dan aldus dat ick begonnen heb een werck, daer innen int Latyn beschreven 
werden, sodanige planten, gewassen, gedierten etc. als my in de tyt van myne residentie in Indien 

= en te sien, voorgecomen syn, ende noch sullen voorcomen. Welcke rechte benaemingen, soo uyt de 
oude Griecxe, Arabische ende Latynsche, als nieuwe autheuren, van my uytgesocht, met malcanderen vergeleecken 
ende onderscheyden, haere behoorlycke Figuren (voor soo weel const in my is) 1) nae ’t leven afgebeelt;” (Leure p. 40). 

Uit dezen brief, die als bijlage I voorkomt in P. A. Leure's levensbeschrijving (uitg. 1871), blijkt duidelijk, 
dat Rumemrus toen ter tijde zeZf de teekeningen voor zijn Kruidboek maakte, en hij die niet door anderen liet 
vervaardigen. Dit zelf-vervaardigen van die teekeningen kan hoogstens tot het begin van 1670 hebben plaats gevonden, 
daar op dat tijdstip Rumemius het ongeluk trof, het gezicht te verliezen. Het was met deze lakonieke woorden, zegt 
Leure?), dat Gouverneur en Raad (van Amboina) aan de Hooge Regeering van dit treurig ongeval kennis gaven: 
(9 Mei 1670): „Den Coopman Rumemus is nu sedert eenige weken blind geworden”. Op 17 Februari 1674 verloor 
Rumeuius bij eene aardbeving zijne vrouw en zijn jongste dochter; het spreekt van zelf dat deze ramp grooten invloed 
op zijn werkkracht uitoefende, zoodat het niet te verwonderen is, dat wij vóór 1679 niets meer van zijn arbeid vernemen. 
In het begin van dat jaar werd hem door de Hooge Regeering nog een klerk toegestaan (Missive van 22 Februari 1679) 
tot vervolge van de Ambonsche Historie, welk werk kort daarna (23 Sept. 1679) naar het vaderland kon worden 
gezonden. Dit werk, als zijnde van niet-botanischen aard, interesseert ons hier verder niet. Op 11 Januari 1687 
brak te Ambon een zware brand uit, waarbij een gedeelte van Rumrmius’ „boeken, handschriften en bijeenverzamelde 
zeldzaamheden” verloren ging. In de volgende bewoordingen maakte de Gouverneur, Dirck pr Hars, deze ramp, 
voor zoo verre zij Rumrmrius betrof, aan de Hooge Regeering bekend 3): 

„UEd. Hoogachtbare hebben mede gelieven in hare missive van den 17 February 1680, aen den 
Oud-Coopman G. E. Rumrmus te recommanderen, dat hij na voltooying van de Ambonse Historie, het 
Ambonse Cruytboeck zou trachten te volmaecken; nu is ’t zelfde zoo goet als ten eynde gebragt, en waren 
oock alreeds voor zeven honderd ende 20 capittelen, waeruyt de twaelf boecken des geheelen wercx bestaen, 
de helft van de nodige figuren zoo door hem!) als andere teyckenaers vervaerdigt, maar zyn deselve door den 
laetsten brand op den elfden January deses jaers, nevens veele andere schriften en boecken vernielt, zynde het 
principael werck ter naeuwer noot gesalveert 1). Indien dat UEd. H.Achtb. meeninge nog is, dat hetzelfde 
werck tot volkomentheyt gebracht werde, zoo zal het aenstaende jaer een teyckenaer herwaerts dienen gesonden te 

worden, dewelcke nevens desselfs soon Aucusrus Rumrmmus*) omtrent een ander half of twee jaren 
die schade zouden vergoeden connen; alzoo geoordeelt wert, dat gemelte werck zonder figuren weynig nut 

ende aenstien zoude hebben”. 

Deze brand verklaart wel, waarom wij in 't handschrift der Leidsche Bibliotheek geen enkele teekening aantreffen 

welke door Rumruius zelf gemaakt ís, Hij toch werd in 1670 blind en al de verzamelde teekeningen zijn in 1687 

verbrand, zoodat het natuurlijk voor hem onmogelijk was zelve nieuwe te maken. Alle zoeken in het handschrift, 

of soms een toevallig geredde origineele teekening van Rumenrus aanwezig ware, was vergeefs, alhoewel de mogelijkheid 

bestaat dat enkele niet onderteekende platen, bv. de plaat van Cap, Il (Auctuarium), van onzen Rumrurus afkomstig zijn. 

De Hooge: Regeering gaf gaarne gehoor aan het verzoek van Rumrurus in bovenstaanden brief vervat, en schreef 

1) Ik cursiveer. 

5) P- 14. 
3) Leurr p. 20. Lees aldaar „February” in plaats van „January”, zie toch LEUPE's noot 5 op p. 18. 

4) PAULUS Augustus RuMPHIUS was het jaar te voren (1686) van Batavia als Boekhouder naar Amboina verplaatst. 
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dienaangaande naar Amboina (3 Maart 1688, Leurr p. 21): „'t Is jammer dat het Ambonse Kruytboeck van den Ed. Rumrrrus 

met de figuren door den jongsten brand vernielt is, doch weder goet dat de minute nog behouden is gebleven, en dat ’t selve 

werck oversulcx door desselfs soon Purus Aucusrus, nevens een goed teeckenaer weder in 11/3 jaer afgeteekent gerestaureert 

soude kunnen werden. Te dien eynde senden wy UEd. hiernevens een teeckenaer, met name Puiirs vAN Eyck van 

Amsterdam, zynde een scheepsjongen in ’s Comp. dienst, en door zyn jonge jaren te bequaemer om na de 

onderrigting van desselfs soon verder aen te leeren.” 

In het, in handschrift te Leiden aanwezige, „Appendix of Aenhang op de 6: eerste deelen van het Ambonse 

Cruydeboeck”, komt eene teekening van dezen Pires vaN Eyck, en door hem onderteekend, voor. Het is eene 

teekening van „Mangostana” (Garcinia Mangostana) en draagt als onderschrift: „pura: v: Eyck): Fecit den 28 maert 1692’ 

Van EvcK moet dus minstens 4 jaren lang voor Rumruius geteekend hebben (inderdaad tot 1696, dus 8 jaar). Dit 

appendix bestaat uit 25 pagina's schrift, gevolgd door een „Register van de nieuwe figuren, welke gehoren tot de 

6 eerste deelen van 't Ambonse Cruydeboeck, als mede tot den appendix van ’t selve; afgesonden in Septbr ae 1692’ 

terwijl onder de laatste pagina staat: „Aldus gedaen, eü in Septemöer des jaers 1692 weggesonden met de fluyt de 

Civetkat, onder de Secretarys papteren’’, en dat door Rumrurus zelf onderteekend is. Het Appendix is dus in 1692 uit 

Ambon verzonden. Dit komt dan ook goed overeen met eene opgave in Leupe, |. c. p. 21: „Onder zijne leiding werkte 

men dan ook zoo ijverig, dat de zes eerste boeken van zijn Herbarium reeds in 1692 op reis naar het vaderland waren’. 

Daar de zes eerste boeken met het schip Waterland te gronde gingen, moeten zij vóór Sept. 1692 verzonden zijn 

geweest, en moet het appendix, dat thans te Leiden met de origineele teekeningen aanwezig is, dus met een ander 

schip zijn verzonden. Op p. 22 vinden wij bij Leupe: „Wánneer de zes eerste boeken van het Herbarium van 
Amboina naar Batavia zen verzonden, hebben wij tot dus verre niet kunnen opsporen, doch vermoeden dat dit in 

1690 of 1691 is geschied, want op het register der van Amborna afrezonden papieren enz. leest men onder dagteekening 

van 24 Sept. 1692: „Een bundeltje met seyldoeck benayt, gemerckt A. K.B. daerin eenige figuren met een apendix 

van het Ambons Kruytboeck, volgens een apart register’, zonder dat wij verder hierover iets in de brieven vermeld vinden” 

Het volgens Rumphius onderteekening in Sept. 1692 met de fluyt de Civetkat afgezonden Appendix, en het 

hier bedoelde „bundeltje met seyldoeck benayt”, is dus klaarblijkelijk een en hetzelfde werk, zoodat zonder twijfel het 

thans in de bribliotheek te Leiden aanwezige „Appendix of Aenhangsel op de 6: eerste deelen” (niet te verwarren met het 

Auctuarium 2) of Toegift), hef origineele op 24 Sept. 1692 per „Civetkat’ van Amboina verzondene dans 15. 

LeurE gaat op p. 22 verder: 

„Maar nog was het einde niet daar van de rampen, die het ongelukkige Herbarium (Cruydtboeck) moesten 

treffen. Ging in 1687 een groot gedeelte van het destijds gereed zijnde (nl. de platen) door een brand verloren, de 

zes boeken die in 1692 naar het vaderland waren gezonden, gingen met het schip „Waterland”’ te gronde”; (op 12 Sept. 

1692, op 45° N.B. door eenige Fransche schepen in den grond geboord). 

Dit handschrift is dus voor goed verloren. Oorspronkelijke teekeningen van Rumruius kan het niet bevat 

hebben, daar Rumrurus na 1687 (toen de teekeningen verbrandden) door zijne blindheid niet meer in staat was zelf te teekenen. 
Het mag wel een geluk geacht worden, dat de Oud-Gouverneur-Generaal Camrnuys ze had laten afschrijven 

vóór dat ze met de Waterland op reis gingen. 3) 

À 1) Deze teekening vindt men hierachter ten bere De bloem, onderaan rechts, is niet door v. Eyck geteekend, want in het Register der nieuwe figuren 
van end appendix staat: „Mangestane, Lib. ap. 38, dog hiervan is het bloeijsel in Amboina niet te vinden, ‘t welk dan op Batavia kan bijgetekend werden”. 

% Uit het Auctuarium reproduceeren wij nn een teekening van DE RUYTER, nl. PAyllanthus. 
Van dezen CAMPHUYS wordt in dit Gedenkboek elders gewaagd, zoodat wij met het volgende kunnen volstaan, aan v. D. AA en LEUPE ontleend: Na zijn aftreden 

als G. G. op 24 Sept. 1691, begaf hij zich naar zijn lusthuis, dat hij had doen bouwen buiten de Nieu uwpoort (van Batavia) aan de rivier, aan den weg van Djakatra, bij hetwelk 
hij eenen tuin had waarin de zeldzaamste gewassen van Indië groeiden. Een bij LeuPeE p. 49-51 afgedrukte brief van CAMPHUYSs aan RUMPHIUS s draagt dan ook tot onderschrift: 
„Uyt myn Thuyn gelegen in de hd Voorstadt van Batavia den 2 Mart. 1695”. Ook had hij op het eilandje Edam, dat hem toebehoorde, een huisje naar de Japansche wijze 

bouwd, met een uitgebreide menagerie van vreemde dieren. Den kas Jaly 1694 te ori dn 52) adresseerde dan ook Dr. WiLLEM TEN RHYNE E (over RuMPHIUS’ Winde: oek 
schrijvende) zijn brief: «Aen den Eil ne welwysen, eere, Myn Heere JOANNES CAMPHUYs, Oud-Gouverneur-Gener N Edam” Neer- 
lands India, thans residerende op den Eylande Edam”. og op zijn a bed hield hij 2 zich met RUMPHIUS’ werk bezig, want 4 dagen voor zijn dood (18 Juli ie à dicteerde hij 
het vonde (zie LEUPE p. 56) aan ops CHASTELEIN. (Deze CHASTELEIN liet later de laatste hand leggen aan de copie van RUMPHIUS' Kruydtboek, zie hieronde 

UY 
„De 

om nae ’t vab te senden, gemaeckt. Het eene stel vereert syn Edelht CamPHuys aen „ Heer Majoor IsAAC DE Sr. MARTIN. Sullende het tweede stel mede aen 
gemelte Heer ST. MARTIN overgegeven werden, met versoeck om onder.syn E. ops igt, ende ’t oogh van den Heer TEN RHYNE, daeraen d’ Heer RuMPHIUS dierwegen geschreven 
heeft, het selve te laeten voltoyen, waartoe oock soude kunnen te passe komen de brieven dierwegen aen d'Hr. RuMmeHius afgegaen en by syn Ei, oock weder van daer 
ontfangen. Item een bondeltje met verscheyde SENS die saeck en hebbende den Chirurgyn CRISTIAEN GERARDS, deselve kruydeboecken en teeckeningen syn 

dt, by een briefjen afgeeyst, dogh ’t welck niet heeft kunnen geloven met de mening en Intentie van d’Hr. RumPHius overeen te komen, nadien syn E. gelyck hij hadde 
kunnen doen, aan syn Edt. CAMPHUYSs het minste daervan niet geschreven heeft” 

(3) | | an 
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„Le werden nu andermaal, vermeerderd met nog drie boeken — sedert van Amboina bijde Hooge Regeering 
ingekomen — met het schip Sir Janslandt in 1696 aan de Bewindhebbers gezonden” en wel per brief van 8 February 
1696 (zie LEUPE p. 22) nl: 

„De minuyte der ses eerste boeken van het Ambons Kruydtboeck van den Coopman G. E. Rumrurus, met 
het schone schip Waterland in den jare 1692 verongeluckt ofte te gronde gegaen zynde, zyn uyt de copyen die de 
Heer Out-Gouverneur-Generaal Camrnuys Z. G. daervan gehouden hadde, zoo goet als het heeft konnen geschieden, 
weder in 't geheel gecopieert, en te zamen nevens nog de dry volgende boecken, zoodanig ons die jongst uyt Ambon 
van den gemelden Rumruimus zijn toegecomen, in een casse affgepackt, dewelcke nu met het schip Sir Jansland nog 
mede tot UEd. Agtb. overgaet, zynde buytendien ook nog een affschrift van het register op voorsz. boecken te vinden, 
in de casse met papieren van onse secretarye”. 

Zijn deze negen boeken nu te Leiden? Zonder twijfel is dit het geval met boek 7,8 eng (de zes eerste boeken 
laten wij voorloopig buiten beschouwing), want deze boeken 7, 8 en 9 bevatten oorspronkelijke teekeningen van P.(AuLus) 
A.(vcusrus) Rumrnmus, waarvan wij hierachter er één veproduceeren, Preter DE Ruyter, Prup vaN Eyck en Js. HócrBoou. 
Eene teekening van pe Ruvrer Lib. 7, achter p. 142, draagt de dagteekening Ultime Maart 1694, terwijl een teekening 
van Js. Hóersoom Lib. 9, Cap. 66 vóór p. 550, het jaartal 1685 draagt, evenwel met een andere hand, dan die 
handteekening, geschreven, en terwijl geheel aan het einde van Lib. 9, Cap. go (achter p. 605) eene teekening van 
Appendix laciniata (Aroideae) voorkomt met het opschrift Rumpnrus Junior fecit. Of dit een broeder van P. A. Rumruius 
of wel dezelfde is, schijnt mij moeielijk uit te maken. De laatste teekening van het boek is van van Eyck en beeldt 
Cussutha (Cassytha) af, terwijl uit den text blijkt, dat Rumemius de haustoriën zeer goed gezien heeft: „de voeten van 
den vis Polypus gelykende, namentlyck korte vingers van witachtige wratten gemaekt, waermede sy haer aen de 
voorn: takken vast setten, en haer voordeel uyt een vreemt liggaem trecken, op de selfde manier als het Viscum doet, 
dierhalve moet men dese pootjens, voor syne wortels houden, die op den geheelen struyk soo verspreydt syn, dat men 
niet raden kan welcke de eerste hooftwortel sy, daer hy syn eerste begin van genomen heeft”. 

Wij hebben gezien, dat Rumeurus in hetzelfde jaar, waarin de eerste bezending (de zes eerste boeken) naar het vaderland 
verloren ging, een Appendix daarop had gemaakt, dat per Civetkat naar Batavia werd verzonden. Hieromtrent zegt LEUPE p. 23: 

„Loodra was hem de mare van het ongelukkige schip Waterland niet ter ooren gekomen, of hij beijverde zich het 
reeds afgezondene te verbeteren en te vermeerderen, en dit met zooveel ijver, dat de Gouverneur ScracHeN reeds op den 
30 Sept. 1694 aan de Hooge Regeering kon schrijven: „Den Oud-Coopman G. E. Rumrurvs verstaen hebbende, 
dat de ses eerste deelen van het Ambonse Kruydtboeck op het ongelukkige schip Waterlant te gronde ende verlooren 
zyn gegaen, heeft zich sedert beneerstigt eenige verbetering ende vermeerdering op deselve deelen te maecken, zynde 
den aanhangsel off appendix overgesonden voor twee jaren, daer ingetrocken. En aengesien dat hy mede verstaen 
heeft, dat deselve onder opsigt van den Wel-Edelen Heer Oud-Generael JoANNEs CaMPHuys staen gecopieert te worden, 
zoo heeft hij de voorschreven vermeerdering, bestaende in ontrent 33 vellen schrifts en ro2 nieuwe figuren, in een 
bundeltje in wit linnen benayt ende gemerckt 4. K. B., onder andere secretarys papieren UHEdelh. willen toesenden, 
om den gemelde Heer Camrnuys te behandigen, opdat het onder het copieren by het principale werck mogt bygevoegt 
worden, waerdoor dan de voorheen gesondene appendix niet noodig zal zyn”. 

Waar is nu deze vermeerdering, dit Zweede Appendix? 

Deze vermeerdering bevindt zich, althans ten deele, in de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Utrecht (d. w. z. 

eene blijkbaar te Batavia gemaakte copie), waar zij onder den naam van Auctuarium 1) staat ingeschreven. Het bewijs 

hiervoor vinde men in het volgende: 

Ale in dit ners ere, staat 
ctuarium van het Amboi ziek Kru agree door GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS — in den j jare 1704 uit Indië naar Amsterdam pb gere in 1852 aan de Acade 

Re M, ed E 
BURMAN, de bew bran van het En idboek van RuMpuius had een zoon: NICOLAAS LAURENS (geb. 1734) med. doctor en oogleeraar te Amsterdam, 

dd met ANNA MARIA VERKOLJE (in 1770), zij hadden Ee ‘doenter ERANCINA JOHANNA BURMAN (gen. te Amsterdam 14 oon ne sak gest. te me ie ror 1843 
weede vrouw van Mr. MAURITS Pr hate er sedert 1818 a an Zuylichem. Deze Heer Le had bij deze, zijne tweede vro zoon Mr. M. (riet F. M. N). 
Bier dea v. Burtichen ‚ burgem aartensdijk e ge 1e Uirecht 26 Aug. 1806, gest. te Maartensdijk 1 Jan. 1876); goh es een rek nnds van JOHANNES 
BURMAN, gaf in ae het fan erp aan En Biblionet te Utrecht ten geschenke. 

Het handschrift bestaat uit 2 2 din; nl. 1 dl, a en Tdh tee ern voor het kleinste ge bij dien text behoorende, plus eenige ag en andere, 
zelfs elen copiën ien text niets te maken hebben. Origineel o.a. blz dg wd apie Lib. J Cap. 35, PHiLip v. dean ecit; blz, 16, Cassuvium, 
Lib. 1 Cap. 5 P. pE RUYTER fecit; blz. 23, Bilacus, pd J Cap. 68, Pinar yv. EYCK gek arindus op Batà, geïyckent: Lib. die 32, gekleurd, 2 zijn, doch 

tekst van dl, in ie lt 80 dubbele folio's. of „40 vellen schrifts” en kan En Brscn pi oorspronkelijke wezen. De teekeningen van dl. Il moesten 102 zijn, doch 
er zijn er hee — buiten de Titelplaat vooraan, en den H hen anthus 54, an slec nn 18 overeenstemmen met oe lijst in dl. I der teekeningen die er moesten 
beoag en wel de platen eden bij:Ldbr FE, Cap. 20:30:58 (dubben mes ag 65, 6 vie Lib. II, Cap. 18, 47; Lib. EE Cap. 16, 45 (dubbel); Lib. IV, Cap. 33, 
Lib. V, Cap. 21; Lib. VI, Cap. 40® (dubbel) en 4ob. Er ontbreken dus 84 platen, welke aanwezig moesten zijn; en er zijn er 36, die er niet behoefden te wezen 



Te Leiden bevinden zich twee Rumrumus-handschriften, het eene, in half kalfsleer slecht in 7 dln. gebonden, exemplaar 

is het origineele handschrift, behalve natuurlijk de zes eerste boeken, die copie zijn ; terwijl het tweede, in rood marokijn-leer 

rijk gebonden, handschrift in 13 dln. nu wel blijkt het vroeger aan den G. G. Campnuys behoord hebbende en door dien 

op zijn sterfbed aan den Raad van Indië De St. MarriN ten geschenke gegeven copie !) te zijn, welke copie op last van 

dien G.G. telkens met de van Ambon nagezonden werken gecompleteerd is. Zoo zijn bv. in het r° boek van het oorspron- 

kelijke handschrift Cap. 8, 18, 21, 25, 26, 29, 30, 39, 41, 56, 59, 60, 63, 67 en 68 niet bijgeschreven (Cap. 20 is met de hand 

van BurMaN, dus veel later bijgeschreven) ?), terwijl in het exemplaar van CamPnuys al die capita met uitzondering van 68 

(klaarblijkelijk eene slordigheid van den copiïst) zijn bijgeschreven. Een eigenaardig feit doet zich voor in het 3° Boek, 

Cap. 20. In het oorspronkelijke handschrift (d. w.z., voor zoover het de zes eerste Boeken betreft, de copie naar de 

in Batavia verbleven copie), staat in dit Cap. 20 slechts een klein stukje over Cananga, in het handschrift van den 

G. G. CaMrpuuys daarentegen een groot stuk, dat totaal van den text van het eerste afwijkt, terwijl in den door 

BurMaN bezorgden druk het kleine stukje over Cananga voorkomt, gevolgd door: „In de Apendix van Rumruiys is 

dit Hooftstuk op de volgende wyze verbetert” Nu vindt men in het 1692 gezondene Appendix inderdaad eene 

verbetering, doch eene van geheel anderen aard dan die hier door BurmaN wordt afgedrukt. De door BurMAN 

opgenomen verbetering echter is gelijkluidend met den Zexf van Cap. zo, Lib. 3 in het handschrift van CaMPnuys, en 

BurMAN drukt dus af het oorspronkelijke stukje van Rumerrius, gevolgd door wat in den text van CamrHuys staat. 

Hoe dit te verklaren? Wij hebben a. een oorspronkelijken text (het kleine stukje), 6. eene verbetering in een Appendix, 

c. een geheel ander stukje in den text van CaMrnHuys; terwijl wij weten dat in 1694 eene vermeerdering is afgezonden, 

welke het voorheen gezonden appendix overbodig maakt. 

De gang van zaken moet dus deze geweest zijn: In de oorspronkelijke met de Waterland verloren gegane 

eerste zes Boeken kwam het kleine stukje van Rumpmius over Cananga voor; dit bleef in CaMPHuys’ copie bewaard, 

en werd weer gecopieerd na het verlies dier eerste zes Boeken en naar Holland gezonden. Het is dan ook thans in 

dien vorm te Leiden aanwezig. Ondertusschen kreeg Campnuys uit Amboina het Appendix (1692) en heeft dat toen 

zeer zeker laten voegen bij dit eerste stukje. Merkwaardigerwijze vindt men dat zeef in zijne copie, maar iets geheel 

anders. Die twee stukjes moeten dùs later weer vernietigd zijn, en het eenige wat eene dergelijke wijze van doen 

zou rechtvaardigen, zou een in het tot nog toe onbekende z2° Appendix gegeven wenk in die richting kunnen zijn. 

Nu het handschrift van het Utrechtsche „Auctuarium” blijkt dit vermiste 2e Appendix te zijn, wordt voorgaande hypothese 

hoogst waarschijnlijk, want daar vinden wij zoowaar onder Caput 20 Lib. 3: „Dit Capittel moet verschreven en aldus gestelt 

worden”: ez waf nu volgt is dat, wat in Camphuys’ handschrift staat! Camenuys heeft de zaak dus juist ingezien: al 

het voorgaande over dit hoofdstuk moest vernietigd worden en dit moest er voor in de plaats komen, terwijl BuRMAN 
hier eene fout maakt door het oorspronkelijke stukje over Cananga te doen volgen door dit stuk, terwijl dit stuk er voor 

in de plaats moest komen. Vóór in deze vermeerdering staat: „Register der figuren dewelcke in September 1694. weg 

gesonden werden en tot de ses Eerste Boecken van ’t ambonsche Cruyde-Boeck syn gehorende,” waarop inderdaad (zie 

Brief Schaghen, op de vorige blz.) ro2 figuren vermeld worden; van deze figuren zijn echter 84 niet in de platen van 

het Utrechtsche handschrift te vinden. Waar zijn die? De text gaat, zooals vanzelf spreekt, niet verder dan het zesde Boek. 
Nu wij toch op deze wijze met het handschrift in het bezit van Campuuys hebben kennis gemaakt, zij hier 

de aandacht gevraagd voor eene belangrijke vondst. Rumrnius heeft de zending der eerste 6 Boeken van zijn Kruidboek 

vergezeld doen gaan van een geleide-brief aan Heeren Bewindhebbers dd. Amboina 20 Sept. 1690, welke in beide Leidsche 

hss. vóóraan in dl. IT aanwezig is, en dan ook door Burman als „Dedicatio” of „Opdragt” afgedrukt is in den aanvang 

van Tom. I (1741). De waarschijnlijkheid sprak er voor, dat er ook een diergelijke geleide-brief diende geweest te 

zijn voor de laatste 6 Boeken; te meer daar deze wèl vergezeld gingen van een „Voorreeden van den Autheur” aan 
zijne lezers, dd. Amboina 31 Dec. 1695, welke evenzeer door BuRMAN werd afgedrukt vóórin Liber VII of Tom.V (1747); evenals 

ook op den eersten geleide-brief van 169o eene „Voorreden aan den Leser” was gevolgd, door Burman weergegeven. 

En, inderdaad .... vóórin Liber VII der copie-Campuuys bevindt zich nu óók gecopieerd de volgende, tot 

nog toe onbekende Opdracht — wu echter aan de Hooge Regeering te Batavia! — der laatste 6 Boeken: 

É 1) Dit wordt nog bevestigd door de volgende recente mededeeling van Dr. F. DE HAAN te Batavia aan den heer G. P, ROUFFAER: »De personalia van CAMPHUYS 
heb ik doorgewerkt; ik vond daarin dat in 1723 een exemplaar van het Herbarium Amb. in handschrift, 13 deelen in rood leer gebonden (sic), bij testament vermaakt wordt aan 
de Bibl. der Leidsche Academie door den zen man der vrouw van den overleden zoon van CHASTELEIN, welke zoon een der erfgenamen van CAMPHUYS was.” Zie nog blz. 12, noot I. 

Zie het facsimile van den text hierachter. 
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„Edele Hoog Gebiedende Heeren, 

Alsoo ick voor 5: Jaeren 1) het eerste deel off de ses eerste boecken van ‘tambonse Cruydeboek na 
batavia overgesonden en aen de Edele Heeren Bewinthebberen van de Oostindisse Compag® onse betaelsheeren, 
opgedragen, oock in ’t volgende Jaer aengenaemlyck verstaen hebbe dat sulex door U Hoog Edelheedens met een 
kloeck schip naar Holland bestelt zy, hoewel tot myn leetweesen met een ongeluckige uytkomst door oorlogs 
rampen op Zee, welckx herstelling ick egter in 't korte verhope te verneemen, zoo heb ick billick g'agt het 
tweede deel off de ses laetse boecken van datselve werck aen U hoog Edelhess op te offeren, — met een onderdanig 
versoeck, dat U hoog Eedlhers gelieven mochten hetselve werck onder u doorluchtige naemen en bescherming 
verders na 't Vaderland voort te senden, opdat het met Hooggemelte onse Heeren Meesters believen aan 
't ligt mogte komen. Ick heb hiertoe soo veel meer reden gehad, niet alleen, om dat het op het begeeren en 
recommandatie van U Hoog Edelheedens voorsaten tot perfectie is gebragt, maar oock omdat sommige heeren 
en Leeden van U Hoog Edelhers tafel uyt een genereusen yver en affectie tot derlycke studiën haere gunstelycke 
hulpe my hier toe beweesen hebben. Ick wil dan hoopen dat U hoog Edelheedts hetselve sullen aensien als een 
werck met veele moeyten en in lange Jaeren gemaackt en hetwelck tot het gemeene beste, insonderh! dergeenen 
die hier in India woonen sal kunnen strecken, en gevolgelyck de gunstige voorsorge dragen, dat het met de 
eerste en seeckere gelegentheyt na ons lief vaderland mag voortgesonden werden, dogh alles aen U hoog 
Edelheedr: wyser dispositie beveelende. Laet toe, HoogGebiedende Heeren, dat den Oostindischen Purus het 
exempel van den Ouden Prints navolge dewelcke syne natuurkondige schriften opgedragen heeft aen synen 
VesPaslaNus gelyck hy synen patroon noemd. Ondertussen sal ik god bidden dat hy U hoog Edelhers 
regeering meer ende meer met Zeegeningen en voortgang in dese wyduytgestreckte landen gelieve te 
begenadigen tot welvaart van onse heeren meesters en goede onses vaderlands en dergeenen die onder 
U hoog Edelhers hoogloflycke Regeering in dése landen woonen, Twelck van herte wenscht 

U Hoog Edelheedens 
onderdanigen en verpligten dienaar, 

GEORGIUS EVERHARDUS, RUMPHIUS”. 

Amborna aen ’t Casteel Vicroria. 

Ultb: Septemb: 1695: 

Dat Rumrunrus ook nadat zijn handschrift, naar Batavia was verzonden, nog steeds op verbetering bedacht blijft 
blijkt uit 't volgende. 

In 1696 schreef men ?) van Amboina (zie Leupe p. 23-—24): „Den Oud-Coopman G. E. Rumruius verstaen hebbende, 
dat syne Botanische schriften, die hy van tyd tot tyd overgesonden heeft, nae 't overlyden van den Edelen Heer 
Oud-Gouverneur-Generael Joannes CaMpnuys, getransporteert zyn aen den Edelen Heer Raed Ordinairis Isaacq 
DE St. MARTIN, en na zyne gissinge wat confuys leggen, soo heeft hy noodig g'agt, met ons advys, syne beyde 
klercken, namentlyck den provisionele Adsistent Jonan Pmirip SiPMaN,3) per desen, ende den teyckenaar Pump 
VAN EvckK, per onsen laesten bodem over te senden, om onder opsigt van welgemelde Heer Sr. MARTIN, de voorsz. 
papieren in behoorlycke ordre te brengen; zoo in schrift t) als in figuren, het manquerende by te setten, volgens 

medegegeven notulen en soodanig te schicken, dat se neffens de drie resterende boecken, dewelcke met deses jaers laeste 
schip staen nagesonden te worden,5) bequaem mogen zyn, indien 't UHEdelh. gelieven goed te vinden, en de 
gelegentheyt sig presenteert, met d'aenstaende besending nae ’t Vaderland voortgeschickt te worden”. 

„Hy vertrouwt, dat het door voornoemde syne beyde klercken sal konnen g'effectueert worden, a/soo sy ’4 

meeste deel van dat werck opgemaeckt ende gevolgelyck grondige kennisse daer aff hebben, ’t welck verrigt synde is 

haerlieder voornemen, onder UHoogEdelh. consent, met de eerste gelegentheyt te repatrieeren, dewyl haer verbonden 

tyd ten vollen g'expireert is”. 

t) Dus in 1690. Zie trouwens de „Opdragt” aan de Bewindhebbers van de eerste 6 Boeken dd. Amboina, 20 Sept. 1690, vóórin dl. I van Burman’s uitgave afgedrukt 

2) Missive van den Gouverneur van Amboina aan de Hooge Regeering van 15 Juli r 

3) Geb. 1666 te Darmstadt, in 1699 van de Kamer Rotterdam als onderkoopman uitgevaren, in 1725 als Raad van Indië te Batavia begraven. Een zoon van 
SIPMAN, PHILIPPUS ANGELUS, geb. 4 Mei 1702, staat in het Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, Hagae Comitum 1875, p. 905 ingeschreven op 13 Juni 1726 als 
PHILIPPUS ANGELUS SIPMAN Amboinensis 25 (Aet.) en studeerde Jura. 

4) Het exemplaar van Camphuys draagt dan ook de sporen van velerlei correctie, doch alléén in Lib. 1, 

5) Niet alleen Boek 1o—1t2 heeft Camphuys dus nooit gezien, maar evenmin — 9; want deze waren eerst in Jan. 1696 (zie Leupe p. 23 bovenaan, en verg. 

de Voorreede van den Autheur voor Boek 7 —12 dd. 31 Dec. 1695) van Ambon verzonden, terwijl Camphuys reeds op 18 Juli 1695 te Batavia overleden was. 
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Aan den Heer Sr. MARTIN schreef Rumeprius met dezelfde gelegenheid (zie LeurE p. 56): 

„Batavia. 

Aen den Edele Heer Isaac pe Sr. MARTIN. 

Raed ordinaris van India. 

WellEdele Eerntfeste Agtbr. Welwyse Manhafte, Voorsienige, 

seer bescheyden en Genereusen Heer. 

Myn Heer! 

Dewyl ick uit aenschryven van de Batavisse vrunden verstaen heb, dat myne Botanisse schriften, 

die ik van jaer tot jaer overgesonden heb, na 't overlyden van den Edele Heer JoHANNEs CaMmPHUYys Salr, 

hoewel ick tot noghtoe geen berigt off brieven daarover bekomen hebbe, aan UEdele behandigt zyn, om 

deselve soo veel mogelyk is in orde te brengen, en bequaem maeken (om) na ’t vaderlandt te zenden. Soo kan 

ick my niet anders inbeelden als dat gemelde schriften UEdele vry wat confuys ter hand zullen gekomen zijn, 

om welke te redden niemand ligt de bequaemheyt hebben zal, die daerin niet geverseerd is Ick laat my egter 

anders niet voorstaan, als dat de Hooge Regeering nogh al genegen zal zyn deselve schriften na 't Vaderland 
te zenden, gelyck deselve oock uyt het Vaderlant schier jaerlyx van my g'eyscht werden, met vermaening 
dat ick doch daerin niet draeg (traag) zoude zyn. Om nu na myn vermogen daerin te voorsien, soo heb ick 
nodig g'agt, met advys van onsen Gouverneur, twee van myne clercquen met dit schip over te senden, 
te weten, JoHAN Pririp SIPMAN, een persoon in de medicynen geverseerd en gepromoveerd!), die by de vier 
jaeren voor Assistent by my gedient [dus sinds 1692], en gevolgelyck grondige kennisse van myne schriften 
heeft, aan dewelke ick dan een memory medegegeven heb, hoe van tyd tot tyd myne schriften en figuren 
overgesonden syn, wat daerin verandert en bijgevoegt heeft moeten worden, op wiens kennisse dan UEdele 
de redding van myn Botaniswerck vryelyck mag laten aankomen. 

Den anderen Prurip vaN Eyck heeft by de agt jaren [dus sznds 1688 ] voor tykenaer by my gedient, en 
gevolgelyck goede kennisse van de figuren heeft, off deselve volkomen of gebreeckelyk zyn. Sullende hy mede 
soodanige 61 figuren moeten copiëren, als in 't voorleden jaer van myn comptoir gestolen syn, en waervan ick 
de tacken moeyelyck wederom bekomen kan, zynde voorleden jaer een lyste derselven aan den Edelen Heer 
Camrpnuys Salt. gesonden. 

Gemelte clercquen tyd ruym g'expireerd synde, hebbende ernstelyck voorgenomen met de eerste 
gelegentheyt te repatrieeren, tot het welk ick dan voor haerliede UEdele's gunst en hulpe versoeck, en datse 
in die qualiteyt mogen vertrecken, in hoop dat ondertussen myne werken in ordre gebragt en bequaam gemaakt | 
sullen syn, om naar ’t vaderland te konnen senden. 

De drie laetste Boeken Ölijven nogh by my, daeraen nogh wat te verstellen vald en eenige 
figuren by te voegen, dewelcke ik egter met de laetste versending in aenstaende September verhoope 
nae te senden, wanneer dan het geheele werk in twaelf boecken zal bestaen. Off nu de Hooge Regeering 
goed zal vinden, geduerende dese oorlogstyden het voorn. werck met de eerste besending na ’t Vaderland af te 
vaerdigen zal ik aan Haer Hoog Edel, wys en voorsigtig overleg 2?) bevolen laten. Het verlies van de schriften 
is verdragelyck, dewyl men deselve altyd wederom kan copieeren maer het verlies van de figuren is voor 
het meeste deel onversettelyck, dewyl ick in dit myn swack ouderdom, geen gelegentheyt heb, de origineele 
tacken wederom te bekomen, gelyck ick oock van nu af aen verlegen zal blyven met veel te schryven, 
als zynde destituyt van een assistent en tyckenaer, waermede 

WelEdele, Erntfeste, Agtbr., Welwyse, manshafte, voorsienige seer bescheyden en genereusen Heer 
na myne needrige groetenisse UWelEdele in de Vaderlycke bescherming des Alderhoogsten bevele en verblyve 

Mynheer 

Amboina, dezen 9 July 1696. Uw Eaelheden onderdanige dienaer 
RUMP HIUS, 

P. S. Den bovenstaende gesloten en overgeleverd zynde, is het schielyck overval dese Provintie overgekomen, 
dat wij onsen Heer Gouverneur Nicoraas ScHAGHEN verloren hebben ®, en onder andere veranderingen daerdoor 
weventeakt, heeft den voorschreven teychenaer Pruip vaN Eyck ook hier moeten arne en tot het laetste schip 

5} Dit blijkt nergens, zie den brief van diens zoon vóórin J. W. Heypr, Allerneuester g zeevang Willhermsdorff, J.C. TETSCHNER 
1744. In on zeer uitvoerige levensbe pen hind van zijn vader spreekt hij in ’t rek niet over diens | promotie. Det heer RoUFFAER maakt deze omstandigheid opmerkzaam. 

eze vrij krijg wenk van RUMPHIUS kwam echter te laat; want reeds in Febr. 1696 waren de eerste 9 boeken van Batavia naar het Vaderland verzonden (zie LEUPE, p. 22—2 23), alwaar echter en, ontvangst eerst in Aug. 1697 officieel geel werd (zie hierachter blz. ro); terwijl ted de /aatste 3 onder geleide van SIPMAN en VAN Eyck in ge 1697 naar Holland gingen (LEuPE, p. 25). 
CHAGHEN stierf 7 Juli 1696! Zie toch, behalve VALENTIJN's tekst (Oud en Nieuw Oost-Indiën, ki Aben 2e Ene pn 250 te kol.), ook den bij VALENTIJN afgeb Biden gedachtenis-penning op plaat LIJ — volgens het postscriptum van RuMPHIius dus door Putr. vaN Eyc an óók 7 ’Juli 1696 als sterfdag v eit n 0Â Dit klopt dus miet met «9 July 1696» onder den brief van RumrHius. Onge lukkig heeft LEuPE niet duide lik gegeven vanwaar hi zijn Bijlage IX had; de signatuur «MSS. R. U. als voren» is eene andere dan «MSS. XXI. als voren», welke laatste alle te Leiden op de et derdelijns zijn. 
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OORSPRONKELIJKE AFBEELDING VOOR HET AMBOINSCH KRUIDBOEK. III 

BAUHINIA SPEC. 

Verkleinde photographische reproductie naar de oorspronkelijke teekening van 

PuiLip AuGusT RumPuHtus, dn het te Leiden aanwezige Lib. 7, Cap. 1, p. 2. 

et tenet 

rs Oe ERR TE DE VA Dt tt nde ev LT ief SII SRE EE ETAT vt ne dr Trek NE a led Ml 
RUMPHIUS-GEDENKBOEK 1902. 



ge penningen te graveren, die onder de dragers zullen uytgedeelt werden. 
inden, die de verloren en wederom g'eyschte figuren zullen ‘ y verlies van de principale niet verlegen te zyn. Ambotna, desen 16 July 1696”. 

dn pen wed: niet meer door den heer St. MarTIN ontvangen; „toen het p.s. werd geschreven, was de heer DE ST. E a Juist drie maanden te voren overleden, namelijk den 14 April” (Levre, p. 57). Deel to, 11 en 12 heeft 
dus oo e heer DE Sr. MARTIN nooit gezien. Na het overlijden van den heer pr Sr. Marrin bleef (LeurE p. 58) CORNELIS CHASTELEIN!) met de zorg voor het Herbarium belast 

„Uit den volgenden brief van den heer Cory Ê ELIS CHASTELEIN, van den rr Oct. 1696, blijkt, (zegt Lure p. 58), dat hij na het overlijden van den heer pr St. Marin ‚ belast is gebleven met de zorg voor het Herbarium van Rumeuus” 
(op vele plaatsen van de copie CAMPHUYs—ST. MARTIN—CHASTELEIN staat dan ook: „door CHAsTELEIN laten teekenen’, 
of wel „door CHasteLEIN op Batavia laten teekenen”; of ook soms „laten teekenen op Batavia na 't leven. door 
CHASTELEIN'', zoo b.v. bij het Kannekens-kruyd, Lib. VII, cap. 61); de brief is, naar de titulatuur te oordeelen, vermoedelijk 
aan den G. G. Wirrem van OvrnHoorn gericht geweest, 

„Hoogedele Heer. 

Ick heb den Assistent Jonan Pri StPMan vertoont, de copia van de g boeken van den E‚ Rumeurus 
soo als deselve onder myn syn; ende gevraagt of hy van den E‚ Rumpurus iets hadde mede gebragt om 
daerby te voegen, of tot welcken eynde, ende wat het gheene was gemelde Rumruius dierwegen requireerde 
en hem aanbevolen hadde. 

Wegens het eerste seyde, d'’ E. Rumrpmius hem niets heeft overhandigt, maer ten opzigte van het 
tweede had versogt om te sien hoe verre de copia, die de Heer Camrnuys Sal. ged:. en naderhand d’ E. Heer 
SAINT MARTIN Sal. ged', mede bezig zyn geweest, waren geavanceert, in vertrouwen dat Haer Hoog Edelss, 
de gemelde gecopieerde g boecken als die gereet waren, soude gelieven na 't vaderland te zenden. Het welke 

al met de voorleden jaerse besending volbragt?) is; dogh waervan de gem. Stpan verclaarde d’ E. Rumrmius 
op zyn vertrek nogh geen kennisse gehad heeft. En daermede nu zyn verlangens begeerte soo verre zal 

voldaen wesen. 

Den Teekenaer Pump van Eyck die met het laatste schip eerst te verwagten is, komt tot geen 
eynde, als om 61 figuren volgens memorie te copieeren, die d’ E. Rumrmimus in Amboina ontstolen zijn. 

Ick zal hetselve kosteloos voor d’ E. Rumrpmrus door myn jonge,3) diese voor d’ Heer Generael 

CaMmrHuys Sal. gecopieert heeft, laten doen, voor sooveel als alhier in wesen bevinde ende syn E. toesenden. 
Want dese voornoemde teekenaer Pri vAN Eyck, vermits zyn tyds expiratie, ernstig voorgenomen heeft te 

repatrieeren, en ligt over 6 weeken hier pas wesen zal, wanneer de tyd te kort sou syn, om sulcx voor de 

verlossing te kunnen voltrecken, ende andersints wel expres daerom sou dienen over te blyven. 

Het welke overeenstemt met de missive van d’ E. Rumrpnius van den 9 July 1696 dierwegen aen 

d’ Heer Saint-Martin geschreven, luydende: enz. #) Ì 

Zynde dit al het gheene UEdele tot bescheyt hierover kan geven; en van gemelten SirmaN mede by 

confirmatie heb laten teekenen; terwyle dat na needrige groete verblyve 

Uw Hoogh Edelens onderdanige en verpligten dienaer 
CORN. CHASTELEIN. 

Batavia, desen 11 October 1696. JOHAN PHILIP SIPMAN”. 

: ; n en in 1711 gewoon raad van Nederl. Indië, Bij zijn overlijden in 1715, vermaakte hij het landgoed 
Gear „CORNELIS Emese ter on Raar phon aan las bij uitersten wil in vrijheid gestelde slaven, onder voorwaarde, dat zij binnen twee jaren 

de iin geese endo ida omhelzen. Het getal dier slaven bedroeg toen 150 zielen, wier afstammelingen in 1852, 240 zielen telden, welke met nog 6o andere 
ijden ’ 

Christenen de gemeente van Depok uitmaken. 
zie Valentijn Oud- en Nieuw O. L Deel IV a. bl. 370. 

dani hair gd bile ge jn Ee keurt eli kan dus riet te Batavia door SIPMAN zijn geschied, maar wel door CORN. ABRAMSEN ; zie volgende noot. 

Redenen di hen hij was bij CAMPHUYS zoowel te Batavia als op ’t eiland Edam werkzaam geweest, en vroeger ij RvmrPHius, die hem reeds 

in 1692 te pale aac Wlnaigrreidrenstme Dos gevolg schijnt te zijn gegeven, want in Juni 1694 was hij weer op Ambon; zie LEUPE p. 46 en 47. Doch in + 1695 
mboina terug v , 

moet hij weer naar Batavia zijn gegaa 

nu volgt in den en 
brief een groote letterlijke aanhaling uit d 

n 

zijn geheel gegeven, en wel beginnende met „ 

en brief van RUMPHIUS aan DE SAINT-MARTIN dd. g Juli 1696, op de vorige blz. in 

Er] 

| 

ewyl” en sluitende met „te konnen senden É 
696 rig 
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Deze laatste drie deelen werden 24 Sept. 1696 van Amboina verzonden, zooals de Gouverneur dit in zijn vorig 

schrijven had gemeld (Leupe p. 24): „Den Oud-Coopman RuMruius send tegenwoordig onder onse secretary’s papieren over, 

de drie laeste deelen van het Ambonsche Cruydeboeck, naementlyck het ro, 11 en twaelfde boek, met de noodige figuren, 

waerby hy onderdanig versoeckt dat het Uwe HoogEdelh. gelieven moght deselve met de eerste gelegentheyt naer 

het Vaderlant te senden, ende aen de Ed. Heeren Bewinthebbers te laten behandigen, alsoo dese drie laeste boecken 

niet behoeven gecopieert te worden, vermits de minuten by hem compleet zyn. Hy vertrouwt dat de negen voorgaende 

boecken, tegenwoordigh onder den Edelen Heer Sr. Martin berustende, mede sullen klaer zyn, om tegens die tyd 

tezamen nae het vaderland te worden versonden. | 
Om deselve te redden ende in ordre te brengen is met het schip Hobree vooraff gesonden, syn adsistent 

JOHANNES Paiip SIPMAN, ende fegenwoordigh op het fluytscheepje de Haen, tot medeverantwoording der nagellading, 

zijn teyckenaer Pumi vaN EvcK, om aen het voorgaende werck te helpen, volgens memorie hem StPMaN medegegeven; 

waerdoor dito Rumrarus ontbloot is van een bequaam Adsistent en ee en zyne resterende schriften moeten 

wachten tot hy wederom voorsien is”. 

Eindelyk had Rumrmius (Leupe p. 25) het genoegen te vernemen, dat zijn Herbarium naar het vaderland was 
verzonden (Míssive H. R. aan den Gouverneur te Amboina 17 January 1697): „Het Ambonse Kruytboeck van 
den Coopman G. E‚ Rumpurus is nu fez vollen nae het vaderland, aen d'Edele Heeren Principalen gesonden, te weten: 

de drie laatste deelen met syn gewesen schryver, den provisionelen Adsistent Jonan Pure SiPMaN, ende teyckenaer 

Prmip vaN Eyck, per de nu even vertrocken retourschepen, ende de negen vorige off eerste deelen, met de retourvloot 
van ‘t voorleden jaer. 

„Maer wat 't seggen wil, 't geen by UEd. laetste missive van den 24 September 1696 gesegt wert, dat de Ed. 
Rumeumus, met syne resterende schriften nu moest wagten, tot dat hy weder van een ander schryver en teyckenaer 
voorsien zoude zyn, wilden wy wel wat nader g'interpreteert hebben ende specialyck hoedanige geschriften 
daerby verstaen worden”. 

Op dit schryven gaf de Gouverneur te Amboina het onderstaande antwoord (20 Mei 1697, Lrurr De. 25) 
„Den Oud-Coopman G. E. Rumrmmus blyft UwHoogEdelheden nedrig danckbaer, dat zy de goedheyd 

hebben gehad zyne Botanise schriften, bestaende in twaelf boecken, volkomentlyck nae ’t vaderland aen de Edele 
Heeren Bewinthebberen voort te zenden, hoopende dat te syner tijd, Uw HoogEdelh. luyster en goede diensten, 
voor diegeene die hier in Indië woonen, daeruyt sal volgen. Maeckende wyders UHEdelh. bekent, dat het voornaemste 
van syne resterende schriften 't geen hy nu onderhanden heeft, is een auctuarium off toegift, hetwelcke hy nog eenigen 
tyd meene onder sigh te houden, om alle soodanige planten daer in te voegen, als hem in dese Provincie nog 
zouden mogen voorkomen; eenelyck U.H.Edelh. consent versoeckende, dat hy daertoe uyt de militie alhier, een 
bequaem en taelkundigh schryver magh uytsoecken, die hem daerin helpen kan, gelyck hy reeds een uitgevonden 
heeft, nevens een borst, die eenighsints het teyckenen van den vertrocken Primip vaN Evck geleert heeft ende 
als nogh by hem is. 1) 

„Onder den voorschreven Coopman Rumruius berusten noch eenige andere schriften doch van minder belangh, 
en die hy derhalven Uw HoogEdelh. niet zeer durft aenprysen, zynde de Ambonsche Rariteytkamer, bestaende in 
drie boecken, ende noch drie andere boecken van Land- Lugt ende Zee-gedierte deser eylanden, om welke te 
perfectioneren hy zelffs weinigh moed heeft wegens zyn ouderdom ende aengroeyende swackheden. Echter versoeckt 
hy nochmael Uw HoogEdelh. op het nederigste, dat hy een schryver en een teyckenaer, voor syne misschien weynige 

resteerende jaren syns levens mag behouden, om de geesten wat werck te geven, zonder het welck hy anders sorgt 
__in melancholy zyne dagen te sullen moeten eyndigen”. 

En Leure schrijft p. 26: „wij hebben niet gevonden, dat aan het verzoek van Rumrurus, om een schrijver en teekenaar 
te mogen hebben, officiëel i is voldaan geworden, maar vermeenen dat de Gouverneur het hem oogluikend zal hebben 
toegestaan, ten einde de werken, die hij nog onderhanden had, en waarvan hier boven wordt gesproken, te kunnen 
voltooijen”, 

| Dat RuMruus na het vertrek van Pumi van EvcK (Sept. 1696) nog een „teyckenaer” had, blijkt uit een 

1) PierErR DE Ruyter. 
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FACSIMILE VAN FOL. 116 VERSO. LIB. IT CAP. 20 VAN HET TE LEIDEN AANWEZIGE HANDSCHRIFT 

N HET AMBOINSCH KRUIDBOEK, 

(Het bovenstuk Ìs door den klerk van RUMPHIUS, Aet onderstuk door BURMAN geschreven). 
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teekening van Funis quadrangularis, door P. De Ru 
van 27 January 1700, beide in het Utrechtsche han 
Leiden op p. 31 een plaat van Papaya sylvestri 
1697; op blz. 188 cap. 67, 

YTER van 17 Dec. 1696, en een van „Natsjoni”’ door den zelfden 
dschrift te vinden (p. 49 en 51). Voorts is in het Auctuarium te 
s (vermoedelijk eene Panax-soort) door Pieter pe Ruyter, 5 July 

ce 1 ef z r zl teekening van Tingú long door Pieter DE Rurrer van 30 Nov. 1696; en op p. 220 eene 
teekening van Pinanga saxatilis door P, DE Ruvyrer van Febr 
opvolger van VAN Eyck is geweest. 
Van EvcxK's vertrek teekende hij voor 

1699, — zoodat klaarblijkelijk Pierer pe Ruyter de 
Deze Dr Ruvrer zal wel door Van Eyck zijn gekozen, want reeds lang vóór 
Rumrurus, nl. op ult?. Maart 1694; zie toch hiervóór blz. 4. 

Intusschen, zegt Leupe (p. 27), waren de naar het vaderland gezondene handschriften van Rumrurus aldaar 
aangekomen en door Commissarissen uit de Bewindhebbers in ontvangst genomen. 

Uit hun verbaal blijkt echter, dat alléén nog slechts Boek 1—g ontvangen waren: 

„Vrydagh den 16 Augusti 1697. 

„Seeckere geslooten kasse met papieren jonxt uyt Indien, met ’t schip Sir Jans Lant overgekomen, 
bij de Heeren Commissarissen geopent en besightigt synde, is bevonden, in te houden een stel van het 
Ambonsche Kruytboetk, dor G. EB Roubos van Hanau . ... Bestaende in g boecken, verdeelt 
in 631 Capittelen; synde de minute der ses eerste boecken, met Waterlandt in den jare 1692 verongeluckt, 
die uyt de copiën, die den Oudt-Gouverneur-Generaal CaMPHuys daervan gehouden hadde, weder gecopiëert, 
nevens de drie volgende, door voornoemde Rumruius nae Batavia geschickt, en door Generaal en Raden 
herwaerts gesonden. Welck werck als van een bysondere curieusheyt, en waerinne verscheyde nutte en aenmer- 
kenswaerdige saecken soude kunnen vervat staen, d’ Heeren Commissarissen voornoemt, hebben goetgevonden, 
dat onder ’t opzight van den Advocaet Scorr, byeengebraght off ingenayt sal worden, om ter naester verga- 
dering van de Seventiene geproduceert, en wyders overwogen te worden, hoedanigh men daermede in ’t verder 
sal handelen.” 

In hun antwoord, 9 Oct. 1697 (zie Leupe p. 28), benoemen de Heeren Zeventienen Rumruus’ zoon, P. A. Rumemus, 
ter belooning van zijns vaders werk tot koopman en vervolgen dan... „Doch alsoo wy bevinden, dat in dit werck 
deese en geene affteeckeningen, als anders komen te deficieren, zoo wenschten wy wel dat die defecten, soo ’t mogelyck 
is, ons mochten toegesonden werden, om soodanigh loffelyck stuck werkx niet onvolmaeckt te hebben ; het ongeluckigh 
blyven van ’t schip Waterland, dat met het originele is te gronde gegaen, vernieuwt ons by deze occasie weder 
de geheugenisse van dat smartelyck verlies.” 

Op 24 Sept. 1701 werd door Gouverneur en Raad v. Amboina geschreven, zie Leupe p. 29: „Den Oud-Coopman 

G.E. Rumemius heeft den Gouverneur gedaen verzoecken, dat het laetste werck van syn Herbario, synde een auctuarium off 

toegifft, tot uw HoogEdelh. mogte overgesonden worden, 't geen den Gouverneur syn Ed. gaerne toegestaen heeft, en 

gaet nu onder No. 28 tot UHEdelh. over. Doch tot narigt van UHEdelh. soo dient geweten te worden, dat van 

alle de figuren, die daerinne leggen, seer weynig of geen minuten off affteeckeningen daervan hier overgebleven syn, 

sulcx sy om de seeckerheyt op Batavia wel sullen dienen met UHEdelens believen gecopiëert te worden, om by quaede 

toevallen (gelyck meer gebeurt is) daervan niet versteecken te blijven.” Op Batavia gaf men aan dezen wensch gehoor, 
en werd aan den Gouverneur te Amboina hiervan kennis gegeven, die hierover zeer tevreden was (zie Leurr p. 30), 

antwoordende, dd. i9 Mei 1702,: „Wy bedancken UHoogEdelheden dat het gesondene auctuarium van het Herbarii 

Rumphii, eer het na het Vaderland gesonden is geworden, hebben laten copiëeren, aengesien van dien ouden Heer 
niets meer te verwachten sal syn, als uytgeleeft hebbende”. 

Inderdaad stierf dan ook Rumemrus nog geen maand later, 15 Juni 1702, in den ouderdom van 75 jaren. 

Wat de uitgave van RumeHrus’ werk betreft, vermeldt Leupe p. 32-33, dat men in de notulen van de vergadering 

der Zeventienen van 19 Febr. 17oo leest: „Ter Vergaderingh bekent gemaackt synde, dat eenige liefhebbers en boeck- 

druckers hadden versoght, om op hare kosten te mogen drucken eenige exemplaren van de Ambonsche Kruytboecken, 

Is nae deliberatie verstaen het drucken van voorsz. boecken als ondienstigh in dese in geene opsighten te excuseren.” 

Twee jaar later was de stemming beter; ter vergadering van 17°" bn 15 en jon werd goedgevonden (Leurr p. 33): 

„de Kruytboecken van den Oudt-Coopman G. E. RumPHius....… soo. sigh eenige liefhebbers tot het drucken van dien, 

hen See 



het sy voor ’t geheel, off wel ten deele quam op te doen, deselve dat toetestaen” ..... Eerst in 1736, deed zich een 

liefhebber!) voor; wij lezen in de resolutien van de Kamer Amsterdam, onder dagteekening van den 27" Aug. (Leurr p. 33) : 

„Op het voorgebragte ter vergaderinge is goetgevonden en geresolveert, dat de Kruytboecken van den Oud-Coopman 

in Amboyna, G. E. Rumrmius, deel voor deel zullen worden afgegeven aan den Professor BuRMANNUs, mits daervan 

telkens gevende behoorlijke recepissen; met consent om deselve boeken, buyten kosten van de Comp. vervolgens in 

druk te mogen uytgeven, zonder egter daerin te brengen eenige passagien die tot nadeel van de Compagnie zouden 

konnen strecken, en sulx alleenlyk specteerende de Kruyden”. 

Drie jaren later, in 1739, gaf BurMAN de voorwaarde in het licht, waarop de uitgave zoude geschieden; deze 

had plaats tusschen de jaren 1741—1750, in 6 din folio te Amsterdam bij F. CrHaNcuvon, J. Caturrr en H. Uvrwekrr ; 

te s-Gravenhage bij P. Gosse, J. NEAULME, A. Moerjens en A. v. Dore; en te Utrecht bij S. NEAULME. 

Hoewel het werk oorspronkelijk in het Latijn was geschreven ?), werd het later door Rumruirus in ’t Nederlandsch 

omgewerkt en voltooid; Burman vertaalde het weer in ’t Latijn, en gaf met den Latijnschen tevens den Hollandschen tekst. 

Het Auctuarium werd mede door den Hoogleeraar BurMAN uitgegeven te Amsterdam bij M. UyrwerrF en de 

Wed. S. ScHoureN en Zoon, 1755. Hieraan werd later een Index toegevoegd, die in 1769 het licht zag. 

Het Rijksarchief is in het bezit van een register dat het volgende karakteristieke opschrift heeft (zegt Leupe p. 34): 

„Kort Sommier der Ses Eerste Ambonsche Cruydeboeken, door Greorcius EveERHARDUS RuMmrpHius van Hanau, Oud- 

Coopman en Raedspersoon in Amboina, den nakomelingen overgelaten.” 

Hoewel hier slechts gewaagd wordt van de eerste zes boeken, bevat het echter den inhoud der negen boeken 

zooals die destijds naar het vaderland werden gezonden. Behalve het getal der capittelen, waaruit ieder boek bestaat, 
bevat het een opgave van de capittelen, waarbij geen figuren zijn. 

Bij het vergelijken van dit register met het exemplaar van het Herbarium in de Koninklijke Bibliotheek te 

's Gravenhage aanwezig, is het ons, zegt Leurr p. 34, gebleken „dat er in de opgegeven cijfers voor het 1ste en 4de boek eenig 

verschil bestaat; terwijl het Register hiervoor 68 en 66 heeft [het oorspronkelijk Leidsche handschrift heeft in bezde 68 
capital, bevat het Herbarium voor het 1ste boek 69 en voor het 44° 71 capittelen [de CaMmrnuys-copie heeft ook 69 en 
71 capita); het blijkt evenwel dat het cijfer 66 veranderd is.” 3) 

Eindelijk zijn nog in het Rijks-Archief de volgende Registers: „Register der Figuren dewelke in September 

A0, 1694 weggesonden werden en tot de Ses Eerste Boeken van ’t Ambons Cruydeboeck syn behorende’, bevattende 

ro2 Nos. der nieuwe figuren, die in de eerste zes boeken moesten worden bijgevoegd, — d.i. dus het Register op het 

tweede Appendix! —; en een „Register der Capittelen van 't Sevende, Agte en Negende boek, aanwysende wat voor 

figuren compleet of gebreckelijk zyn.” 

CONCLUSIES. 

Rumeuius begon spoedig na aankomst te Amboina (1653) aan het Kruidboek te werken ; de daarvoor bestemde 

gekleurde platen teekende hij zooveel mogelijk zelf. Daar hij in 1670 blind werd, kan hij na dien datum niet zelf geteekend 
hebben ; voor de redactie van zijn werk werd hij voornamelijk geassisteerd door zijn zoon Paurus Auaustus, en door den 

blijkbaar kundigen SiPman. Toen hem in 1687 het ongeluk trof zijne voor het Herbarium bestemde platen door een brand 

te verliezen, verzocht hij aan de regeering hem een „teyckenaar” te zenden. Daaraan werd het volgende jaar door het 

uitzenden van Pumi van Ever, een scheepsjongen, voldaan. VaN Eyck was tot 1696 in RumrHius’ dienst ; hij leerde 
een te Ambon aanwezigen soldaat Pieter pr Ruvrer teekenen, welke na van Evcw's vertrek (eind Sept. 1696) in 
Rumpmus’ dienst bleef, en tot kort voor diens dood voor hem heeft geteekend. Vóór van Evcr’s komst werd Rumrurus 
bijgestaan door Hocregoom (1685). 

Zoo mocht het dan Rumrpuivs gelukken, de zes eerste boeken van zijn Herbarium te voltooien, en in 1690 naar 

') De heer G. P. ROUFFAER maakt mij attent op de praefatio dd. 30 Nov. 1736 van den Thesaurus Zeylanicus, Amst. 1737, waarin BURMAN zijn plan mededeelt om 
den Nederlandschen text van R. in 't Latijn te vertalen. „opus, quod Belgico licet idiomate conscriptum, ne & exteris ejus invideatur usus, Latina nihilominus civitate etiam 
donari curabimus.” 

*) Uit de twee handschriften van RuMpHius kan, gelijk de heer ROUFFAER mij terecht opmerkte, de juistheid daarvan ook nu nog aangetoond worden! Immers 
op verschillende plaatsen vindt men — uitsluitend haast bij de behandeling der ramen van planten — Brokstukken van een Latijnschen tekst, welke dus het origineele Latijn 
van RUuMPHIUS vertegenwoordigen, en door BURMAN omgekeerd in het Hollandsch moesten worden vertaald! 

®) _LEUPE schreef feitelijk: „Voor het iste boek 69 en voor het 4de 70 Ca ittelen”’ dit i issi E k 71 capita, als de Camphuys-copie. d 9 4de 7 pittélen , maar dit Is een vergissing. Lib. IV telt in den gedrukten tekst evengoed 

(17) | antr 56 wid 
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Batavia te zenden; daar bevond zich toen ter tijde de Oud- 
natuurlijke historie interesseerde, en daarom -Rumruius’ boe 
vroegeren „jongen” van Rumerrus: CoRNeus ÄBRAMSEN, op dat 

Het copieeren der zes eerste boeken duurde tot 
gezonden, doch die, aangezien het schip, de, Waterland” 

Rumeprrus had vóór hij dit verlies vernam 

Gouverneur-Generaal Camruuys, een man die zich voor de 
ken liet afschrijven; de gekleurde platen werden door een 
tijdstip te Batavia bij Dr. Anpr. Crever in dienst, gecopieerd. 
1692, in welk jaar de origineelen naar Nederland werden 

‚ door de Franschen in den grond werd geboord, verloren gingen. 
A aen ‚in 1692 reeds een Appendix van Amboina verzonden en stuurde, 

toen hij van dit nieuwe ongeval hoorde een tweede Appendix, waarin het eerste ingewerkt was, zoodat dit eerste over- 
bodig werd. De zes eerste boeken werden nu op last van Cameiruys opnieuw gecopieerd, de eerste copie naar Europa 
gezonden en de tweede door hemzelven behouden. Daarbij begon Camrnuys tevens zijne geheele copie naar de 
twee inmiddels ontvangen Appendices te verbeteren. Doch op 18 Juli 1695 overleed Cameuuvys, vóór hem hadden 
kunnen bereiken boek 7-9, welke eerst in begin Jan. 1696 uit Ambon werden verzonden ; hij liet echter instructies achter 
voor den Heer Sr. MarriN (Raad van Indië), waarbij deze met de verdere zorg voor Rumenius’ geschriften belast werd, terwijl 
hij CAMPHUYs’ copie ten geschenke ontving. Sr. MARTIN zette dan ook het copieerwerk der nieuwe boeken 7-9 voort, doch 
overleed in April 1696, zoodat ook hij boek ro, 11 en 12 niet gezien heeft, CHasrereiN (later Raad van Indië), reeds bij 
CamrHuys’ leven met Rumemrus’ werk bekend, werd nu met de verdere zorg belast, Dat hij dit volijverig deed, blijkt 
vooral daaruit, dat hij op Rumemus’ verzoek van een aantal planten te Batavia door Cornets AprAMsEN gekleurde 
teekeningen liet maken. Deze thans nog te Leiden aanwezige platen, zijn de eenige gekleurde origineelen (met uit- 
zondering van enkele minder geslaagde van Hocrgoom), voor Rumruius’ werk bekend. Deze platen geven dus het 
beste denkbeeld van de wijze, waarop Rumenrus zich voorstelde zijn werk te illustreeren. Het is om die reden, dat wij 
een facsimile van één dier platen (Canarium) hebben doen vervaardigen. Men ziet zoowel uit deze plaat als uit de 
hierachter gereproduceerde zwarte teekeningen, dat Rumemus’ werk zeer veel fraaier geïllustreerd was dan de koperplaten 
van BuRrMAN's uitgave doen vermoeden. 

CHASTELEIN liet zelfs een uittreksel uit de eerste negen boeken maken en voltooide de geheele copie, Aan- 
gezien de heer CHASTELEIN tot een Leidsche familie behoorde, van wie een der leden zelf met de Universiteit in directe 
verbinding stond, is het wel aan te nemen dat de copie Campuuys-Sr. MARTIN-CHASTELEIN, die zich thans te Leiden bevindt, 
door één der leden dier familie aan die Universiteit is geschonken; zekerheid was hieromtrent echter niet te verkrijgen. !) 

In 1696 werd van Batavia de eerste copie der zes eerste boeken verzonden (de tweede bleef te Batavia) 
benevens de origineelen der boeken 7, 8 en 9, (waarvan de eerste copie te Batavia bleef.) Deze bezending kwam in 
1697 in het moederland aan, en bevindt zich thans te Leiden. De boeken ro, rr en 12, werden 24 Sept. 1696 van 

Amboina verzonden, te Batavia gecopieerd, en de origineelen onder de hoede van de inmiddels van Amboina gekomen 

SIPMAN en VAN Eyck in 1697 naar Nederland gebracht. Deze zullen ook wel de 1e en 2° Appendices overgebracht 

hebben, welke inmiddels mede te Batavia gecopieerd werden. Met uitzondering van het ze Appendix, dat zich 

althans ten deele in Utrecht (abusievelijk onder den naam „Auctuarium”) bevindt, is ook dit alles te Leiden. Het 

Auctuarium werd eindelijk ín 17or van Amboina verzonden, eerst te Batavia gecopieerd en kwam in 1704 in Holland. 

Ook dit is thans in origineel te Leiden voorhanden. 

In Zeiden is dus: 

Het geheele origineele handschrift van Rumeuus' eenst 2), ie ennen gan het 2e Appendix. Het 

spreekt van zelf, dat de zes eerste boeken hiervan zzef ge npronkelijk zijn, daar de origineelen met de bi nine 

verloren gingen; zij zijn eerste copie. Dit werk heeft de volgende signatuur: Boek 1 t/m. 12, pens Auctuarium, 

in 7 dikke folio-banden van half kalfsleer met kartonnen platten: B. P. L. 314; en het 1° Appendix B. P. L. 315. 

À . 

fl 5 , k wij tijdens den druk uit de volgende belangrijke mededeeling van den heer Dr. F. pE HAAN te Batavia: „Merkwaardig is het testament ) Die zekerheid verkregen wij tij nots. Crur 9 Sept. 1723) weduwnaar van ANNA DE HAAN (dochter van MATTHEUS Dr HAAN, welke tot eersten man had 
nnen te gier ette: Deze legateert „Aan de vermaarde en illustre Universiteyt van Leyden, om tot een eeuwige gedagtenisse in 

d Ee ah En ene En gen dp 2 el het Amboinsche Cruydeboek dat is, beschryvinge van de meest bekende bomen, heesteren, cruyden, land en erselver bibliotheecq onder de manusc 

i waterplanten die men in Amboina en de omleggende eylanden vind, 
en gedraegen en bescreven in 12 boeken door de heer GEORGIUS EvERHARDUS RuMrurus van Hanau, in 

r de naam van Prins INpicus lid van de illustre Academie Curiosorum Naturae in ‘t Duyts Roomsche 

alle met de hand geschreven van Rumruius [dit is onjuist, het is door hillende klerken gesch ] 

met platen en in rood leer gebonden, bestaande dus te samen in dertien deelen in web rcn gnd by desen eerbiedig aan Haar Edlens de Hooge 
ĳ à : ’ ’ 

Indiase regeringe dat voors. boeken aan welgemelte Universiteyt met s oe Ken sc naa rr ee OEREN 

2) Het is volgens het Leidsche Donum-boek in 1826 te Leiden gekomen, docl 

Ee en 



B. De volledige copie Camrnuys — St. MARTIN — CHASTELEIN, in 13 folio-banden, waarin nog enkele origineele 

teekeningen, door één dier heeren daar ingevoegd. Signatuur: B. P. L. 3r1; terwijl daarbij zich bevindt een 

Uittreksel uit de eerste 9 boeken sign. B. P.L. 312, en een Index met sign. B. P.L. 313. Te zamen 15 uniform 

gebonden folio-banden, geheel in rood marokijn-leder. 

In Utrecht is: 

(Waarschijnlijk een copie van) de(n) Text van het Tweede Appendix, Catalogus 1887 n0. 1361 p. 324, 

vergezeld van een klein deel der oorspronkelijke teekeningen; door den Heer Eyck van ZuiLicHeM, achter-kleinzoon 

van BurMaN, in 1852 aan de Universiteits-bibliotheek aldaar ten geschenke gegeven en abusievelijk als Auctuarium in 

den Catalogus der bibliotheek vermeld. 2 din. folio. 

Te Amsterdam (n°. 169) bevindt zich een copie (abusievelijk als origineel vermeld) van eenige weinige capita 

van het Cruydtboek. Vóórin staat: „Oorspronkelijke text en teekeningen van de zes eerste boeken van het Amboinsche 

Kruidboek, door G. Rumrurus, mij indertijd geschonken door Prof. Bonn, die er toevallig van was in het bezit gekomen 

(is get.) G. Vroouik”. Daaronder staat: „Aan mij ten geschenke gegeven door Prof. Wirem Vrouik (sic.) in 1862 (is get.) 

C. A. J. A. Ouprmans; afgestaan aan de Stads-bibliotheek te Amsterdam 27 Nov. 1872, get. C. A. J. A. OuDEMANS”. 

Te ’s Gravenhage in de Kon. Bibl. is geen handschrift op het Cruydtboek betrekking hebbende, behalve een 

klein octavo-handschriftje, waarin onder 2 een „Register der Capitulen van 't Ambonsch Kruydboek beschreeven door 

GEORGIUM EVERHARDUM RumeuruM’”’. Abusievelijk heeft men gemeend, dat het door Rumrrrus zelf geschreven was; 

aanleiding daartoe was eene vermelding op den rugband: „Autograph: Rumrurr’”, 

AMBON. 

(Naar eene gravure in W. SCHOUTEN's O. /. Voyagie, Amst. 1676.) 
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RUMPHIUS ALS BOTANISCHER NATURFORSCHER 

DOOR 

K. GOEBEL, 

Amboinense habe ich stets ein ähnliches Gefuhl, wie wenn ich aus einer Fabrik, in der Maschinen 
sausen und hämmern und Menschenstimmen wirr durcheinander tönen, zu dem stillen Waldesfrieden 
mich wenden würde. Was mich seit Jahren an den Werken des Mannes so anzieht, (dem seine 
Zeit eine besondere Ehre antun zu können glaubte, indem sie ihn mit dem Compilator Prins 

auf eine Linie dele das ist in erster Linie seine Persönlichkeit, in zweiter der reiche Schatz des Wissens, den er 
zusammengetragen hat. 

Um die Bedeutung des letzteren zunächst richtig ermessen zu können, müssen wir uns in die Zeit versetzen in der 
Rumemus wirkte. Es genüge darum zu erinnern, dass es eine Anatomie und Physiologie der Pflanzen vor dem Ende des 17. 
Jahrhunderts noch nicht gab, und dass die ganze Botanik wesentlich noch unter der Nachwirkung der wissenschaftlichen 
Reformation stand, die wir den Verfassern der Kräuterbucher, z. B. BruNrers, L. Fucrs, Doponaruvs, Crustus u. a. verdanken., 
Eine Reformation war es, weil sie brach mit dem Banne der Veberlieferung, mit der uns jetzt unbegreiflich erscheinenden 

Meinung, dass nicht die unmittelbare Naturbeobachtung sondern die Interpretation der Schriften der Alten die Aufgabe 
der „Botanik” sei. Es war eine Zeit, wie wir sie — leider fasst unbewusst — in unserer ersten Jugend erleben, wo 

eine neue Anschauung, eine neue Erfahrung nach der andern uns zuwächst. Naïve jugendliche Freude ist es auch, 

die aus den Kräuterbüchern uns entgegen leuchtet. Und nun kam zu dem neu entdeckten Schatze mitteleuropaeischer 

Pflanzen bald auch der Reichtum der Tropenwelt. Die Entdeckung Amerika's, die Fahrten nach Indien brachten 

ungeahnte Wunder. Lassen wir Amerika ausser Betracht, so kann für Indiën als Vorgänger von Rumeimrus wesentlich 

nur RHEEDE TOT DRAKENSTEIN'S Hortus malabaricus betrachtet werden, der sich aber auf das indische Festland bezieht. 
Fur Insulinde ist Rumeurus der erste in der glänzenden Reihe der Namen derer, die sich der Erforschung der herrlichen 

Pflanzenwelt dieses paradiesischen Archipels gewidmet haben. 

Wie Rumemius seine Aufgabe ansah, wird am besten ersichtlich sein, wenn wir seine „Voorrede aan den Leser” 

kurz analysiren. 
; é 

Da fillt uns vor Allem die gänzlich unmoderne Bescheidenheit des Verfassers auf. Moderne Büchervorreden 

pflegen den Zweck zu haben, auf die Wichtigkeit des Buches, dem sie vorangehen, mehr oder minder deutlich hinzu- 
’ 

. ’ 4 

weisen, wenn auch am Schlusse der Verfasser bescheidentlich einige „Krokodilsthränen” vergiesst, und hervorhebt, dass 

er nicht Alles habe erreichen können, was ihm vorgeschwebt set. 

D Ite Rumpurvs erklärt uns, dass er von seinem Buche selbst nur eine bescheidene Meinung habe, es soll er a ë Ee: 
nichts geben als eine angenehme und nützliche Beschreibung der Pflanzenwelt der Molukken, special Amboina’s. Er 

Tae ch nicht mit dem Gewichte eines gelehrten Fachmannes auftreten, sondern sei nur ein Liebhaber der u 
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Naturwissenschaft, dem ein günstiges Geschick neben seinen Amtsgeschäften die nöthige Musse zu Beschäftigung mit 

der Naturgeschichte dieses entfernten Erdenwinkels gegeben habe. 

Dass seine Schilderungen im Geiste seiner Zeit gegeben sind, und dass sie der wissenschaftlichen Botanik keine 

neue Bahnen geöffnet haben, ist nicht in Abrede zu stellen. Aber wie sehr haben sie unsere Kenntnisse erweitert und wie 

vortrefflich sind sie! Ich möchte denen, die keine Zeit haben, sich in das Werk zu vertiefen, rathen, wenigstens die 

Schilderung der Cocospalme zu lesen. Ich halte sie für ein Meisterstück feiner Naturbeobachtung. Man lasse einen 

unserer jüngeren Botaniker, welche gewohnt sind, die Natur nur durch das Mikroskop zu betrachten, eine Beschreibung 

der Cocospalme verfassen — sie wird hinter Rumrurus’ Schilderung weit zurückbleiben! Dabei beschränkt er sich 

nicht etwa auf blosse äusserliche Merkmale. Er hebt z. B. hervor, dass der Vorgang, den wir jetzt als „sekundäres 

Dickenwachstum” bezeichnen, bei der Cocospalme nicht eintrete, und auch biologische Betrachtungen sind ihm 

keineswegs fremd. Er bringt die nach unten gekehrte Lage der Blattfiedern mit der „Ableitung” des Regenwassers 

in Beziehung — wenn die Fiedern nach aufwärts gerichtet wären, würden sie vermöge ihrer Gestalt Wasser festhalten 

und das Blatt zu schwer machen. Auch die Keimung ist im Wesentlichen richtig geschildert, wenngleich ihm der 

Embryo vor der Keimung offenbar entgangen ist. Auch sonst zeigt er vielfach einen guten Blick. Die Cycadeen 

z. B. hält er viel mehr mit dem Baumfarnen als mit den Palmen verwandt, namentlich wegen der Knospenlage. 1) 

Die Sexualität aber, die ja erst am Ende des 17. Jahrhunderts durch CamrRARIUS experimentell nachgewiesen wurde, ist 

ihm nicht klar zum Bewusstsein gekommen, obwohl er anführt, das die Uliasser (durchaus richtig) die einen Exemplare 

(deren Bluthen er als Ananas-ähnliche Früchte bezeichnet) fur männlich, die andern für weiblich halten. 

Ganz besonders aber tritt seine ruhige, kritische Naturbeobachtung hervor dadurch, dass er, obwohl in 

einer Zeit lebend, die für das Wunderbare und Abergläubische sehr empfänglich war, doch dem Leser fast keine 

Fabeln auftischt. Er sagt ausdrücklich, dass er auch wunderbare Erzählungen der Eingebornen wiedergeben wolle, 

nicht weil er selbst daran glaube und auch den Leser dazu veranlassen wolle, sondern weil unter diesen Fabeln immer 

etwas Wahres verborgen sei. Einem unkritischen Forscher wäre es ja leicht gewesen, die wunderbarsten Dinge aufzutischen. 

Rumrrrus beschränkt sich darauf, hervorzuheben, dass in der tropischen Pflanzenwelt denn doch vielfach Dinge 

vorkommen, von denen man in Europa keine Ahnung habe. Er ist darin ein Vorgänger von TrruB, der jüngst 
nachdrucklich darauf hingewiesen hat, wie einseitig viele unserer Anschauungen dadurch geworden sind, dass sie sich 
nur durch die Untersuchung der europaeischen Pflanzenwelt entwickelt haben. 

Rumrpmus zählt dreizehn Beispiele fur seinen Satz auf; es schien mir zur Charakteristik des Mannes von 
Interesse sie kurz zu berühren. Es sind folgende: 

1. Pflanzen, in deren Holz und Früchten wirkliche, natürliche Steine wachsen, wie z. B. bei der Cocospalme. Es 
ist mir nicht bekannt, um was es sich dabei handelt, wenn nicht eine Eingeborenen-Fabel vorliegt; vielleicht 
um Kieselsäure-Konkretionen, wie beim Tabaschir der Bambu-Pflanzen; bei einigen Früchten könnte man 
auch an durch Pilze veranlasste pathologische Vorgänge denken. 

2. Früchte und Blumen, die versteinern. Wie die Beispiele zeigen, handelt es sich offenbar um Einschluss 
derselben ín Lack-Ausscheidungen, ähnlich wie dies beim Bernstein ja auch vorkommt. 

3. Bäume deren Blätter, in lebende Tiere verwandelt werden. Wenn man den betreffende Abschnitt nachliest, 
findet man dass Rumerrus nachdrücklich darauf hinweist, dass man sich das Entstehen der Cicaden aus der 
Rinde der „Cicadaria” auch dadurch erklären könne, dass die Tiere ihre Eier zwischen die Rinde legen. 

4. Bäume, deren Früchte nicht aus den Zweigen sondern aus den Stämmen, ja sogar aus den Wurzeln kommen. 
Wenn wir davon absehen, dass man zu Rumprrus’ Zeit unter Wurzeln auch noch unterirdische Sprosse mit 
verstand, so ist seine Angabe ganz richtig. Tatsächlich ist ja die Ursache für das nicht seltene Vorkommen von 
„stammbürtigen” Bluten bei Tropenpflanzen auch jetzt noch ein ungelöstes Rätsel! 
Sträucher, deren Blätter an der Spitze einen langen Faden haben, der eine Kannenähnliche „Frucht” trägt. 
Gemeint ist Nepenthes, von welcher später eine vortreffliche Beschreibung gegeben wird. In dieser sagt 
Rumrrivs auch, dass die Kanne nicht etwa für eine Frucht „maar slegts voor een uitwas van ’t blad’ zu 

de 

*) Natürlich darf man auf solche nur dem Habitus entnommene Betrachtungen nicht allzuviel Wert legen. Er stellt auch z. B. Flagellaria indica mit Nepenthes 
wegen der Blattranken zusammen. 
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halten sei, die rechte Fr 
dies Phan an Wer sollte ihm nicht beistimmen, wenn er 

dussert er sich aber die angeblichen Wirkungen 
sscheidung in den Kannen als etwas besonderes 

‚ dass sich wenn man die Kanne abschneide und das Wasser ausgiesse, Regen 
ebrauch „ad hominem” das Gegenteil bewirkt. Rumrurus’ Urteil daruber lautet: uantum autem videtur i ; ze una res ingens erit mendacium, altera summum miraculum, per talem nempe cantharam 

aquam ex coelo extrahi posse, et in puerorum vesica subprimi ! 
6. Sträucher, deren Blätter einen grünen Saft geben, der a 

‚ 
_ ber Haut- und Nagel roth färbt wie „Alkanna” — eine 
Erscheinung, die uns h i r 

| i 
Oke | eute, da wir etwas mehr von der Phytochemie wissen, nicht mehr so merkwardig erscheint, wie sie vor 230 Jahren betrachtet wurde. 

7. Pflanzen, bei denen man dreierlei Blätter an einem Stock sicht, z. B. Sesamum indicum, bei welchem die 
Bodenbeschaffenheit v DR on Finfluss auf das Auftreten der verschiedenen Blattformen scin soll. fi ú m 

. 
. 

. . 
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ume, deren Zweige Luftwurzeln bilden, darunter namentlich die Mangrove-Bäume, die in den letzten 
Jahrzehnten so oft untersucht worden sind. Auch die Beschreibung der Mangrove-vegetation ist bei Rumrurus 
eine vortreffliche. 

9. Sträucher, die an Stelle eines Stammes mit einem dicken holzigen Tau längs des Bodens kriechen, mit andern 
Worten: Lianen, die einen so charakterischen Bestandteil der Tropenvegetation bilden. 

ro. Pflanzen und Blumen, die ohne wahrnehmbare Samen immer auf einem fremden Baum, wie auf der Erde, 
wachsen, d. h, nach unserer heutigen Terminologie Epiphyten. 

Ir. Pflanzen mit marmorirten Blättern, die dem Strauch das Ansehen eines mit Blaten beladenen geben. 
12. Pflanzen, die auf dem Wasser schwimmen, ohne dass ihre Wurzeln die Erde berahren. 
13. Pflanzen, die eine aus Stein und Holz gemischte Natur haben wie alle Lithophyten. 

sehen wir ab von einigen durch die Unvollkommenheit der damaligen Kenntnisse bedingte Mängel, wie die 
Anschauungen über die Lithophyten, und einigen wenigen „Curiosa” wie die unter 1 und 2 aufgeführten, so ist es 
höchst bemerkenswürdig wie richtig hier Rumrnrvs eine Anzahl der hervorragendsten brologischen Eigentamlichkeiten 
der Tropenvegetation hervorhebt, Eigenthumlichkeiten, die ja in unseren Tagen vielfach Gegenstand eingehender Unter- 

suchungen gewesen sind (z.B. So „Cauliflorie”, Insektivoren, Heterophyllie, Mangrovevegetation, Lianen, Epiphyten, 

Buntblätterige Pflanzen, Wasserpflanzen). Ihm waren die Pflanzen noch nicht das Material aus dem man Herbarexem- 
plare praepariren kann, die dann eigentlich erst der Untersuchung wert sind, er sah sie als das an, was sie sind, als 

lebende Wesen. Es gibt einen Reisebericht eines berühmten und verdienstvollen Botanikers des 19. Jahrhundert, in 

dem ich vergebens nach einer einzigen biologischen Beobachtung gesucht habe, destomehr glaubte ich Rumpuus'’ 

Verdienste auch in dieser Beziehung hervorheben zu sollen. 

Wo er über Dinge berichtet, die er nicht selbst gesehen hat, hebt er seine Anschauungen ausdrucklich 

als Hypothesen hervor. Dass diese nicht immer das Richtige trafen, kann uns nicht verwundern, denn unsern 

eigenen Hypothesen geht es ebenso. So glaubt er das Raätsel der Herkunft der „coco de mer”, der Frucht von 

Lodoicea Seychellarum, welche in Insulinde zuweilen angeschwemmt wird, dadurch lösen zu können, dass er annimmt, dass 

diese Früchte in der Tiefe des Meeres aus harten Klippen ohne Stamm auf einem kurzen dicken Stiel wachsen und abfallen, 

wenn sie reif sind. Aber, schliesst er, lasst uns diesen unsicheren Baum fahren und in Mutter Natur's verborgener 

Schatzkammer ruhen, bis etwas Sicheres an den Tag kommt! So zeigt sich uberall der bescheidene und wahrhafte 

Forscher. Dass seine Schilderungen auch in ethnologischer und kulturhistorischer Beziehung viel Interessantes bieten, 

braucht kaum betont zu werden. Das Anziehendste aber ist mir, wie oben erwähnt, in Rumrmrus’ Schriften — auch 

die „Amboinsche Rarititkammer” besehe ich zuweilen mit Vergnügen — immer die Persönlichkeit des Schriftstellers selbst 

gewesen. Zwar seine anthropocentrische Anschauung, dass Alles fur den Menschen geschaffen sei, ist uns fremd geworden. 

Aber mit welcher Liebe hat er sein Lebenswerk vollbracht! Ferne von Europa, ohne Aussicht jemals etwa den Ruhm 

fur seine Arbeit zu ernten, hat er unverdrossen weiter gearbeitet: man könnte an devine: Amboinense” als Motto 

vorsetzen „All for love, nothing for reward”. Nichts konnte et von seinen geliebten kern abhalten, ge harte 

Schicksalschläge nicht. Denn ihn traf das härteste Loos, das einem Naturforscher zu teil werden kann, er erblindete. 
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Trotzdem setzte er mit Hilfe anderer seine Arbeiten fort. Doch es ist nicht meine Aufgabe hier sein Leben zu schildern, 

nur das sollte hervorgehoben werden, dass der Eindruck, den wir aus Rumrrmus’ Schriften von ihm erhalten, derselbe ist, 

den uns sein Leben und das rührende, von seinem Sohne entworfene Bild des erblindeten Forschers macht: überall 

tritt uns ein Mann entgegen, der voll glühender Begeisterung für seinen Beruf als Naturforscher mit unbeugsamer 

Energie ruhig seines Weges wandert, neben diesem Berufe erscheint ihm seine Beamtenthätigkeit nur als „Maske”, die 

er tragen muss, um das tägliche Brod zu gewinnen. Und wenn wir heutzutage sehen, dass die Naturforschung vielfach 

betrieben wird mit ebensoviel Gleichgiltigkeit als ob es sich um die Diskussion des Fallens und Steigens der Härings- 

preïise handelte, und dass für manche jüngere Botaniker „die Litteratur’ dargestellt wird lediglich durch einige Zeitschriften 

und Lehrbücher des Tages, so dürfen wir wohl darauf hinweisen, dass es auch in der Botanik „Helden und Helden- 

verehrung” giebt. Ein solcher Held aber war der bescheidene Mann, auf dessen lange vergessenes Grab sich jetzt wieder 

die Blicke vieler richten werden. 

Konigl. Pflanzenphystologisches Institut zu München. 
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DIE BOTANISCHE ERFORSCHUNG DER MOLUKKEN 

SEIT RUMPF’s ZEITEN 

O. WARBURG. 

Ne Rumrnius sein epochemachendes „Herbarium amboinense” schrieb, hat die botanische Erforschung 
der Molukken nur sehr langsame Fortschritte gemacht, und noch heute fehlt es an einem Werk, 
das uns eine Uebersicht über die Flora der Molukken zu geben im Stande ist. Das muss Ver- 
wunderung erregen, wenn man bedenkt, welche grosse Förderung gerade der Kenntniss der 

EC U b hbarten Floren in den letzten Jahrzehnten zu Theil geworden ist, und dass wir auch schon 
floristische Aetion besitzen für Australien in BENTHAM's „Flora Australiensis”, sowie Mütrer's „Census of 
Australian plants”, besonders aber auch in Barrey’s „Flora of Queensland”, fur einen Theil von Neu-Guinea in SCHUMANN 
und LaAurerBAcH: „Flora der deutschen Schutzgebiete in der Südsee”, und für einen Theil von Celebes in Koorpers' 

„Eerste Overzicht der Flora van N-O. Celebes”. Auch der „Prodromus florae Timorensis” von BRITTEN, FAWCETT 
und Rrmprey 1885 als Anhang zu Forges: „Wanderings of a naturalist in the malayan archipelago” herausgegeben, 

ist hier zu erwähnen, enthält er doch die Aufzählung von über rooo Phanerogamen, also immerhin doch eines nicht 

unbeträchtlichen Theiles der Gesammtflora der relativ kleinen Insel Timor. Merkwürdigerweise ist es gerade der 

Timor zunächst liegende, sonst aber abgelegenste Theil der Molukken, der noch die gründlichste zusammenfassende 

Bearbeitung gefunden hat, da die Botanik der Sud-Ost-Molukken in einer etwa 400 Arten (Phanerogamen) umfassenden 

Pflanzenliste von HeMsrev im wissenschaftlichen Bericht über die Challenger-Expedition im Jahre 1885 publiciert wurde; 

freilich ist dies wohl nur ein kleiner Theil der, wenn auch nicht besonders artenreichen, so doch ziemlich mannigfaltigen 

Flora jener Inseln, Weber die Hauptteile der Molukken hingegen fehlt bis jetzt jede Zusammenstellung, sogar über 

die so häufig besuchte Insel Ambon (Amboina), den Centralsitz der Regierung der Molukken. Freilich wird es nicht 

gerade leicht sein, eine solche Liste zusammenzustellen, da die Literatur eben in Ermangelung einer einheitlichen Bear- 

beitung jetzt ausserordentlich weit zerstreut ist, und vielfach in Monographien verborgen liegt. Noch schwieriger dürfte 

sich aber die Aufgabe gestalten, wenn man die Liste kritisch bearbeiten will, da auch das Herbar-Material in den 

verschiedensten Museen zerstreut liegt. Trotzdem ist eine kritische Sichtung des Herbar-Materiales die Grundlage 

einer floristischen Bearbeitung der Molukken. Es lässt sich nicht leugnen, dass eine solche Arbeit, in Folge der 

fortschreitenden Bearbeitung der Flora von Java und der weit fortgeschrittenen Kenntniss der Flora von Neu-Guinea, 

sowie durch die sich langsam bessernde Kenntniss der Celebes-Flora jetzt wesentlich leichter ist als noch vor ro Jahren, 

und es dürfte bald die Zeit kommen, wo sich dies Desiderat wird verwirklichen lassen. 

Als Vorarbeit für ein solches Unternehmen mag folgende Zusammenstellung der wichtigeren über die 

Flora der Molukken vorliegenden Literatur seit Rumer's Zeiten, sowie der wichtigeren Sammlungen, angesehen werden. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei vorausgeschickt, dass wir hier unter dem Namen Molukken dasjenige verstehen 

was die Niederländer als Besitzer der Inseln jetzt mit dem Wort bezeichnen, also die ganze Residentschaft Ambon, 

sowie ferner die Residentschaft Ternate mit Ausnahme der dazugehörigen Theile von Neu-Guinea. Meist werden 

auch die sog. Papua-Inseln, nämlich die Waigiu, Salawatti, Misol und Gebeh Inselgruppen, von den Molukken abgetrennt 

und zu Neu-Guinea gestellt, und was ihre Flora und Fauna betrifft, so lassen sich die ersteren beiden Gruppen auch kaum 



scharf von der Westspitze Neu-Guinea's trennen; aber Misol und Gebeh bilden doch schon der Lage nach die 

Mittelstationen zu Ceram und Halmaheira, und können daher mit Recht den Molukken subsummiert werden. Die 

nördliche Begrenzung der Molukken ist klar; die Sangir und Telaut-Inseln sind besser zu Celebes zu rechnen, da 

sie die nur wenig unterbrochene Fortsetzung der Minahassa bilden; die Molukken-Strasse ist also die Nordwest-grenze 

der Molukken. Ebenso ist die Greyhound-Strasse die Westgrenze, der Bangaai-Archipel ist demnach zu Celebes zu 

rechnen. Die Sudwestgrenze ist wieder weniger scharf, der Vebergang zu den kleinen Sunda-inseln ist fast unmerklich; 

wir schliessen uns aber der politischen Einteilung an, so dass wir die sog. Südwest-Inseln noch zu den Molukken 

rechnen, die also dort mit Kisser und der Wettergruppe abschliessen. Dass die Südost-Inseln zu den Molukken gehören, 

leuchtet ohne weiteres ein, die Kei-Inseln nehmen eine Mittelstellung ein, die Aru-Inseln können hingegen nur aus 

politischen Gründen bei den Molukken gelassen werden, da sie floristisch sicher zu Papuasien zu rechnen sind. 

Wenn wir die Entwicklung der Kenntniss der Molukken-Flora seit Rumer besprechen wollen, so dürfen wir 

uns natürlich nicht an die Zeit der Herausgabe seines Herbarium amboinense klammern, die bekanntlich erst 1741—1755 

durch Burmar ins Werk gesetzt wurde, sondern wir müssen mit dem Zeitpunkt der Vollendung des Manuscriptes 

beginnen, oder, da wir hieruber nichts genaues wissen, mit dem Zeitpunkt der Absendung seines Manuscriptes nach 
Holland. Aus Leure's Biographie von Rumrpmus ersehen wir, dass am 17. Jan. 1697 „het Ambonse Kruytboek van 
den Coopman G. E. Rumruius is nu ten vollen nae het vaderland, aan d'Edele Heeren Principalen gesonden”, und 
am 16. Aug. 1697 wird die Ankunft des aus 9 Büchern mit 631 Kapiteln bestehenden Werkes in Holland gemeldet, 
„met veel moeyte en arbeydt byeengebraght en beschreven, door G. E. Rumerius van Hanau, Oudt-Coopman en 
Raedspersoon in Amboina, mitsgaders, onder de naem van Plinius Indicus, lid van de Illustre Academia Curiosorum 
Naturae, in't Duytsche Roomse Ryck opgereght” Im Jahre 17o1 vollendete Rumpr dann auch noch sein Auctuarium, 
welches im folgenden Jahre, kurz vor dem Tode Rumer's, von Batavia aus nach Holland gesandt wurde. 

M. B. VareNrint bringt im Jahre 1704 in seinem „Museum museorum oder vollständige Schau-Bühne aller 
Materialien und Specereyen”, Frankfurt a/M., am Ende eine Reihe „Ost-Indianische Berichte und Rapporten von 
allerley fremden Gewächsen.” (Im Jahre 1716 in lateinischer Ausgabe erschienen als Historia simplicitum reformata, 
mit Anhang: India Literata). Neben einer Reihe von Briefen von Rumruius an DE JAGER, CLEIJER, TEN Ruijne, J. pe Vicq, 
Beamte und Aerzte im Dienste der Ost-Indischen Compagnie, über allerhand Nutzpflanzen und Drogen, die viel 
interessantes und wichtiges enthalten, finden sich hier auch besondere Kapitel uber tropische Nutzpflanzen, darunter eine 
Anzahl speciell auf die Molukken zugeschnitten, und wohl zweifellos von Rumrurus, obgleich die Autoren nicht immer 
erwähnt werden. Hierzu gehört der Bericht von dem Baum Gomonto oder Saguweer-Baum; von dem Nägeln-Baum, 
Beschreibung der Naägelein-Rinde oder Cortex Caryophyllodii, auf Malaisch Coelilawan oder Kulitlawan genannt; 

‚ gründliche Beschreibung der Muscat-Nusse samt deren Plantagen und Handlung ; Beschreibung der Tubae bacciferae 
und der Coccel-Körner; Bericht von dem Ganiter, sowie der lange aber thierische Bildungen betreffende Bericht von 
den Ambonischen See-Bäumchen. Von sonstigen sich auf die Molukken beziehenden Gegenständen ist nur die „Ordonantz 
wegen der Nägelen aus den Ambonischen Ordres von Herrn H. pe J. extrahiert” zu erwähnen. Während in diesen 
Kapiteln Rumrr doch noch grossentheils als Autor genannt wird, so ist dies nicht der Fall bei VALENTIJN, der ín seinem 
bekannten Werke „Oud en Nieuw-Oost-Indiën” 1724—26, in dem Buch über „Geschiedenis en Zaaken van Amboina’’, im 
Anhang eine „Korte beschrijving der Boomen, Planten en Gewassen van Amboina” gab. Es ist dies Kapitel offenbar 
nichts weiter als ein Auszug aus dem Manuscript von Rumer's Herbarium amboinense, das VALENTIJN zweifellos vorgelegen 
haben muss. Wenn hierbei, wie auch bei der Benutzung von Rumer’s niemals gedruckten Manuscripten „de Ambonsche 
Landbeschrijving” und ‚de Ambonsche Historie” nur einmal ganz beiläufig den Namen Rumrr erwähnt, aber nicht als 
den Verfasser der wichtigsten Quellenschrift uber Amboina, sondern als den Verfasser eines seltsamen aus 400 verschiedenen 
Holzern zusammengestellten Schrankes, so ist es nicht gerade edelmutig gehandelt gegen einen verstorbenen „Busenfreund”, 
wie er Rumer gelegentlich nennt, mit dem er 1686—1694 in Ambon verkehrte und mit dem er später sogar 
gewissermassen verschwägert war l). | 

Nach dem Erscheinen dieses Werkes ruhte die botanische Erforschung oder Bearbeitung der Molukkenflora 

1) ef. Leupe: Georgius Everhardus Rumphius, Amsterdam 1871 p. 35, 37—39. Während Lrurr die starke Benutzung des Herbarium amboinense durch VALENTIJN nur als wahrscheinlich hinstellt, konnte Verf. gelegentlich der Beschreibung der Muskatnuss durch beide Autoren in Folge von Missverständnissen des RuMerF’schen 
Textes seitens VALENTIJN letzterem das Plagiat sicher nachweisen; cf. WARBURG, die Muskatnuss. (Leipzig 1897) p. 342, ferner auch p. 313, 320, 322, 326, 329. 



eine lange Zeit, nur unterbrochen durch die BurMaN'’sche Ausgabe von Rumrr's Herbarium amboinense samt A uctuarium, in den Jahren 1741—1755. Erst das Zeitalter der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Sudsee-Expeditionen in der letzten Halfte des 18. und der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts brachte Wandel, wenngleich sämtliche dieser Expeditionen sich in den Molukken nur ganz kurze Zeit aufhielten, meist nur auf der Durchfahrt, oder um sich für neue Entdeckungsreisen zu erholen und auszurüsten. Es ist also kein Wunder, dass der botanischen Forschung nur ein dusserst geringer Nutzen aus diesen Reisen erwuchs. Die Expeditionen, welche ausgesandt wurden, um die Gewürze aus den Molukken zu entführen, kamen für die wissenschaftliche Forschung beinahe noch weniger in Betracht, da sie bei der Gefährlichkeit ihres Unternehmens, und eifersuchtig von den Holländern bewacht, nur entlegene, schwer zugängliche Inseln der Molukken besuchen konnten und in möglichst kurzer Zeit ihren Hauptzweck zu erreichen bestrebt sein mussten. 
Im Jahre 1769 besuchte der Naturforscher COMMERSON die Insel Buru; CoMmMERSON machte die bekannte Expedition Bougainville's 1766—1769 mit, die, nachdem der Hauptauftrag, die Maluinen den Spaniern zurückzugeben, erfüllt war, folgende Route einschlug: Brasilien, Uruguay, Argentinien, Magellanstrasse, Tahiti, Samoa, Luisiaden, 

Neu-Irland, Anachoreten, Westspitze Neu-Guinea’s, Buru, Buton, Salayer, Java, Isle de France (Mauritius). Die 
Reisebeschreibung Boucaivirre's enthält nichts botanisch bemerkenswerthes uber die Molukken. ComMrerson starb 1773 auf Isle de France. Da Buton und Salayer geographisch und floristisch zu Celebes zu rechnen sind, so kommen für 
die Molukken nur die wenigen Pflanzen von Buru in Betracht. Die Pflanzen CoMMeRrsoN's befinden sich in Paris im 
Musée d’ Histoire naturelle, sowie im Herbarium-DerresserT in Genf. 

Im gleichen Jahre 1769 wurde von dem Gouverneur der damals französischen Insel Isle de France (Mauritius), 
dem bekannten philosophischen Staatsmann Porvre, der um 1750 und 1754 selbst von den Philippinen und Timor aus 
die ersten Muskatnüsse und Gewürznelken nach Isle de France gebracht hatte, eine Molukkenexpedition unter Provost 
ausgerüstet, die sich uber Manila, Mindanao, Sulu-Inseln, nach den Molukkeninseln J4iao und Zaffourt (Majoe und 
Tifore) am Nordeingang der Molukkenstrasse begab; von dort fuhr das eine Schiff nach Timor, das andere nach Saway 
an der Nordküste Cerams und nach den Gebeh-Inseln, wo man Muskatnusse und Gewürznelken in Menge erlangte, 
sodass die Schiffe mit 450 Muskat- und 70 Nelkenpflänzchen, sowie 10000 Muskatnussen und einer Kiste Nelkensaat, im 
Juni 1770 wieder in Isle de France anlangten. (Näheres uber diese und die folgende Reise, nebst Literaturnachweis, 
c. f. Warguro, Die Muskatnuss, p. 210—215). Eine Sammlung getrockneter Pflanzen scheint diese Expedition nicht 
angelegt zu haben. 

Im folgenden Jahre, 1771, wurde eine zweite Molukkenexpedition von Porvre auf Isle de France ausgerustet, 
deren zwei Schiffe abermals unter Provost’'s Leitung standen. Dadurch, dass sich der Naturforscher SONNERAT dieser 
Expedition freiwillig anschloss, hat sie für die Wissenschaft ziemlich bedeutende Früchte getragen, freilich weit mehr 
in zoologischer als in botanischer Hinsicht. Das Werk: „Voyage à la Nouvelle Guineé” (Paris 1776) und die deutsche 
Uebersetzung: „Reise nach Neu-Guinea” (Leipzig 1777), ist die Frucht dieser Expedition; sie ging uber Luzon, Mindanao, 
Sulu, nach der Insel Gebeh sowie nach Moar, einer Insel und einem Cap an der Ostküste von Halmaheira, wo die 
Expedition den Maärz und die ersten Tage des April 1772 verblieb, um sich Muskatnüsse und Gewürznelken zu verschaffen ; 
am 4. und 5. Juni liefen die Schiffe nach erfolgreicher Reise wieder in den Hafen von Isle de France ein. SoNNERAT 
kehrte mit seinen beträchtlichen Sammlungen 1773 nach Frankreich zurück; seine Herbarien finden sich hauptsächlich 
in Paris im Musée d'Histoire naturelle, jedoch haben auch andere Museen, Genf (Delessert), Petersburg, Kopenhagen, 
Pflanzen dieser Sammlung erhalten. Die Zahl der auf den Molukken gesammelten Pflanzen scheint eine recht geringe 
gewesen zu sein, vermuthlich stammen manche auf den Etiquetten mit Java bezeichnete Pflanzen in Wirklichkeit von 
den Molukken oder Philippinen. In seinem Werk über diese Reise hat Sonnrrar viele philippinische und papuanische 
Vögel, daneben aber auch eine Reihe auffallender Bäume von Luzon beschrieben und abgebildet, desgleichen einige 
Muskatnüsse und Gewürznelken aus den Molukken, wenngleich man nicht sagen kann, dass er durch dies letzteren viel 
Confusion enthaltenden Kapitel die Wissenschaft wirklich bereichert hat. 

Eine botanisch viel wichtigere Reise war die von ra Birrarpière. Er begleitete als Naturforscher die unter 

Fuhrung von D'ENTRECASTEAUX Ende September 1791 von der französischen Regierung abgesandte, aus den Schiffen 

„Espérance’ und „ Recherche” bestehende, Expedition zur Aufsuchung von La Pérouse. Die Reise ging uber Teneriffa, 

Cap, van Diemens Land, Neu-Caledonien nach Amborna, wo sich La Birrarpière als erster Naturforscher seit Rumrurus’ 
Tode etwa zwei Monate des Jahres 1793 aufhielt, und beträchtliche Sammlungen anlegte. Er besuchte auch das sehr 
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einfache Grab von Rumrr, das mit einer Hecke von Polyscias (Panax) fruticosum, einer von Ruxer selbst beschriebenen 
Pflanze, umgeben war. Nach einem grösseren Abstecher nach dem Tonga-Archipel und Neu-Caledonien, besuchte die 
Expedition abermals die Molukken, zuerst Waigiu und dann Buru, von wo die Reise über Buton und Surabaya nach 
Java ging. Hier wurde ra BirrArpiùre 1794 von den Holländern zum Kriegsgefangenen gemacht, und kehrte nach 
seiner Freilassung über Isle de France 1796 nach Frankreich zurück. Seine Sammlungen waren unterdessen als 
Kriegsbeute nach England verkauft worden, wurden aber durch die Bemühungen von Banks bald zurückgegeben. 
Im Jahre 1797 kam auch der Gärtner der Expedition, Lamarr, mit einer Sammlung zahlreicher lebender Pflanzen, sowie 
einem beträchtlichen Herbarium, nach Frankreich zurück. Die Hauptsammlung ra BirrARDIÈrE's gelangte mit den 
WepB'schen Herbarien nach Florenz; ein bedeutender Theil befindet sich aber im Herb. DeresseRT in Genf, zugleich 
mit vielen von Lamarr gesammelten Pflanzen, die mit dem Herb. VentrNar ebenfalls dorthin kamen. Dic malaiischen 
Pflanzen dieser Sammlungen sind nie zusammenhängend bearbeitet worden. H ingegen gab rA BirrARDIÈRE in seiner 
Reisebeschreibung (Deutsche Uebersetzung unter dem Titel: Reise nach dem Südmeer zur Aufsuchung des „la Perouse”’, 
Hamburg, A. Camrr 1801 p. 206—213, 233-—292) im 8. Capitel eine brauchbare Schilderung von Amboina, welche 
allerlei Bemerkungen uber Nutzpflanzen und auffallende Gewächse enthält; den Inseln Waigiu und Buru sind hingegen 
nur wenige Zeilen gewidmet. 

Während der ersten Occupation der Molukken durch die Engländer (1796—1802), botanisierte Curisr. SmrrH 
auf den Molukken, und sandte zahlreiche lebende und getrocknete Pflanzen an Dr. Roxrureu, den Director des 
botanischen Gartens in Calcutta. Nach den Etiquetten der Herbarpflanzen, war SMrrm in Mai 1797 In Ambon, im selben 
Jahre auch in Banda; in Zernate hat er auch gesammelt, offenbar etwas später. Er hat sich dadurch verdient gemacht, 
dass er zuerst Früchte der langen Papua-Muskat (Myristica argentea Warb.) einsandte, sowie anscheinend diese Art auch 
lebend nach Penang überführte. Jedenfalls brachte er aber grössere Mengen junger Pflänzchen der echten Muskatnuss 
nach Penang und legte so den Grund zu der nachmals dort recht bedeutenden Muskatnusskultur. Vielleicht war er 
auch an der Einführung der Muskatnussbäume nach Sumatra im Jahre 1798 durch Capt. Hvar Moorr beteiligt. Die 
Hauptmasse wurde jedoch erst im Jahre 1803 durch Roxsurou fil, Sohn des Botanikers, von den Gewürzinseln nach 
Sumatra überfuhrt und dort auch von ihm als Leiter der Muskatpflanzungen der englisch-indischen Compagnie in 
Benkulen weiter gepflegt. (Warguro, l.c. p. 227, 228.) Die Pflanzen von Smrru befinden sich meist in dem Herb. 
Roxrureu im britischen Museum, einzelne aber auch in anderen Museen. Die nur mit „Roxsurar'”’ auf den Etiquetten 
bezeichneten Molukkenpflanzen stammen hingegen vielleicht von Roxrurcu fil, obgleich es unbekannt ist, ob er seinem 
Vater auch Herbariummaterial gesandt hat. 

In die Jahre 1817—1820 fällt die Reise der „Uranie” unter Leitung van FRrEvciNET; an dieser Expedition 
betheiligte sich der Botaniker GaupicHaup. Die Reise ging uber Teneriffa, Rio, Cap‚ Maskarenen, Dirck-Hartoghs-Insel 
bei West-Australien nach Timor; hierauf wurden die östlichen Molukkeninseln Pulu Pisanr (an der Einfahrt des 
Mac-Cluergolfes), Rawak und Waigin besucht; im Marz 1819 ging die Fahrt dann nach den Marianen und von dort 
über die Sandwich-Inseln, Lord Howe-Insel und Port Jackson nach den Maluinen, wo die „Uranie” scheiterte. Der 
grössere Theil der Sammlung wurde jedoch gerettet und gelangte auf der „Physicienne” im Jahre 1820 nach Frankreich. 
Die Zahl der auf Rawak und Waigiu gesammelten Pflanzen ist nicht unbedeutend ; sie befinden sich meist in Paris im 
Musée d'Histoire naturelle, viele Doubletten jedoch auch in Berlin und anderen Museen. Im Jahre 1826 erschien der 
von GaAupicHauD bearbeitete botanische Theil des Werkes : Voyage autour du monde en 1817—20 sur l’Uranie et la 
Physicienne, als Quartband nebst Atlas. In der Einleitung werden recht instructive wenn auch kurze Vegetations- 
schilderungen gegeben, so p. 49—s51 (Cap. VIII) über die Insel Pisang, wo freilich nur einige Minuten botanisirt werden 
konnte, p. 52—59 (Cap. IX) über Rawak und Waigiu; viele Pflanzen werden, wenigstens der Gattung nach, genannt. In dem 

_beschreibenden Theil sind die Kryptogamen recht vollständig bearbeitet, die Pilze und Flechten von Persoon, die Algen 
von AGARpH, die Moose und Lebermoose von SCHWAEGRICHEN ; die Phanerogamen sind nur theilweise zur Bearbeitung gelangt, darunter auch manche Molukkenpflanzen. | 

Eine weit grössere Förderung hat die Kenntniss der Molukkenflora REiNwARDT zu verdanken, der nach funfjährigem 
Aufenthalt auf Java, wo er der Begründer des botanischen Gartens von Buitenzorg wurde, im Jahre 1821 eine Reise 
in den östlichen Theil des malaiischen Archipels machte. Die Reise auf der hierzu von der Regierung gemietheten Brigg „te Experiment” führte aber Bima auf Sumbawa, Solor und Koepang auf Timor, sowie über die kleine Sunda-insel 
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Ombai nach der schon zu den Molukken (Sudwest-Inseln) gehörigen Insel Kisser, und nach kurzem Aufenthalt daselbst 
nach Barda, wo Reinwarpr den Vulcan Gunong api bestieg und die Muskatnusskultur eingehend studierte ; nach einem 
Aufenthalt daselbst vom 18. Mai bis zum 26. Juni wurde Ambon besucht, wo speciell die Gewürznelkenkultur sowie die Kultur 
der Sagupalmen studirt wurde; von dort wurde vom 20. Juli bis 4. August eine Reise nach den nahegelegenen Inseln 
Haruku, Saparua und Nusa-Laut gemacht. Am r2. August fuhr das Schiff nach Zernate, wo sich Reinwarpr bis zum 
28. August aufhielt; bemerkenswerth ist seine Besteigung des Vulkanes am 22. August, bei der er viel botanisierte. 
Auch auf 7idore bestieg er den Vulkan und brachte dabei eine Pflanzensammlung zusammen. Am 31. August nach 
Ternate zurückgekehrt, wurde am folgenden Tag auch ein kleiner Abstecher nach Malmaheira unternommen, um 
dann am 5. Sept. nach Gorontalo auf Celebes und von dort nach der Minahassa aufzubrechen. Die Sammlungen 
sind von Rerrwarpr selbst nicht bearbeitet worden, da er nach seiner Rückkehr nach Europa zu sehr durch andere 
Aufgaben in Anspruch genommen war, ebensowenig hat er einen Reisebericht gegeben; ein solcher wurde vielmehr erst 
nach seinem Tode (1854) durch Zuzammenstellung seiner Aufzeichnungen durch pe Vriese veröffentlicht, unter dem 
Titel: „Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821 door C. G. C. Reimwarpt”, 
Amsterdam (1858); botanische Bemerkungen finden sich hauptsächlich in den Kapiteln uber Banda, Amboina, Ternate 
und Tidore. Die jetzt meist in Leiden befindlichen botanischen Sammlungen sind nur zum kleineren Theil zusammenhängend 
bearbeitet, und zwar wurden sie 1856 durch pr Vriese herausgegeben als „Plantae Indiae batavae orientalis, quas in 
itinere per insulas archipelagi indici Javam, Amboinam, Celebem, Ternatem, aliasque annis 1815—21 exploravit 
Casp. GEORG. CAROL. REINWARDT”, ein unvollständig gebliebenes Quartwerk, welches seines langen Titels wegen gewöhnlich 
als „Plantae Reinwardtianae” citirt wird. Als Bearbeiter fungieren ausser DE Vriese noch Miqurr, WeEpper1, Buse und van 
DER SANDE Lacoste. Zur Bearbeitung sind nur folgende Familien gelangt: die Dilleniaceen, Ternstroemiaceen, Araliaceen, 
Myrtaceen, Lythraceen, Saxifragaceen, Combretaceen, Rubiaceen, Compositen, Urticaceen, Myristicaceen, Araceen, 
Gramineen und Cyperaceen, ferner die Moose und Lebermoose. Aus den Molukken sind hierbei etwa 40 Arten, man 

sieht also, dass die Gesammtzahl der von Reinwarpr auf den Molukken gesammelten Pflanzen zwar nicht sehr gross, aber 

auch nicht ganz unbedeutend war, und wohl mehrere Hundert Arten umfassen wird. Die meisten Arten sind jedoch 

später auch von BrumE und Migver gelegentlich bearbeitet oder wenigstens bestimmt worden. 
Die nächste für die Molukkenforschung wichtigere Reise ist die Expedition der Coquille unter Capitän Durerrev 

im Jahre 1822—1825, bei welcher die botanische Forschung dem zweiten Officier Dumorr p'Urvirre sowie dem 

Apotheker Lesson oblag. Die Expedition ging uber Teneriffa und Brasilien, dann uber die Maluinen, Cap Horn, 

Chili, Peru, Tahiti, Neu-lrland, Neu-Britannien nach Wazgiu, wo sie vom 6.—17. Sept. 1823 verweilte, dann nach 

Buru und Ambon; hierauf wurden besucht: van Diemensland, New-Southwales, Neu-Seeland, verschiedene Südsee-inseln 

insbesondere die Karolinen; dann die Nordküste Neu-Guinea's (Doree), hierauf Surabaya auf Java, worauf die 

Ruückfahrt über die Maskarenen, St. Helena und Ascension angetreten wurde. Von den zooo gesammelten Pflanzenarten, 

die im Musée d'Histoire naturelle in Paris liegen, müssen, nach den publicierten Theilen zu urtheilen, nicht ganz wenige 

auf die Molukken kommen. Die Botanik des Reiseberichtes, welche als Quartband nebst Atlas 1828 und 1829 

erschien, wurde von p'Urvirre, Bory de St. ViNceNrT und BRONGNIART bearbeitet; ausser den Kryptogamen sind aber 

nur noch einige Monokotylenfamilien, darunter die Gramineen und Orchideen, zur Bearbeitung gelangt. Dumonrr 

D'Urvire hat nur eine Flora der Maluinen vollendet; Lesson gab in seinem Reisebericht: Voyage autour du monde 

sur la corvette la Coquille (1839) Il p. 114, eine allgemeine Beschreibung der Vegetation von Waigiu, wo neben 

wilden Muskatnüssen, Dammarharz, auch Teakholz vorkommen soll; p. 165—170o wird Buru in Bezug auf die 

Vegetation sehr kurz, in Bezug auf die Nutzpflanzen (Sagu, Arenga, Cajuputi) ausführlicher behandelt; Ambon 

wird kaum botanisch gestreift, dagegen der Vandalismus, mit dem Rumer's Grab zerstört worden war, ernst 

gerügt (p. 181). 

Im Jahre 1824 besuchte J. Ormvrer in Gefolgschaft des General-Gouverneurs von Niederländisch Indien Baron 

VAN DER CAPELLEN die Molukken, und schilderte diese Reise in einem zweibändigen Buch „Reizen in den Molukschen 

Archipel naar Makassar enz’, Amsterdam 1834. Das Werk enthält zwar nichts direct botanisches, aber manche 

landwirtschaftliche Notizen, über Kaju-puti auf Buru, über Allang-allang, Sagu, Papeda, Sagoweer, Muskatnüsse 

und Nelken auf Ambon, (auch einen Besuch des damals sehr verwahrlosten Grapes von Rumer), über Gewürznelken 

und die Vegetation heisser Quellen auf Haruku, über die Muskatkultur auf Banda, uber den Kronnagelbaum, den 
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Kanarienbaum, uber Baumwollkultur, sowie über Sagubereitung auf Safparva,. Im 2. Band enthält das 14. und rs. 

Kapitel p. 257—307 eine kurze Beschreibung der merkwürdigsten pflanzlichen Produkte der Molukken im Allgemeinen 

nebst Gebrauchsanweisung derselben. 

Im Jahre 1828 besuchte der Botaniker Zieper, gewöhnlich Zippelius genannt, an Bord der von der Niederländisch- 

Indischen Regierung zur Erforschung van Neu-Guinea ausgerüsteten Korvette „Triton“ unter Dr. Mackror am 22—23 

Maärz Buru, am 29 März —20 April Ambon, am 25—29 April Banda. Namentlich in Ambon wurde fleissig botanisirt, 

im übrigen auch das von VAN DER CAPELLEN renovierte Grab von Rumer besucht. Nach der Rückkehr von Neu-Guinea 

nahm die Expedition einen längeren Aufenthalt in Timor, und hier starb Zirper, wie auch ein anderes Mitglied der 

Expedition an Fieber, als dritter Botaniker (neben dem Engländer Nerson und dem Franzosen Rireprér), der in Timor 

seine letzte Ruhestätte fand. Im Jahre 1856 wurde der wissenschaftliche Nachlass von der Direktion der „Natuurkundige 

Vereeniging“ in Batavia zur Bearbeitung an Brume gesandt. Die meisten Pflanzen dieser namentlich für Neu-Guinea 

und Timor sehr reichen Sammlung wurden von Brume und Mrqver in verschiedenen Werken publiciert. Die Pflanzen 

selbst befinden sich in ’'s Rijks Herbarium zu Leiden. Sar. Mürrer, der zoologische Theilnehmer dieser Expedition, 

veröffentlichte 1857 in den „Werken van het Kon. Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië”’ 

seine „Reizen in den indischen Archipel” in 2 Bänden. In den Abschnitten über Ambon, Banda und Buru finden sich 

einige botanische und landwirtschaftliche Notizen, aber ohne besondere Bedeutung. | 
Wichtiger für die botanische Molukkenforschung ist die Reise der „Astrolabe“ unter DumorrT D'UrvirreE in 

den Jahren 1826-1829. Lesson, der Apotheker der Expedition, legte die botanischen Sammlungen an, aber auch 

Dumont p'Urvurr selbst betheiligte sich dabei. Etwa 1600 Pflanzenarten in 6ooo Exemplaren wurden heimgebracht. 

Die Expedition besuchte Teneriffa, Neu-Holland, Neu-Seeland, die Tonga-Inseln, Neu-Mecklenburg, und schliesslich 

Doree auf Neu-Guinea, wo sie 11 Tage verweilte; am 24. Sept. 1827 wurde Ambon angelaufen, wo die Expedition 
bis zum ro. October blieb; dann ging die Fahrt durch die Strassen van Ombai, Timor und Simao nach Tasmanien, 
von dort wieder nach Neu-Seeland, dann nach den Neu-Hebriden und Marianen; hierauf ging die Expedition nördlich 
von Wazgiu durch die Strassen von Gebeh und Kekek nach Buru, wo am 30 Juni 1828 fur 6 Tage Anker geworfen 
wurde; am 1o.—18. Juli war die Expedition wieder in Ambon, vom 27. Juli-——4. August in der Minahassa, am 23. Sept. 
in Isle de France und am 25. Jan. 1829 wieder in Marseille. Die Reisebeschreibung und die wissenschaftlichen 
Ergebnisse erschienen in den Jahren 1830-—1834, die von Lesson und Ricuarp bearbeitete Botanik 1832— 34 in 
2 Bänden nebst Atlas. Die Liste der auf Amboina gesammelten Pflanzen umfasst 53 Phanerogamen (darunter 3 neue 
Arten), diejenige der Pflanzen von Buru 25 Phanerogamen, ohne eine neue Art. 

Die letzte französische Regierungsexpedition welche die Molukken besuchte, war die Reise der Corvetten 
„Astrolabe” und „Zélée” nach dem Sudpol und dem grossen Ocean unter Führung von Dumont p'Urvirre in den Jahren 
1837—1841. Der Marinearzt Dr. HomBroN legte während der Reise grössere Pflanzensammlungen an. Die Expedition 
ging über Río und durch die Magellanstrasse zur Südsee, wo die Gambir-inseln, die Marquesas, Tahiti, der Tonga- 
Archipel, die Fidji-Inseln, die Salomons-Inseln, die Carolinen, die Marianen, sowie die Philippinen-Insel Mindanao besucht 
wurden. Dann wurde im Januar 1839 Zernate angelaufen, wo HomsroN den Vulkan bestieg, sodann Ambon, wo 
mehrere Excursionen gemacht wurden; hierauf wurde die Nordküste Australiens besucht und die Aru-Jnseln, die 
Tritonsbay auf Neu-Guinea, Ceram, Makassar, Batavia, die Südspitze Borneo's, Singapore, Borneo, Sulu, Mindanao, 
sodann ging die Expedition längs der Ostküste von Borneo, nach Süd-Sumatra und über Tasmanien nach den 
Auckland-Inseln, schliesslich durch die Torresstrasse nach Timor und über Bourbon und S. Helena zurück. Die 
Reisebeschreibung und die wissenschaftlichen Ergebnisse erschienen I841—1854 in 23 Textbänden und 6 Bänden 
Atlas, 1845—1853 erschien der von MONTAGNE und DecarsnE bearbeitete botanische Theil, nachdem der botanische 
Atlas schon von HomroN herausgegeben war; zu einer gründlichen Durchbestimmung der botanischen Sammlungen 

ist es nie gekommen, der Atlas sowohl wie der Text enthalten nur sehr wenig tropische Formen, auch, wie es scheint, 
_ kaum eine aus den Molukken. Im 5. Band der Reisebeschreibung (1843) finden sich gelegentlich der Schilderung der 

Besteigung der Pics von Ternate auch einige Pflanzen erwähnt, in dem Kapitel über Ambon (p. 258 ff.) findet sich 
beinahe nichts botanisches, wohl hingegen in den von HomBRON Pp. 400—428 geschriebenen Anmerkungen zu dem Kapitel. 

Von jetzt an waren es meist in holländischen Diensten stehende Forscher, welche die Molukken besuchten. 
Im Jahre 1841 machte E. A. Forsren als Mitglied der „Natuurkundige Commissie” eine Reise in den östlichen Teil 
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des malaiischen Archipels. Zuerst besuchte er Nord-Celebes, und legte dort bedeutende botanische Sammlungen an; 
dann hielt er sich in Zermate und Halmaheira auf, und hat auf Ternate auch den Vulkan bestiegen und am Krater 
gesammelt; er starb 1843 auf Ambon. Seine Sammlungen befinden sich in 's Rijks Herbarium in Leiden, einige 
Doubletten auch in anderen Herbarien; die Pflanzen sind meist von Brum und Migver bearbeitet und hier und da 
publiciert. — Im Jahre 1850 veröffentlichte ein auf Ambon lebender Ingenieur namens Brocx im Indischen Archief III, 
Batavia p. 183. „Aanteekeningen over al de bekende houtsoorten in de Moluksche eilanden”. Er führt eine Liste 
von 607 Holzsorten an, darunter allein 215 von Ambon; von den übrigen kommen 99 auf Saparua und umliegende 
Inseln, 69 auf Buru, 175 auf Ceram (Wahay), die übrigen auf Celebes. Da die ohne botanische Benennungen 
aufgeführten Holzer eine sichere Identificierung nicht zulassen, so hat die Liste wenig Werth, nur einige Bemerkungen 
allgemeiner Natur sind von Interesse. — Im Jahre 1855 machte der General-Gouverneur von Niederländisch-Indien 
DuijMAER vaN Twisr im September und October eine Reise durch die Molukken, bei welcher er von Dr. BLEEKER 
begleitet wurde. Die Reise-ergebnisse wurden schon im folgenden Jahre von BLEEKER in einem zweibändigen Werke 
unter dem Titel „Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel” herausgegeben, und legen ein glänzendes 
Zeugniss ab fur die grosse Begabung des Verfassers. Im selben Jahr erschien im Haag gleichfalls eine Publication uber 
diese Reise, von dem Lieutenant zur See QUARLES vAN Urrorp anonym herausgegeben, unter dem Titel „Aanteeke- 
ningen betreffende eene Reis door de Molukken”. Beide, Veröffentlichungen enthalten viele statistische und wirt- 
schaftliche Angaben über Handelsprodukte und Kulturen, Brreker’'s Werk auch uber die nicht auf der Reise besuchten 
Inseln; ùber die Flora sagt er meist nur, dass sie nicht oder nur sehr wenig bekannt sei, die Fauna wird viel eingehender 
behandelt. Die Reise ging über die Minahassa nach 7: ernate, Tidore, Batyan, Buru, Amôoïna, Saparua, Ceram, 
(Amahay), Banda; auf Ambon wurde das wieder in Verfall begriffene Grab von Rumrr besucht. Botanische 
Sammlungen von dieser Reise existieren nicht. 

Wenig bekannt, aber nicht ganz ohne Bedeutung, ist ein 1857 in der Natuurk. Tijdschrift voor Nederl. Indië 
(XIV p. 139—144) erschienener Aufsatz von C. L. Dorrscnarr: Korte Karakterschets der Flora van Amboina. Der 

in Ambon lebende Verfasser giebt darin eine kurze aber anschauliche Schilderung der Vegetation dieser Insel. 

Die nächste bedeutende Reise war der Besuch des östlichen malaiischen Archipels durch Warracr. In 
den Jahren 1857—1861r besuchte er folgende zu den Molukken gehörende Inseln: Ambon, Banda, Ternate, 

Halmaheira, Kajoa-Inseln, Batjan, Ceram, Goram, Matabello-Inseln, Buru, Kei, Aru, Watetu, viele der Inseln 

sogar mehrere Male. So wichtig diese Reise für die Zoologie geworden ist, so hat sie die botanische Kenntniss der 

Molukken so gut wie gar nicht erweitert, da weder die Kenntnisse des beruhmten Reisenden in der Botanik ausreichten, 

um seinen in dem bekannten Reisewerk „The malay archipelago” (1869) niedergelegten Reisebericht fruchtbar zu 

gestalten, noch auch botanische Sammlungen während der Reise angelegt wurden (wenigstens nicht auf den Molukken). 

Am meisten Beachtung beanspruchen noch seine allgemeine Bemerkungen betreffs der Vegetation der Aru- und 

Key-Inseln; auch die Sagubereitung hat Warrace speciell auf Ceram studiert und beschrieben. 

Eine der botanisch ergiebigsten Reisen in den Molukken ist die von TEysMANN und pr Vriese im Jahre 
1859—60o im Auftrag der Regierung unternommene Forschungsreise. Der Leidener Professor pe Vriese war nämlich 

im Jahre 1858 nach Niederländisch-Indien gesandt worden um eine Inspection der Kulturen daselbst vorzunehmen, und 
ihm wurde dann in Indien der damalige Honorar-Inspector der Kulturen J. E. Trysmann, gleichzeitig der factische 

Leiter des botanischen Gartens von Buitenzorg, zugesellt. Die Ergebnisse dieser Reise wurden (1861) durch TrysMANN 

in der Natuurkundig Tijdschrift voor Nederl. Indië XXIII unter dem Titel „Verslag van eene Reize in de Molukken” 
herausgegeben, welcher Aufsatz dann in der Bonplandia (1862) p. 111—139 durch Hasskarr ins deutsche übersetzt 

wurde unter dem Titel: „J. E. TEYsSMANNs Reise nach den Molukken”. Die vom 15 Dec. 1859 bis zum 

19. Juni 1860 dauernde Reise ging über Makassar und 7imor nach Banda, dann nach Ambon, Saparua, Ceram, 

Buru, Ambon, Tidore, Ternate, Halmaheira und Batjan. Die Beschreibung bringt einige botanische Bemerkungen, 

speciell eine kurze Schilderung der Vegetation von Buru, sowie Gattungsangaben der Pflanzen des Kraters von 

Ternate, ferner die Besprechung einer Reihe Kulturen: Muskat auf Banda, Nelken, Kakao, Kaffee, Muskat, Zimmt, 

Kajuputi auf Ambon, und auch Notizen über einige besondere Verwendungen von Pflanzen, wie die Herkunft 

des Obat Sageru auf Ceram, sowie die Verwendung der Rinde von Antiaris auf Batjan zu Schamschürzen. Die 

reichen Sammlungen von pE Vriese liegen im Leidener Rijks Herbar sowie in Buitenzorg. TeysMaNN brachte von 
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dieser Reise auch viele lebende Pflanzen und Saaten nach Buitenzorg. Im Zusammenhang sind die Pflanzen nie 

publiciert worden, hingegen sind sie jetzt doch wohl meist aufgearbeitet, theilsweise durch Mrqurr in den Annalen, 

meist aber in Monographiën. 

Dre Freres, ein Eingeborener von Ambon, der sich mit TEYsMANN während seiner Reise befreundet hatte, 

sammelte auch später noch Pflanzen, die jetzt theils in Buitenzorg, theils in Leiden und Utrecht sind, und gelegentlich 

mit publiciert wurden; veröffentlicht hat pe Freres selbst nichts, jedoch findet sich in Wiers Buch: Het eiland 

Boeroe, Amsterdam 1858, eine Liste von 39 bekannten Holzsorten der Insel, die von pr Freres und Prkaous 1847 

zusammengestellt worden ist; freilich sind nur die malaiischen und halfurischen Namen angegeben. In demselben Werk 

finden sich übrigens auch einige Angaben über Kulturpflanzen wie Sagu, Reis, Dammar, Kajuputöl etc., aber nichts 

von Bedeutung. 

H. von RoseNBErG, ein in holländischem Diensten stehender Deutscher, hat auf seinem sich über 30 Jahre 

erstreckenden Aufenthalt im malaiischen Archipel auch die Molukken vielfach bereist; so war er 1859—1861 als 

Regierungschef auf der Südküste von Ceram, vom Januar bis October 1865 machte er eine wissenschaftliche Unter- 

suchungsreise nach den Arw- und Südost-Zuseln, von Juli bis August 1860 besuchte er die Inseln /zso/, Salawatti, 

Batante und Wazgru, und verschiedene Male während der Jahre 1868—1871 war er auf Ternate, Halmaheira und Tidore. 

Seine 1878 in Leipzig unter dem Titel „der malayische Archipel” erschienene Reisebeschreibung enthält aber neben 

zahlreichen zoologischen nur äusserst zerstreute und wenig characteristische Angaben botanischer Natur. 

Auch die zahlreichen Reisen von Dr. BERNSTEIN, der die Molukken in den Jahren 1860—1865 besuchte und 

dort für das Leidener Museum zoologische Sammlungen anlegte, haben die Kenntniss der Molukken-Flora kaum bereichert. 

In seinem Bericht aus BZafjan im Jahre 1860 macht er einige Angaben über die dort existierende wilde Muskatnuss. 

Seine kurzen Reiseberichte sind enthalten in der Tijdschrift voor Indische taal, land- en volkenkunde XIV (1864) 
p. 399—495 und XVII (1869) p. 78—109, sowie in dem Tagebuch seiner letzten Reise, das 1883 im Haag durch van 

MUSsCHENBROEK herausgegeben wurde. Er starb auf Salawatti. 

Im Jahre 1864 erschien in Batavia (Lance & Co.) eine Schrift uber Batjan van J. E. pe KrerkK, in der sich 

einige beachtenswerte Notizen über verschiedene Kulturpflanzen dieser Insel finden. 

Im Jahre 1865 besuchte der amerikanische Zoologe Bickmorre die Molukken, ganz speciell, um die von Rumeirus 

in seiner „Rariteitkamer” beschriebenen Muscheln etc. an Ort und Stelle zu sammeln und nach Amerika zu bringen. 

Den Juli—Mitte August verbrachte er auf Ambon, dann wurden die Utasser und Ceram besucht, im September wurde in 

Banda Aufenthalt genommen, Ende des Monats fuhr BickMmorE nach Buru, wo er über 2 Monate blieb, um dann 

mit kurzer Berührung von Ternate nach Celebes weiterzufahren. Ob auf der Reise auch botanische Sammlungen angelegt 

wurden, ist mir unbekannt. Sein 1868 ín Amerika erschienenes Buch, schon im folgenden Jahre in Jena in deutscher 

Uebersetzung herausgegeben unter dem Titel: „Reisen im Ostindischen Archipel’, enthält eine Fulle von Angaben über 

Nutzpflanzen und Kulturen, die aber natürlich bei der kurzen Zeit seines Aufenthaltes nichts neues bieten können. 

Im Gegensatz zu den für die botanische Molukkenforschung sterilen Goer Jahre haben die zoer Jahre eine 

Reihe botanisch bedeutender Reisen gezeitigt. 
Im Jahre 1871 begleitete TrysmanN den Regierungs-Commissar vaN DER CRAB auf einer Amtsreise nach 

Neu-Guinea. Am 28. Juli in Zernafe angekommen, machte TeysmanN daselbst mehrere Excursionen ; am 12. August 
begann die Neu-Guinea-reise auf dem Schiffe „Dassoon”; am 1 5. August wurde die Insel Gebeh, am 22. Salawatti 
besucht, dann ging die Reise nach der Nordküste von Neu-Guinea. Am 6. November verliess TEYsSMANN das Schiff 
wieder in Zernate, um am 10—20. Nov. Streifzuge durch Malmaheira zu machen, wobei auch der etwa 1000’ hohe 
Berg Kerkau bestiegen wurde. Vom 22—29. Nov. blieb TEysMANN in Zernate, um uber Ambon, Banda (3 Dee) 
und Timor nach Java zurückzukehren. Die botanische Ausbeute war eine grosse und wird in Buitenzorg aufbewahrt. 
Wahrend die auf den Molukken gesammelten Pflanzen nicht zusammenhängend bearbeitet worden sind, fanden die Neu- 

__Guineapflanzen in dem 1. Bande der Annales du Jardin botanique de Buitenzorg (1876) durch Scuerrer, den damaligen 

Director des botanischen Gartens von Buitenzorg, eine Bearbeitung. In demselben Bande (p. 61—69) gab TEYSMANN 
einen interessanten botanischen Bericht der Reise mit vielen werthvollen Details. Namentlich seine Angaben über die 
Insel Gebeh und die botanisch sonst so vernachlässigte Insel Halmaheira sind von Interesse. 

Nicht ohne Bedeutung für die botanische Molukkenforschung ist auch die Challenger-Expeditton, welche im 
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Jahre 1874 die Arw- und Key-Inseln besuchte. 
an, die aber leider in sehr schlechtem Zustand 
merhin waren die meisten Pflanzen bestimmbar 
Botanik des 

Moserey und andere Mitglieder der Expedition legten hier Sammlungen 
e in London ankamen und dem Kew-Museum einverleibt wurden ; im- 
und wurden von HeMstev in dem 1885 erschienenen ersten Bande der „Report on the scientific results of the Voyage of H. M. S, Challen ger” zusammen mit den von Rieper und Horses gesammelten Pflanzen in dem „Report on the Botany of the South-Eastern Molucco's” bearbeitet. Mosrrev macht auch ín seinen „Notes by a Naturalist on the Challenger”, p. 366-372 (abgedruckt in Hrustev’s Report) einige allgemeine Angaben über die Vegetation dieser Inseln. 

Auch die Gazellen-Expedition beruhrte im Jahre 1875 die Molukken, auf dem Wege von Timor nach Neu-Guinea; es wurden die Lucipara -Jnseln sowie Amdon besucht. Der Schiffsarzt Dr. NAUMANN legte botanische Sammlungen an, die jetzt im Berliner Museum aufbewahrt werden. Die vo 
im Jahre 1886 in ENcrer's botanischen Jahrbüchern. 
Expedition erschien 1889 als 4. Band der 
dabei betheiligt. 

n EnGrer bearbeiteten Phanerogamen erschienen 
Die Bearbeitung der gesammten botanischen Ausbeute dieser 

„Forschungen S. M. S. Gazelle”, und zwar war eine Reihe von Botaniker 
Die Zahl der auf den Molukken gesammelten Pflanzen ist ùbrigens eine schr geringe. 

Im Jahre 1876, unternahm TeEysMANN abermals eine Reise nach den Molukken, die vom 12. Mai bis zum 29. Novem- ber dauerte, und von der er grosse Sammlungen zurückbrachte. Die Reise ging über Makassar, Gorontalo, Menado, 
Ternate, Buru, nach Ambon; von dort fuhr TrvsmaNN am 4. Juli nach Soela-besi; am 3r. Juli wieder nach Buru: 
am 15. August nach der Nordkuste von Ceram; am 18. August nach M/#so/; am 30. wieder nach Ceram und am 
2. September nach Ambon, wo er grössere Excursionen ins Innere machte. Am 7. November wurde uber Zernate 
und Celebes die Rückreise angetreten. Der Bericht uber die Reise findet sich in der „Natuurkundig Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indië”, XXXVII (1877) p. 75-155; er enthält viele interessante botanische Bemerkungen sowohl uber 
die Vegetation als solche, als auch über Nutz- und Kulturpflanzen. Die Sammlungen kamen nach Buitenzorg, fanden 
dort aber bisher keinen Bearbeiter. 

Auch BiNNenpijk, Hortulanus am botanischen Garten von Buitenzorg, muss die Molukken besucht haben, 
(vielleicht gemeinsam mit TEvsMANN?), denn in den Annales du Jardin de Buitenzorg 1 erwähnt Scuerrer, dass die Palme 
Drymophloeus ceramensis Miq. von BiINNENpijK auf Ceram wieder gefunden worden sei (p. 158), sowie dass er 
Gonocaryum pyriforme auf Ambon entdeckt habe (p. Lo1), und auch in einzelnen Monographien, denen das Buitenzorger 
Herbar zur Verfügung stand, werden Pflanzen von BINNENpijk erwähnt. 

Ein holländischer Regierungsbeamter, J. G. F. Rieper, der viele Jahre auf Celebes und den Molukken zubrachte, 
später als Resident von Ambon, unternahm wiederholt kleine Reisen nach den verschiedenen Inseln, und liess neben 
grossen ethnologischen Sammlungen auch kleine botanische Sammlungen durch eingeborene Sammler anlegen, besonders 
in den zoer Jahren, die später auf Umwegen nach England gingen und in Kew bearbeitet wurden. Die Bestimmungen 
der von den südlichen Molukken stammenden Pflanzen wurden von Hemsrev in dem oben besprochenen Challenger- 
Report mit aufgenommen. Unter den Molukken-Inseln, wo Rieper gesammelt hat, resp. hat sammeln lassen, finden 
wir Moa, Babar, Dammar, Wetter, Letti, Lakor, Larat und Maru erwähnt; leider sind die Sammlungen zu klein, um 
uns einen Begriff von den sonst botanisch nicht resp. kaum durchforschten Inseln zu machen. Auch von Gorontalo (1876) 
und Timor (1879) gelangten botanische Sammlungen Rirper’s nach Kew. Orrver hat ihm zu Ehren die Zingiberaceen- 
gattung Riedelia benannt (Hook. Icon. p. 1419) nach einer von Rieper aus Buru gesandten Pflanze; später ward 
sie auch durch Beccartr auf den Aru-Inseln und West-Neu-Guinea, sowie eine 2. Art von Verfasser in Deutsch-Neu- 
Guinea gefunden. ) 

Weit wichtiger als diese Sammlung sind die Herbarien, welche Brccart auf den Molukken angelegt hat, und 
die sich in Florenz befinden. Brccart hielt sich auf seinen vielen Reisen im malatischen Archipel wiederholt auf den 
Molukken auf. Namentlich sind seine Sammlungen von den Key- und Aru-Znseln (1873), von Zernate (1874) und 
Waigiu (1875) von Wichtigkeit, aber auch auf andern Inseln, Ambon, Ceram, Batjan etc. hat er botanisiert: freilich 
sind seine Molukken-Sammlungen klein im Vergleich zu denjenigen, welche er von Borneo und Neu-Guinea heim- 
brachte. Nur ein Theil seiner Sammlungen gelangte in zusammenhängender Form in den 3 bisher erschienenen Bänden 
der Malesia (1877—189o) zur Veröffentlichung, vieles ist dann seitdem auch in verschiedenen Monographien 
publiciert worden. 

Nur mit Reserve zu erwähnen ist eine kleine Broschüre des Residenten von Ternate vaN MusscHENBROEK, 
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„Mededeelingen omtrent grondstoffen uit het oostelijk gedeelte van onzen Indischen Archipel’, Leiden 1880, in welcher 

sich manche brauchbare Angabe über die Nutz- und Kulturpflanzen der Molukken findet. | 

Im Jahre 1882 besuchte Forpes die Molukken. Am 15. April reiste er von Batavia nach Amóon ab, blieb 

dort bis zum 5. Juli, fuhr dann nach 7?mor-Laut und war am 7. Oct. wieder in Amôon. Am 7. Nov. fuhr er von dort 

nach Buru, wo er bis Mitte December blieb, um dann uber Ambon nach Timor weiterzufahren. Forpes botanisierte auf seiner 

ganzen Reise, seine Sammlung von 7ìmor-Laut verbrannte daselbst aber grossentheils, und sein auf Buru angelegtes 

Herbar musste er zum Theil dort zurücklassen, weil er in Folge der Unfreundlichkeit des Residenten von Ambon, des 

oben erwähnten Rieper, keine genügende Anzahl von Trägern erlangen konnte. Die Sammlungen sind grossentheils im 

British Museum, aber Doubletten auch in anderen Herbarien (Kew, Berlin etc.); eine zusammenhängende Bearbeitung 

haben nur seine Pflanzen von Timor-Laut gefunden und zwar im Anhang des Molukken-Kapitels in seinem Reisewerke. 

Hier wird ein Verzeichniss der Pflanzen von Timor-Laut gegeben, in welchem neben seinen Pflanzen auch eine kleine 

Sammlung, die Rieper durch eingeborene Sammler hat machenlassen, auf genommen wurde. In dem schon besprochenen 

botanischen Bericht der Challenger-Expedition uber die Südost-Molukken sind die von Forges auf Timor-laut gesammelten 

Pflanzen abermals aufgenommen. Forges’ Reisebericht „Wanderings of a naturalist in the Malay-Archipelago” (1885), 

deutsche Vebersetzung bei Costenoble in Jena im folgenden Jahre, enthielt nur wenig botanische Notizen ausser der eben 

angeführten Liste und einer viel grösseren der Flora von Timor. 

Im Jahre 1887 würde von Holland aus eine Expedition zur wissenschaftlichen Erforschung der Key-Inseln 

entsandt, unter dem Namen Key-Expedition bekannt. Ein Botaniker wurde derselben nicht beigegeben, wohl aber ein 

Sammler des botanischen Gartens von Buitenzorg. Die botanischen Collectionen, die in Buitenzorg liegen, sind nicht 

gesondert bearbeitet, jedoch ist einzelnes derselben gelegentlich publiciert worden. 

Ein niederländischer Regierungsbeamter, J. STORMER, Controleur von Batjan, veröffentlichte 1888 in der Tijdschrift 

voor Indische Land- en Volkenkunde XXXII (p. 621—636) eine kleine Skizze der Oót-Zuseln, die er zweimal, 1885 

und 1888, besucht hatte. Wenngleich botanisch ohne Werth, finden sich doch einige Bemerkungen über Nutzpflanzen 

der Inseln, wilde Muskatnüsse, Dammar etc. 

Im Jahre 1888 besuchte der Vrerrasser die Molukken, von der Minahassa kommend, und zwar im September 

die Insel Batjan, wo er als erster die Spitze des Berges Sibella erstieg, im October Ambon und Banda, im December 

1888 und Januar 1889 Ceram-laut, die Key- und Aru-Juseln; auch Zernate und Buru wurden kurz berührt. Abgesehen 

von Batjan hielt sich Verf. ùberall nur wenige Tage auf, doch wurde die Zeit lediglich zum botanisieren benutzt, so 

dass das Molukken-Herbar etwas über 1ooo Nummern umfasst. Die Pflanzen wurden dem Berliner botanischen 

Museum uberwiesen. Auf Ambon besuchte Verfasser natürlich auch das Grab von Rumrurus, das in einem Privatgarten 
gelegen, zwar nicht mehr von einer Panax (Polyscias)-hecke eingefasst war, aber sonst gut gehalten war, umrahmt 

von zwei kleinen Cocospalmen; die Inschrift des Grabsteines war freilich durch das ungeschickte Weissen des Steines 

ziemlich unleserlich. Vollständig bearbeitet sind nur die Pflanzen von Ceram-laut, Aru und Key in des Verfassers 
Beiträgen zur Kenntniss der papuanischen Flora (ENGrER's botan. Jahrbücher XIII (1890) p. 230 —450). Eine systematische 

Durcharbeitung der gesammten Reiseausbeute ist begonnen in einem Quartwerk, „Monsunia” betitelt, von dem im 

Jahre 1goo der 1. Band erschien. Einige Familien sind auch schon monographisch bearbeitet, so die für die 

Molukken ja besonders wichtigen Myristicaceen in des Verfassers Monographie der Myristicaceen, (Halle 1897), ferner 
die Pandanaceen vom Verfasser und die Myrsinaceen von Mrz im Pflanzenreich (Leipzig 1900—1go2). Eine kleine 

ane Skizze über Ceram-Laut hat Verf. in ENcrer's bot. Jahrbuch XVII (1893) p. 169—176 publiciert. 

Im Jahre 1889 besuchte G. KARSTEN die Molukken, insbesondere Ambon; er beschäftigte sich dort hauptsächlich 

mit biologischen Arbeiten, speciell mit dem Studium der Mangrove sowie der Epiphyten; jedoch sammelte er auch 
einige Phanerogamen und eine grössere Menge Moose und Lebermoose. Als Veröffentlichungen über die Reise sind 
hervorzuheben: „Ueber die Mangrove-vegetation im Malayischen Archipel’, (Biblioth. botan. Heft 22, 1891), sowie 
„Morphologische und biologische Untersuchungen über einige Epiphytenformen in den Molukken”. (Annales du 
Jardin de Buitenzorg XII (1895) 117—192); hierin befindet sich auch eine Liste der von KarsrTEN auf Ambon 
gesammelten Lebermoose; auch enthält die Einleitung einer kurze Vegetationsschilderung von Ambon. 

Im Jahre 1893 machte M. Trrus, der Director des botanischen Gartens zu Buitenzorg, eine kurze Reise durch 
die Molukken, und legte auf derselben auch botanische Sammlungen an, die sich im Buitenzorger Herbar befinden. 
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Es wurde auf dieser Reise in Ceram, Banda und auf die Aru-Inseln, wahrscheinlich auch noch an anderen Platzen, 
gesammelt. Publiciert sind bisher erst die Bestimmungen einzelner dieser Pflanzen. 

Im Jahre 1goo unternahm J. G. Borrrage, Subdirector des Buitenzorg'schen Garten, eine Reise nach Ambon, um 
dort Pflanzen zu sammeln, speciell im Hinblick auf die von Rumrr beschriebenen, doch seitdem nicht wieder 
untersuchten, Arten. Er starb auf seiner Rückreise (Ternate, 25 Aug. 1900); die botanische Ausbeute seiner Molukken- 
reise (563 Specimina) ruht im Buitenzorger Herbar. 

TABELLARISCHE UEBERSICHT UEBER DIE BOTANISCHEN SAMMLUNGEN AUF DEN EINZELNEN MOLUKKEN-INSELN. 

1) Nord-Molukken, Haruku: Remwarptr. 
Halmaheira: Reinwarpr, FoRSTEN, DE VRIESE-TEys- Saparua: ReEINWARDT, DE VRIESE-TEYSMANN. 

MANN, TEYSMANN (1871). Nusa-laut: ReiNwARrpr. 
Moar: SONNERAT, Ceram: pr VRriesE-TEYSMANN, TEYSMANN (1876), 
Ternate: Car. Smrru, REINWARDT, HOMBRON, For- BINNENDiJK, TREUB 

STEN, DE Vaunse Tevsnans, TEYSMANN (1871 u. 1876), Ceram-laut: WarBurG 
BECCARI, WARrBU rid Tewer: TEYSMANN (1871). 
idore: ne DE VRIESE-TEYSMANN. Banda: Cumms Q hei at 5 jn anda HRIST. SMITH, REINWARDT, ZIPPEL, DE 
atjan: DE VRIesE-TEYSMANN, Brccari, WARBURG. VRIESE-TEYSMANN, TEYSMANN (1871), WARBURG 

Obi: pe VrIESE-TEYSMANN (?). TRreUus. 
2) Nordwest-Molukken. Lucipara-Ins.: NAUMANN, 

Soela-besi: TEYsMANN (1876). Dammer-Ins.: Rieper. 
3) Mordost-Molukken. 5) Südwest-Molukken. 

Gebeh: SONNERAT, LESSON, TEYSMANN (1871). Wetter: 
Waigtu: LABILLARDIÈRE u. LAHAIE, GAUDICHAUD, Moa: 

Dumont D'URrvirLe, Lesson. fl etti RIEDEL 
Rawak: GAUDICHAUD. pe 
Salawatti: TEysMANN (1871). Baba 
Misol: TEYsMANN (1876). (Ee26) 6) Sadost-Molukken. 
P. Pisang: GAUDICHAUD. 

4) Central-Molufken. 
Buru: COMMERSON, LABILLARDIÈRE u. LAHAIE, ZIPPEL, 
LESSON, DE VRIESE-TEYSMANN, RIEDEL, TEYSMANN 

Timor-laut: Forges. 

Maru: Rieper. 

Larut: Rieper. 

(1876), Forges, WARBURG. 7) Ost-Molukken. 

Ambon: Curisr. SMITH, ROXBURGH fil., LABILLARDIÈRE Key-Inseln: Mosrrev, Beccarr, Holländ. Expedition, 
u. LAHAIE, REINWARDT, DuMoNT D'URVILLE, ZIPPEL, ARBURG. 
LESSON, HOMBRON, FoRSTEN, DE VRIESE- TEYSMANN, Aru-Inseln: Homsron, Moserey, BEccari, WARBURG, 
NAUMANN, TEYSMANN (1871—1876), BINNENDYK, DE Treur. 
Freres, BeEccArI, ForBEs, WARBURG, KARSTEN, 
BOERLAGE. 

Wie wir aus der hier gegebenen Zusammenstellung sehen, beruht dze bisherige botanische Kenntniss der 

Molukken lediglich auf den Sammlungen botanischer oder auch nicht botanischer Retsender. In der That haben die 

Molukken seit Rumer's Zeiten niemals wieder einen dort ansessigen Bearbeiter der Flora gefunden. Ist das Material, 

das über die Molukken vorliegt, aus diesem Grunde schon kein sehr reiches und vor allem kein gleichmässiges, so 

kommt noch hinzu, dass es ganz ausserordentlich zersplittert ist, indem beinahe alle grösseren Herbarien Original- 

sammlungen besitzen, ich führe nur an Paris, Leiden, Kew, British Museum, Gent, Berlin, Florenz, Buitenzorg. Das 

ist jedenfalls auch der Grund, weshalb es trotz der grossen Zahl der in den Molukken gesammelten Pflanzen noch an jeder 

Zusammenfassung fehlt. Nur für die südlichsten Molukken liegt in den Berichten der Challenger-Expedition eine jetzt 

freilich durch Beccarr's und des Verf. Reisen veraltete Liste vor. 

Etwas besser ist es nur mit der Kenntniss der Nutz- und Kulturpflanzen der Molukken bestellt, da die 

Reisebeschreibungen viele brauchbare Beobachtungen bringen, namentlich über die für die Molukken speciell 

characteristischen Kulturpflanzen wie Muskatnuss, Nelken, Sagu, Kajuput, auch sind ja wiederholt von der holländischen 

oder holländisch-indischen Regierung Expeditionen ausgerüstet, um gerade hierùber Klarheit zu erlangen, da für die 

wirtschaftliche Entwickelung der Molukken bei dem Fehlen von Bergbau und der geringen Viehzucht daselbst ja die 

pflanzlichen Producte beinahe ausschliesslich in Betracht kommen. Verfasser hat in seinem Buche „die Muskatnuss' 

(Leipzig 1897) versucht, aus den vielen vorliegenden Notizen fur diese eine Pflanze ein Gesammtbild der Geschichte, 
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Kultur, Handel und Verwerthung zu geben, und ist der Weberzeugung, dass es auch für die übrigen wichtigeren 

Kulturpflanzen der Molukken, wie Gewürznelken, Sagu, Arenga saccharifera (Saguweerpalme), Kajuputiöl-pflanze etc. 

möglich sein würde, den Stoff in ähnlicher Weise ziemlich vollständig zusammenzubringen, und zwar jetzt sogar mit 

geringerer Mühe, weil das ausfuührliche Literaturverzeichniss!) der obigen Arbeit verwertet werden könnte. 

Dass auch die Pflanzengeographie der Molukken ein noch wenig beackertes Feld ist, kann nicht Wunder 

nehmen, da ja die factischen Kenntnisse der Flora der Molukken einerseits an sich gering sind, andererseits auch noch 

einer Zusammenfassung entbehren. Schon mit der topographischen Pflanzengeographie ist es schlecht bestellt; nur von 

wenigen Inseln besitzen wir überhaupt Vegetationsschilderungen, und auch diese sind meist dürftig. Hervorzuheben 

sind nur die Bemerkungen LABLLARDIÈRE'S über Ambon, GaupicHAuD's über Rawak und Waigiu, ReiNwarpt’s über 

Banda, Amboina, Ternate und Tidore, LerssoN's über Waigiu, HoMBRON's über Ternate und Ambon, DorrescHaLr's 

Skizze der Flora von Ambon, die Angaben von Warrace über die Flora der Key- und Aru-Inseln, sowie von 

TEysMANN über Buru, Soela-besi, Ternate, Banda, Ambon, Ceram, Misol, Gebeh, Halmaheira, Mosrrev's Bemerkungen 

uber die Vegetation der Aru- und Key-Inseln, einige werthvolle Excurse in Brccarr's Malesa, (besonders I 214 ff), ein 

Paar allgemeine Betrachtungen in Forges’ Reisewerk, sowie die Schilderung der Vegetation Ambon's von KARSTEN. 

Selbst die der Regel nach zuerst studirte regzonale Pflanzengeographie, die Schilderung der Pflanzen nach 

Höhengebieten ist im allgemeinen für die Molukken noch ein Desiderat; die wenigen Bemerkungen von ReEINwARpr, 

TEysMANN und Beccart über die Berg- resp. Kraterfloren genügen durchaus nicht, um uns ein klares Bild der Bergflora 

der Molukken zu geben. Einen kleinen Beitrag hierzu wird Verf. nach gründlicher Durchbestimmung der Bergpflanzen 

des Mt. Sibella auf Batjan später liefern können, interessant ist jedenfalls das Vorkommen der beiden Coniferen 

Phyllocladus hypophyllus und Libocedrus papuana auf diesem Berge, letzterer Baum bisher nur von Neu-Guinea bekannt, 

ersterer auf Neu-Guinea, Mindanao und Borneo gefunden. Ein reicher selbstständiger Endemismus ist auf den wenigen 

höheren Bergen der Molukken freilich nicht zu erwarten; die Bergflora der Molukken wird im Gegentheil nur eine 

schwache Entwicklung zeigen, denn gerade in diesem Gebiet äusserte sich die imposante vulkanische Thätigkeit 

Südost-Asiens mehr nach der Richtung des Versinkens von Ländermassen durch Bildung von Kesselbrüchen, als in der 

Erhebung von Kettengebirgen, wie es in Java, Sumatra, Celebes und Neu-Guinea der Fall war. 

An einer ökologischen oder biologischen Schilderung der Flora der Molukken, also unter Zugrundelegung der 

Pflanzengesellschaften (Formationen), fehlt es fast durchaus; die wenigen Angaben KaARsTEN’s über die Mangrove und 

Epiphyten gehören hierher und ebenso der Versuch des Verfassers, die verarmte Flora von Ceram-laut formationsweise 

in der oben erwähnten pflanzengeographischer Skizze zu behandeln. Die Schwierigkeit, grössere Inseln der Molukken 

ebenso zu bearbeiten, liegt eben auch ín dem Mangel einer sicher fundierten Pflanzenkenntniss dieser Gegenden. Denn 

eine Formations-schilderung, die sich nur an einige Schaupflanzen anzuklammern vermag, bleibt eine oberflächliche 

Halbheit ; einige pflanzenarme Formationen wie die Mangrove, die Allang-Allang Savanne, lassen sich zwar jetzt schon 

an der Hand des vorhandenen Materials nothdürftig schildern, in die Geheimnisse des Molukken-Urwaldes mit seinen 

inneren Kämpfen und seiner verwickelten Oekonomie einzudringen, wird man ohne intensive Vorarbeiten systematischer 

Natur nicht vermögen. 

Nur wenig besser steht es mit der geschichttichen Pflanzengeographie der Molukken. Sie ist ja noch mehr von 

unmittelbarer Pflanzenkenntniss abhängig als die ökologische Pflanzengeographie. Die Grundlage derselben ist natürlich 

der Vergleich mit den Nachbargebieten, und da lässt sich immerhin schon jetzt der Molukken-flora ein Platz anweisen. 

In ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung stellt sie zweifellos einen Uebergang dar zwischen der ùüberaus scharf 

ausgeprägten papuanischen Flora einerseits und den untereinander wieder enger zusammenhängenden Floren von Celebes, 

der kleinen Sunda-Inseln und der Philippinen andererseits. Dennoch muss man auch der Molukkenflora eine selbstständige 

Stellung zuerkennen, dazu ist die Zahl der schon jetzt bekannten Endemismen?) bereits gross genug. 
5 heden die Literatur über die Muskatnusskultur etc. ei So dhg ze wie möglich wiedergegeben ist, sei hier noch auf einige leicht übersehbare Special- 

schriften über andere Kulturpflanzen der Molukken aufmerksa mach E STUERS. Losse aanteekeningen over de nagelkultuur in de Molukko's Seren v. Ned. 
Indië IV 2 p. Ben. idem: de Sagoboom der Molukko's” en v. er Indië VIII 1 p. 367—374); idem: de gemoetoe-boom der Molukko's (Tijdschr. v. Ned, 
Indië VIII 1 p. 375—379); J. R. LOGAN, Sago (Journ. of the Ind. Archip. VIII 1849 p. 288 ft. ); D, Pres, Bijdrage tot de kennis der kajoepoeti-olie ( Narie Tijdschr. 
v. Ned. Te Ee e 349—352)- 

erwähne nur die Palmengattungen Meterospatha (Ambon), gee (Batjan-Ternate), Mischophloeus (Ternate); ferner die EN Lepiniiopsis 
(Ternate) un ann ee Crateriphyton (Ambon). Von Celebes sind mir nur 3 endemische Gattun ngen bekannt, nämlich die Sapindacee Apkhanococcus, die 
Meliacee aaien und die Saxifragacee Spiraeopsis, von den kleinen aaide hingegen 5, nämlich die Matapan Hvpsipodes. die Gieurtiinoee Müllerargia, 
die Rubiacee eden ante die pee Sautiera, die Verbenacee erna (sämtlich nur aus Timor bekannt). 
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Der mehrfach gemachte, auf einer Ueberschätzung der sog. WarracE'schen Linie beruhende Versuch, die 
Molukken floristisch zu Australien zu ziehen, ist als absolut verfehlt zurùückzuweisen. Es handelt sich bei der 
vermeintlichen Aehnlichkeit nur um schwache australische Anklänge, und zwar gehören sämmtliche in Frage kommende 
Pflanzen Gattungen an, die zwar im allgemeinen australisch sind, aber auch in anderen Theilen Malesiens einzelne Vertreter 
haben. So z. B. hat die zweifellos australische Gattung Eucalyptus neben der Molukken-Species auch je eine Art auf 
Timor und Celebes, die Gattungen Melaleuca, Tristania, Baeckea, Casuarina, Dodonaea, sind sogar in gleicher Stärke 
und mit denselben Arten in Westmalesien verstreten. Die Angabe, dass 2 Metrosideros-arten in den Molukken 
vorkommen, beruht nur auf Roxsurcu, der nie selbst die Molukken besucht hat, und ist durch keinen Sammler bezeugt; 

vielleicht handelt es sich um Arten der eine Zeit lang zu Metrosideros gestellten Gattung Nania, die, wie es scheint, 

auf den Molukken endemisch ist, oder doch nur einzelne Verwandte in Australien besitzt. Ein anderer unzweifelhaft 

australischer Anklang ist eine Phyllodien besitzende Acacie, von den Key-Inseln und Ambon bekannt, jedoch sind 

Phyllodiensacacien auch auf Timor, dem Bismarck-archipel, den Sandwich-inseln und sogar auf Formosa gefunden; es 

handelt sich also um leicht verbreitbare Formen. Noch merkwürdiger ist die von Forres auf Timor-laut gefundene 

Araliacee Delarbrea paradoxa, die mit 2 anderen Arten der gleichen Gattung sonst nur auf Neu-Caledonien vorkommt; 

da eine dritte Art von LaurerBacn auf Banda entdeckt ist, so ist es doch wahrscheinlich, dass die Gattung auch in 

den zwischen den Molukken und Neu-Caledonien liegenden Inseln noch aufgefunden werden wird. Dass einige 

australische Arten mit leichter Verbreitungs-fähigkeit sich auf den Molukken finden, ist weit weniger auffallend, aber 

auch diese zeigen beinahe stets auch eine weiter westliche Verbreitung. Es mögen die mir bekannten Falle dieser 

Art folgen: 1. Die australische Pedalinacee Josephinia imperatricis geht uber Timor-laut, Letti, Moa, Timor bis 

Celebes; die zwei anderen Arten der Gattung sind auf Australien beschränkt; 2. Die australische Myoporacee 

Myoporum acuminatum ist auf Timor-laut gefunden, die grosse Mehrheit der Arten dieser Gattung ist australisch, 

einige Arten sind in Polynesien, China, Japan und Mauritius zu Hause. 3. Die australische Santalacee Exocarpus 

latifolia geht über Key und Timor-laut bis Java und zu den Philippinen; die meisten Arten der Gattung sind australisch, 

einzelne leben in Polynesien und eine in Madagaskar. 4. Das australische Gras Spinifex fragilis ist auf Key und 

Timor gefunden, die übrigen Arten sind bis auf das bekannte Strandgras Spinifex squarrosus australisch, 

Hiermit haben wir so ziemlich die zweifellosen Beziehungen der Molukken zu Australien erschöpft, furwahr 

eine ganz minimale Zahl, wenn man hiermit die Verwandtschaft der Molukkenflora zu den ubrigen Nachbargebieten 

vergleicht. Es ergiebt sich auch hier wieder die vom Verfasser schon wiederholt sowohl fur Celebes als fur die 

papuanische Flora erörterte Thatsache, dass sich die malaiisch-papuanische und die eigentlich australische Flora als 

fast völlig fremde Welten gegenuberstehen; von der Queensländer Kustenflora ist hierbei als einer erst später an 

Australien angegliederten fremden d.h. papuanischen resp. melanesischen Flora abzusehen. 

Dass die Beziehungen der Molukken zu Papuasien recht enge sind, lässt sich durch viele, beidern Gebieten 

ausschliesslich gemeinsame, Arten erweisen, namentlich natürlich dann, wenn man die Aru-Inseln zu den Molukken 

rechnet. Noch deutlicher wird es durch eine Reihe gemeinsamer, also sonst nirgends vorkommender Gattungen. Von 

Palmengattungen gehören hierher Ptychococcus, Rhopaloblaste und Gw/Zubra, ferner die oben besprochene Zingiberaceen- 

gattung Riedelia, (Buru, Timorlaut, Neu-Guinea), die Sapindaceengattung Euphorianthus, deren einzige Art östlich 

sogar bis zu den Neu-Hebriden geht, die Araliaceengattung Osmoxylon, (Ambon und Neu-Guinea), die Monimiaceen- 

gattung Zeviera (Ambon und Neu-Guíinea), die Apocyneengattung Neuburgia (Ambon und Neu-Guinea), sowie die 

Verbenaceengattung Pefraeoviter (Buru, Aru, New-Guinea). Sehr deutlich zeigt sich auch diese enge Verbindung 

an einigen Gattungen, welche in einzelnen Arten freilich weiter westlich vordringen; so hat z. B. die Aben EAUnG 

Boerlagiodendron ihren Mittelpunkt sicher in den Molukken und Neu-Guinea, ist aber auch mit je einer Art in Celebes 

auch die Violaceengattung Schuurmansta erstreckt sich von Neu-Guinea über die Molukken 
und Borneo vertreten; É 

(Ambon) nach Borneo, die Euphorbiaceengattung Lophopyxis (incl. Treubia) sogar von Neu-Guinea über die Molukken 

(Ceram) bis Malakka; umgekehrt erstrecken sich die Sapindaceengattungen Sarcopteryx und Yagera von den Molukken 

über Neu-Guinea bis nach Australien. 1) Dass die Verbindung der Molukken nach Celebes, den Philippinen und Timor, 

hin weniger eng ist, erkennt man schon an den wenigen diesen Gebieten ausschliesslich gemeinsamen Gattungen ; die 
9 

Wohl nur durch die mangelhafte Kenntniss der Molukkenflora zu erklären, ist das Vorkommen der Gattungen Couthovia und Gronophyllum nur auf Neu-Guinea 

und Celebes, Koordersiodendron auf Neu-Guinea, Celebes und den Philippinen. 
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Molukken haben mit den Philippinen nur die Sapindaceengattung Zristira, mit Celebes nur die Sapindaceengattung 

Cubilia ausschliesslich gemeinsam, mit Timor anscheinend sogar nicht einmal eine einzige Gattung. Man darf aber 

freilich hierbei nicht vergessen, dass bei den nahen Beziehungen von Timor, Celebes und den Philippinen zu West- 

malesien auf diesen Inseln überhaupt die Zahl der nicht in Westmalesien vorkommenden Gattungen eine geringe ist, 

Wie in Bezug auf die Gattungen, so verhält es sich auch mit den Arten; die Beziehungen der Molukken- 

flora zu der papuanischen Flora sind wohl sicher die engsten, dann folgt Celebes, erst hierauf die Philippinen und 

kleinen Sunda-inseln. Freilich ist hierbei in Betracht zu ziehen, dass die Flora der grossen südlichsten Philippinen-insel, 

Mindanao, noch sehr unvollkommen bekannt ist, und dass Timor, die einzige besser bekannte kleine Sunda-Insel, ein 

fur den malaiischen Archipel exceptionell trocknes Klima besitzt, so dass für Ergründung der floristischen Aehnlichkeit 

die westlicheren Inseln Lombok bis Flores herangezogen werden sollten, die aber botanisch bisher nur sehr unvoll- 

kommen durchforscht sind. 

Neben den eben skizzierten Beziehungen zu den Nachbargebieten, von denen der Verf. diejenigen zu 

Neu-Guinea etwas eingehender in seinen „Beiträge zur Kenntniss der papuanischen Flora” erörtert hat, bieten aber 

auch die WVerhaältnisse der cinzelmen Theile der Molukken zu etnander erhebliches Interesse. Wir wissen nach dieser 

Richtung hin nur sehr wenig; nur das lässt sich schon jetzt sicher feststellen, dass die Nordmolukken von den Central- 

und Suüdmolukken recht verschieden sind. An den vielen Muskatnussarten der Molukken konnte Verf. auch die 

feineren Beziehungen der Inseln recht gut erkennen; immerhin ist das aber nur eine einzige, zufälligerweise etwas 

besser bekannte Familie, deren Beziehungen sich nicht ohne weiteres verallgemeinern lassen. Es scheint nach diesen 

Untersuchungen auch eine Differenz zwischen dem inneren und dem äusseren Bogen der südlichen Molukken zu 

bestehen; die echte Muskatnuss (Myristica fragrans) scheint vor der Ausrottung nur in dem inneren Bogen, der von 

Dammer und Nila über Serua, Kouwer, Tewer, Matabello, Goram, Ceramlaut nach Ceram hinstreckt, heimisch 

gewesen zu sein; in dem äusseren Bogen, der von Moa, Letti und Lakor über Baba und Timor-laut nach den Key- 

Inseln hinstreicht, scheinen keine aromatischen Muskatnüsse existirt zu haben. Wenn sich die auch sonst floristisch 

bestätigen liesse, so wäre es ein Beweis dafür, dass die beiden Bogen durch Zerstückelung zweier grosser Parallel-Inseln, 

resp. Inselketten, entstanden sind. In den Nordwest-molukken giebt es 2 Arten, die Halmaheira-muskat, (M. succedanea) 

und die Batjanmuskat, (M. speciosa), welche letztere wahrscheinlich auch auf den Obi-Inseln wild vorkommt. Tidore 

und Ternate schliessen sich an Batjan an. Auch hier scheinen Batjan, Makian, Ternate, Tidore die Reste einer 

fruheren Parallelinsel zu Halmaheira gewesen zu sein. Buru und Ambon schliessen sich wohl floristisch an Ceram an; 

ob die Sula-Inseln den Vebergang von Celebes zu Obi, also zu den Nordmolukken oder zu Buru, also zu den Central- 

molukken, vermitteln, ist noch gänzlich unklar; die Nordost-molukken oder papuanischen Inseln Salawatti, Waigiu-Rawak, 

Gebeh vermitteln offenbar den Uebergang von West-Neu-Guinea zu Halmaheira; ob Misol gleichfalls oder ob es sich 

mehr Ceram nähert, ist unklar. Dass Key den Uebergang der Südostmolukken zu Neu Guinea vermittelt, und die 

Aru-Inseln floristisch schon zu Papuasien gehören, ist jetzt ziemlich erwiesen. 

Alle diese Fragen und noch viele mehr, deren Besprechung im einzelnen zu weit fuhren würde, drängen 
sich auf, und sollte es gelingen, auf den Molukken neuere fossile Pflanzenablagerungen aufzufinden, so würden noch 
viele weitere Untersuchungen hinzukommen. 

Aus diesen Veberlegungen ergiebt sich von selbst was zur Förderung der botanischen Kenntniss der Molukken 
noth thut. Es lässt sich in folgender Weise präcisiren: 1. Zusammenfassung und kritische Sichtung des in der Literatur 
zerstreuten Materiales; 2. Aufarbeitung des in den Herbarien liegenden Materiales; 3. Vermehrung des Herbarmateriales 
durch systematische Durchforschung der Molukken; 4. Ausarbeitung mit genauen Angaben versehener Pflanzenlisten 
für jede einzelne Insel der Molukken; 5. Biologische Studien auf den wichtigsten Inseln der Molukken und Zusammen- 
fassung der Resultate zu einer biologischen (oekologischen) Gesammtschilderung; 6. Bearbeitung der Entwicklung der 
Molukkenflora durch a. Vergleich der einzelnen Inseln der Molukken unter einander, 4. Vergleich der Molukkenflora 
mit den benachbarten Floren, beides unter Berücksichtigung der geologischen und zoologischen Verhältnisse; 
7. Lusammenfassung des gesammten Materiales zu einer allgemeinen Pflanzengeographie der Molukken auf topogra- 
phischer, biologischer, und geschichtlicher Grundlage. 
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In Anschluss an meinem Aufsatz über die botanische Erforschung der Molukken seit Rumpf’s Zeiten, lasse ich einige Bemerkungen folgen über die dem grossen Ambonesischen Forscher gewidmete viel besprochene, aber wenig gekannte, Pflanze Rumphia Amboïnensis Linne, ein Thema, das in diesem Rumphius-Gedenkbuche wohl am Platze ist. 
Quandoque bonus dormitat Homerus. Das bekannte Citat aus Horaz' ars poetica könnte man auch auf Altmeister LINNE beziehen, wenn man die Leidensgeschichte der Gattung Rumphia betrachtet. Man kann LiNNÉ im Allgemeinen nicht gerade nachsagen, dass er das Andenken RuMer's ehrte, wenngleich er, in einem Brief an Harrer, Rumpmius’ Herbarium amboinense als „highly splendid work” bezeichnet; im Gegentheil ignorierte er Rumer vielfach, wie es scheint absichtlich, und vernachlässigte die von ihm resp. von BURMAN bei der Publication des Rumrr’schen Werkes gegebenen Namen. (cf. O. KunNtzE Revisio generum Ï (1891) XXXI ff) Trotzdem fühlte er sich aber doch später veranlasst, nach RumePurus eine Gattung zu benennen. leider aber nicht unter Zugrundelegung einer von Rumer selbst beschriebenen Molukkenpflanze, sondern indem er eine von RHEEDE im Hortus malabaricus beschriebene Pflanze Süd-Indiens mit dem Namen Rumphia belegte. Da aber der Art gleichzeitig der gänzlich unpassende Name Amboinensis gegeben wurde, so ist sicher anzunehmen, dass LiNNÉ in dem Moment, wo er dies schrieb, RumPr und RHEEDE im Geiste verwechselte oder zusammenwarf. 
Zuerst erwähnt findet sich der Name Rumphia in LiNNE's Species Plantarum 1753 im Appendix p. 1193, und zwar ohne Diagnose, aber unter Hinweis auf Rreepe’s Hortus malabaricus und Ray's Historia plantarum. Trotzdem belegt Linne die Pflanze mit dem Speciesnamen amboinensis, indem er, wie gesagt, offenbar hier RHEEDE mit RuMPHIUS verwechselt. Zu Grunde lag die Abbildung und Beschreibung einer südindischen Pflanze durch Rueepe, mit dem indischen Namen Tsjem-Tani, veröffentlicht 1573 im 4. Bande des Hortus malabaricus p. 25, Tab. IL. Rar’s von LINNÉ angeführter Name Myxa pyriformis, ossiculo trispermo (Ray, Historia plantarum IL (1688) p. 1556) ist nichts weiter als eine nach RHEEDE’s Beschreibung gemachte kurze Diagnose; auch Rav’s weitere Beschreibung der Pflanze ist eine Kopie RHEEDE’s. Auch später ist über diese räthselhafte Pflanze nichts neues bekannt geworden, trotzdem Malabar zu den relativ gut erforschten tropischen Gegenden gehört. Wenn die Beschreibungen an Länge zunehmen, so beruht dies auf der vollständigeren Benutzung von Ruerepe’s Werk. 
ADANSON führt die Pflanze in seinen Familles des plantes 11 (1763) p. 303 unter dem Gattungsnamen Tsiemtani auf; seine Diagnose lautet: 

„Feuilles: alt, Fleurs: épis axill, Calice: 3 divisions, Corolla: 3 petals longs, Etamines: 3 oppos. aux divisions du calice, Pistil: 1 stil, 1 stig., Fruit: 
écorce à 1 log. Graines: 1 osselet à 3 log.” Wie in der r. Auflage von LiNNE’s Species plantarum, so wird die Gattung auch in der 1774 von Murray 
herausgegebenen 13. Auflage von LiNNÉ's Systema vegetabilium (p. 74) zu den Triandria monogynia gestellt; die knappe Diagnose lautet: Cal. 3 fidus, 
etala 3, Drupa 3z-locularis. In der von ReicHARD herausgegebenen Auflage von LiNNE’s Systema plantarum wird die Gattung (p. 80) als Rumpfia 

bezeichnet (mit pf), später findet sich diese Schreibweise aber nicht mehr. WiLLDENOW’s Diagnose und Beschreibung in LinNE’s Species plantarum 
edit. 4. I (1787) p. 187 lautet: Calyx gzfidus, Petala 3, Drupa 3-locularis. Arbor procera cortice cinereo. Folia alterna petiolata cordata, acuta 
denticulata scabra, Racemi axillares. Etwas länger ist die Diagnose Jussieu’s in seinen Plantarum Genera (1789) p. 370: „Calix 3 fidus, Petala 3 
oblonga, Stamina 3, petalis aequalia, antheris parvis. Stylus 1 stigma trigonum. Drupa coriacea turbinata 3 sulca, foeta nuce 3-loculari 3-sperma. 
Arbor, folia (Tiliae) simplicia, flores racemosi axillares. An radicula corculi incurva?” Er stellt die Gattung zu den Terebintaceen, bemerkt aber 
dabei: an Sapindis affinior? LAMARCK begnügt sich in seinen Zalf. encycl. et meth. (1800) p. 96 No. 418 mit einer einfachen Figurenerklärung 
der in seinen Illustrat. Gen. I, 25 nach Rreepe copierten Tafel, wobei übrigens Fig. e‚ vielleicht der Same, in der Erklärung fortgelassen wurde, 
wahrscheinlich weil LAMARrcK keine rechte Erklärung fand. Weit ausführlicher behandelt Pormrer in der Zncyel. method. (1804) p. 352 diese Pflanze, 
die er den Namen #Zaefolia giebt, vermutlich weil er erkannte, dass der LiNNE'sche Name amboinensis nicht passt. Merkwürdig ist die Notiz, 
dass er ein Specimen in Jussieu's Herbarium sah, wo doch sicher keins vorhanden sein konnte. ROrMER und ScHULTES Systema Vegetab. 1 (1817) 
Pp. 348 und A. Dierricn Spec. plant. II (1833) 672 fügen der WirLpeNow’schen Diagnose kaum einige Worte hinzu. Die in DE CANDOLLE's Prodromus 
HI (1825) p. oo, gegebene Diagnose ist ähnlich wie die Jussieu’s. Die Gattung wird zwar zu den Terebintaceen gestellt, mit der Bemerkung „ex 
ordine Tereb. excludenda ex Kunrtu.” 

BENTHAM und Hooker stellen die Pflanze in den Genera plantarum 1 (1862) zu den Anacardiaceen. Ihre Diagnose lautet: Calyx 
tubulosus 3 fidus. Petala 3, oblonga stamina 3, exserta. Ovarium sub3-gonum; stylus simplex. Drupa coriacea, turbinata, 3-sulca, putamine 3-loculari 
3-spermo. Arbor vasta. Folia alterna simplicia petiolata ovato-cordata, dentata, ampla, aspera, aromatica. Racemi axillares, folio breviores. Flores 
inodori, amari. Drupa tomentosa, carne et putamine .amaro. Species 1 Malabarica. Sie bezeichnen die Gattung als omnino incognitum, a nobis 
in Herbario Jussieuano ubi (fid. Lam. Dict. 6. 352) quondam existit, frustra quaeritum. An ad Euphorbiaceas rectius relatum? HoOKeR f. beschäftigt 
sich in der Zlora of British India II (1879) p. 44 eingehender mit der Gattung, giebt eine lange Diagnose und Beschreibung nach RHeeEpe, und 
sagt schliesslich: „1 follow the majority of authors in placing it at the end of Terebinthaceae, with which however, I suspect it has nothing to 
do. Jussieu suggests that it may be more allied to Sapindaceae. To me it looks more like a Euphorbiaceous or Verbenaceous plant” In 
ENGLER und Pranrtr’s Pflanzenfamilien fehlt diese Gattung überhaupt gänzlich, selbst in den Nachträgen, offenbar weil sie von dem Bearbeiter der 
Anacardiaceen als nicht zur Familie gehörend betrachtet, und dann später übersehen wurde. 

Um die Frage zu lösen, was diese mysteriöse Rumphia eigentlich darstellt, bleibt also nichts weiter übrig, als ein erneutes Studium von 
Rueepe’s Beschreibung und Abbildung. Dass letztere mangelhaft ist, erkennt man sofort, da das 3-spitzige Organ an der Spitze des Blütenstielchen 
bald fehit und bald vorhanden ist. Die Ansicht von LINNÉ, ADANSON und Jussieu, dass es sich hierbei um einen 3-spaltigen Kelch handelt, ist 
sicher unrichtig, da RHeepe in der Beschreibung den Kelch als oblongo-rotundus, albicans und hirsutus bezeichnet, aber angiebt, dass er pediculo 
viridi tricuspide gestützt würde. Es kann sich also, wie übrigens auch die Abbildung ergiebt, höchstens um kleine Bracteen-artige Gebilde an der 
Spitze der Blütenstiele handeln. Der Kelch ist nach der Beschreibung und Abbildung sicher verwachsenblätterig, höchstens an der Spitze nd 

gelappt. Porrer und Hooker bezeichnen deshalb auch den Kelch als tubulosus, lassen sich aber doch durch ihre Vorgänger, oder indem sie ede 

Beschreibung misverstehen, dazu verleiten, den Kelch auch als trifidus zu bezeichnen. Die Blüte besitzt 3 länglich-runde, weiche, weisse Blumenblättern, 

3 gelbliche, an der Spitze schwärzliche Staubgefässe, welche an der in der Mitte der Blüte befindlichen Höhlung stehen, aus der ein gleichfalls gelber 

Griffel herausragt. Da von einem Fruchtknoten nichts erwähnt wird, so scheint es sich hierbei um ein Stylodium zu handeln. 4 Die Frucht ist sicher 

eine Drupa mit einem dreifächerigen nach der Abbildung nicht sehr dickwandigen Stein, die drei Fächer scheinen sämtlich je einen Samen zu 

enthalten: ob der Kelch zur Zeit der Fruchtreife stehen bleibt, ist zwar nicht sicher, aber nach der Abbildung wahrscheinlich, doch scheint er nicht 

mitzuwachsen, sondern unregelmässig zu zerreissen, d î 5 } ’ ' k 
Betrachten wir jetzt die Familien-Zugehörigkeit der Rumphia genannten Pflanze. Dass die Rumphia keine Ser ist, unterliegt keinem 

Zweifel. Abgesehen von den nicht gefiederten Blättern, die in der Familie selten und dann nie breit und lindenartig oder überhaupt an der Basis 
mehrnervig sind, kommen auch solche mehrfächerige Drupen bei den Sapindaceen nicht vor; eher aeg schon die Burseraceen der Frucht nach 

denkbar, doch haben auch diese fast immer gefiederte und nie an der Basis mehrnervige Blätter. Gegen die Zuphorbiaceen spe vor allem die 

geringe Anzahl der Staubgefiisse, sowie der anscheinend nur in Einzahl vorhandene Griffel ; falls die Gattung dennoch dazu gehörte, so könnte es 
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nur eine Jatropheengattung sein, die in der Nähe von Aleurites stehen würde, aber gerade diese Gruppe hat sehr deutliche, meist reich verzweigte 

Rispen und niemals so wenig Staubgefässe, auch stets drei Griffel. Gegen die Rosaceen spricht der unterständige Kelch. Von den Gamopetalen 

würden die Verbenaceen in Betracht kommen, jedoch haben sie fast stets gegenständige Blätter und eine hoch erwachsene z2-lippige oder 5-lappige Corolla, 

Hingegen stimmt alles zu der Familie der Boraginacten und speciell zu der Gattung Cordia. Abwechselnde rauhe, öfters gezähnte und 

n der is mehrnervige Blätter, röhrig-glockiger Kelch, spreizende oder zurückgekrümmte Zipfel der Corolla, wenige Staubgefässe, ein einziger 

Griffel, eine eiformige Drupa mit hartem Stein von 1—4 Zellen. Es wird zwar für die Staubgefäüsse und Blumenkronzipfel für Cordia die Zahl 4—8 

angegeben, es ist aber kein Grund vorhanden, warum nicht bei der doch vorhandenen Variabilität selbst innerhalb der Arten auch einmal die Dreizahl 

vorkommen soll. Dass die Blüten anscheinend{traubig angeordnet sind, ist kein Hinderniss, denn den Begriff dichotomer Corymben kannte man 

vor 3 Jahrhunderten noch nicht, und legte auf die Einzelheiten der Blütenstellung geringen Werth; in der Zeichnung ist übrigens, was den Blütenstand 

betrifft, sogar eine gewisse Dichotomie unverkennbar. 
ie Art betrifft, so gehört sie jedenfalls zu der Section Myxa, Untersection Laxiflorae, und zwar zu derjenigen Gruppe derselben, 

deren Blätter an der Basis 3—s-nervig sind mit wenigen primären Seitennerven. Die erste Art der Flora of British India, Cordia Myxa, ist es nicht, 

wegen des behaarten Kelches und der gekerbten Blätter ; auch C. obligua hat einen grossenteils kahlen Kelch und keine gekerbten Blätter. Hingegen 

hat Cordia monoica einen behaarten Kelch mit 5 mm langer Röhre, was gut stimmt; nach Kurz (Forest Flora of British Burma II p. 206) ist 

die Form des Kelches der nach Hooker hiermit identischen Cordia polygama Roxb. „campanulate funnel-shaped”, was gleichfalls stimmen würde; 

die Kelchzähne sind klein, nach der Abbildung sogar nur an einer Blüte sichtbar. Die Blumenkrone ist nach Kurz kahl, die Röhre ebenso lang wie 

der Kelch, was auch mit der Abbildung RHrepe’s stimmt, die Zipfel der Corolla sind nach Kurz halb so lang, nach Hooker ebenso lang wie der 

Kelch, letzteres für die Abbildung zutreffend. Die Frucht ist freilich nach Hooker nur %/3 Zoll, also 16 mm lang, während sie nach der Abbildung 

etwa 1 Zoll lang ist, ferner hat sie einen 4-fächerigen Stein, in welchem 3 Fächer leer sind, während die Abbildung einen dreifächerigen Stein 

zeigt, dessen Fächer je einen Samen enthalten; auch sind die m. Blüten 4-männig, die hermaphroditischen sogar 5-männig, während die Blüten bei 

RHEEDE 3-männig sind, Hingegen stimmen die Blätter wieder ganz gut, sie sind rauh, dreinervig, und bei einer Varietät (die WicHr als C. polygama 

bezeichnet) stark gekerbt, nach Hooker zwar nur 1—3 Zoll lang, nach Kurz jedoch 2—5 Zoll lang, was stimmen wurde, nach Hooker und Kurz 

oval, nach letzterem an der Basis rund oder stumpf, nach RoxBurcH jedoch bei C. polygama bis herzförmig, was also zu Raeepe’s Abbildung passt. 

ie Abweichungen sind meiner Ansicht nach so zu erklären: 1) Cordia polygama Roxb. und monoica Roxb. sind identisch, es ist eine Coromandel- 

pflanze, ein kleiner laubabwerfender Baum mit ganzrandigen Blättern. z) Cordia polygama nach Kurz, ein Baum von Martaban, ist wahrscheinlich 

eine andere Art. 3) Cordia polygama im Sinne WicuHt’s mit gekerbten Blättern von Südindien ist vermuthlich eine dritte, noch sehr schlecht 

beschriebene und unvollständig bekannte Art. 4) Rumphia amboinensis ist entweder mit 3) identisch oder doch nahe verwandt. Da auch die unter 3) 

erwähnte Art noch keinen Namen hat, so werden wir jedenfalls keinen Fehler machen, wenn wir die Rureepe’sche Malabarpflanze als Cordia tiliae folia 

(Poir.) Wars. bezeichnen, da der Name amboinensis als irreführend zu verwerfen ist und deshalb die Poirer’sche Benennung dafür einzutreten hat. 

Die Diagnose würde lauten: Cordia tiliaefolia Wars. Rumphia amboinensis L. sp. pl. 49, Rumphia tiliaefolia Por, Dict. VI 352. 

Foliis alternis late ovato-rotundis 8—13 cm longis 6—10 cm latis, basi cordatis vel obtusis apice acutis margine grosse serratis triplinerviis 

vel 3—5 nerviis, venis praeterea 2—3 utrinque arcuato-ascendentibus, supra atro-viridibus subtus subviridibus, subasperis, hirsutis, sapore subamaro et 

adstringente, odore aromatico; petiolis asperis; corymbis lateralibus (e figura racemis an dichotomis?) pedunculis lanuginosis, floribus odore nullo sapore 

amaro, calyce anguste campanulato hirsuto albicanti apice breviter dentato, 5 mm longo, corollae tubo calyci aequilongo, lobis vix majoribus, oblongo- 

rotundis, candidis, mollibus patentibus vel subrecurvatis; staminibus 3 flavescentibus apicibus nigricantibus ornatis, stylo flavescente, fructibus obovatis 

21/, cm longis 2 cm latis basi calyce(?) persistente suffultis longitudinaliter trisulcatis, apice umbilico exiguo praeditis, exocarpio viridi spinulis 

exiguis asperis, mesocarpio dense carnoso, furvo, odorato, amaro; endocarpio osseo triquetro triloculari, dissepimentis ex ligno membranaceis viridi- 

albicantibus, seminibus in loculis singulis candidis amaris. Ein sehr hoher immer grüner Baum mit dickem Stamm, und dicker, rauher, grauer, 

innen röthlicher Rinde von aromatischem Geruch und säuerlichem Geschmack; das Holz ist weiss, die wohlriechenden bitteren Wurzeln sind röthlich 

und von dünner gelblicher Rinde bedeckt. Der Baum blüht nur einmal im Jahr, die Früchte reifen im Dezember und Januar. Malabar in Parakaroo 

und anderen Provinzen, in steinigen und sandigen Bergwaldungen. Zsjem-Tani von den Malabaren, fanis-Morij von den Brahmanen genannt. 

Hiermit würde nun der Name Rumphia in der botanischen Terminologie zu löschen sein, und für eine hoffentlich recht bald zu entdeckende 

neue Pflanzengattung aus den Molukken reservirt werden können ! 
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UEBER IN RUMPHIUS' „HERBARIUM AMBOINENSE” ERWAEHNTE 

AMERIKANISCHE PFLANZEN 

C. HARTWICH in Zürich. 

SINTER den Pflanzen, die Rumeuirvus in seinem „Herbarium amboinense” in so vielseitiger Weise 

behandelt, beanspruchen die auf Amboina und den andern Molukken nicht heimischen, sondern 

aus andern Gegenden eingeführten, ein besonderes Interesse. Sind sie doch unter Umständen 

geeignet, auf Bewegungen des Handels zu -Zeiten, die teilweise weit vor der Zeit liegen, als 

en Rumrmius auf Amboina lebte, Licht zu werfen. Unter diesen Pflanzen sind wohl keine interessanter 

und di pee leichter zugänglich als die aus Amerika stammenden. Während die Bestimmung der aus andern 

Teilen Indiens und der alten Welt uberhaupt, eingeführten Pflanzen zuweilen mit grösseren Schwierigkeiten verknupft 

ist, da sie vielfach nahe Verwandte unter den einheimischen Pflanzen haben, von denen sie zu unterscheiden nach den 

von Rumerius gegebenen Beschreibungen und Abbildungen oft nicht leicht ist da ferner der Zeitpunkt ihrer Einführung 

meist gar nicht angegeben werden kann; liegt das, wie gesagt, bei den amerikanischen Pflanzen günstiger. Sie erscheinen 

vielfach auf den ersten Blick als Fremdlinge in der indischen Flora, den heimischen Pflanzen nicht nahe verwandt, 

und für ihre Einführung können wir mit ganz wenigen Ausnahmen einen Zeitpunkt festsetzen, vor dem die Einfuhrung 

nicht geschehen sein kann. Das ist einmal der Beginn der direkten Verbindung Asiens mit Amerika von des letzteren 

Westkuste aus, und zweitens die Auffindung des Seeweges nach Ostindien durch die Portugiesen, die der Entdeckung 

Amerikas durch die Spanier sehr bald folgte. Diese Zeiten lagen von derjenigen, als Rumerrus nach Indien gelangte, 

nur etwa 150 Jahre ab — kein Wunder, dass es einem so sorgsamen Beobachter und fleissigen Sammler, wie er es war, 

gelang, vielfach ùber den Weg, auf dem die fremden Pflanzen eingeführt waren, und die Zeit, zu der das geschah, 

Genaueres zu erfahren. 

Trotzdem also die Bedingungen für eine Behandlung der Rumrr'schen amerikanischen Pflanzen verhältnismässig 

_günstig liegen, so bin ich mir doch bewusst, dass die folgende kurze Uebersicht nicht ohne Mängel sein wird, insofern 

sie vielleicht nicht alle amerikanischen Pflanzen des Herbarium amboinense bringen wird. Der Grund liegt darin, dass 

die vollständige und sichere Bestimmung aller in ihm enthaltenen Pflanzen immer noch nicht gelungen ist, Ich habe 

mich für die Bestimmung fast ausschliesslich an Dr.J. K. Hasskarr, Neuer Schlussel zu Rumerius’ Herbarium amboinense 

(Abhandl. der Naturf. Ges. Halle. Bd. IX. Heft 2, 1866) gehalten, und solche Pflanzen ausgeschlossen, für die die Erklärer 

neben einer amerikanischen auch eine in Indien heimische Art anführten. In einigen zweifelhaften Fallen wies dann 

Rumemius selbst den Weg mit seinen meist eingehenden Angaben über das Vorkommen der Pflanze. Uebrigens 

waren auch alle solchen zweifelhaften Pflanzen keine Nutzpflanzen, sondern es hätte sich vielleicht bei ihnen um zufällig 

eingeschleppte Unkräuter handeln können, die für mich von vorne herein weniger ins Gewicht fielen. Habe ich so 

nach der einen Richtung geglaubt, mir möglichste Reserve auferlegen zu sollen, so bin ich nach einer andern Richtung, 

wo es anging, über Rumrurus hinausgegangen, indem ich auch einige Schriftsteller berucksichtigte, die uber indische 

Pflanzen — wenn auch nicht speziell die der Molukken — erheblich vor Rumrmimus berichteten. Es liegt auf der 
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Hand, dass dadurch die Angaben des Herbarium amboinense in erwünschter Weise vervollständigt wurden. Es sind 

das: die Portugiesen Garcia p'Orra1), dessen Werk zuerst 1563 in Goa erschien, und CarisroBAL Acosta ?), dessen 

Werk 1578 in Burgos erschien, der sich freilich stark an Garcia anlehnte; und der Holländer JAN HUYGEN vAN 

LINSCHOTEN, der sich von 1583-—89 in Goa aufhielt und fast alle Teile Indiens, die damals im Besitze der Portugiesen 

waren, aufsuchte, 

Bevor ich auf die einzelnen Pflanzen eingehe, erscheint es mir wünschenswert, die verschiedenen Wege kurz 

zu besprechen, auf denen die amerikanischen Pflanzen nach den Molukken, oder allgemeiner in die asiatische Inselwelt, 

gelangen konnten. Es standen dazu drei Wege offen: Der erste führte um die Südspitze von Amerika herum, also 

von Sùdosten her, der zweite in östlicher Richtung von den amerikanischen Westkusten, speziell Mexico, aus, der 

dritte von Westen durch Vermittlung von Europa. Den ersten werden wir ausser Betracht zu lassen haben, denn die 

Erdumseglung von Macarmärs und die Reise von pr Loaysa 1526, gingen direkt von Spanien über die west- 

afrikanischen Inseln nach der Sudspitze von Amerika, ohne dessen tropische Teile zu berühren. Aehnlich ist es mit 

späteren Reisen, wie der von Lr Maire und SCHOUTEN 1615 gewesen. 

Ganz anders ist es mit dem zweiten Wege, dem östlichen, gewesen. Die ersten spanischen Schiffe, von CoRTÉSs 

ausgesandt, kamen 1528 von Zacatala in Mexico, denen bald andere folgten: 1542 brachte Ruy Lorrz pr VirLALOBOS 

Ansiedler von Mexico nach den Philippinen, 1564 gründete Mrover Lorez pe Leoazet die erste dauernde Niederlassung 

auf den Philippinen, 1571 wurde Manila gegründet, und seit dieser Zeit wurden jährlich Schiffe von Mexico nach 

den Philippinen geschickt von Acapulco aus. Die Philippinen hiessen damals „Islas de ponente” (Inseln des 

Westens). Dass bei diesen Fahrten Pflanzen aus Amerika nach den Philippinen gelangen konnten, liegt auf der 

Hand, und Rumruivs, sowie die anderen genannten Schriftsteller, nennen diese Inseln als Zwischenstation zwischen 

Amerika und den Molukken oft genug. 

Nun der dritte Weg, von Westen her, entweder um die Suüdspitze von Afrika oder durch das Mittelländische 

Meer und über Aegypten, immer mit Vermittlung von Europa. Es ist ja bekannt, dass frühzeitig zahlreiche 

Pflanzenprodukte und Pflanzen von Amerika nach Europa gelangten. Ich habe darüber früher in einer kleinen 

Schrift berichtet, auf die ich verweise (Die Bedeutung der Entdeckung von Amerika für die Drogenkunde, 1892). 

Jedenfalls liegt die Sache hier nicht so klar wie beim zweiten Wege. Denn es versteht sich von selbst, das wir nicht 

an eine direkte Wanderung von Amerika über Südeuropa nach Indien zu denken haben, sondern wir müssen 

annehmen, das die Pflanzen vorher in Europa kultiviert wurden. Und das kann nur eine beschränkte Anzahl gewesen 

sein: fanden die Pflanzen der amerikanischen Tropen, denen wir meist in Indien wieder begegnen, doch nur ganz 

ausnahmsweise in Südeuropa die Bedingungen für ihr Fortkommen. Immerhin werden wir bei Pflanzen, die 

GARCIA D'ORTA und CumisroraL Acosta bald nach der Mitte des 16. Jahrhunderts in Vorderindien antrafen, auch 

diesen Weg zu berücksichtigen haben. Allerdings liegt andererseits eine schnelle Wanderung der Pflanzen von den 

Philippinen aus über die Molukken und Java nach Vorderindien nicht ausserhalb des Bereiches der Möglichkeit, 

standen alle diese Länder doch schon vor der Ankunft der Europäer in regem Verkehr unter einander, der dann 

noch lebhafter wurde. Ich erinnere nur an den Streit der Spanier und Portugiesen um die Molukken, die vorher 

etwas seitab der grossen Strasse lagen, aber gerade dadurch für eine Zeitlang in den Vordergrund des Interesses 

gerückt wurden. Jedenfalls wird aber der Hauptanteil auf den zweiten Weg, von Mexico her, fallen. 

Die Beurteilung der Angaben von Rumrmius wird mehrfach dadurch erleichtert, dass der Weg von Westen 

her sich in den Händen der Portugiesen, der von Osten her in denen der Spanier befand. Eine Angabe, welchem 

der beiden Völker die Einfuhrung einer Pflanze zu danken sei, wird also zugleich uber den Weg autklären. Amerika 

selbst dürfen wir, mit Ausnahme von Brasilien, wo sich die Portugiesen festgesetzt hatten, als im Besitze der 

Spanier annehmen. 

Ich lasse nun die einzelnen Pflanzen in kurzer Besprechung folgen in der Reihenfolge, wie sie im Herbarium 

1) Coloquios dos simples e drogas he cousas mediginais da India etc. pello Doutor GARCIA D'ORTA. Impresso em Goa 1563. Ich habe die Bearbeitung von 

Crusius in seinen «Exoticorum libri decem 1605” benutzt. 

2) Tractado delas drogas, y mediginas de las Indias Orientales con sus Plantas debuxadas al bino, que las vio ocularmente. Burgos 1578. Ich habe auch hier 

die Bearbeitung von CLusius benutzt. 

5) Itinerario, Voyage ofte Schipvaert, naer Oost ofte den Indien 1596. Ich benutzte die Ausgabe der GEBR. DE BRY von 1598, wo auch die wertvollen 

Anmerkungen von PLAUDANUS aus der Original-Ausgabe aufgenommen sind 
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amboinense enthalten sind. Von den Namen gebe ich im Allgemeinen nur die von Rumrurus in der Ueberschrift 
aufgeführten wieder. Für die eine oder andere der im Folgenden aufgeführten Pflanzen ist der amerikanische 
Ursprung vielleicht nicht ganz sicher festgestellt, es schien mir aber nützlich, sie doch mit aufzuführen und zu 
diskutieren. Einige Pflanzen, die wohl ebenfalls amerikanischen Ursprungs sind, aber vermutlich schon vor der 
Entdeckung Amerikas in die alte Welt gekommen sind, habe ich übergangen, wie die Cocospalme, deren amerikanische 
Heimat kürzlich van Cook (The origin and distribution of the Cocoa Palm. Contributions from the U. S. National 
Herbarium Vol. VIL No. 2. Washington 1gor) erörtert wurde. Dahin gehört wohl auch Pursaetha scandens, 
vielleicht auch Abrus precatorius. 

Tom. LL, lib. r, cap. XXX, pag. 115. Prunum stellatum: Blimbing. Averrhoa Carambola L. 
(Oxalidaceae). Die Schriftsteller nehmen vielfach Asien als Heimat an (Index Kew.: India orientalis, China. pr 
Canporrr, Prodromus: India orientalis. BreNrHam et Hooker, Genera plantarum: India orientalis), doch tritt Hooker 
(Flora of British India. 1. 439), für einen amerikanischen Ursprung ein, und aus diesem Grunde muss die Pflanze hier 
kurz diskutiert werden. Er nimmt die Einführung durch die Portugiesen, also von Westen her, an. Die Angaben bei 
Rumrrrus und Anderen sprechen für eine Wanderung in Indien von Westen nach Osten; Garcia p'Orra und Acosta 
kennen die Frucht in Vorderindien, ebenso wird sie bei LinscHoreN erwähnt. Zu Rumer's Zeiten war sie auf Amboina 
und Banda noch nicht lange bekannt; auf den Philippinen kam der Baum auch vor, wird aber mit einem malayischen 
Namen bezeichnet, was deutlich für eine Einführung von Westen her spricht. Man kannte sowohl die ausserordentlich 
sauere Frucht des wilden Baumes, wie die süss-sauer und weinartig schmeckende des kultivirten. In Sudchina kommt 
der Baum auch vor, aber selten, Er wird dort des schönen Laubes wegen nur in den Gärten vornehmer Leute gezogen 
und bringt dort selten Früchte. Alles das scheint ziemlich deutlich far Hooker’'s Ansicht zu sprechen; speziell scheint 
das bei Garcia erwähnte Vorkommen in Vorderindien gegen eine Einfuhrung auf dem zweiten der oben genannten 
Wege, der damals noch kaum benutzt wurde, zu sprechen. Dieser Ansicht scheint freilich BrrrscuNeiper’s (Botanicum 
sinicum, pag. 318, Note 27 (Journal of the China branch of the Royal Asiatic Society. Vol. XXV. No. 1. 1890-—g1) Angabe 
scharf zu widersprechen: Nach ihm wird die Pflanze in China zuerst erwähnt in Nan fang ts'ao mu chuang des 
Kr-Har im 3. Jahrhundert, als mit fünf Furchen versehen und sehr sauer. Es erscheint doch wohl nicht ganz sicher, 
dass diese Frucht nun unter allen Umständen die von Averrhoa Carambola sein muss. Andere Erwähnungen in alten 
‚chinesischen Schriftstellern, die man auf diese Pflanze gedeutet hat, hält BRETSCHNEIDER selbst für unsicher oder zieht 
zu ihrer Erklärung eine andere Pflanze heran. Um die Frage einer definitiven Antwort näher zu führen, sollte man 
vor allen Dingen die Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, die über amerikanische Pflanzen berichten, konsultieren, ob sie 
die Frucht, die sich ín Indien offenbar grosser Beliebtheit erfreute, erwähnen. Mir ist davon augenblicklich nur 

HERNANDEZ, MOoNARDEs und Crustus zugänglich, in denen ich die Frucht nicht finde. Wie man sieht, vermögen die 

angeführten Bemerkungen wohl Hookrr's Ansicht zu stützen; eine sichere Beantwortung der Frage nach der Heimat 

steht aber noch aus. 

Tom. 1, lib. 1, cap. XXXI, pag. 118. Blimbingum teres: Blimbing bulu. Averrhoa Bilimbi L 

(Oxalidaceae). Die Sache steht hier genau wie bei der vorigen, Hooker nimmt gegenùüber anderen Autoren eine 
amerikanische Heimat an. Nach Rumrnius kommt die Pflanze auf Java, Bali, Celebes und anderen Inseln vor, aber 

nur kultiviert, was doch zweifellos fur eine Einfuhrung spricht. Sonst finde ich sie bei den älteren Autoren, die ich 

nannte, nicht erwähnt. Aus den von Rumenrus angeführten Verwendungen führe ich an, dass man den an Oxalsäure 

reichen Saft der Frucht zum Entfernen von Flecken aus Wäsche benutzt, wie wir das mit dieser Säure noch 

heute thun. | 
Tom I, lib. 1, cap. XXXIX, p. 136. Anona. Manoa. Axona reticulata L. oder A. mucosa Peg. (Anona- 

ceae). Es ist nicht ganz sicher, welche von beiden Arten Rumrmius behandelt; die Beschreibung, die für die Frucht 

Höcker (protuberantes) erwähnt, spricht für die letztere Art, die Abbildung, bei der diese Höcker fehlen, far die 

erstere. Jedenfalls sind beide Arten in Westindien und den nördl. Teilen von Südamerika heimisch. Die Nachrichten 

bei Rumrmius sprechen recht deutlich für eine Einführung: die in Indien gebräuchlichen Namen hängen meist mit dem 

amerikanischen, speziell in Mexico und Hayti gebräuchlichen „Anona” zusammen. Selbst das malaische „Buah nonna,”’ 
d.h. Damenfrucht, ist richtig als Buah anona, d. h. Anona-frucht zu deuten. Auf den Molukken kommt der Baum vor 
hauptsächlich an Stellen, wo Spanier und Portugiesen gewohnt haben. Rumrnmus ist geneigt, eine Einfuhrung durch 
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die Spanier von Mexico auf die Philippinen und von da weiter durch dieselben oder die Chinesen (nostrates Belgae 

nominant hos fructus „Sineese Peeren”) anzunehmen. 

Tom. L, lib. 1, cap. XXXX, pag. 138. Anona tuberosa. Manoa Papuwa: Atis. Arona syuamosa 4 

(Anonaceae). Wegen des amerikanischen Ursprunges der Art vergl. pr Canporre (Ursprung der Kulturpflanzen, 

ubersetzt von Gorze, 1884, pag. 267.) Ueber das Land, aus dem der Baum nach Asien kam, giebt uns der Name 

„Atis”, den Auc. pe Sr. Hrraire (Plantes usuelles des Brésiliens) einst benutzte, um einen asiatischen Ursprung zu 

konstatieren, Auskunft; der Baum hiess nach HeRNANDrz in Mexico „Ate”. Die Zeit der Einführung in Asien, wenn auch 

jedenfalls postkolumbisch, und der Weg, sind unsicher; es lässt sich wenigstens kein einigermassen sicherer Anhalt für 

die Einführung uber die Philippinen gewinnen. Bei den älteren Garcia, Acosta, LINSCHOTEN, finde ich den Baum nicht. 

In Rurrpe's Hortus Malabaricus, der mit dem Herbarium amboinense etwa gleichzeitig ist, wird er, wie ich DE CANDOLLE 

entnehme, als Fremdling für Malabar bezeichnet. Nach Rumemius ist der Baum erst zu seiner Zeit eingeführt, und zwar 

von Ternate aus, also von Norden her. Nun weist aber das Weitere nicht nach den Philippinen, wie man erwarten 

sollte, sondern nach Ternate soll er aus Batavia gekommen sein. 

Tom. 1, lib. 1, cap. XLI, pag. 140. Cujavus domestica. Cuiava. Psidium Guagava Raddt f. pyriferum L. 

(Myrtaceae). Der Baum ist nach pr CANporre (lc. pag. 305) ursprünglich heimisch von Mexico bis nach Columbien und 

Peru, hat sich vor Corumgus nach Brasilien und bald darauf nach den Antillen verbreitet. Den Weg der Einwanderung in 

Indien finden wir bei Rumrurus deutlich bezeichnet; er schreibt die Einfuhrung, der damals herrschenden Meinung entgegen, 

den Spaniern zu, die den Baum von Peru nach Manila und von da nach Ternate gebracht haben, von wo er sich dann 

weiter verbreitet habe, und zwar durch die Portugiesen. Die Herkunft speziell aus Peru wird durch die meisten auf 

den indischen Inseln gebräuchlichen Namen, die sich von dem nach Acosta und HeRNANDEz in Peru und freilich auch 

auf San Domingo gebräuchlichen „Guayavo” ableiten, bestätigt, 

Tom. I, lib. 1, cap. XLII, pag. 142. Cujavus agrestis. Cujava utam. Psidium Guajava Raddi f. pomiferum 

L. (Myrtaceae). Bezuglich der Namen gilt für diese Form dasselbe wie für die vorige. Betreffend den Weg der 

Einfuhrung nimmt Rumrumus ebenfalls an, dass sie über die Philippinen gekommen sei, vielleicht durch Vögel, die die 

Samen verschleppt haben, da die Frucht wenig geschätzt werde. Er setzt sich damit in Widerspruch zur Volksuberlieferung, 

welche eine Einführung nach Amboina durch die Portugiesen oder Holländer von Batavia aus, also von Westen her, 

annimmt, da der Baum am reichlichsten um das Fort Victoria vorkommt. 

Tom. IL, lib. 1, cap. XLIII, pag. 145. Cujavillus: Cujavo Kitsjil. Psidium pumilumVahl. Die Namen 

hängen. ebenfalls alle mit „Guayavo” zusammen. Die Art ist heimisch auf den kleinen Antillen. Rumrnrus fand sie 

ebenfalls um das Fort Victoria. Ich fand alle drei Psidien bei den älteren Schriftstellern uber Indien nich erwähnt. 

Tom. 1, lib. 1, cap. XLIV, pag. 145. Papajas mas et Femina. Papaja. Cara Papaya L. (Caricaceae). 

Rumrurius macht uns bei dieser interessanten Pflanze darauf aufmerksam, dass sie keinen heimischen Namen hat. Die 

Spanier haben den Baum von Peru nach Manila gebracht; von da ist er nach den Molukken gekommen und hat sich 

dann weiter verbreitet. Speziell auf Ternate ist er so reichlich vorhanden, dass die Eingeborenen die Schweine mit den 

Früchten, die noch dazu hier von besonders guter Beschaffenheit sind, füttern. Der Baum wird besonders an Orten 

gezogen, wo Europäer wohnen; wo er sich an andern Orten findet, nimmt Rumrnrus, und mit Recht, eine Vebertragung 

durch Vögel an. Auch LiNscHorteN berichtet genau über die Einführung der Carica Papaya: „Daar is ook een fruit 

gekomen uit Spaansch-Indië, gebracht over de Filippijnen of de Luzons naar Malaka en van daar naar Indië, is 

genaamd „papajos”’ ... Dit fruit werd in ’t eerst veel geëstimeerd om de vreemdigheid, maar zij maken er thans 

al geen werk van”. Wie man sieht, war die Frucht schon too Jahre vor Rumer sehr bekannt. Immerhin kann 

sie damals noch nicht lange eingeführt gewesen sein; bei den älteren GARrcrA p'ORrTA und Curisropar Acosta finde ich 

sie, freilich aus Vorderindien, noch nicht erwähnt, was sicher geschehen wäre, da sie wegen ihres Geschmackes und 

wegen ihrer merkwürdigen Eigenschaften überall grosse Aufmerksamkeit erregte (vergl. Grrsnorr, Indische nuttige 

planten, pag. 191). Die Carica Papaya ist keine wilde Pflanze, sondern durch Kreuzung entstanden. Nach Graf Sorms 

(Botanische Zeitung 1889) ist sie ursprünglich in Mexico entstanden, Ovirpo (1520) kennt dort schon mehrere Varie- 

täten. Von da kam sie nach den Antillen und vermischte sich mit den dort vorhandenen Arten. Nach Sorms ist die 

Veberfuhrung nach Asien zu Beginn dieser Zeit vor sich gegangen, jedenfalls bevor sie die dortigen Arten aufgenommen 

hatte. Später erst kam sie nach Brasilien und weiter nach Südamerika. Man wird danach die Ueberfuhrung 
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aus Peru, von der Rumrurus spricht, und woran an und für sich nicht zu zweifeln ist, nicht als die erste können gelten lassen 
Tom. IL, lib. 1, cap. LIX, pag. 177. Cassuvium: C adju. Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae). 

Der Baum ist in Amerika heimisch, und zwar nach pr CaNporrer (l. c. pag. 245) in Brasilien und Guyana und 
geht nordwärts bis zum Isthmus von Panama. Durch die Kultur ist er dort weit verbreitet. Man hat den ost-indischen 
Baum vom amerikanischen als eine Varietät trennen wollen, indessen sind die Unterschiede, die hauptsächlich auf der 
Grösse des angeschwollenen Fruchtstieles basieren, nicht konstant. Rumrnius ist nicht zweifelhaft, dass der Baum 

amerikanischen Ursprunges ist. Er schreibt seine Einfahrung den Portugiesen zu, dies würde auf den oben genannten 
westlichen Weg deuten. Wenn man berücksichtigt, dass die meisten von ihm und den anderen Schriftstellern erwähnten 
indischen Namen sich zweifellos von den nach Prso und Marccrar in Brasilien, das damals den Portugiesen gehörte, 
gebräuchlichen "Acajá” und “Acajaiba” ableiten, so hat diese Ansicht manches für sich. Jedenfalls fehlen Andeutungen 
für eine spanische Einfuhrung über die Philippinen. Auf Amboina hiess der Baum noch zu Rumrmius' Zeiten: ”Boa 
Frangi, he. fructus Portugallicus”, 155o sah Garcia D'OrTA den Baum in Goa noch nicht; wenig später kannte ihn 
Acosta aus Cochin. Die Portugiesen verbreiteten ihn dann nach Ceylon, Celebes und Maros. Auf Amboina existierten 

nur wenige Bäume „ac praesertim ad rubrum montem, ubi Portugalli primum locum suum fixerunt’’. Auf Ternate existierte 
er ebenfalls, und die dort gezogenen Früchte resp. Fruchtstiele, waren viel grösser wie die von Amboina. Zur Zeit, 

als LINSCHOTEN reiste, war er schon „ùberflüssig durch ganz Indien’, und Paruparus sagt in einer Anmerkung dazu 

ausdrücklich, dass er aus Brasilien gebracht sei (vergl. oben). — Man wird wohl schliessen dürfen, dass der Baum bald 

nach der Mitte des 16. Jahrhunderts von Brasilien eingefuhrt wurde. 

Tom. IL, lib. 1, cap. LXVI, pag. 194. Eriophoros Javana. Capock. Ceiba pentandra L. (syn: Eriodendron 

anfractuosum D.C) (Bombacaceae). Nachrichten über eine Einfuhrung des Baumes aus Amerika fehlen meines 

Wissens ganz; trotzdem wird man an seinem amerikanischen Ursprung nicht zweifeln dürfen, wenn man berücksichtigt, 

dass alle übrigen Arten der Gattung in Amerika heimisch sind. Freilich ist er auch in Amerika nicht frühzeitig nach- 

zuweisen; die zahlreichen Nachrichten, die z. B. Hans SLoANE (Catalogus plantarum, quae in insula Jamaica sponte 

proveniunt etc. 1696) über wolletragende Bäume aus Amerika bringt, werden sich schwerlich gerade auf unsere Art 

deuten lassen. Es werden ja noch von einer ganzen Reihe von Verwandten ähnliche Haare gewonnen und technisch 

verwertet. Ich zähle nach C. R. Doper (A descriptive catalogue of useful fibre plants of the World etc. Washington 

1897. Rep. U.S. Depart. of Agriculture) aus Amerika die folgenden auf: Bombax Ceiba L., B. munguba Mart, B. 

pubescens Mart, Eriodendron samauma: Mart, Ochroma lagopus Sw. aus Indien und China Bombax malabaricum D.C. 

Ich möchte aber die Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken, der vielleicht einen Lichtstrahl auf die Einführung aus 

Amerika werfen kann: das ist der Name „Kapok’, in Macassar „Cawo”, auf Sumatra „Kapé”, und noch andere ähnlich 

klingende. Ich glaube nämlich, man sollte untersuchen ob dieser Name hergeleitet werden kann von „Ceiba”, wie die 
Wollbäume in Amerika verschiedentlich genannt werden. Speziell unsere Art führt diesen Namen in Mexico und 

Central-Amerika. GrrsHorF (Ll c. pag. 183) ist geneigt, die zweite Haälfte des Namens mit „poek” — weich, wollig 

zu indentifizieren, und es erscheint mir nicht unmöglich, dass man den amerikanischen Namen sich mundgerecht gemacht 

hat. Natürlich muss ich die Entscheidung Sprachkundigen überlassen. Nach Rumrrrus, bei dem sich keine Andeutung 

über eine Einführung findet, kam der Baum ziemlich allgemein vor, am reichlichsten auf Java; von dort ist er auf 

den Molakken eingefuhrt. Ein paar ältere Nachrichten verdanken wir Crusrus (Exotic. lib. 1. cap. XIV), er erhielt die 

Frucht 1598 von Java und 1601: ebenfalls aus Java oder von den Molukken. Er ist geneigt, die Frucht oder den Baum zu 

identifizieren mit dem Baum Ceiba, den Ovriepo aus Amerika beschrieben hat. Es wird eine noch viel ältere Nachricht 

auf diesen Baum bezogen, die das Indigenat des Baumes in Indien beweisen würde, da sie weit vor der Entdeckung 

von Amerika liegt. ScHUMANN (in ENGLER-PRANTL, Pflanzenfamilien III. 6. pag. 63) führt bei der Erwähnung des Baumes 

die bekannte Nachricht aus STRABO an, dass es den Soldaten ArEXANDER's des Grossen in Indien aufgefallen sei, dass 

dort Wolle auf Bäumen wachse. Man mache nach Nrarcros die fein gewebten Tücher daraus, die Macedonier verwerteten 

sie aber zur Fullung von Polstern und Sätteln. Ich sehe nicht ein, weshalb man das nicht, wie es auch meistens geschieht, auf die 

Baumwolle beziehen soll. Dies wird bestätigt durch Angaben bei Turornrastos (V. 4. 8), der, wohl von derselben Pflanze, sagt, 

dass man sie in den Ebenen reihenweise pflanze, und dass die Felder dann den Weinbergen ähnlich sehen. Die Frucht sei der 

Rosenfrucht zuvopdior ähnlich und die Blatter denen der Sykomore. Ferner beschreibt er von der Insel Tylos (jetzt Bahrein im 

persischen Meerbusen) einen wohl mit dem ersten identischen Baum, dessen Frucht einem Fruhlingsapfel ähnlich sieht. 
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Wenn er reif ist, breitet er sich aus und streckt die Wolle heraus, aus der man die feinen Tücher webt. Dieselben 

Angaben finden sich wenig geändert bei Prius (XII. 13, 21); es ist wohl kem Zweifel, dass das alles auf die 

Baumwolle passt. 

Tom. H, lib. 2 cap. XXVIII, pag. 79. Pigmentaria. Galuga. Bixa Orellana L. (Bixaceae). Die Pflanze 

ist von den Europäern bei ihrer Ankunft in Amerika auf den Antillen, in Mittelamerika und in Brasilien gefunden 

worden (HartwicH, |. c. pag. 24). Sie ist nach pr CANDOLLE (Lì c. pag. 508) eine der ersten Pflanzen, die von 

Amerika nach Afrika und Südasien gelangte. Auf den Molukken war sie zu Rumpmmus’ Zeit noch nicht häufig; nur 

hie und da war sie in einzelnen Exemplaren gepflanzt. Er nimmt an, dass sie von den Philippinen aus die Wanderung 

durch Indien angetreten hat. 

Tom. III, lib. 5, cap. XXXIX, pag. 193. Arbor ovigera. Ayhosso. Hernandtia ovigera L. (Hernandiaceae). 

Die Pflanze sei hier mit allem Vorbehalt aufgeführt. Nach Index Kewensis ist sie in Amerika heimisch. 

Nach Rumpmus kommt sie auf Amboina vor; über eine weitere Verbreitung schweigt er. ZoLLINGER fand sie auf 

Java (Nach Grrsnorr in Mededeel. uit 's Lands Plantentuin 1890. VIT. p. 96). 

Tom. IV, lib. 6, cap. XXIV, pag. 53. Crista pavonis. Bonga merak. Caesalpinia pulcherrima Sw. 

(Leguminosae). Auch die amerikanische Heimat dieser Pflanze ist nicht sicher. Index Kewensis führt sie als 

tropischen Kosmopoliten auf; nach ENGrER-PRANTL ist sie in der alten Welt nur angepflanzt, und das berechtigt, 

sie hier aufzuführen. Ueber ihr Vorkommen in Indien macht Rumeumus einige nicht unwichtige Mitteilungen: Das 

Vaterland ist „tota India extra Gangem”, das soll wohl heissen, dass sie westlich vom Ganges nicht vorkommt, denn 

weiter wird sie dann angegeben für Cambodja, Kautschi und Südchina. Nach Java ist sie durch die Chinesen 

gebracht, ebenso nach Amboina, wo sie vor 1650 so selten war, dass ein chinesischer Befehlshaber (centurio 

Sinensium) zum Schutze eines Strauches einen Zaun anbringen liess. Zu Ende des 17. Jahrh. war sie auf Java und 

Amboina schon so häufig, dass man sie hätte für heimisch halten können. In einem „Appendix” zu diesem Kapitel 

bemerkt übrigens Rumeurvs ausdrücklich nach CommrriNus, dass der Strauch auch in Westindien vielfach vorkomme. 

Tom. IV, lib 6, cap. XLIII, pag. 85. Flos convolutus. Bonga gulong tsjutsju. Plumera acutifolia 

Poir. (Apocynaceae). Da die ganze Gattung amerikanisch ist, wird an einer Einwanderung nicht zu zweifeln sein. Für diese 

Art wird als Heimat Mexico angegeben. Ueber ihr Vorkommen in Indien teilt Rumrr Folgendes mit: Man sagt, dass 

sie auf Manila vorkomme und von dort nach Ternate gekommen sei; nach anderer Angabe ist sie aus Cambodscha 

nach Ternate gekommen, und von dort in der 2. Halfte des 17. Jahrh. nach Amboina. Indessen soll man sie auch 

auf Java und anderen Inseln finden. Die ersten dieser Nachrichten lassen sich sehr wohl mit einer Einwanderung 

aus Amerika vereinigen. Gegen ein Indigenat, wenigstens auf Amboina, spricht auch die Thatsache, dass sie 

dort fast nie Früchte bringt; Rumemius sah nur einmal eine solche (1681). In China dagegen soll sie häufiger 

Früchte bringen. 

Tom. V, lib. 8, cap. XXXII, pag. 202. Frumentum seu Triticum Saracenicum. Zea Mays L. 

(Gramineae). Die kurze Erwähnung dieser wichtigen Pflanze im Herb. Amb. ist von besonderem Interesse. Sie war nämlich 

pe CANDporrE (l. c. pag. 494) entgangen, und er folgerte daraus, dass die Einführung nach Indien, und zwar von Westen 

her, erst nach dem 17. Jahrh. stattgefunden habe. In Wahrheit war der Mais aber schon damals in Indien recht 

verbreitet. Er fand sich nach Rumeumws auf vielen Inseln und war durch die Spanier eingeführt. Besonders wurde 

er auf Ternate und anderen Molukken-Inseln gebaut. Schon damals war es gebräuchlich, die halbreifen Fruchtkolben 

zu rösten und zu essen. Wenn man sich genau an diese Angaben halt, dh. dass der Mais durch die Spanier einge- 

führt sei, so haben wir eine besondere Einführung von Osten her anzunehmen, und nicht ein allmähliges Vordringen 

von Westen her, wo der Mais bekanntlich in Portugal schon sehr frühzeitig (151o) angebaut wurde. Für dieses 

Eindringen von Osten her, ja für eine recht langsame Ausbreitung in Indien, spricht die aus dem 18. Jahrh. stammende 

Angabe von Roxsurer (Flora indica 1832 III, 568 — nach pr CaNporre), dass zu seiner Zeit der Mais auf dem Festlande 

von Indien nur als Luxuspflanze in Gärten, aber nirgends im Grossen, angebaut wurde. Das scheint mir ziemlich wichtig 

zu sein, denn an ein anfänglicher Ueberspringen Vorderindiens auf der Wanderung von Westen nach Osten ist doch nicht 

wohl zu denken. — Freilich steht dieser Ansicht eine direkte Angabe gegenüber, deren Quelle mir allerdings nicht 

bekannt ist, wonach der Mais von Portugal nach Afrika und Indien gekommen sei (Prckorr in Pharm. Rundschau 1894, 

pag. 165.) Es ist ja bekannt, dass der Mais sich sehr bald nach seiner Einführung besonders schnell am Mittelmeer 

(6) — 84 — 



entlang verbreitete, woher manche Namen wie „türkischer Weizen, Türkenkorn, Triticum Bactrianum (Corpus), auch 

Triticum Saracenicum” bei Rumrurus selbst, entstanden und die irrige Meinung erweckten, der Mais sei von Osten nach 

Europa gekommen. An und für sich hätte es nichts Unwahrscheinliches, dass der Mais auf diesem Wege auch nach 

Indien gekommen wäre; aber die Angaben von Rumerius und RoxBureu scheinen dem deutlich zu widersprechen. 

Dazu kommt, dass der Mais zu Ende des 16. Jahrh. in Aegypten noch unbekannt und im 18, Jahrhundert noch wenig 

angebaut war. (pE CANDOILE pag. 494.) Es ist aber noch ein anderer Punkt zu erörtern. Rumruius sagt, dass der 

Mais auf den Molukken eine ausländische Pflanze (planta exotica, uitlandsch gewas), und dass er durch die Spanier 

zuerst eingeführt sei. Von einer Einführung aus Amerika wie gewöhnlich uber die Philippinen, spricht er nicht. 

Wenn auch nach dem Auffinden praekolumbischer Maiskörner in Amerika, den nicht seltenen Darstellungen des Mais 

in alten mittelamerikanischen und mexikanischen Bildwerken und Schriftwerken, und endlich der Auffindung der Zea 

canina Wats. und der Euchlaena mexicana Sch. an seiner amerikanischen Heimat gar kein Zweifel mehr ist, — so 

ist doch die Frage, ob er nicht schon vor CorumBus von Amerika direkt nach Ostasien gekommen sei, nie ganz zur 

Ruhe gekommen. Man führt dafür als Beweis zwei Abbildungen der Maispflanze im Pen-t'sao-kang-mu, einem zu Ende 

des 16. Jahrh. (1597) erschienenen chinesischen Kräuterbuche an. pe CANDOILE verwendet diese Abbildungen als 

Beweis für eine Einwanderung von Westen her oder direkt von Amerika, aber erst nach Corumsus. Man wird ihm 

die letztere Möglichkeit ohne Weiteres zugeben: denn, wenn auch die einigermassen geregelte Verbindung mit Amerika 

damals erst etwa seit 5o Jahren bestand, so ist doch eine Verbreitung dieser ausgezeichneten Getreidepflanze innerhalb 

dieser Zeit nach China und den Molukken (dann wohl über die Philippinen) sehr wohl möglich. Fur eine ältere 

Anwesenheit in Ostasien sprechen zwei Angaben: 1.) soll der Mais schon lange vor dem Ende des r5 Jahrh. in China 

bekannt gewesen sein, und 2.) soll er nach Japan schon vor 1200 Jahren über das Meer gekommen sein. (Harz. 

Landwirtschaftl. Samenkunde pag. 1237. Harz bezieht sich dabei auf Siegorp. Ich habe in der neueren, von den Söhnen 

Srrgorp’s veranstalteten Ausgabe seines Werkes, nichts darüber gefunden.) 

Tom. V, lib. 8, cap. XL, pag. 225. Tabacus. Tabaco. MNicottana Tabdacum L. (Solanaceae) Es ist zweifellos, 

dass Rumrnius diese Art, u. nicht N. rustica, aus Indien kannte; erschreibt ihr nämlich schmälere und spitzere Blätter zu, 

als er sie in Deutschland und Holland beim Tabak gesehen hat; es ist also an die auffallend breit-eiförmigen Blätter 

der zweiten Art nicht zu denken. (Ich will darauf aufmerksam machen, dass er in diesem Kapitel ausdrucklich von 

Hanau als seiner Vaterstadt (myn vaderlijke stad Hanau) spricht). Ueber die Einwanderung des Tabaks spricht er sich 

nicht aus; auf Java hat man ihm erzählt, dass er schon vor Ankunft der Portugiesen bekannt gewesen, aber nicht 

geraucht worden sei. Rumemius hält dieser Angabe entgegen, dass die Pflanze in Indien keinen einheimischen Namen 

habe und darum nicht wohl einheimisch sein könne. Sie war zu seiner Zeit in Indien weit verbreitet, sie kam auf 

fast allen Inseln, in fast allen Provinzen Indiens vor, auch in Gegenden, wo Portugiesen und Spanier nicht gewohnt 

haben, auf den Philippinen, von wo Tabak exportiert wurde, ferner in China, und, was er besonders hervorhebt, sogar 

schon auf der Insel Yesso. In China war das Rauchen wenig verbreitet, auf 20 Einwohner kam ein Raucher, fast 

immer der niedrigsten Volksklasse angehörig. pe CANDOLLE ist der Meinung, dass der Tabak zu Anfang des 17. Jahrh. 

durch die Portugiesen nach Indien gebracht sei und schon 160o1r nach Java (lc. 178). Das würde eine westliche 

Einwanderung sein. Dem gegenüber muss hervorgehoben werden, dass neben dieser Einwanderung auch eine von 

Osten her stattgefunden zu haben scheint; nach Jacor (Reisen in d. Philippinen. 1873. pag. 259) ist der Tabak nach 

den Philippinen von Mexico aus durch spanische Missionare, bald nach Herstellung der direkten Verbindung mit 

Amerika, also wohl schon im 16. Jahrh., gebracht worden, und von da über Japan nach China. 

Tom. V, lib. 8, cap. XLI, pag. 227. Anassa. Nanas. Ananas sativus Lindl. (Bromeliaceae). Die Frucht 

und die lebende Pflanze wurden frühzeitig nach Europa gebracht: 1514 wurde eine Frucht an König FERDINAND 

gesandt, der der Sache aber nicht traute und die Frucht nicht essen wollte, Zur selben Zeit sind die jungen in Erde 

gesteckten Sprosse durch Crristoväo Jacques nach Portugal gebracht (Pharm. Rundsch. 1895. pag. 237). Nach Indien 

dürfte die Pflanze um die Mitte des 16. Jahrh. gekommen sein; bei GArciA D'ORrTA findet sie sich noch nicht 

erwähnt, nach Acosta dagegen kommt sie in Vorderindien reichlich vor. Er sagt, sie stamme aus Brasilien und sei 

von da nach Westindien und nach Ostindien gelangt. Ebenso kommt sie nach LiNscHotEN und Paruparys reichlich in 

Indien vor und ist durch die Portugiesen aus Brasilien dahingebracht. Nach Rumrarus ist sie ebenfalls weit verbreitet : 

er führt sie an aus Java, Celebes, Molukken, Philippinen, Bengalen, Pegu, China. Er ist der Meinung, die Pflanze sei 
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heimisch in Indien, und weist die Erzählung, sie sei durch einen Spanier aus Brasilien oder Peru zugleich mit dem 

Namen eingeführt, zurück. Er nennt auch eine wilde Art, freilich eine ganz andere Pflanze, nl. Pandanus litoreus. 

Während also die andern Schriftsteller die Einführung den Portugiesen zuschreiben, nennt er einen Spanier. Wenn man 

die nach ihm in Indien gebräuchlichen Namen prùüft, so kommt man zu der Veberzeugung, dass die erstere Ansicht 

die richtige ist. Die Portugiesen fanden nämlich die Pflanze in Brasilien unter dem Namen „Nanas”, aus dem dann 

„Ananas” entstanden ist, und unter diesem Namen wurde die Pflanze dann hauptsächlich in der alten Welt verbreitet. 

Die von Rumemius angefuhrten Namen lauten: „Ananas, Nanas, Nassa, Manas”. Die Spanier dagegen nannten sie 

wegen ihrer Aehnlichkeit mit einem Coniferenzapfen „Pin:”’ etc. Man wird also für die Ananas eine westliche 

Einwanderung anzunehmen haben. Die Frucht wurde auch schon frühzeitig aus Indien nach Europa gebracht; Crusrus 

erhielt solche, in Zucker eingemacht, 1599 aus Java. Die Blätter hatte er schon vorher aus Guinea erhalten, und dort 

hiess die Pflanze Pinä, war dort also vermutlich durch die Spanier eingeführt. 

Tom. V, lib. 8, cap. L, pag. 247. Capsicum Indicum. Tschili. Die Frage nach der Herkunft dieser 

Pflanze ist nie ganz zur Ruhe gekommen, insofern man neben einer Einwanderung aus Amerika nach Europa auch 

mehrfach eine solche aus Indien nach Europa annahm, wobei es einstweilen nicht ins Gewicht fallen mag, ob man sie in Indien 

far heimisch oder schon früher aus Amerika eingefuhrt hielt. Ich habe in meiner oben erwähnten Schrift schon Einiges 

angeführt, was gegen die Einfuhrung aus Indien spricht und möchte dem, auf Grund gerade der Angaben bei RumParus, 

noch einen Punkt hinzufügen: Der damals in Indien kultivierte spanische Pfeffer war nämlich deutlich verschieden von fast 

allen in Europa damals kultivierten Sorten; Rumpnius sagt, dass die Pflanzen, die er in Portugal sah, und die aus 

Brasilien stammten, niedriger waren als die indischen, aber grössere Blätter und Früchte hatten, letztere waren langer 

und dicker als ein Finger. Das bestätigen zahlreiche Abbildungen und Beschreibungen der Pflanzen und ihrer Früchte 

bei den Schriftstellern des 16. & 17. Jahrhunderts. Ganz neuerdings had F. Gurrrarp (Les Piments des Solanées Etude 

historique et botanique du genre Capsicum. Thèse rgor), eine Anzahl derselben zusammengestellt, aus denen hervorgeht, 

dass diese Sorten fast sämmtlich dem Kreise des Capsicum annuum angehören; einzig eine Abbildung des Crustus zeigt 

eine auffallend kleine Frucht, die wohl zu C. frutescens gehören mag, von der er aber ausdrücklich sagt, dass sie aus 

Brasilien stamme. Dem gegenuber sind die von Rumrrrus abgebildeten Sorten sämmtlich kleinfrüchtig und die Früchte 

meist aufrecht; sie dürften wohl alle zu dem Formenkreis des Capsicum frutescens gehören. Aus dieser Verschiedenheit 

der europäischen und indischen Fruchte geht aber zweifellos hervor, dass die ersteren nicht, auch nicht zum Teil, aus 

Indien importiert sein können. Da der spanische Pfeffer in Europa zweifellos nicht heimisch ist, da er ferner nicht aus 

Indien eingeführt sein kann, und da wir zahlreiche Nachrichten uber seine Einfuhrung aus Amerika haben, so ist letztere 

zweifellos. Wie steht es nun aber mit dem in Indien wachsenden? Da er verschieden von dem europäischen ist, kann 

er nicht von Europa eingeführt sein, und es fragt sich nur noch: ist er in Indien heimisch oder aus Amerika dahíin 

eingeführt, und, wenn man das Letztere annimmt, ist er in nachkolumbischer Zeit oder vorher eingeführt worden ? 

Das Indigenat von Capsicum in Indien ist früher mehrfach angenommen, aber, soviel ich sehe, meist weil man eine 

Wanderung von da nach Europa glaubte annehmen zu müssen, die aber ausgeschlossen erscheint. DE CANDOLLE nimmt 

fur Capsicum frutescens, der hier allein in Betracht kommt, Amerika an, und zwar von Bahía bis zum östlichen Peru. 

Neuerdings ist dagegen GreEsHOFF (Indische nuttige planten, pag. 213) geneigt, für diese Art einen altweltlichen Ursprung 

anzunehmen (Asien-Afrika). Diese Ansicht gewinnt zweifellos eine Stütze durch die jetzt mehrfach vertretene Meinung 

(Asa Gray, IrisH), dass sämmtliche Arten der Gattung auf zwei, nämlich Capsicum annuum und Capsicum frutescens 

zusammenzuziehen sind. In ENcrer-PrantL (Natürl. Pflanzenfamilien IV. 3 b., pag. 20) nimmt v. WeTTSTEiN etwa 30 

Arten an, von denen nur eine, noch dazu ziemlich abweichende (C. anomalum), in Japan, alle anderen in Amerika 
heimisch sein sollten. Es wäre danach nach den Grundsätzen der Pflanzengeographie an einem amerikanischen Ursprung, 
auch der indischen Pflanze, nicht zu zweifeln. Nimmt man dagegen nur zwei Arten an und hält die eine (C. annuum) 

far amerikanisch, und die andere (C. frutescens) für altweltlich, so kann man dieser Anschauung die Berechtigung nicht 

absprechen. Hoffentlich nimmt der verehrte Verfasser der „Indische nuttige planten” Veranlassung, uns gelegentlich 

mit den Gründen für seine Ansicht ausführlich bekannt zu machen. Die historischen Nachrichten, die mir zugänglich 

sind, scheinen allerdings mehr für eine Einführung aus Amerika zu sprechen: Eusrsrus NiereMmBerG (hist. nat. lib. 15, 

cap. 80) berichtet dass die Pflanze durch die Spanier über die Philippinen nach Indien eingeführt sei, also auf 

einem uns schon bekannten Wege. Bei LINSCHOTEN, PALUDANUS, GARCIA D'ORTA und Acosta finde ich Capsicum nicht 
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erwähnt. Sie besprechen den Pfeffer ziemlich ausführlich, und bei der Beliebtheit, die sich der spanische Pfeffer rasch 
überall erworben hat, kann ich nicht annehmen, dass sie ihn übersehen oder der Erwähnung nicht wert gefunden 
haben. Ich schliesse daraus, dass er damals, also bis Ende des 16. Jahrhunderts, mindestens in Vorderindien nicht 
bekannt war. Die Ausführungen von Rumemrus sind nicht ganz klar. Er ist freilich der Ansicht, dass die in Indien 
kultivierten Sorten dort heimisch, und von da allmählig nach Westindien gekommen seien; gleichzeitig giebt er aber 
zu, dass das, was man heute sehe, zuerst aus Amerika gekommen und von der heimischen ostindischen Pflanze verschieden 
sei. Nach Europa sei der spanische Pfeffer aus Brasilien, West- und Ostindien gebracht. Gegen ein Indigenat in Ostindien 
fällt meines Erachtens noch stark ins Gewicht, dass Rumrurus die Pflanze ausschliesslich kultiviert kennt; wäre sie ihm in 
wildem Zustande bekannt geworden, so hätte er das, wie sonst wiederholt, sicher angeführt. Leider gestattet der Raum 
nicht, über diese interessante Frage viel mehr als Andeutungen zu geben. Ich muss nur noch einen Punkt ganz kurz 
anführen: wenn ich oben eine Wanderung von Ostindien nach Europa in Abrede stellte, und ferner annahm, dass nur 
Capsicum frutescens von Amerika direkt nach Indien gelangt sei, so bezieht sich das nur auf die älteren Zeiten. Wie 
GresnorF (l.c. pag. 218) anführt, ist nach Crustus C. annuum 1611 durch Portugiesen von Pernambuco nach Indien 
gebracht, und von da nach Europa. Aehnlich berichtet Doponarus (1608) über eine Einfuhr aus Goa und Calicut. 

Tom. 5, lib. 8, cap. LI, pag. 253. Mirabilis. Bonga wactu kitsjil. Mirabiis Jalapa L. (Nyctagina- 
ceae.). Heimisch in Mexico. Es erscheint mir nicht ganz sicher, ob alle Pflanzen, die Rumpmius in diesem Kapitel 
abhandelt, zu dieser amerikanischen Art gehören; sicher dürfte das wohl bei der nach „Andi Malleri” Hort. malab. auf- 
geführten sein. Gegen eine Identität einiger dieser Pflanzen mit amerikanischen dürfte auch ins Gewicht fallen, dass 
man in Indien die Wurzel nicht als Purgans benutzt; es ist ja bekannt, dass man die von Exogonium Purga stammende 
Jalapenwurzel lange von Mirabilis Jalapa ableitete. Rumrmius weiss nur zu berichten, dass nach Erzählung eines 
deutschen Gärtners man in Europa die Wurzel als die mit der Jalape verwandte Mechoacanna gebrauche. 

Tom. 5, lib. 8, cap. LXII, pag. 273. 1697 wurde Rumprius aus einem verlassenen Garten am Flusse d’ Alph 
oder Batoe Gantong eine Pflanze bekannt, dieer fur Aloë Americana hält, und die nach Hasskarr Agave vivipara L., 
heimisch in Mexico, ist. Eine andere, pag. 274, aus Macassar erwähnte Pflanze, aus der man Fasern gewann, durfte 
damit nicht identisch sein, da sie als stengellos bezeichnet wird. Das ist die einzige Stelle im Herbarium Amboinense, 

die sich meines Wissens auf Agave beziehen lässt, die ja bald nach der Entdeckung Amerikas am Mittelmeer 

Charakterpflanze wurde. — Dagegen stösst man bei LINSCHOTEN auf eine Stelle, die sich vielleicht auf ein Vorkommen 

der Agave in Indien deuten lässt. Er spricht nämlich von der Ananas, deren Blätter fast aussehen wie die der Aloë 

oder Semperviva, die aus Hispanien (nach Indien?) gebracht wird. 

Tom. V, lib. 8, cap. LXIX, pag. 285. Amica nocturna, Sandal Malam. Polianthes tuberosa L. (Liliaceae). 

1674 wurde die Pflanze, die bekannte „Tuberose”, aus Batavia nach Amboina gebracht, wo sie dann in Topfen und in 

den Gärten reichlich kultiviert wurde. 

| Tom. V, lib. 8, cap. LXXIX, pag. 303. Herba Mimosa, Mimosa pudica L. (Leguminosae). Heimisch in 

Brasilien. Diese jetzt in Indien als Unkraut weit verbreitete Pflanze ist schon frühzeitig dahin gekommen. Acosra kennt 

sie als Gartenpflanze. Rumruius erwähnt sie von Java. Es kann unter den übrigen in diesem Kapitel beschriebenen 

Pflanzen noch die eine oder andere amerikanische Mimosa sein; ich möchte aber eine Bestimmung nicht versuchen und 

verweise einfach auf Rumer’s Ausführungen. 

Tom. V. lib. 9, cap. XVII, pag. 367. Batatta. Batattas. Ubi Castela. /pomoea Batatas Lam. 

(Convolvulaceae). Wahrscheinlich heimisch in Mittelamerika, doch ist die wilde Pflanze nicht bekannt, sondern nur 

Kulturformen. Ueber die Einführung nach Indien spricht sich Rumemius sehr deutlich aus: sie ist von den Spaniern 

nach den Philippinen, von da nach den Molukken gebracht, von wo sie die Portugiesen dann weiter durch Indien 

verbreitet haben, und wo sie schon so gemein war, dass man sie in Gegenden und bei Völkern in Kultur fand, 

die nie eine Berührung mit den Europäern gehabt haben. Nach China ist die Batate nach dem Min-schu, einem im 

16. Jahrh veröffentlichten Werke, zwischen 1573 und 1620 gekommen. (lch gebe die Notiz, wie ich sie in der 

Deutschen Ausgabe von pE CANDOLLE pag. 71 finde; selbstverständlich muss da ein Irrtum untergelaufen sein, denn 

in einem im 16. Jahrh. veröffentlichten Buch kann nicht über die Einführung ev. im 17. Jahrh. berichtet sein). Die 

Einführung nach China ist nach Rumemius von den Molukken aus erfolgt. 

Tom. V. lib. 9, cap. XLIX, pag. 416. Pomum amoris. Tamatte, Solanum Lycopersicum L. (Solanaceae). 
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Wahrscheinlich in Peru heimisch. Rumeurmus sagt über die Einführung nichts. Er unterscheidet 2 Formen: eine mit 

flachgedrückten, an den Seiten eingekerbten Fruchten, und eine mit viel kleineren runden oder wenig zusamengedrückten 

Fruüchten. Die letztere dürfte die wilde Form sein, die man unter dem Namen Lyc. cerasiforme als besondere Art 

hat abtrennen wollen. Sie war nach Rumepmrmus in Europa nicht bekannt, und wir dürfen daraus auf eine besondere 

Einfuhrung wenigstens dieser Form schliessen. Bemerkenswert ist, dass die Früchte der ersten Form, die jetzt nicht 

selten faustgross werden, damals nur zwei Finger breit wurden. 

Tom. V, lib. 9, cap. LIV, pag. 426. Chamaebalanus Japonica. Katjang Jappon. Arachis hypogaea L. 

(Leguminosae). Als Heimat gilt Brasilien, wenn die Pflanze im wilden Zustande auch noch nicht bekannt ist. 

Ueber ihre Einführung nach Indien nimmt Rumrrmvs aus dem Namen an, dass sie aus Japan erfolgt sei, zunächst 

nach Batavia, von da nach Amboina, wo sie von den Europäern und Chinesen, nicht aber von den Eingebornen, 

kultiviert wurde. Ausserden führt er sie aus Macassar und China an. Gegen diese Einführung aus Japan muss man 

nach pr Canporrr geltend machen, dass Trunsera in seiner Flora japonica 1784 die Pflanze noch nicht aufführt. 

BRETSCHNEIDER nimmt an, dass die Pflanze erst im 18. Jahrh. nach China gekommen sei, was mit Rumrnius ganz 

positiver Angabe freilich in direktem Widerspruch steht. Immerhin wird man sagen dürfen, dass die Angaben für 

eine Einwanderung von Osten her nicht sehr reichlich und sicher sind, und wenn man bedenkt, dass die Pflanze 

schon frühzeitig in sehr grosser Menge in Afrika kultiviert wurde (pr CANDoLLE, pag. 522), so wird man finden, 

dass eine Einwanderung von Westen her nicht unwahrscheinlich ist, womit auch im Einklang steht, dass sie in Indien 

fruher auf Java wie auf den Molukken erscheint. 

Pharmaceutische Aötheilung der Eidgenössischen Polytechnikum. 
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IETS OVER WALVISCHVANGST IN DEN INDISCHEN ARCHIPEL 

DOOR 

MAX WEBER. 

AT de „Amboinsche Rariteitkamer” na twee eeuwen nog steeds een bron is, waaruit zoölogen en 

geologen altoos weer met dankbare erkentlijkheid voor den grooten schrijver putten, de laatste 

jaren hebben het op treffende wijze geleerd. Twee voorbeelden slechts wil ik noemen.!) Het 

merkwaardige verschijnsel, dat op een vastbepaalden tijd, eenmaal in een jaar, Anneliden in 

onnoemlijk aantal op verschillende kustplaatsen in den Pacifischen Oceaan, bij Florida en ook in den 

Indischen Archipel verschijnen, ter wille van de voortplanting naar het strand zwemmen om, vaak na enkele uren, 

weder voor een heel jaar te verdwijnen, is zoo opvallend, dat het vooral gedurende het laatste tiental jaren verschillende 

onderzoekers bezig hield. Zeer terecht, want het ontwijfelbare, alhoewel altijd nog duistere, verband tusschen het 

optreden dezer wormen en eene zekere maanphase, verdient alle aandacht. 

De Rariteitkamer leert, dat ook al weder van dit verschijnsel Rumrrrus nauwkeurig kennis droeg en zijn 

optreden op de hem eigen nauwgezette wijze boekte over de jaren 1684— 1694! 

Nog treffender is, dat Rumrrmus eene nauwkeurige beschrijving geeft van Belemniten en Ammoniten, die 

volgens hem op de eilanden Taliaboe en Kelang zouden voorkomen. Niemand heeft hierop verder gelet, alhoewel 
die fossielen eene vingerwijzing moesten zijn voor het optreden van gesteenten uit het Jura- of Krijt-tijdperk, waarvan 

in het verre Oosten van den Archipel niets bekend was. Professor A. WicHMmaNN vestigde het eerst de aandacht 

hierop. De Siboga-Expeditie en de bekende geoloog Dr. R. D. M. VerBrEEK vonden aanleiding, deze opgave verder 

te onderzoeken. Zij leidde tot eene algeheele bevestiging der waarneming van Rumrmius, die twee eeuwen lang in 

het vergeetboek geraakt was, niettegenstaande hare groote beteekenis. Zij gaf tevens den stoot tot verrassende vondsten 

op geologisch gebied, waarvan de belangrijkste door Bönm pas onlangs werden gedaan. 

Met dergelijke feiten voor oogen, trof het mij steeds, dat Rumrmius, voor zooverre mij bekend, met geen enkel 

woord gewag maakt van Walvischvangst in den Archipel. Men vindt in de Rariteitkamer van walvisschen geen andere 

vermelding, dan in verband met Ambre gris en beschouwingen daarover, die slechts eene historische waarde hebben. 

Dat ten tijde van Rumrmus Europeanen nog niet optreden als walvischvaarders, om ín het gebied van den 

Indischen Archipel b.v. den Cachelot te jagen, kan geen verwondering wekken, als men de geschiedenis van de 

walvischvangst nagaat. Men ontwaart dan spoedig, dat dit eene jacht was, die aanvankelijk van de kust uitging, zich 

tot het kustwater beperkte en een lokaal karakter droeg. Kleine soorten waren haar eerste object, zooals de bruinvisch 

(Phocaena) langs de kusten van het Kanaal. Hoe omvangrijk deze was, bewijzen b.v. Normandische en Engelsche 

rechtstitels reeds uit de rode eeuw. Eerst de Basken legden zich toe op de jacht van Balaena biscayensis in de Golf 

van Biskaya en strekten geleidelijk hun bedrijf uit tot het hooge Noorden. Zij waren de leermeesters der Nederlanders, 

die de walvischvangst in de IJszee en in Straat Davis van begin 16oo tot einde 1700 tot een ongekende hoogte 

opvoerden. Spoedig echter vonden zij in de Engelschen ijverige mededingers. En terwijl bij de Nederlanders dit 

manmoedig bedrijf tegen het einde van de 18° eeuw allengs ging kwijnen en omtrent vijftig jaren geleden de laatste 

walvischvaarder Harlingen verliet, oefent Engeland dit bedrijf tot op den huidigen dag nog uit. Nog steeds verlaat eene 

1 Verg. in dit „Gedenkboek” de bijdragen van Prof. A. WICHMANN en van Dr. R. Horst. (Redactie) 
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alhoewel sterk gedunde vloot — thans van stoomschepen — Dundee en Peterhead om, als van ouds, in het hooge Noorden 

walvisschen te jagen. Dat intusschen door Noren eene andere en nieuwe phase in de walvischvangst gebracht is, door thans 

ook de Balaenopteriden of Vinvisschen, die men vroeger verwaarloosde, te jagen, interesseert ons hier niet. Belangrijker 

is, dat allengs ook Amerika als mededingster optrad bij de walvischvangst op hooge zee. Maar haar zonen verplaatsten 

het jachtgebied naar het zuidelijk halfrond. Hier was het Balaena australis, waarop in de eerste plaats jacht gemaakt 

werd. Dit dier, dat zich niet, zooals zijn plaatsvervanger (Balaena mysticetus) in het noordelijk halfrond, uitsluitend 

beperkt tot de koude streken, maar ook meer getemperde zeeën bezoekt, bracht de walvischvaarders daardoor als van 

zelf in het gebied van den Cachelot (Physeter macrocephalus). 

De mannelijke exemplaren van deze soort bereiken tot 18 M. lengte, de vrouwelijke zijn altijd nog g—r1o M. 

lang. Zij bleken daarom al spoedig een waardig en winstgevend jachtobject te zijn, dat niet alleen rijkelijk 

traan, maar bovendien spermaceti levert; ook kwamen zijne groote tanden in de onderkaken als ivoor van mindere 

kwaliteit in aanmerking. Al heeft ook de Cachelot eene ruime verspreiding, zijn eigentlijk woongebied zijn de 

tropische zeeën. De Amerikaansche walvischvaarders zochten hem hier op, bevoeren daarvoor ook den Pacifischen 

Oceaan en kwamen van daar in de ruime bekkens van den Indischen Archipel. Hun toegangswegen derwaarts 

waren òf langs Timor en vervolgens door de straten tusschen Flores en Wetter, òf via de Halmaheira-Zee, als 

verbinding met den Pacifischen Oceaan. Bij deze laatste passage was de Westkust van het eiland Gebee, vlak bij 

het eilandje Fou, eene gezochte ververschings- en ankerplaats. 

De goede uitkomsten der Amerikaansche ondernemingen, waarover b.v. vAN MUssCHENBROEK 1) het een en 

ander mededeelt, wekte den naijver van Engeland, en bewoog zijne regeering, door middel van een hoog premiestelsel, 

de kwijnende walvischvangst nieuw leven in te blazen, door haar naar de tropen, vooral ook naar Indië, te 

verplaatsen en den Cachelot tot hoofddoel der jacht te maken. Dit gelukte dan ook voor een kort aantal jaren, alhoewel 

de vloot iz den Indischen Archipel zeker nimmer dien fabuleuzen omvang bereikte, waarvan CRAWFURD?) gewaagt, 

als hij haar „32,100 tons of shipping, and 3210 seamen” toekent. Leerzamer nog is de geringe waarde van prophetieën 

op handelsgebied, als men het nationaal-verblinde betoog van CrawrFuRp leest, waarin de blijvende waarde der Engelsche 

Cachelot-visscherij in den Archipel vergeleken wordt met de mercantiele zonden der kortzichtige Nederlandsche 

Regeering, humoristisch tevens als men bedenkt, dat reeds weinige jaren nadat de schrijver dit Engelsch 

bedrijf zoo hemelhoog geprezen had, geen enkel vaartuig meer zich met deze jacht bezig hield. De Amerikaansche 

vlag wapperde nog het langst op walvischvaarders, die den Archipel bevoeren, tot ook zij verdwenen. 

Van dit bedrijf kon Rumrpmus niets weten. Het werd eerst na zijnen tijd uitgeoefend. Wat ons hier meer 

interesseert, is dat hij ook niets vermeld van walvischvangst bedreven door inlanders. Werd zij nog niet uitgeoefend 

ten tijde van Rumpurus, of was dit bedrijf slechts van zoo lokalen aard, dat het Rumrnrus niet ter oore kwam? In de 

litteratuur heb ik geen antwoord kunnen vinden op die vraag. Zij bevat trouwens slechts zeer spaarzame gegevens 

over het niet onbelangrijke feit, dat tegenwoordig op twee plaatsen in den Indischen Archipel geregeld door inlanders 

jacht wordt gemaakt op walvisschen en dat deze daar ter plaatse eene gewichtige rol vervullen in het leven en de 

huishouding der kampongbewoners. 

Over eigen ervaringen hieromtrent, die ik tijdens de Siboga-expeditie verzamelen kon, heb ik reeds 

elders kortelings bericht 3). In die berichten ontbrak evenwel almede het voornaamste: de nadere aanduiding der namen 

der Cetaceën, waarvan de vangst door de inlanders uitgeoefend wordt. Het onderzoek van het tijdens de expeditie 

uit handen der inlandsche walvischjagers zelven verkregen materiaal aan schedels en andere skeletstukken heeft tot 

geheel onverwachte uitkomsten geleid. Zij zijn zoo verrassend, dat eene mededeeling daarvan wel gerechtvaardigd 

is, niettegenstaande het onderzoek nog niet afgesloten kon worden. 

Bij het determineeren bemerkte ik toch, dat het ten deele zeer weinig bekende Cetaceën geldt. Het bleek dat 

eene vergelijking met de authentieke stukken, die gedeeltelijk in Bombay en Calcutta bewaard worden, vereischt werd : 

eene vergelijking dus, die niet gemakkelijk te bewerkstelligen is. Intusschen is het mogelijk thans reeds enkele mijner 

bevindingen mede te deelen. 

1) S.C.J. W. vAN MUSSCHENBROEK. Cachelot-visscherij in den Nederlandsch Indischen Archipel. Tijdschr. der Ned. Mij. t. b. v. Nijverheid, Dl. XL. Haarlem 1877. 

2) J. CrawFuRD. History of the Indian Archipelago vol, III, 1820 p. 447—448. 

1) MAx WEBER. Introduction et description de l'expédition du Siboga; in Siboga-Expeditie 1. Leiden 1902, p. 31—35 en 146-—147. 



De gesteldheid der zeeën van den Archipel kan niet anders dan bevorderlijk zijn aan het optreden van Cetaceën, 

vooral ook van de kleinere soorten, die zich met visschen en inktvisschen voeden. Bij voorkeur zullen het de straten 

tusschen de eilanden en de diepe baaien zijn, die — gunstige verblijfplaatsen voor visschen — ook de ichthyophage 

walvisschen moeten aanlokken. 

Neemt men in aanmerking, dat de uitgestrektheid der kustlijnen der tallooze eilanden van den Archipel 

de bevolking tot goede zeelieden maakt; neemt men verder in aanmerking, dat harpoeneeren van visschen en schild- 

padden eene alom ín den Archipel gebruikelijke methode is — en dit is inmers de voornaamste methode om walvisschen te 

vangen — houdt men eindelijk in het oog, dat vooral in het oostelijk gedeelte de bevolking alles behalve kiesch is in 

de keuze van eetbare dieren, zoo moet het verwondering wekken, dat men niet algemeen jacht maakt althans op de kleinere 

soorten van Cetaceën, En toch gebeurt dit niet. Slechts op Solor houdt een gedeelte der bevolking van den kampong 

Lamakera en op het naburige eiland Lomblen de kampong Lamararap zich geregeld bezig met het harpoeneeren van 

walvisschen. 

Den eerstgenoemden kampong bezocht ik twee malen en vertoefde daar enkele dagen, in Lamarap daarentegen 

kon ik mij slechts een uur lang ophouden, daar H. M. Siboga geen ankerplaats kon vinden en langs de kust op en 

neer moest houden Voor geld en ruilartikelen gelukte het een aantal schedels te verzamelen, die een verrassend beeld 

geven van den rijkdom aan Cetaceën in de onmiddellijke omgeving der kust der genoemde eilanden. Want de inlanders 

beoefenen die jacht slechts met betrekkelijk kleine roeibooten, die zich niet ver van de kust verwijderen. Zooals later 

zal blijken, wordt het geharpoeneerde dier mede in de eerste plaats, zoo niet uitsluitend, gebruikt om gegeten te 

worden. Te dien einde worden alle zachte deelen zóó grondig van de schedels verwijderd, dat deze er belangrijk onder 

lijden. En daar men ook de hersenen nuttigt, zijn alle schedels gehavend, veelal zóó, dat zij ongeschikt zijn voor 

wetenschappelijk onderzoek. Mijne verzameling ware anders omvangrijker geworden, daar alom in de beide kampongs 

fragmenten van walvisschen rond liggen of om mij onbekende redenen door de bevolking bewaard worden. Des- 

niettemin, en niettegenstaande mijn kort bezoek, gelukte het de schedels der navolgende Cetaceën bijeen te brengen. 

1. Twee schedels van Grampus griseus Cuv‚ Er ontbreken althans alle overwegingen, om die twee schedels 

niet te rekenen bij deze soort, die in de Noordzee, den Noord-atlantischen en Noord-pacifischen Oceaan 

voorkomt en ook van de Kaap de Goede Hoop en Japan, maar nog niet uit de Indische zeeën, bekend is. 

2. Minder opmerkelijk is een schedel van Orca gladiator Gray, daar het algemeene voorkomen van deze tot 

ro M. lange vlugge en roofzuchtige walvischsoort bekend is. 

3. Onder de zeven schedels van Prodelphinus, een geslacht dat voornamelijk in de tropische en gematigde 

zeeën optreedt, schuilen ontwijfelbaar twee soorten. Haar nadere bepaling vereischt evenwel nog vergelijking 

met typen in andere musea. 

4. Vier schedels van Lagenorhynchus electra Gray, welker voorkomen in het tropisch gedeelte van den 

Indischen en Pacifischen Oceaan bekend is. 

5. Een betrekkelijk kleine schedel van Physeter macrocephalus L., dus van den meest bekenden walvisch 

uit den Archipel: het doel der talrijke walvischvaarders, die vroeger de Indische zeeën bevoeren, 

6. Een voorloopig soortelijk niet met zekerheid te bestemmen schedel van Tursiops, van welk geslacht 

T. catalania van Noord-Oost-Australië en T. abusalam van de Roode Zee bekend zijn. 

7. Twee schedels van den miniatuur-Cachelot: Kogia breviceps, die in de tropische zeeën, maar ook zuidelijker, 

voorkomt. 

8. Vier schedels van eene zeer groote soort van Globicephalus, die vermoedelijk identisch is met de nog 

zeer onvolledig bekende Globicephalus indicus Blyth uit den Indischen Oceaan. 

9. Drie schedels van eene Balaenoptera-soort, die zeer waarschijnlijk B. Schlegeli Flow. zal blijken te zijn. 

Van deze soort is met zekerheid een exemplaar van de Java-zee bekend. Twee der door mij verzamelde 

schedels behoorden bij individuen, die ongetwijfeld wel 12 M. lang moeten geweest zijn. 

Deze verzameling werd binnen weinige dagen bijeengebracht en bestaat uit voorwerpen, die als waardeloos 

hier en daar lagen. Zij kan dus geen volledig overzicht geven van al de soorten die gevangen worden. Desniettemin 

moet zij in tweeërlei opzicht verbazing wekken. 
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Ten eerste valt de buitengewone rijkdom aan soorten in deze vaarwateren op. Ik noemde niet minder dan 

tien soorten van walvisschen. Daaronder zijn zes genera (Orca, Globicephalus, Lagenorhynchus, Prodel- 

phinus, Tursiops, Grampus) van Delphinidae, waarvan slechts Prodelphinus met zekerheid uit den Archipel 

bekend was. 

In de tweede plaats moet men het zeemanschap, de vaardigheid en stoutmoedigheid dezer inlandsche visschers 

bewonderen, die zulke deels zeer vlugge dieren, zooals de Delphinidae, weten te bemachtigen en die er met hun zeer 

eenvoudige hulpmiddelen niet tegen opzien, zulke groote dieren, zooals den Cachelot en de Balaenoptera — al 

vergenoegden zij zich zelfs met kleinere exemplaren van den Cachelot — aan te grijpen en te dooden. 

Ik heb reeds vroeger medegedeeld en door afbeeldingen verduidelijkt, dat voor deze vangst gebruik gemaakt 

wordt van vaartuigen, die afzonderlijk hiervoor gebouwd zijn, en van andere, door pagaaien gedreven kleinere inlandsche 

vaartuigen zich daardoor onderscheiden, dat zij van voren van een uitbouwsel voorzien zijn waarop de harpoenier 

zich plaatst, die de harpoen ín het lichaam van den walvisch te drijven heeft. Daarvoor beschikt hij over ijzeren 

harpoenen, wier afmeting overeenkomt met de afmetingen van het dier. De grootste harpoen, die ik zag — op 

de laatstvermelde plaats gaf ík er ook eene afbeelding van, — had eene lengte van 42 cm, de kleinste 8 cm. Zij is 

los op een stok gestoken en van eene lijn voorzien, die haar met de boot verbindt. Ik deelde reeds vroeger mede 
hoe, luidens de mededeeling van een Anonymus uit het jaar 1849, de geharpoeneerde walvisch in de diepte duikt en 

_ daarbij, als hij sterk genoeg is, het vaartuig mede naar de diepte sleurt. De opvarenden zoeken dan een goed heenkomen 
op een naburig vaartuig. Zoodra het dier weer bovenkomt, en daarmede ook het vaartuig, wordt aan het laatste een 
tweede, des noods een derde boot vastgebonden, totdat het dier vermoeid of stervende boven komt en vervolgens naar 
land gesleept wordt. Daar het geluk mij gunstig was en ik naar Lamakera kwam op het oogenblik, dat een 6.50 M. 
lang jong exemplaar van Balaenoptera gevangen was en binnengebracht werd, had ik gelegenheid alles te observeeren 
wat hierbij plaats heeft, welk ceremonieel in acht genomen, hoe de walvisch geslacht en gebruikt wordt. Een en ander 
heb ik op de boven aangehaalde plaats uitvoerig beschreven. 

Ik keer dus thans terug tot de vraag: wat wist men vroeger van deze vangst ? 

Eene verhandeling uit het jaar 1827 „Iets over de walvisch-vangst in de Zuid-Zee en den Indischen Oceaan” 1) rept 
met geen enkel woord van vangst door inlanders bedreven. Integendeel in een tweede artikel, uit het zelfde jaar 
„lets over de Groenlandsche en Straat Davidsche walvisch-vangst” ?) verhaalt de zelfde schrijver, dat in het jaar 1733 twee 
schepen van de Oost-Indische Compagnie uit Indië eenige walvischbaarden aanvoerden. „Bij alle nasporing heeft (de 
schrijver) niet kunnen ontdekken, of deze baarden afkomstig waren van walvisschen, welke wij zelve in de Indische 
zeeën gevangen hadden ....” 

Opmerkelijk genoeg bericht ook Remwarpr niets van walvischvangst door Inlanders, alhoewel hij langeren 
tijd op Timor vertoefde, benoorden dit eiland kruiste en herhaaldelijk met Amerikaansche walvischvaarders daar ter 
plaatse in aanraking kwam. 

Eerst D. W. C. BARON vAN LIJNDEN 3) deelt in een verslag uit het jaar 1851 over Solor mede, dat „de eilanders, 
vooral die van ZLamararap (Lomblem) en Lamakera (Solor), zich toeleggen op het harpoeneren van walvisschen (Sol. 
kotta Ralemah), eene zeer groote eetbare niet tranige vischsoort door hen Zraroe genoemd, bruinvisschen (Sol. femoe) 
en haaijen (Sol. 20%). „Op Zamararap wordt de traan door uitdruipen, niet door koken, verzameld en aan de 
Boeginesche en andere inlandsche handelaren verkocht, en wordt overal in deze omstreken gebruikt tot het breeuwen 
van praauwen. Op Lamakera wordt geen traan verzameld. Op beide plaatsen wordt het vleesch en spek der genoemde 
zeedieren voor een lekkernij gehouden en als dinding ook aan de bergbewoners verkocht.” 

Ten opzichte der inlandsche benaming noemde men ook mij „Temoe” en bedoelde daarmede de Cetaceën, 
welker schedel ík als Globicephalus bestemde. Orca gladiator werd Segoeni genoemd. „Kotta Kalemah” klonk voor 
mijn oor als Katta Klambah; het was de naam voor Cachelot. Balaenoptera werd te Lamakera algemeen „Klaroe” 
genoemd. Eindelijk was hier nog de naam „Djoemba" in gebruik, waarmede Kogia bestempeld werd, maar ook enkele 
andere kleinere schedels. Wellicht was dit een naam voor kleinere soorten. 

1) De Nederlandsche Hermes 1827 No. 2 p. 44—59. 

” Ei} dg 4 P- 20. 
3) D. W. C, BARON vAN LIJNDEN. Bijdrage tot de kennis van Solor, Allor, Rotti etc. Natuurkundig Tijdschr. v. Ned. Indië II. 1851 p. 321—322. 
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Een ander ooggetuige, de vroegere „gezagvoerder” der Solor-eilanden J. M. Krurrer, bericht eveneens: 

„Ie Lamakera zijn het vooral goede visschers; zij gaan ook uit om cachelotvisch te vangen, waarvan zij traan koken om 

die aan de Makassaren te verkoopen.” Wat hij over de hierbij gebruikte vaartuigen mededeelt, is niet vrij van misvatting. 

Verdere gegevens zijn mij niet bekend geworden. Een en ander verspreidt geen licht over het zonderlinge feit, 

dat alleen in deze twee naburige kampongs deze vangst, die zooveel moed en behendigheid eischt, uitgeoefend wordt, en 

nergens elders in den Archipel, alhoewel tal van andere plaatsen eveneens gelegenheid zouden aanbieden voor dit 

bedrijf. Dit bracht mij er toe de meening uit te spreken, dat het een jacht is, die de inlanders van de Amerikaansche 

en Engelsche walvischvaarders leerden en, overeenkomstig hun behoeften en hun middelen, vooral op de kleinere soorten 

toepasten, die voor de uitheemsche jagers geen waarde hadden. Men vergete hierbij niet, dat deze laatsten gedurende 

eene lange reeks van jaren met talrijke schepen telkens weer deze nauwe straten doorvoeren, met de bevolking 

aanraking zochten ter wille van versche victualie, vaak door tegenwind en getij gedwongen, dagen lang in deze straten 

vertoefden; menig keer ook gelegenheid hadden juist hier een Cachelot of Balaenoptera te bemachtigen. Gewend, 

visschen en schildpadden te harpoeneeren, waren de inlanders wel voorbereid voor deze jacht. 

Het ethnographisch merkwaardig verschijnsel, dat geheel gelokaliseerd een paar kampongs, bewoond door 

menschen van Indo-maleischen stam, aldus bij voorkeur met vleesch en spek zich voeden, verkregen van dieren, die 

men elders in den Archipel ongemoeid laat, ware daardoor begrijpelijker geworden. 

GEZICHT OP LAMAKERA. 

Op den voorgrond een walwischboot, die het witbouwsel, waarop drie personen hebben plaats genomen, duidelijk vertoont. 
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EINIGE NEUE AMBONESISCHE RARITAETEN. 

VON 

RICHARD SEMON, 

SSIEIN anderer aussereuropäischer Meeresteil besitzt seit nahezu zwei Jahrhunderten, das heisst seit 

Sl dem Erscheinen der köstlichen „Amboinsche Rariteitkamer” des GroRGIUS EvERHARDUS RUMPHIUS, 

zoologisch eine solche Berühmtheit, wie die Baíî von Ambon. Wenn auch nicht alle die wunderbaren 

und schönen Geschöpfe, die Rumrr. in seinem grossen Werke abbildet und schildert, in strengstem 

EEE MRS Sinne ambonesisch sein werden, sondern wohl manche, speciell konchyologische Seltenheit ausserhalb 

he engeren Herens der „Amboinsche Zee" gefunden sein wird, so war doch die Insel als Wohnort des Forschers während 

40 Jahre auch das Centrum seiner Sammeltätigkeit. Und sie war ebenso fur lange Zeit als Hauptsitz der Niederländischen 

Herrschaft in den Molukken nicht nur im allgemeinen die Handelsempore, sondern auch ím besonderen der Mittelpunkt 

des Exports von indo-pacifischen Raritäten, in erster Linie von Konchylien, in zweiter auch von anderen Naturobjecten, 

an Sammler und Liebhaber in Europa. Eine Tatsache wird das illustriren. Bei Bearbeitung der von mir auf Ambon 

gesammelten Echiniden hat L. DöpERLEIN gefunden, dass „sämmtliche von Linné kenntlich beschriebene Arten von 

regulären Seeigeln aus dem Indo-Pacifice ohne Ausnahme von SEMON bei Amboina gesammelt worden sind.” DöDERLEIN 

vermutet daher, wohl zweifellos mit Recht, dass die dem alten LinNé bekannten indo-pacifischen Seeigel nicht weit von 

Ambon zu Hause gewesen sind. 

Der zoologische Nimbus, den diese Umstände und der Titel des Rumenrus schen Monumentalwerks dem schönen 

Eiland und seinem krystallenen Rahmen verliehen hatten, erhielt dann neuen Glanz durch die begeisterte Schilderung 

eines anderen grossen Naturforschers: Wer kennt nicht den Abschnitt in A. R. WarracE's “Malay Archipelago”, in 

dem er die Wunder des marinen Tierlebens in der Bai von Ambon schildert, und den er mit den Worten schliesst: 

“There is perhaps no spot in the world richer in marine production, corals, shells and fishes, than the harbour of 

Amboyna”. Ganz ähnlich hat sich später O. Monnike in seinem „Pflanzen und Thierleben in den Niederländischen 

Malaienländern” geäussert, und so kann es kein Wunder nehmen, dass die also gerühmte Insel eine unwiderstehliche 

Anziehungskraft auf die Sammler und Erforscher marinen Tierlebens ausgeübt hat. Den Untersuchungen von BLEEKER, 

BickMmore, Brock, Picrer, Bepor und Srrugerr, um nur die Namen derjenigen zu nennen, die hier längere Zeit 

gearbeitet und gesammelt haben, verdanken wir eine verhältnissmässig gute Kenntniss der ambonesischen Fauna. Ich 

würde diese Gegend deshalb nicht zur Basis meines immerhin kurzen Aufenthalts in den Molukken gewählt haben, 

wenn es mir hauptsächlich auf faunistisch-systematische Studien angekommen wäre. Was mich vielmehr hinzog, war die 

Hoffnung, die Entwicklungsgeschichte des Nautilus aufzuklären, dessen Vorkommen in den Meeresteilen bei Ambon 

uns durch die klassische Schilderung des Rumrnimus bekannt geworden ist. 

Diese meine Hoffnung hat sich freilich als trügerisch erwiesen. Mein Aufenthalt auf Ambon fiel in die Monate 

Januar und Februar, also in die Zeit des Nordwest-monsuns, und zu dieser Zeit wird Nautilus nur ganz ausnahmsweise 

bei Ambon oder den Nachbarinseln gefangen. Dagegen zeigt er sich während des Südost-passats dort ziemlich häufig in der 

Nähe der Kusten. Ich habe guten Grund anzunehmen, dass die Tiere für gewöhnlich in grösserer Tiefe, also entfernter von 

den Küsten, auf dem Meeresgrunde leben und sich nur während ihrer Fortpflanzungsperiode ín flacheres Wasser und 

in grössere Nähe des Ufers begeben. 
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Trotz dieser Enttäuschung betrachte ich die Zeit meines Aufenthalts auf Ambon als keine verlorene. Weber 

die mannigfachen Anregungen, die mir Land und Meer der schönen Gewürzinsel geboten haben, giebt mein Buch: 

„Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres”, Leipzig, W. ENGELMANN, 1896, zweite Aufl. 1902, 

Aufschluss. Auch die Resultate meiner Sammeltätigkeit auf Ambon lassen sich jetzt übersehen, nachdem der systema- 

tische (5.) Band meines Reisewerkes: „Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem Malayischen Archipel”, Jena, 

G. Fiscuer, soeben zum Abschluss gekommen ist. Freilich ist die Zahl der von mir dort gesammelten neuen 

Arten und Varietäten im Verhaltniss zu den schon bekannten eine geringe. Auf Thursday Island, wo das Sammeln, 

durch verschiedene ungünstige Umstände klimatischer und ozeanographischer Natur, viel mehr erschwert und die 

Ausbeute demgemäss absolut viel dürftiger war, stellte sich jenes Verhältniss deshalb ganz anders, weil letzteres Gebiet 

eben zoologisch viel weniger durchforscht war. 

In folgendem gebe ich ein Verzeichniss der von mir auf und bei Ambon (Bai von Ambon, Bai von Baguala, 

Bai von Waai) gesammelten neuen Arten und Varietäten, indem ich noch hie und da einige biologische Notizen, 

die mir allgemeineres Interesse zu besitzen scheinen, hinzufüge. Die Beschreibung der Arten nebst vielem anderen, 

was für die nähere Kenntniss der Fauna jener Region des Indo-Pacific von Bedeutung ist, findet man in den Beiträgen der 

Mitarbeiter am 5. Bande meiner „Zoologischen Forschungsreisen” (Lief. 1 1894, II 1895, III 1896, IV 1898, V 1rgoo, VI 1902). 

SPONGIAE. Bei meinen aus Ambon und Thursday-Island heimgebrachten Sammlung von marinen Schwämmen, 

ist die Seltenheit von Kalkschwämmen sehr auffallend. Nur eine — übrigens neue — Art findet sich in der ganzen 

Sammlung, und zwar stammt dieselbe von Ambon. Meine reichen Sammlungen von Silicispongien und Ceraospongien 

sind von einem Missgeschick betroffen worden. Im Berliner Zoologischen Institut nämlich, dem ich dieses Material 

zur Bearbeitung übergeben habe, scheint man leider bei der systematischen Sortirung — ich hatte die sämmtlichen 

Spongien nach Fundorten geordnet aber systematisch noch unsortirt übersandt — die vorhanden gewesene Einteilung 

nach Fundorten ignorirt und aufgehoben zu haben. Die Bearbeiter dieser beiden Gruppen, KirscrnickK für die Silici- 

spongiae, E. Scrurz fur die Ceraospongiae, halten wenigstens bei der Besprechung der einzelnen Arten die Fundorte 

nicht aus einander. So muss es zweifelhaft bleiben, welche von 27 von KiescHNicK als neu beschriebenen Kiesel- 

schwämmen von Ambon stammen und welche von Thursday Island, Sogar die Herkunft seiner Tetilla amboinensis 

bleibt fraglich. Dasselbe gilt von den beiden neuen Arten von Hornschwämmen, die E. Scnurz beschrieben hat. 

Dagegen ist die ambonesische Herkunft der neuen Arten derjenigen Gruppen, zu deren Aufzählung ich mich jetzt 

wende, vollkommen gesichert. 

CALCISPONGIAE. Amphoriscus semoni BREITFUSS. 

RHIZOSTOMEA. Toxoclytus turgescens L. SCHULTZE. Halipetasus scaber L, ScHULTZE, n. g. n. sp. 

Netrostoma typhlodendrium n. g. n. sp. Cassiopeja acycloblia ä 

ALCYONACEA. Nephthya amboinensis BURCHARDT. Alcyonium sarcophytoides BURCHARDT. 

Clavularia amboinensis ä Metalcyonium molle 5 

Clavularia coronata ke Sarcophytum gracile s 

Neue von BurcHarprt beschriebene WVarzetäten: 

Xenia quinqueserta May. n. v. Sarcophytum glaucum Quoy et GAIMARD, n. v. 

Alcyonium rigidum Dana. (Mav.) n. v. Sarcophytum trocheliophorum MARENZELLER. n. V. 

GORGONACEA. Acabaria amboinensis HENTSCHEL. Bebryce stellata HENTSCHEL. 

Acanthogorgia australiensis „ Acanthomuricea biserialis „ n.g.n. sp. 

ACTINARIA. Actinioides ambonensis KWIENTNIEWSKI. Discosoma tuberculata K WIENTNIEWSKL 

Actinioides haddonií à Radianthus lobatus 4 

Condylactis parvicornis À Stichodactis papillosa jk n.g.n. sp. 

Bolocera mc murrichi 8 Helianthopsis ritteri ke n. g.n. sp. 

Phellia ambonensis 5 Phymanthus levis jk 

Acremodactyla ambonensis d Cerianthus ambonensis pe 

Actinostephanus haeckeli „gp Cerianthus elongatus : 

Phyllodiscus semoni & Cerianthus sulcatus 5 

Discosoma ambonensis ‘ 
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POLYCLADIDEA. Semonia maculata PrrrN. n. g. n. sp. Thysanoplana indica Prrun. n.g.n. sp. 

Leptoplana subviridis „ Thysanoplana marginata „ Eke 

NEMERTINI. Eupolia amboinensis Sraus. Cerebratulus gracilis _ Sraup. 
Eupolia reticulata is Cerebratulus latistomachus „ 

Eupolia trilineata se Cerebratulus profundifissus „ 

Lineus monolineatus „ Cerebratulus laureolus je 

Lineopsis semonii MH SD: 

POLYCHAETA. (Hydroides n. sp. Corun). 

GEPHYREA. Phymosoma ambonense FiscHeR. Thalassema semoni FrscHer. 
ASCIDIACEA. Polyclinum glabrum _SLurreR. Ascidia empheres SLUITER. 

Leptoclinum pantherinum „ Ascidia gemmata 7 

Leptoclinum pustulosum _„ Ascidia kreagra 

Leptoclinum siphoniatum „ Styela pneumonodes „ 

Leptoclinum asteropum 5 | Styela palinorsa ie 

Ascidia bifissa é Styela solvens n 

ASTEROIDEA. In dem klaren Wasser der Bai von Ambon lässt sich das gesellschaftsweise Auftreten von 

manchen Tieren, ganz besonders von einigen Asteridenarten, die den Gattungen Astropecten und Pentaceros angehören, 

sehr schön beobachten, ebenso von einigen Seeigelarten, besonders Diadema saxatile, Echinodiscus u.s. w. Wahr- 
scheinlich handelt es sich hierbei um chemotropische Phaenomene. Eine sichere Entscheidung muss aber der experi 

mentellen Untersuchung überlassen bleiben. Von den von mir bei Ambon gesammelten. Asteriden ist nur eine Art neu, 

die gleichzeitig einer neuen Gattung angehört, nämlich: Bunaster ritteri DÖDERLEIN n. g.n. sp. 

OPHIUROIDEA. Ophioenida verticillata DöpERLEIN. Astrophyton sculptum DöDERLEIN. 

Ophiothrix vitrea à Euryale ludwigi 6 

Ophiothrix lorioli D 

Hierzu kommen noch zwei an Anthozoen (Spongodes, Mopsea) epizoisch lebende Ophiuridenarten: 

Ophiactis brachyura DöDpERLEIN. Astroschema koehleri DöpERLEIN. 

AMPHINEURA. Proneomenia amboinensis THIELE. 
LAMELLIBRANCHIATA., Teredo furcifera v. MARTENS. 

CRUSTACEA. Puer spiniger ORTMANN. Cycloblepas semoni ORTMANN n. g. n. sp. 
Munida semoni „ 

MYRIAPODA. Trigonoiulus ambonensis Atreus. Rhinocricus mediotaeniatus ATrEMs. 

Trigonoiulus uncinatus 8 

COLEOPTERA. Holotrichia pretiosa BRENSKE. 

PISCES. Die ambonesischen Fischfauna ist schon vor langer Zeit von P. BrrrkKEr eingehender studirt worden, 

der dann seine Resultate im Jahre 1856 veröffentlicht hat. Ich selbst habe dort weniger der Fischfauna des Meeres als der 

des Brack- und Süsswassers meine Aufmerksamkeit zugewandt, und das Ergebniss dieser meiner Sammlungen ist dann 

durch die Untersuchungen von Max Wezer eingehend analysirt worden. Die marine Fischfauna Ambons is bekanntlich 

ausserordentlich reich, und dieser Reichtum bietet auch Gelegenheit zu eigenartigen biologischen Beobachtungen. 

Auffallend häufig traten mir hier symbiotische Beziehungen entgegen, in die verschiedene Fische zu Mitgliedern anderer 

Tierklassen getreten waren. Zwei Caranxarten, Caranx auratus Forsk. und Caranx hasselti Bkr. fand ich zu 

verschiedenen Malen in Symbiose mit Rhizostomiden. Ich wurde zuerst dadurch auf diese Beziehungen aufmerksam, 

dass ich bemerkte, dass eine mächtige Rhizostomide, die ich mit dem Eimer aus dem Meere herausschöpfen wollte, in 

höchst zweckmässiger und offenbar vorbedachter Weise dem Gefässe auswich und von dem verfolgenden Boote 

fortschwamm. Wie jeder Zoologe weiss, verhalten sich Coelenteraten sonst Verfolgungen gegenüber ganz anders. 

Nähere Untersuchung ergab nun, dass ein etwa 12 cm. langer Caranx dieses eigentümliche Verhalten der Meduse veranlasste, 

indem er dieselbe durch unablässige Stösse gegen die Innenseite des Schirms in einer bestimmten, von ihm beliebten 
Richtung, dirigirte. Mit der Meduse in einen Eimer geschöpft, verliess er seinen Schlupfwinkel nicht, sondern setzte sein 

Spiel noch stundenlang fort. Der Vorteil, den das Leben unter Deckung der Nesselbatterieen der Meduse für den 
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Fisch bietet, liegt auf der Hand. Schwerer ist die Frage zu entscheiden, ob ihrerseits die Meduse aus der Anwesenheit 

des Fisches irgend welchen Vorteil zieht. Den Verfolgungen wissensdurstiger Zoologen wird eine so mit einem 

Wirbeltier verbundene Meduse freilich leichter entgehen als eine solitäre. Sollte dies aber der einzige Feind sein, vor 

dessen Verfolgungen die Meduse durch die Anwesenheit des Fisches geschützt wird, so dürfte er bei der bisherigen 

Seltenheit von Zoologen doch zu geringfügig sein, um Selectionswert zu besitzen. 

Eine Beobachtung verwandter Art machte ich in der Nähe des Strandes von Ambon im Flachwasser von 

3-—4 Fuss liefe. Dort sah ich nicht selten Exemplare des prachtvollen, mit langen und spitzen Stacheln bewehrten, 

Seeigels Diadema saxatile von Schaaren kieiner Fische umschwärmt. Näherte man sich nun dem Schauplatz, so eilten 

sofort die sämmtlichen Fischlein auf den Seeigel zu und zogen sich in den Wald der starrenden, mit feinen Wider- 

häkchen versehenen, Stacheln zurück. Webrigens waren die Fische so klug, wenn wir die Seeigel aus dem Wasser 

herausschöpften, ihren Zufluchtsort zu verlassen; es gelang mir deshalb nicht, einige von ihnen zu fangen, um die Art 

zu bestimmen. Es liegt auf der Hand, ein wie vorzüglicher Schutz durch diese Gewohnheit fur die junge hilflose 

Fischbrut Raubfischen gegenüber geschaffen ist. Ich habe diese Beobachtung bereits in meinem populären Reisewerk 

„Im australischen Busch” mitgeteilt. Die gleiche Beobachtung ist später auch von Urexkürr in Dar es Salaam 

gemacht und im Zoologischen Anzeiger (23. Band 1goo S. 582) publicirt worden, freilich ohne Kenntniss meiner 

fruheren Beobachtungen. 

Von den von mir auf Ambon gesammelten und von Max Weger bestimmten Fischen ist eine in einem Fluss 

gefangene Art neu. Sie gehört auch einer neuen Gattung an: Stiphodon semoni WEBER. n. g. n. sp. 

Prinz-Ludwigshöhe bet München. 

R. Semon, 

BLICK AUF DIE AUSSENBAI VON AMBON VON TANALAPAN AUS. 

Zm Hintergrunde die Berge von Hitu. 
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het meerendeel tot de tienpootige Schaaldieren, en vertoonen ons daarvan de meest verschillende 

vormen. Dit laatste kan ons niet verwonderen: allerlei soorten stonden te zijner beschikking, want 

de Fauna van Amboina, gelijk van de Molukken in het algemeen, mag als bijzonder rijk beschouwd 

worden. Voor een deel werden deze soorten door den schrijver zelven afgebeeld, bij anderen ontbreken 

de Sbn en in dit geval werden den drukker herhaaldelijk-afbeeldingen verstrekt door den heer Dr. D'Acquer. 

Deze laatste afbeeldingen nu, komen met de door Rumrurus gegeven beschrijvingen meestal in ’t geheel niet overeen, zoodat 

wij wel moeten aannemen dat de dokter den tekst van het werk niet heeft kunnen raadplegen, toen hij die afbeeldingen 

aan den drukker toezond. Zóó worden reeds in het eerste hoofdstuk, ter illustratie van de Locusta Marina of 

zeekreeft, twee geheel verschillende dieren afgebeeld, namelijk een Palinurus èn een Palaemon, terwijl de door 
Rumerrvs beschrevene soort klaarblijkelijk tot het eerste geslacht behoorde. Evenzoo kan de op plaat V letter M 
afgebeelde krab niet de Cancer Saxatilis wezen, daar deze laatste „aan iedere zijde negen tanden als een zaage” 
vertoont, en waarschijnlijk dus eene zwemkrab geweest is, misschien wel de in den Indischen Archipel veelvuldig 

voorkomende Seylla serrata. Hoewel de schaal als „dun en bros” is beschreven, en geen melding gemaakt wordt 

van de zwempooten, wordt deze meening toch waarschijnlijk, wanneer wij de in het zevende hoofdstuk beschreven 
Cancer Marinus Laevis en Cancer Marinus Sulcatus beschouwen, waarvan Rumenius zegt dat zij niet 

veel „van de voorgaande Cattam Batu verschillen, zoo dat ze de gemeene man ook onder malkander verwart;’ deze 

beide soorten toch zijn stellig zwemkrabben, Portuniden. De door Dr. D'Acqurr medegedeelde figuren op plaat VI 

passen er echter weer niet bij: figuur N toch is een Carpilius, bij welken de zijranden van den cephalothorax 

nimmer „zes tanden of spitsen” dragen, maar geheel ongetand zijn, een knobbeltje aan het einde uitgezonderd. Figuur 

O stemt wel is waar beter met de beschrijving van den Cancer Marinus Sulcatus overeen, maar opvallend blijft het 
toch, dat hier de gewone Europeesche strandkrab, de Carcinus moenas, als eene Amboineesche wordt afgebeeld. 

(Vergl. echter bladz. 5). Waar de afbeeldingen ontbreken, gelukt het soms in het geheel niet de soort te herkennen. 
Zoo bijv. de ín het vierde hoofdstuk beschreven Squilla Lutarta, de Modderman: de drukker plaatste er de afbeel- 
dingen van Paguriden bij, maar daartoe behoort de Modderman stellig niet, daar hij „aan iedere zijde vier korte 

pooten heeft, die ín regte en spitze klauwen eindigen;” wellicht was het de Thalassina anomala, waarvoor pleiten 

zou dat „de onderste of vaststaande helft van de schaar maar half zoo lang is als de bovenste”, alsmede de verdere 

beschrijving. 

Ook de ín het ro° en 12° hoofdstuk basthreven krabben blijven raadselachtig, immers de in het twaalfde 
besproken landkrabben en wel de Cancer Rubris Oculis kan geene Cardisoma zijn. 
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Op plaat [ zien wij dus een zeekreeft afgebeeld, behoorende tot het geslacht Palinurus en daarnaast de 
grootste aller bekende garnalen, den in Indië wijd verbreiden Palaemon carcinus. Eene soort van Palinurus, 

de Pal. vulgaris, leeft ook aan de Engelsche kusten, maar aan de Nederlandsche kust komt deze soort, die men 

in Frankrijk „langoustes” en in Engeland „spiny Lobster” of „Crawfish” noemt, niet voor; deze kreeft, die de lengte 

van 18. Engelsche duimen bereikt, wordt in Engeland gegeten, hoewel de smaak niet zoo fijn schijnt te zijn als van 

den gewonen zeekreeft. 

De op de tweede plaat afgebeelde, aan hunne bladvormig verbreede antennen herkenbare kreeften zijn 

geenszins mannetje en wijfje, zooals in de verklaring dezer plaat op bladz. 4 beweerd wordt, maar zijn twee geheel 

verschillende soorten, een Thenus en een Paribacus. Op plaat III zijn twee kreeften uit de orde der Stomatopoden 

voorgesteld, beide veelvuldig voorkomende in de Indische zeeën, en door fraaie kleuren uitmuntende. 

De merkwaardige Birgus latro, door Rumeurus als Cancer Crumenatus beschreven, vindt men op plaat IV 

afgebeeld, en hij behoort, gelijk de figuren K en L van plaat V, tot de familie der Paguriden. De Birgus voedt 

zich met kokosnoten, die hij op de volgende wijze opent: hij begint de schil te verscheuren, vezel voor vezel, en 

hamert vervolgens met zijne zware klauwen op de noot tot er eene opening ontstaat. Deze krabben bestijgen de 

palmboomen om de noten te halen. Men zegt, dat zij iederen nacht eens naar de zee gaan, zonder twijfel om er 

hunne kieuwen te bevochtigen; ook de jongen leven eenigen tijd aan de kust. Zij wonen in diepe holen, die zij 

onder de wortels der boomen maken; hierin hoopen zij groote hoeveelheden vezels van de schil van kokosnoten 

opeen, en rusten dan daarop als op een legerstede. Zij zijn goed om te eten, bovendien ligt er onder den staart der 

volwassenen een groote massa vet, hetwelk gesmolten eene heldere olie oplevert. De wilde zwijnen maken op de 

Birgus jacht, gelijk zij dat ook op andere krabben doen. 

De Cancer vocans, op plaat X letter E afgebeeld, behoort tot het geslacht Gelasimus, dat in de 

tropische zeeën door talrijke soorten vertegenwoordigd is. Bij de mannetjes is een der voorpooten kolossaal ontwikkeld, 

de andere zeer klein, bij het wijfje zijn beide zeer klein. In Japan heeten deze krabben Siho maneki, hetgeen beteekent 

„wenken om den terugkeer van den vloed”; wanneer deze krabben op het droge strand zijn achtergebleven, meenen de 

Japanners dat zij door de groote schaar heen en weer te bewegen de golven als het ware wenken om terug te keeren. 

In Carolina treft men ze soms bij duizenden op het strand aan; gaat iemand er dan tusschen staan, zoo lichten de mannetjes 

de groote schaar dreigend op, als in gevechtspostuur en loopen dan in die strijdhaftige houding snel weg. Andere 

maken holten, een voet of meer diep en een of twee duimen wijd, met een kamertje in den bodem, waarin zij zich 

terug trekken. 

Op plaat X vinden wij als No. 2 den Pseudograpsus barbatus afgebeeld, eene aan de zwarte haarbos 

op de vingers der scharen zeer kennelijke soort zij is niet zeer algemeen en bewoont de rivieren der moluksche 

eilanden, Flores enz. De wijfjes dragen die haarbos niet, alleen de mannetjes. Volgens Rumrurus trekken zij op het eiland 

Amboina jaarlijks in groote troepen naar zee en worden zij op dat eiland gegeten. Op dezelfde plaat zijn onder de 

letters A en B een paar soorten van het geslacht Leucosia voorgesteld, allerliefste kleine krabbetjes, behoorende tot 

de afdeeling der Oxystomata; hun lichaam is sterk gewelfd, glad, glanzend, gewoonlijk met vlekken of kringen geteekend., 

Ook de Myra, plaat X fig. C, behoort tot deze afdeeling, maar onderscheidt zich aanstonds door slankere pooten en 

de drie doornen aan den achterrand van den cephalothorax. 

Van het geslacht Dromia op de elfde plaat komt eene andere soort ook aan de Engelsche kusten voor. 

De door Rumeurus afgebeelde, als Cancer Lanosus beschrevene soort verbergt zich, volgens Farrictus, in het 

zand, met zijne achterpooten een schaal van een schelpdier boven zich houdende, en ligt zóó op de loer op kleine 

vischjes. De krab draagt den naam van Dromia (looper) ten onrechte, daar zijne bewegingen juist langzaam zijn. 

In onze groote zeeaquariën treft men niet zelden de zonderlinge dieren aan, die bij Rumemus op de 12° plaat 

zijn afgebeeld, den Limulus. Hoewel gewoonlijk tot de schaaldieren gerekend, vertoonen deze zeldzame schepselen, 

overblijfselen eener ondergegane wereld, niettemin eenige verwantschap tot de schorpioenen, vooral tot de aan hen grenzende, 

maar alleen in den fossielen staat bekende Eurypteriden. Zij onderscheiden zich echter door hunne levenswijze in 

de zee, en daardoor, dat zij door kieuwen ademen, Men kent slechts drie of vier soorten van dit geslacht, ééne 

bewoont de vlakke stranden van Florida, Carolina en de Antillen, de anderen de vlakke kusten der Molukken, China, 

Japan en Californië. Het zijn stompzinnige, trage dieren, die op geringe diepte op den zeebodem leven, waarover zij 
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langzaam heen en weer kruipen; zij voeden zich met dierlijk voedsel, vooral met ringwormen (Nereiden). Zij zijn 

gevoelig voor het zonnelicht, maar kunnen op koele plaatsen dagen lang buiten het water leven. In Batavia, waar zij 

in de maanden Juli en Augustus in de baai gevangen worden, en wel in grooten getale, komen zij onder den naam 

„mimi” levend op de markt. De oorspronkelijke bewoners van Florida gebruikten de scherpe staarten als pijlspitsen. 

In het 22° hoofdstuk handelt Rumeurus over de welbekende Paguriden, die hij Cancellí noemt, terwijl zij 

in het maleisch Coeman heeten. De Paguriden heeten gewoonlijk hermietkrabben, daar zij in hunne horens als 

eenzame kluizenaars rondzwerven; in Katwijk — evenals volgens Rumrmius op de Caraïbische eilanden — worden zij 

soldaten genoemd, in Arnemuiden noemen de visschers ze „heertjes” en in Ierseke „rijkemans”. In talrijke soorten 

bewonen de Paguriden alle zeeën onzer aarde, zoowel de heete tropische als de gematigde en koude; in vele geslachten 

worden zij gerangschikt. Aan onze Nederlandsche kusten, gelijk in de Zeeuwsche stroomen, leeft evenwel slechts ééne 

enkele soort, de Eupagurus Bernhardus, maar in de Noordzee en aan de kusten van Groot-Brittannië worden reeds 

meerdere soorten aangetroffen. Eene bonte verscheidenheid van nu eens fraaier dan weder meer eenvoudig gekleurde 

soorten leveren de tropische zeeën op. 

Bij de indische hermietkrabben is de linker voorpoot gewoonlijk grooter dan de rechter, zooals bij de geslachten 

Pagurus en Calcinus, of wel beide voorpooten zijn klein, even groot en in vorm aan elkaar gelijk, zooals bij het 

geslacht Clibanarius; ook Eupaguren, bij welke de rechterschaar grooter is dan de linker, ontbreken in Indië niet, 

hoewel dit geslacht in de meer gematigde en koudere zeeën rijker aan soorten is. De hermietkrabben leven bijna 

allen in horens van de meest verschillende vormen, reeds in hun eerste jeugd treft men ze daarin aan; wanneer zij 

ouder en dus grooter worden, zoeken zij grootere horens tot woonplaatsen op. Het ís nog niet geheel uitgemaakt of 

deze dieren steeds ledige horens betrekken, of wel, dat zij eerst de in de horens levende slakken dooden en opeten: 

waarschijnlijk heeft zoowel het eene als het andere plaats. De Paguriden komen in alle diepten voor; eene soort, de 

Parapagurus abyssorum, leeft op de enorme diepte van 55oo meter. Andere, gelijk die welke op plaat V, letter 

K en L, zijn afgebeeld, behooren tot het geslacht Coenobita, herkenbaar aan de lange antennen van het binnenste 

paar; sommige soorten van dit geslacht leven op het land en bewonen allerlei horens, zooals de Coenobita rugosus, 

die in Indië zeer algemeen is. Bij de meeste hermietkrabben is het achterlijf week, vliezig, om zijne as gedraaid, 

doch bij sommigen is het recht en symmetrisch ontwikkeld. De meest interessante dezer laatsten is welde Xylopagurus 

rectus, die in diepten van 6oo meter leeft; deze soort bewoont kokertjes van hout of stukken bamboes, die aan beide 

einden open zijn, maar waarvan het dier het achtereinde met plaatjes afsluiten kan, die aan het uiteinde van zijn 

achterlijf bevestigd zijn. 

Aan de Europeesche kusten komt eene spons voor, die uitsluitend op horens groeit, welke tot edaban eener 

hermietkrab verstrekken. In den beginne gaat alles goed, maar hoe meer en hoe langer de krab rondkruipt, des te 

sterker groeit de spons voort. Langzamerhand omgroeit de laatste tot zelfs de opening van den horen, zoodat de krab 

ten slotte nog slechts door een eng kanaal met de buitenwereld in verbinding staat, en eindelijk wordt ook deze laatste 

toegang door de spons in beslag genomen. De Paguride is dan geheel ingesloten, en moet den hongerdood sterven. 

Deze spons draagt den naam van Suberites domuncula. 

In het 23° hoofdstuk handelt Rumrnrus over garnaaltjes en krabbetjes, die hij in schelpdieren ontdekte. Van 

de eersten nam hij er waar in soorten van het geslacht Pinna, verder in die reusachtige schelpdieren die Tridacna 

heeten en bij Rumepmimus Chama squamata of Nagelschulpen genoemd worden, en ten slotte nog in eene soort van 

het geslacht Tapes en die in de Amboinsche Rariteitkamer den naam dragen van Letterschulpen. Van deze in 

schelpdieren gehuisveste garnalen kent de wetenschap reeds verschillende soorten, die behooren tot de geslachten 

Pontonia en Conchodytes. Het is reeds een halve eeuw geleden dat de in de Tridacna’s levende garnaal 

onder den naam van Conchodytes tridacnae door den Duitschen zoöloog Prerers beschreven werd, te gelijk 

met eene andere soort van hetzelfde geslacht die in de Pareloesters, Meleagrina, voorkomt; Rumrpmius spreekt 

over deze in Tridacna levende soort ook nog op bladz. 128. Vóór acht jaren werd eene Pontonia pinnae 

door Dr. ORrtMANN bekend gemaakt. Deze garnaal, aan de oostkust van Afrika ontdekt, is wellicht wel dezelfde die 

Rumemus in zijne Pinna’s aantrof; hij beschrijft eene in Pinna Rumphi levende soort ook nog op bladz. 153. 

Overigens bewoont de in de Middellandsche Zee voorkomende Pontonia custos evenzeer de schelpdieren van het 

geslacht Píinna. Andere soorten van Pontonia bewonen de West-Indiën. Tot welke soort het garnaaltje behoort, 
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hetwelk Rumeprrus in zijne „Letterschulpen” waarnam, is moeilijk te zeggen. Het krabbetje dat door hem in deze 

„Letterschulpen’ gevonden werd, behoort zonder twijfel tot het geslacht Pinnotheres of eene verwante vorm uit de 

familie der Pinnotheridae en tot dezelfde familie moeten wij ook het krabbetje rekenen waarvan de schrijver op bladz. 138 

spreekt als levende in Cytherea meretrix L. Tot Pinnotheres behoort ook het welbekende mosselkrabbetje 

dat veelvuldig in onze mossels, nu en dan ook in de kokhanen, Cardium, voorkomt. Deze krabbetjes bezitten eene 

tamelijke zachte huid en terwijl zij dus bij de schelpdieren beschutting en bescherming vinden, bewijzen zij waarschijnlijk 

omgekeerd ook aan deze laatsten diensten, door ze opmerkzaam te maken op een naderend gevaar. Eene dergelijke 

verhouding tusschen gast en gastheer bestaat wellicht ook bij de bovengenoemde garnaaltjes van de geslachten 

Pontonia en Conchodytes. 

Een systematische lijst van de door Rumrurus afgebeelde schaaldieren laat ik thans hier volgen. 

Plaat 1, Fig. A. Palinurus femoristriga von Marrens. Volgens Prof. HiceNporr te Berlijn, die de goedheid 

had de beide van Amboina afkomstige, typische exemplaren van Pal. femoristriga met de afbeelding van 

Rumruivs te vergelijken, is er niet aan te twijfelen, dat deze figuur inderdaad den door von MAarTENs 

beschreven Palinurus voorstelt. Bij deze exemplaren, een & en een 9, reiken de stelen der binnenste 

antennen slechts met anderhalf lid voorbij die der buitenste, maar waarschijnlijk is de figuur in dit opzicht 

onnauwkeurig. Bij het @ draagt het antennaalsegment slechts twee duidelijke doornen, hoewel nog sporen 

van de twee voorste zichtbaar zijn; het @ komt met de afbeelding beter overeen, daar hier de twee voorste 

doornen ook vrij groot zijn. Met betrekking tot de doornen op den cephalothorax en de betrekkelijke lengte 

der pooten heerscht er overeenstemming. Men vindt de beschrijving van dezen kreeft in den 38ste" jaargang 

van het Archiv fur Naturgeschichte, 1872, p. 125. Dr. ORTMANN houdt den Palinurus longipes A. M-E. 

van Zanzibar voor identisch met de door von MArreNs beschreven soort; dit wel ten onrechte. Immers bij 

dezen longipes zijn de pooten van het 2° paar de langsten van allen, bij Pal. femoristriga die van 

het derde. De stelen der binnenste antennen zijn er dunner, slanker, de cephalothorax draagt meer doorntjes 

en onmiddellijk achter de beide groote doornen tusschen de oogen staan er twee die half zoo groot zijn: 

deze ontbreken echter op de afbeelding van Rumrurus. Even onjuist handelt ORTMANN, wanneer hij den 

Japanschen Pal. japonicus (voN Siesorp) voor eene lokale verscheidenheid van den Pal. femoristriga 

houdt, want ook bij de Japansche soort zijn de pooten van het 2° paar de langste, het antennaalsegment 

draagt slechts twee doornen en de doornen op den cephalothorax zijn dichter geplaatst. Palinurus Burgeri 

pr HAAN, eene Japansche soort, die echter ook te Amboina waargenomen werd, onderscheidt zich aanstonds 

door kortere pooten en tal van andere ‘kenmerken. Bij Pal. dasypus Larr. ten slotte, draagt de 

cephalothorax slechts doornen op de maagstreek. Niet geheel zeker is het of de kreeft, dien Rumemius onder 

den naam Locusta Marina beschreef, werkelijk de Pal. femoristriga geweest is, daar hij zelf geene 

afbeelding gegeven heeft: de mogelijkheid bestaat dat de door hem beschrevene de Palinurus versicolor 

Larr. geweest is. De Palinurus femoristriga bewoont waarschijnlijk den geheelen Indischen Archipel, 

zoo nog niet meer, doch zekere vindplaatsen, behalve Amboina, zijn niet op te geven, daar de soort meestal 

met andere verward is geworden. 

Plaat I, Fig. B. Palaemon (Eupalaemon) carcinus Farm. Deze, de grootste van de talrijke soorten van zijn 

geslacht, bewoont de eilanden van den Indischen Archipel, zooals Sumatra, Borneo, Java, Bali, Celebes, 

alsmede Achter-Indië, waar hij in de monden van den Ganges, op de Mergui-eilanden, te Singapore, te 

Bangkok en te Saigon in Cochinchina verzameld werd. Deze soort bewoont de rivieren, maar wordt ook 

wel bij den mond in de zee aangetroffen. Eene variëteit leeft te Andaï op Nieuw-Guinea. 

Plaat IL, Fig. C‚ Paribacus antarcticus (Luxo). pr Haan, in zijn beroemd werk, de „Fauna Japonica”, 

p. 153, schijnt de eenige te zijn die er opmerkzaam op maakt dat de figuur bij Rumrurus niet met deze soort 

overeenstemt. De cephalothorax toch vertoont achter de insnijding 13 tanden, terwijl er bij Paribacus 

antarcticus slechts 6 aanwezig zijn; het 2° lid van de antennen draagt aan den buitenrand, aan de 

rechterantenne, 11, aan de linker evenwel 8 tanden, terwijl er bij deze soort slechts 6 of 7 voorkomen. 

Verspreiding: Indische Oceaan (Réunion, Mauritius) oostelijk tot Japan, de Sandwich- en Samoa-eilanden, 

Tahiti en Australië. Men beweert zelfs dat deze merkwaardige kreeft in West-Indië voorkomt. 

Plaat II, D. Thenus orientalis Far. Verspreiding: Indische Oceaan, Indische Archipel, van Madagascar tot 

China en West-Australië. 
Plaat III, E. Lysiosquilla maculata Farm. Deze fraai gekleurde kreeft bereikt eene lengte van 3 decimeter en 

is misschien de grootste der Stomatopoden. Verspreiding: van de Roode Zee door den Indíschen Oceaan en 

den Indischen Archipel tot Japan, de Sandwich-, Samoa- en Fidschi-eilanden toe. 
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Plaat III, F. G. Odontodactylus scyllarus (Linnaeus). Dit is de Squilla Arenaria Marina van Rumrrrus, niet 

zijne Squilla Lutaria, zooals Murre Epwarps (Histoire Nat. des Crustacés, II, p. 529) meent. In zijn 

„Supplementum Entomologiae” p. 417 hield Faprrcius deze afbeelding voor die van zijnen Gonodactylus 

chiragra. Het eindlid der roofpooten draagt bij Odontodactylus twee scherpe tandjes, waardoor dit 

geslacht zich juist van Gonodactylus onderscheidt: deze tandjes ontbreken op de figuur G. Vergelijkt 

men echter deze figuren en de door Rumrmius gegevene beschrijving met de gekleurde afbeelding onzer 

soort in Cuvier, Le Règne animal, zoo kan men aan de identiteit niet langer twijfelen. De door 

Rumruius iets verder op dezelfde bladzijde beschreven, tweede soort van Squilla Arenaria Marina bleef 

onbestemd, evenzoo de in het vierde hoofddeel beschreven Squilla Lutaria: de figuren K. en L. op 

Plaat V behooren hier niet bij. Odontodactylus scyllarus bewoont den Indischen Oceaan, waar hij 

op Zanzibar, Madagascar, Mauritius en de Seychellen waargenomen werd, maar zijne verspreiding reikt tot 

Amboina en de Samoa-eilanden. 

Plaat IV, H. J. Birgus latro (Linnaeus). Deze merkwaardige krab, waarvan de levenswijze ons door DaARwIN 

Plaat V; 

Plaát:V, 

Plaat--V; 

Plaat VI 

Plaat VI 

Plaat VI 
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en anderen verhaald is, bewoont een aantal eilanden in den Indischen Oceaan, zooals de Komoren, de Glorioso 
eilanden, Mauritius, verder den Indischen Archipel (Amboina, Ternate), leeft ook op de tusschen Japan en 
Formosa gelegen Ríiu-Kiu-eilanden en ten slotte in de Stille Zuidzee op de eilanden van den Tokelau- en 
Paumotu Archipel. Hij beklimt de kokosnootboomen aan de kust, zooals nog onlangs door Prof. SLuirer met 
eigen oogen is waargenomen, en voedt zich van de noten, terwijl men zegt dat deze dieren iederen nacht 
naar zee trekken om er hunne kieuwen te bevochtigen. 

K. Coenobita clypeatus Larr. De verspreiding dezer Coenobita strekt zich van de Oostkust van 
Afrika (Zanzibar) door den geheelen Indischen Oceaan en den Indischen Archipel tot de Admiraliteits-eilanden, 
het eiland Nieuw-Hannover en Tahiti uit. Men treft hem ook in de baai van Batavia aan. 
L. Coenobita spinosus M-E? Daar de determinatie niet geheel zeker is, wordt de verspreiding van 
den Coen. spinosus niet aangegeven. 

M. Lophozozymus octodentatus M-E. Deze figuur stelt een zeer oud exemplaar voor. Bij exem- 
plaren van middelbare grootte, door Rumrrius op zijne 11ês plaat, No. 4 afgebeeld, draagt de cephalothorax 
van boven een fraai netwerk van roode of oranjeroode lijnen, waarvan de vorm overigens tamelijk variëert. 
Bij het geheel volwassen dier echter, zooals hier op plaat V is voorgesteld, vloeien de roode lijnen in de 
maag- en hartstreek, soms ook op de achterste branchiaalstreek ineen, en vormen dan groote onregelmatige, 
roode of oranjekleurige vlekken. In de jeugd ontbreekt het netwerk nog geheel. Deze fraaie soort, waarvan 
de cephalothorax eene breedte van 7 centim. bereikt, bewoont den Indischen Archipel en de Noordwestelijke, 
Noordoostelijke en Oostelijke kusten van Australië. Zoo werd de Lophozozymus octodentatus waar- 
genomen te Singapore, te Pontianak, in de Java Zee, alsmede op de Philippijnsche eilanden. Ten slotte zij 
opgemerkt dat de Cancer saxatilis, dien Rumrmius in zijn zesde hoofddeel beschrijft, eene geheel andere soort 
is, daar de cephalothorax aan iedere zijde negen tanden draagt „als eene zaage”: misschien beschreef de 
schrijver hier eene zwemkrab, de Scylla serrata. 
‚N. Carpilius convexus Rurr. Verspreiding: van de Roode Zee en de Oostkust van Afrika door den 
geheelen Indischen Oceaan en den Indischen Archipel tot de Riu-Kiu-, de Sandwich- en de Fidschi-eilanden, 
Tahiti en Australië toe. 

‚O0. Carcinus moenas (Linnaeus). Dit is de gewone Europeesche strandkrab en het is wel opmerkelijk 
dat Dr. D'Acqver den drukker van het werk van Rumrmius deze soort toezond als een door den laatsten 
beschreven krab van Ambon. Toch zoude het niet geheel onmogelijk zijn geweest. Immers de gewone 
Europeesche strandkrab wordt ook nu en dan, hoewel uiterst zeldzaam, in de Indische zeeën waargenomen. 
Zoo trof men hem aan in de Roode Zee, te Galle op Ceylon, ja zelfs op de Sandwich-eilanden, misschien ook 
te Port Philipp aan de Zuidkust van Australië! Kan deze soort daar echter niet door schepen uit Europa zijn 
heen gevoerd? Klaarblijkelijk kunnen de op deze plaat in de figuren N en O afgebeelde krabben niet de 
beide door Rumpurus in zijn zevende hoofddeel beschreven soorten van Cancer Marinus wezen, naardien de 
Cancer Marinus Laevis zes tanden aan den cephalothorax draagt en waarschijnlijk eene zwemkrab is, terwijl 
ten opzichte van den Cancer Marinus Sulcatus daaraan geen twijfel bestaan kan. 
‚P. Goniosoma cruciferum (Farm) A. M-E. Deze zwemkrab, waarvan de cephalothorax tot 15 
centim. breed wordt, bewoont den Indischen Oceaan, den Indischen Archipel en de zeeën van China, Japan 
en Australië. Op de bovenzijde draagt hij een vlek in den vorm van een kruis en het is misschien deze 
soort, welke aanleiding gegeven heeft tot het verhaal dat men bij oude schrijvers vindt opgeteekend dat, 
toen Xavier om de zee tot rust te brengen, er een kruisbeeld in wierp, dit hem later door eene krab 
werd teruggebracht. 
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Plaat VIT, R, Neptunus pelagicus L. Deze is een der grootste zwemkrabben, het schild wordt bij zeer oude 
exemplaren 22 centim. breed. Verspreiding: Roode Zee, Indische Oceaan, Indische Archipel, Japan, Sandwich- 
eilanden, Nieuw-Caledonië, de kusten van Australië en Nieuw Zeeland. Rumemvus, hoewel den pelagicus 
afbeeldende, rekent tot zijnen Pagurus Reidjungan ook eene naverwante soort, den Nept. sanguinolentus 
Herbst, dien men gemakkelijk aan zijne drie roode vlekken op het schild herkent. 

Plaat VIT, S. Matuta victrix Fapr. Verspreiding: Roode Zee, Indische Oceaan, Indische Archipel, Oostkust van 
Australië. Hoewel de Matuta'’s, waarvan men meerdere soorten onderscheiden heeft, niet tot de familie der 
zwemkrabben behooren, bereikt het zwemvermogen hier toch eene zeer hooge ontwikkeling, daar niet alleen 
de pooten van het laatste paar, maar ook de drie voorgaande paren tot zwemmen zijn ingericht. 

Plaat VIIL, T, V. Ranina serrata Lam. De meening dat deze krab op het land zou kunnen leven en zelfs in 

huizen aangetroffen geworden is, is onjuist, naardien, zooals Dr. ORTMANN mededeelt, deze dieren, uit het 
water genomen, spoedig sterven. Verspreiding: Indische Oceaan (Mauritius, Réunion), Indische Archipel (Bali, 

Halmahera), Japan, Sandwich-eilanden, Oostkust van Australië. 
Plaat VIII, 1. Micippe cristata (Linnaeus). Verspreiding: Indische Archipel (Java, Palau- en Philippijnsche 

eilanden, Amboina). 

Plaat VIII, 2. Lambrus longimanus Lracu. Verspreiding: Indische Oceaan, Indische Archipel. 
Plaat VIII, 3. Deze figuur, in de eerste in 1833 verschenen Clavis ongedetermineerd gebleven, werd door wijlen 

Dr. BLEEKER voor de afbeelding gehouden van zijnen Lambrus Rumphii Brrrker, eene te Amboina 

levende soort. Latere schrijvers houden dezen Lambrus Rumphii evenwel voor identisch met Lambrus 

lamelliger Wurre, welke laatste de Philippijnsche eilanden bewoont. 

Plaat VIII, 4. Egeria arachnoides (Rumrurus) M-E. Verspreiding: kusten van Indië, Indische Oceaan, Indische 

Archipel tot Hongkong, de Philippijnen en Queensland toe. 

Plaat VIII, 5. Atergatis floridus (Rumrumus). Verspreiding: van de Roode Zee en Natal door den geheelen Indischen 

Oceaan en den Indischen Archipel heen tot Japan, de Samoa-eilanden, Tahiti en de kusten van Australië toe. 

Plaat IX, 1. Parthenope horrida Fagrr. In tegenstelling met de het laatst vermelde soort, behoort deze tot de 

“meer zeldzaam voorkomende. Men kent haar van Mauritius, Réunion, Ceylon, den Indischen Archipel, 
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Nieuw-Caledonië, de Samoa- en de Sandwich-eilanden. 

No. 1. Carpilius maculatus (LiNNarus). Van de beide Indische soorten van het geslacht Carpilius, 

die beide niet zeldzaam zijn, en waarvan de eene op plaat VI is afgebeeld, is deze de tweede, Men herkent 

haar onmiddellijk aan hare roode vlekken op den cephalothorax. Verspreiding: Indische Oceaan, Indische 

Archipel, Stille Zuidzee tot de Sandwich- en Paumotu-eilanden toe. 

No. 2. Pseudograpsus barbatus (Rumruivs). Deze is een van de weinige, van welke de door Rumrarus 

gegeven latijnsche naam door de wetenschap is overgenomen. De donkere zwarte haarbos op de scharen 

dragen alleen de mannetjes. Deze soort werd waargenomen op de Nicobarische eilanden, dan op verscheidene 

eilanden van den Indischen Archipel, zooals Flores, Amboina, Batjan, Ternate, ja zelfs op de Nieuwe Hebriden. 

Zij leeft er in de rivieren. 

No. 3. Notopus dorsipes (Fapr.) pre Haan, Deze soort is zeldzaam. Zij werd waargenomen nabij de 

kust van Malabar, op de Andamanische eilanden, aan de kusten van Japan en op Amboina. 

A. Leucosia longifrons pe HAAN, var. pulcherrima Miers. Deze variëteit van de in Japan, maar 

ook in den Indischen Oceaan wijd verspreide Leucosia longifrons werd zoowel in de Perzische Golf 

als aan de Noordoostkust van Queensland waargenomen. Waarschijnlijk wijkt haar gebied dus niet veel van 

dat van de type af. 

B. Leucosia longifrons pe HAAN? Volgens sommigen zou deze figuur de typische soort moeten voorstellen, 

C. Myra fugax (Farm) Verspreiding: Roode Zee, Indische Oceaan, Indische Archipel, Japan, Nieuw- 

Caledonië, Queensland. 
D. Myctiris longicarpus Larr, In de Clavis van 1833 wordt deze figuur voor de afbeelding van den 

Cancer cuphaeus Linnaeus gehouden; deze Cancer cuphaeus draagt echter aan den achterrand van 

den cephalothorax drie tanden en behoort stellig tot de familie der Leucosiidae, terwijl de overeenkomst der 

figuur met Myctiris longicarpus volkomen is. Bovendien bezat het exemplaar waarop LINNAEUus zijnen 

C.-cuphaeus grondvestte, geene voorpooten. Myetiris longicarpus bewoont den Indischen Archipel 

en de aangrenzende zeeën, zoo de Andaman-eilanden, de Nicobaren, China, de Philippijnen, Nieuw Caledonie, 

zuidelijk tot Tasmanië. 

E. Gelasimus Marionis DresM. De figuur stelt die verscheidenheid dezer soort voor, bij welke de groote 

schaar geene tanden draagt en op welke DesMarestT juist zijne soort grondvestte. Verspreiding: Indische 

Oceaan, Indische Archipel, Ríu-Kiu-eilanden, Fidschi- en Samoa-eilanden, kusten van Australië. 
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Plaat XI, No. 1. Dromia Rumphii Fapr. Verspreiding: Van de Roode Zee en de Oostkust van Afrika tot Japan. 

Plaat XI, 2en 3. Calappa fornicata Fapr. Verspreiding: Indische Oceaan, Indische Archipel, van Zanzibar tot 

Nieuw Caledonie. 

Plaat XI, No. 4. Lophozozymus octodentatus ME. Een exemplaar van middelbare grootte. Vergelijk het 

boven bij Plaat V, Fig. M. gezegde. 

Plaat XII, A, B. Limulus moluccanus Larr. Verspreiding: Molukken, Java, Mergui-eilanden. 

Plaat XIV, H. Coronula balaenaris GMruin. Verspreiding; In zuidelijke zeeën op walvisschen, voornamelijk op 

Balaena australis, : 

Plaat XXVIII, No. r. Eene niet determineerbare Paguride, gehuisvest in den horen van een nog jongen Tritonium 

Tritonis L. Scrijnvorr bespreekt deze figuur op bladz. gg. 

Plaat XL, K. Chelonobia testudinaria Linnaeus. Verspreiding: Noordelijk van Australië enz, leeft op zeeschild- 

padden. | 

Plaat XLI, A. Balanus tintinnabulum Linnaeus. Verspreiding: Algemeen in den Indischen Archipel. 

Plaat XLI, K. Niet te herkennen. 
Plaat XLI, C. Vermoedelijk opercula van Balanus, bijv. van Bal. tintinnabulum, met aangehecht lichaam, 

cirrhen enz. 

Plaat XLI, D. Niet te herkennen. 

Plaat XLVII, M. Pollicipes mitella Linnaeus. Verspreiding: Philippijnsche eilanden, Amboina. 
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OVER DE „WAWO” VAN RUMPHIUS 

(LYSIDICE OELE N. SP.). 

DR KR HORSE, 

Conservator aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie. 

JANNEER wij de Amboinsche Rariteitkamer doorbladeren, dan treft het ons, dat Rumrnrius van een 

groot aantal ongewervelde dieren — Schaaldieren, Schelpdieren, Stekelhuidigen — uitvoerige 

beschrijvingen en afbeeldingen geeft, en slechts éénmaal (Boek 1, Hoofddeel XLIV ; fol. 51-54) melding 

maakt van een vertegenwoordiger van de groote groep der Borstelwormen, die toch zeker in de baai van 

arn Ni} Amboina niet zeldzaam zijn. Trouwens, deze enkele mededeeling betreft een hoogst eigenaardige 

worm, de „wawo” of „wou”, die in tweederlei opzicht merkwaardig is: 1° dat zij slechts op weinige bepaalde dagen 

van het jaar verschijnt; 2° dat zij voor de inlandsche bevolking een geliefd gerecht oplevert, dat vooral als 

toespijs gebruikt wordt. Rumrurus beschrijft deze dieren als „Wormtjes, schaars een voet lang, in de dikte, zommige 

als zeilgaarn, doch de meeste als getweernde zyde, in klompjes door malkander vermengt, daar in men altyd d'eene grooter, 

dikker en langer ziet dan de andere, 't welk men voor de Moeder houd. De coleur is veelderlei. De meeste zyn donker groen, 

doch daar onder speelt vuilwit of geel, rood, bruyn en een weinig blauw, welk men de Moeder noemt, heeft de dikte 

van het groffste zeilgaren, en zomtyds als een dunne schacht, bleekgeel of witagtig, het hooftje even buiten ’t water 

steekende, daaraan men niets dan twee hoorentjes bekennen kan, gelyk de Slekken hebben, en aan ieder zyde vier 

duidelyke voetjes, gelyk rupzen.’ Men ziet deze wormen het geheele jaar niet: „alleen den 2e, zer en q°n avond na de 

volle maan,” in Februari en Maart, ziet men ze na zonsondergang op het water drijven, nabij die stranden, waar groote 

rotsen in zee staan, die vol scheuren zijn; bij brandende toortsen worden ze dan met uitgespannen doeken of fijne zeven 

uit het water geschept. In eenige achtereenvolgende jaren heeft Rumemrius het verschijnen van de „wawo” nagegaan: 

1684: 1 Maart, volle maan; 3, 4 en 5 Maart, tamelijk veel wawo. 

1685: 20 Maart, a 5 22 Maart, wawo ikan; 23 Maart, weinig wawo. 

1686: 8 Maart, de y 11 Maart, weinig wawo. 

1687: 27 Februan.  …, ri 1 Maart, geen wawo. 

1688: 17 Maart, k 5e Ig en 20 Maart, weinig wawo. 

1690: 27 Maart, ee 5 27, 28 en 29 Maart, tamelijk veel wawo. 

1693: 21 Maart, 5 hie 24, 25, 26 en 27 Maart, tamelijk veel wawo. 

1694: g Maart, 5 11 Maart, niet veel wawo. 

Gelijk men uit bovenstaande tabel zien kan, komt de wawo niet ieder jaar in dezelfde hoeveelheid voor den 

dag, hetgeen volgens Rumrmivs afhangt van de weersgesteldheid op de voorafgaande dagen. Zijn er te voren veel 

warme regens gevallen, dan is het overvloedig, en men kan het drie achtereen volgende avonden scheppen; maar zijn 

er veel drooge en heete dagen voorafgegaan, dan komt het weinig en slechts één avond. Het wawo wordt niet alleen 

in de baai van Amboina gevangen, maar ook op Hitoe, waar het Melatten en op Leytimor, waar het Laur genoemd 

wordt; bovendien komt het voor bij de Uliassers, waar het Melattonno heet en bij Banda, waar men het Oele noemt. 

Ook VALENTIJN in zijne beschrijving der heesters, planten en gewassen van Amboina !) maakt ter loops melding 

van de wawo: „Aldus dienen de bladen van zeker Water-hout, by den Amboinees Aywayl en bij andere Lasst-hout 

1) Oud en Nieuw Oost-Indien, Dl. II, 1° stuk, bl. 233. 
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genaamd, al mede voor een Moes-kruid, 't geen zy by haar Wawo (of die Zee- Wormen, die men in April aan de kant 

of de zoom der Zee eenige dagen verneemd) gebruiken, en in een Bamboes koken.” 

Onze kennis omtrent het voorkomen der wawo of oele bij Banda, danken wij aan den assistent-resident, den 

Heer J. C. van Hasserr, die aan Prof. Max Weger, den leider der Siboga-expeditie, niet alleen een groot aantal 

exemplaren dezer merkwaardige zeewormen ten geschenke gaf, maar daarover ook het volgende mededeelde!): „In de 

maanden Maart en April van ieder jaar, uitsluitend den tweeden en derden nacht na volle maan, doch het meest in 

den derden nacht, komt rondom de eilanden, voornamelijk daar waar de kust rotsachtig is, uit de diepte vanaf de 

kust zich over de zee verspreidende, eene zekere wormsoort in ontelbare hoeveelheid aan de oppervlakte van den 

zeespiegel. Men noemt haar op Banda „Oelie” en op Amboina „Laoer”’. Die wormen zien er uit als duizendpooten en zijn 

groen, rood, geel en paars gekleurd, doch blijft groen de hoofdkleur. Zij zijn van 8 tot 40 c.M. lang en 2 tot 3 m.M. 

breed. Zij worden gevangen van 6 uur 's avonds totdat de maan opkomt; dan verdwijnen zij in de diepte. De 

bevolking viert feest met muziek en dans. Bereid met ingredienten, en ook wel geroosterd of gekookt bij wijze van 

schildpadsoep, worden zij genuttigd, ook door Europeanen, doch hoofdzakelijk door inlanders, die hen ook rauw eten 

en de oelie-oelie voor eene delicatesse houden.” 

Het door de Siboga-expeditie medegebrachte materiaal werd mij door Prof. Weger ten onderzoek toevertrouwd 

en hij gaf mij vergunning daarover hier het een en ander mede te deelen. De oele of oefe bestaat uit een klomp 

wormpjes, ongeveer ter grootte van een vuist; de diertjes zitten zoo vast door elkaar verward, dat men slechts met 

groote voorzichtigheid een exemplaar ongeschonden uit de massa kan losmaken. Het grootste gedeelte van den klomp 

bestaat uit slanke, ronde wormpjes, ter dikte van een breinaald en ter lengte van ongeveer 1/, d.M.; zij vertoonen een 

geelachtige tint en hebben zonder twijfel hun oorspronkelijke kleur verloren. Daartusschen komen een vrij groot aantal 

exemplaren voor, die veel plomper van vorm zijn, niet alleen platter en breeder, maar ook slechts half zoo lang ; zij zijn 

reeds met het bloote oog kenbaar aan een zwarte streep, dwars over het lichaam, op korten afstand van den kop, 

(Heteronerers). Dan vindt men er nog eenige groenachtig gekleurde exemplaren onder, die in voorkomen grootendeels met 

de eerstgenoemden overeenstemmen, maar toch bij nader onderzoek blijken tot eene andere soort te behooren (Eunice sp.) 

De wormen, die de hoofdmassa der oefe uitmaken, behooren tot de familie der Zuwuzeidae, die vooral geken- 

merkt zijn door het bezit van een sterk ontwikkeld gebit, uit verschillende tanden bestaande (fig. 4), dat hen tot echte 

roof-wormen stempelt. Het aantal voelers aan den kop loopt bij de verschillende vormen dezer familie nog al uitéén 

en levert ons, te zamen met andere kenmerken (het al of niet voorhanden zijn van kieuwen enz), een gemakkelijk 

hulpmiddel ter onderscheiding van de verschillende geslachten. Bij sommige Euniciden namelijk ontbreken de voelers 

geheel, bij andere soorten zijn zij ten getale van één, drie of vijf voorhanden. De oe/e-wormen behooren tot het geslacht 

Lysidice, dat in het bezit is van drie voelers en bij wie kieuwen aan de voetjes ontbreken. Vertegenwoordigers van 
dit geslacht zijn reeds ín alle werelddeelen aangetroffen, zoowel aan de kusten van Europa, als aan de Kaap, in West- 

Indië, Australië, Japan, de Philippijnen, de Roode Zee enz. Ook is onlangs eene soort bekend geworden uit den 

Indischen Archipel afkomstig, Lysidice kitkenthalt, door Prof. W. KükenNrmar bij Ternate verzameld?) Tot geen dier 

reeds beschreven Lysidice-soorten kunnen evenwel onze Banda-wormen gebracht worden en ik heb haar daarom, als 
eene nieuwe soort van dit geslacht, den naam Zysidsce oele gegeven 3). | 

De grootste exemplaren (fig. 1) bereiken eene lengte van ongeveer 7o mM., de dikte in het midden van het 

lichaam is 11/3 mM. Bij een exemplaar van 65 mM. bedraagt het aantal ringen of segmenten circa 180. Het lichaam 

van de meeste wormen is dicht met eieren of sperma gevuld, uitgezonderd de 25 voorste:en 20 achterste segmenten, 

welke dientengevolge tegenover het overige eenigszins donkerder getinte gedeelte van het lichaam afsteken, zoodat het 
oppervlakkig schijnt, alsof het staarteinde nieuw gevormd is. De wormen zijn nagenoeg kleurloos, alleen is aan het 

voor- en achtereinde nog eene stippeling van lichte en donkere vlekjes waar te nemen en vertoonen sommige exemplaren 

een witten ring rondom de segmenten 4, 5 en 6, en een bruine streep langs een deel van de buikmiddellijn. De levendige 

kleuren, zoowel door Rumerius als vaN HasseLr vermeld, zijn, zooals helaas veelal het geval is, tengevolge van den 

invloed van het bewaarvocht verloren gegaan. Waarschijnlijk zullen rood en groen wel de hoofdrol spelen, te oordeelen 

)) Maatschappij ter bevordering van mig Natuurk. Onderz. d. Nederl. Koloniën, Bulletin No. 34, pag. 7. 
*) H. Frscuur, Polychäten von Ternate. Abh. Senckenb. Naturf. Gesellschaft, Bd. XXV, 1900, p. 106. 
3) Tijdschrift Ned. Dierk. va (2° Ser.) Dl. VII Versl. VII. 
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naar de kleuren die van andere soorten bekend zijn. L. ninetta, 

van de kust van Europa, wordt beschreven als rood, met witte stippels, 

het achtereinde soms groenachtig tengevolge van het doorschijnen 

van het darmkanaal. L. brachycera van Jamaica is, volgens 

SCHMARDA, in het voorste gedeelte van den rug bruin-rood, in het 

achterste gedeelte van het lichaam en aan de buikzijde donkergroen. 

De koplob (fig. 2) is duidelijk ingesneden, bijna tweemaal 

zoo breed als lang, aan de onderzijde met kussenvormige palpen 

voorzien. De drie voelers reiken een weinig over haar voorrand 

heen, de middelste, die het langst is, iets verder dan de beide 

zijdelingsche. Zij ontspringen met een kort basaal-lid uit eene kussen- 

vormige verdikking voor het midden van den achterrand der koplob 

gelegen, Aan elke zijde van de koplob ligt een groot oog, bijna over 

de helft van haar lengte reikend; het heeft eene ellips- of zwak nier- 

vormige gedaante en wordt door een bruinen pigment-zoom omgeven. 

De lengte-doormeter van den 1steelichaamsring is ongeveer anderhalf 

maal die van het volgende segment; beide zijn pootloos. De zeven 

daarop volgende segmenten zijn even lang, verder achterwaarts wordt 

hun lengte-doormeter kleiner, ongeveer tweederde der voorafgaande. 

| De onderkaken (fig. 3) vertoonen den voor Lysidice kenmerkenden vorm; iedere helft heeft een verlengd- 

driehoekige gedaante, in het voorste derde gedeelte is de buitenrand gootvormig omgebogen en langs den vrijen rugwaarts 

gerichten kant met een donkere chitine-lijst voorzien. Over haar midden loopt een rij van evenwijdige concave lijntjes, 

die waarschijnlijk de uitdrukking zijn van den eigenaardigen groei der onderkaken; tusschen deze lijntjes ziet men, vooral 

in het onderste gedeelte, onregelmatige sterk lichtbrekende lichaampjes liggen, die uit koolzure kalk schijnen te bestaan, 

tenminste na bijvoeging van zuren onder ontwikkeling van koolzuur verdwijnen. De bovenkaken (fig. 4) bestaan 

uit een drager (a), die een langwerpig driehoekige gedaante heeft en met een vleugelvormig aanhangsel over twee derde 

van den buitenrand is voorzien. De tang (6) is, behalve door een krachtig basaal stuk, gekenmerkt door een donker 

gekleurde, knobbelvormige verdikking in haar concave gedeelte, op de plaats van geleding met den rster tand of paragnaath. 

Deze laatste (c) is langs zijn rand van vier grove insnijdingen voorzien. De onparige paragnaath (d) heeft 4, de 

„tweede aan de rechterzijde (e) 6, die aan de linkerzijde (/) 4 tanden; de derde paragnaath, wrijfplaat van Enrers, (2), 

heeft een lepelvormig aanhangsel met gekartelden rand. Bovendien ligt er nog een vrij groote, lichtbruin gekleurde, 

convexe chitine-verdikking aan weêrszijde voor de rij van paragnathen. 

De voetjes (fig. 5) hebben de gedaante van een kort, stomp kegelvormig aanhangsel, met de voor-lip recht 

afgesneden en de achter-lip‘ daar voorbij uitstekend, met een afgerond driehoekige kant ; tusschen beide lippen ontspringen 

de borstels, uit een bovensten bundel van enkelvoudige, lansvormige (fig. 6), en een ondersten bundel van saamgestelde 

| borstels, met mesvormig eindlid (fig. 7). Dit laatste heeft den vorm, die gewoonlijk bij de Euniciden wordt aangetroffen: 

met een gevorkten tand aan het buitenwaarts gekeerde en een enkelvoudigen tand aan het binnenwaarts gekeerde uiteinde ; 

het wordt door een mesvormige scheede omgeven. In de achterste lichaamshelft bereikt de steel van enkele dezer 

borstels de dubbele lengte van die, welke zij gewoonlijk bezitten. Tusschen beide borstelbundels ligt een geel gekleurde 

steun-naald met stompe punt; bovendien treedt van het 18de à 20ste segment af in den ondersten bundel een enkele dikke 

borstel op, met gevorkte punt en kapvormige scheede (fig. 8). In het achterste lichaamsgedeelte, een paar 

ringen vóór het dunne staarteinde begint, ziet men in elk voetje een zoogenaamd beitelvormigen borstel (fig. 9); deze 

heeft een dunnen steel en een trechtervormig verbreed uiteinde, dat langs zijn zoom driehoekige haren draagt. De 

laatste lichaamsring is met een paar lange dorsale en een paar korte ventrale voelers voorzien. Wat de numerieke 

verhouding der seksen aangaat, schijnt het mij toe, dat het aantal mannetjes en wijfjes nagenoeg even groot is. 

Omtrent de levenswijze dezer zee-wormen is ons helaas weinig bekend. Wij bezitten alleen eenige waarnemingen 

over de aan de kusten van Europa levende Lysidice ninetta. Sr. Joseru !) zegt, dat hij deze soort bij Dinard 

1) Ann, Sc. Nat. Sér. 7, t‚ V, p. 210. 
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dikwijls aantrof, hetzij in de dreggingen, hetzij in het zand langs de kust. « Bij het bemachtigen van een prooi komt 

de onderkaak ternauwernood uit de mond, maar de bovenkaken worden naar buiten gebracht en de beide tangen met 

de daarbinnen geplaatste tanden openen zich bovenmatig en sluiten zich verbazend snel, zoodat een worm gemakkelijk 

in tweeën wordt geknipt. Ook Kererstein l) bemachtigde haar bij lage ebbe op het strand bij St. Vaast la Hougue; 

het dier scheidt, volgens hem, een helder slijm af en lijmt daarmede fijn zand en slib tot een koker aanéén. Eveneens 

hebben GRUBE, CLAPARÈDE, QUATREFAGES e.a. haar herhaaldelijk waargenomen, maar geen van hen spreekt van een 

verschijnen in massa, zooals dit met Lysidice oele het geval ís. Dat zulks geschiedt ter wille van de voortplanting, 

gelijk reeds Prof. Weger in het Siboga-bulletin opmerkt, lijdt wel geen twijfel, want het lichaam van de meeste 

exemplaren is tot berstens toe vol van de geslachtsproducten. Trouwens wij kennen reeds eenige andere voorbeelden 

van periodieke verhuizing van lagere zee-dieren uit de diepte naar de kust. Zoo bevond SrMmoN?), dat Nautilus 

pompilius gedurende de N. W. moesson bij Ambon niet voorkomt, daarentegen tijdens den Z. O. moesson daar 

volstrekt niet zeldzaam is en dan in geslachtsrijpen toestand verkeert. Hetzelfde verschijnsel nam hij waar bij een 

schitterend gekleurden zee-egel, tot het geslacht Asthenosoma behoorende; ook dezen trachtte hij tijdens zijn verblijf 

op Ambon te vergeefs machtig te worden, terwijl later gedurende den Z. O. moesson verscheidene geslachtsrijpe exemplaren 

voor hem verzameld werden. Maar, zooals reeds Von Martens 3) en Max Weger hebben opgemerkt, de meeste overeenkomst 

met het verschijnsel van de „oele” of „wawo”, vinden wij in het optreden van de „palolo” of „bololo” in de 

Stille Zuidzee. Ook daar ziet men nabij sommige eilanden-groepen (de Samoa-, Fiji, Tonga- en Gilbert-eilanden), op 

een bepaald tijdstip van het jaar, een worm in zoo groote hoeveelheid aan de oppervlakte der zee verschijnen, dat de 

bevolking er op uitgaat om ze te verzamelen, teneinde ze als voedsel te gebruiken. In de maanden October en 

November, op den dag van het laatste maan-kwartier, kort vóór zonsopgang, begint het water der lagune tusschen het 

strand en het rif, op éénmaal te wemelen van wormen, zoodat de zee het voorkomen van vermicelli-soep krijgt (Al, Agassiz, 

the islands and coral reefs of Fiji, p. 16). Was dit verschijnsel reeds vroeger herhaaldelijk waargenomen en beschreven #), 

eerst in den laatsten tijd hebben de onderzoekingen van FRIEDLÄäNDER®), KRämer®) en Enrers?) ons geleerd, dat de 

palolo bestaat uit de met mannelijke en vrouwelijke geslachtsproducten beladen achtereinden van Eunice viridis, 

die in de koraalrots verblijf houdt. De wormen van de palolo behooren dus evenals die van de oele tot de familie 

der Euniciden, maar terwijl men in de oele de volkomene geslachtsrijpe dieren vindt, bestaat de palolo slechts 

. uit de door deeling afgescheiden geslachtsknoppen, die een korten tijd een zelfstandig leven leiden, om des te beter 

voor de bevruchting en de verspreiding der soort zorg te dragen. Welke factoren, hetzij de invloed der getijden, hetzij 

die van het licht, of van de atmospherische electriciteit, bij het tot stand komen van dit merkwaardig biologisch verschijnsel 

een rol spelen, ligt nog in het duister. Ook de koraalbanken van den Atlantischen Oceaan, nabij de kust van Florida, 

schijnen een worm te herbergen, die op een bepaald tijdstip van het jaar, terwille van de voortplanting, aan de 

oppervlakte van de zee komt. A. G. Mavrer 5) heeft namelijk in drie achtereenvolgende jaren, 1898, 1899 en 19oo, nabij 

Loggerhead Key (Tortugas) waargenomen, dat daar omstreeks het laatste maan-kwartier, vallende tusschen 18 Juni 

en 18 Juli, een worm verschijnt, die hij de „Atlantic palolo’ noemt; deze bestaat, evenals de Stille Zuidzee-palolo, 

uit de met geslachtsproducten beladen achtereinden eener Eunice, evenwel waarschijnlijk niet E‚ viridis, maar eene 

verwante soort. Het zwemmen begint zeer vroeg in den morgen, vóór zonsopgang, en neemt steeds in omvang toe, 

tot de zon opkomt en daarmede het ontlasten der geslachtsproducten een aanvang neemt: dit geschiedt in zóó sterke 

mate, dat de zee over een groote oppervlakte een melkachtig voorkomen krijgt. Later op den morgen beginnen de 

wormen meer en meer naar den bodem der zee te zinken en om negen uur is er geen meer te zien, maar kan men 

de eieren nog aan de oppervlakte van het water zien drijven. Ten slotte moge nog vermeld worden, dat op het 

zoölogisch congres te Berlijn) Krrer Osawa eene mededeeling heeft gedaan over een Japanschen worm, batzi 

teh die een soortgelijk verschijnsel zou vertoonen als de Palolo. 

1) Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. XII, p. 1, ar en 3 Sr be Busch. 1896, p. 506. (Zie ook Prof. R. ri wende de 22 in dit Gedenkboek, Red.) 
®) Sitz. ber. Geelse. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 188 7. D6 „ CoLLIN, Bemerk. de den essbaren Palolowurm; Anhang zu KRÄäMER, "Ueber d se der 
Korallenriffe”. 5) Biol. Centralblatt, Bd. XVIII, XIX en Kr EN Íbidem. Bd. Kx „pe 15. 1) Nachr. K. Ges. d, Wissensch. Götti ingen, Math.-Physik. Klasse, 1808: ó 400. 
Ed Bull, Museum Eea. Zoology Harvard College, Vol. XXXI, 19oo. 9%) Tageblatt des V. Intern. verde No. 7 
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DIE MOLLUSKEN (Concryren) UND DIE UBRIGEN WIRBELLOSEN 

THIERE) IN RUMPF'S RARITEITKAMER 

VON 

Pror. E.‚ v. MARTENS, 

EINBEIEUNG. 

LE Verdienste G. E. Rumer's um die Förderung der Conchylien-kunde sind doppelter Art; erstens 

NI in systematischer Hinsicht, indem er eine ganz bedeutende Anzahl von Arten kenntlich beschrieb 

und grossentheils auch Abbildungen dazu gab, nämlich rsr Gattungen oder Untergattungen und 

339 Arten, von welchen 20 der ersteren und 157 Arten in den fruher veröffentlichten umfassendsten 

conchyliologischen Schriften von BoNANNi, Recreatio oculorum 1681—84, (nicht Museum Kircherianum, 

Ees a als Rumer's Werk, 1709, veröffentlicht ist) und Lister, Hist. conch. 1685—88, sowie den alteren allgemein 

zoologischen Werken von BerON 1551, RONDELET 1557, ALDROVANDI 1606 u. GESSNER 1658, noch nicht enthalten sind, 

wie die nachfolgende Artenliste ergibt. Zugleich zeigt Rumrr's Werk auch in der naturgemässen Gruppirung des 

Materials einige wesentliche Fortschritte gegen seinen Vorgänger Lister, so hat er z. B. die beiden Familien der 

Strombiden (unter den Namen Alata) und der Olividen (Cylinder), die Gattungen Turbo (Cochlea lunaris) und Trochus, 

richtig als wohl umgrenzte Hauptabtheilungen hingestellt, und theils ganz rein, ohne falschen Zusatz, wie wir sie noch 

jetzt annehmen, theils nur mit einem nicht dazu gehörigen Einschiebsel, das er nur um nicht zu viel Abtheilungen zu 

machen, da eingefügt hat, wo es eben irgend wie möglich war (Auricula unter Cylinder), wie es später auch LiNNE 

und manche andere Systematiker gethan haben. Auch die Form seiner Namen ist in vielen Faällen eine völlig 

binäre, prophetisch-linneische, mit einem substantivischen Wort für die Gattung und einem als Adjectiv oder Genitiv 

hinzugefügten für die Art, so dass einzelne derselben wörtlich in das Linneische System aufgenommen werden konnten, 

wie Strombus palustris, Murex ramosus und saxatilis, Buccinum undosum, Tellina virgata und gari. Freilich ist diese 

Namengebung nicht consequent durchgeführt, aber doch in höherem Grade als in manchen andern systematischen 

Schriften vor LiNNE. RuMer's Werk übte daher auch einen grossen Einfluss auf die späteren conchyliologischen Schrift- 

steller aus, er wird fast von jedem vielfach citirt, manche seiner Figuren wurden oft kopirt, eine grosse Anzahl derselben 

in anderer Reihenfolge von Jac. Perrver in dessen Opera historiam naturalem spectantia Band I 1764 als Aquatilium 

Amboinae icones et nomina auf 22 Tafeln, manche auch z. B. von Krein Tentamen methodí ostracologicae 1753, LESSER 

Testaceotheologia 1744 und MArrinr Systematisches Conchylien-Cabinet Band I 1769; und der Kopenhagener 

Conchyliologe Jon. Hrer. Cremrrirz, welcher später Marrinr's Werk fortgesetzt hat, veröffentlichte als Erstlingsarbeit 

eine deutsche Uebersêtzung des zweiten, die Conchylien enthaltenden, Buches von Ruxer's Werk 1766 als Amboinische 

Raritäten-Cammer. In dem die Conchylien enthaltenden Theile der sog. X. und XII. Ausgabe von Linne's Systema 
naturae 1758 und 1766 finden wir zahlreiche Entlehnungen aus Rumer's Werk und auch in unserer gegenwärtigen 

1) Mit Ausnahme der Crustaceen. 
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Systematik ist die Zahl der wörtlich oder dem Sinne nach von Rumer entlehnten Gattungs- und Art-Namen ganz 

beträchtlich; ich habe dieselben in der unten folgende Liste mit! bezeichnet. 

Linne selbst legt Ruwer in der Einleitung zur Klasse Vermes das seine Gründlichkeit ehrende Beiwort 

„solidissimus” bei, Krein nennt ihn „omnium felicissimus in describendo” und Marrinr in der Einleitung zum ersten 

Band des Conchylien-Cabinets S. XIII „von langen Zeiten her der Lieblingsautor der Conchylienfreunde”’. 

Noch höher zu schätzen sind Rumer's Verdienste um die bfologische Seite der Conchylien-kunde. Zr zst der 

erste und blieb über ein halbes Fahrhundert (bis ApaNson, veröffentlicht 1757) der einzige, bet welchem man etwas 

über die lebenden Thiere und die Lebensweise aussereuropüischer Meeres-Conchylien finden konnte; fur den indischen 

Ocean gilt das sogar noch viel länger, bis auf die französischen Entdeckungsreisen von FREYCINET 1817—20, DuPERREY 

182225 und Dumont p'Urvirre 1826—29, auf denen die Naturforscher Quoy und GAIMARD, LeESSON und GARNOT 

zuerst wieder die lebenden Thiere der längst bekannten Conchylien-arten und ihre Lebensweise beobachtet und die 

Rumer'schen Angaben bestätigt und weiter ergänzt haben. Was den Conchylien-freund auch heute noch an dem 

Rumer'schen Werke anzieht und erfreut, ist eben dass er den Eindruck erhält nicht nur einen Museums-forscher, 

sondern einen Berichterstatter vor sich zu haben, der die Thiere in der Natur selbst gesehen hat. Dass Rumrnrus 

nicht nur die Conchylien sich von Andern bringen liess, sondern selbst auch bei Mondenschein im Meerwasser 

hin und hergehend nach „Raritäten” an den Klippen suchte, erhellt aus S. 35 seines Werkes. Ob sie auf Sandgrund 

oder an Steinen, auf Korallen-riffen oder im Mangrove-dickicht leben, wie sie sich bewegen oder ob sie angeheftet, 

durch Byssus verankert oder fest angewachsen sind, ob sie einen Deckel haben oder nicht und wie dieser beschaffen, 

das ist fur viele Arten von ihm angegeben, ja er macht auch schon darauf aufmerksam, dass die Färbung, wie wir 

jetzt sagen, der Umgebung angepasst ist, „haar koleur ook naar den grond geschikt is”, bei Cytherea meretrix S. 138. 

Ueber den Mageninhalt berichtet er an zwei Stellen, bei Tritonium Tritonis S, 54 und bei Argonauta S. 67, hier 

könnte man sogar auf den Gedanken kommen, ob er etwa einen Hectocotylus gesehen. Er berichtet ferner von den 

Eierklumpen in der Schale von Argonauta, sowie unter der von Arrsroreres und Prantus entlehnten Bezeichnung 

Melicera und Favago von den Eikapsel-haufen verschiedener Prosobranchier wie Cassis glauca S. 83, 84, Dolium 

fimbriatum S. go, Conus marmoreus S. 105, Voluta vespertilio S. 104 und 107 Taf 32. fig. IL. Er ist der Erste der 

berichtet, dass einige Meerschnecken mittelst der Radula, die er kurzweg „beentje” nennt, die Hand des Menschen 

erheblich verletzen, ja sogar dessen Tod dadurch veranlassen können, unter Anführung bestimmter Fälle, so Mitra 

papalis und episcopalis S. 96, 97, Nassa glans S. 97, Terebra maculata S. roo und Conus textile S. ros, also nicht 

nur Toxoglossen, deren Zähnchen ja im Bau denen der Giftschlangen gleichen, sondern auch Rhachiglossen, von denen 

man es weniger erwarten sollte, wenn nicht etwa seine Berichterstatter in der Angabe der Conchylien-art zu ungenau 

gewesen sind; derlei Beobachtungen finden sich erst wieder bei A. Apams aus den Jahren 1843—46 (Zoology of 

H. M. S. Samarang, Mollusca p. 19, Conus aulicus). Ueber das zähe Leben von Littorina pagodus hat er eine direkte 

Beobachtung angestellt, wonach dieselbe im Trocknen erst im gten Monat starb, S. 74, und über das Wiederver- 

schwinden von Stacheln und Höckern beim Weiterwachsen der damit versehenen Schalen hat er sich auch schon 

seine Gedanken gemacht, so bei Cassis cornuta S. 80 und Murex inflatus (ramosus) S. 85, wie er auch die Varicen bei 

Cassis glauca richtig als früheren Mündungs-rand erkennt S. 83; beides zeigt, dass er das fortschreitende Wachsthum 

der Schneckenschalen richtig erkannt hat. 

Auch die praktische Verwendung verschiedener Conchylien-arten durch die Eingebornen wird vielfach erwähnt, 

zu Instrumenten, als Schmuck und in abergläubischer Beziehung, namentlich aber auch die Verwendung als Nahrungs- 

mittel, und dabei wiederholt betont, dass die Arten mit schön glatten und glänzenden Schalen hierzu im Allgemeinen 

nicht taugen, wohl aber diejenigen mit rauher unansehnlicher Aussenseite, oder vielleicht genauer, die Bewohner des 

Schlammgrundes und felsigen Ufers besser als Nahrungsmittel sind, als die Bewohner von Sandgrund und Korallen- 

riffen. Als beliebt zur menschlichen Nahrung nennt RumrPnius namentlich auch die Bewohner des süssen und 

brackischen Wassers wie Neritina, Ampullaria, Littorina scabra, Auricula, Potamides und Cyrena, was wenigstens 

betrefis der reinen Süsswasserthiere innerhalb Europa gar nicht zutrifft, wohl aber in andern Tropenländern; von 

Meerconchylien sind beliebt Nerita, Turbo und Trochus, Cerithium, Patella, die meisten Veneriden, Cardium rugosum 

und die Austern, doch diese nicht in so hohem Grade als in Europa. Als ungeniessbar und ungesund, unter 

Umständen gefährlich, warnt er vor dem Genuss von Mitra (papalis und episcopalis), Natica, Oliva, Cypraea und Ovula. 
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Das geographische Gebiet, aus welchem Rumrr Material und Nachrichten erhielt, erstreckt sich neben 

Amboina selbst nicht nur auf die nächstliegenden Inseln Haruku, Saparua oder Honimoa und Nusaaut, welche er als 
„Uliassers’ zusammenfasst, sowie die grösseren benachbarten Ceram und Buru, sondern auch auf die Banda-Gruppe, 

Ternate und Halmaheira, Misool nahe dem West-Ende von Neu-Guinea, die Key- und Aru-Inseln, sowie anderseits 

auf die Sula-Inseln, Buton und Makassar, Bima und Bali; aber Sumbawa, Flores und Timor werden meines Wissens 

nicht genannt und waren damahls wohl noch portugiesisch. Nichts desto weniger habe ich zur Erlauterung die mir 

bekannt gewordenen Fundorte auf diesen Inseln und auch sonst in Niederländisch-Indien namhaft gemacht, als 

Erläuterung und Begründung zur Bestimmung der von Rumer gemeinten Arten; diese Fundortsangaben beruhen 

grossentheils auf meinem Aufenthalt in Niederländisch-Indien in den Jahren 1862 und 1863, sowie auf den Angaben 

in der Conchylien-Sammlung des verstorbenen Prof. Dunker in Marburg (in Hessen), welche an das zoologische 

Museum in Berlin übergegangen ist, zum Theil auch auf der publicirten Literatur. In einzelnen Fallen nennt Rumer 

auch noch Java, Sumatra S. 81,93, roo, Ceilon S. 93, den persischen Meerbusen S. 92, 125 und selbst Portugal S. 142. 

Die berühmte Tsjanko-schnecke Vorderindiens, namentlich der Gegend zwischen Ceylon und der Sudspitze von 

Dekan, erwähnt er ausdrücklich als bei Amboina nicht vorhanden, aber ohne über ihren Fundort etwas Bestimmtes 

anzugeben. 

1 
Die Abbildungen sind grössentheils recht kenntlich, mit Ausnahme derjenigen ganz geringer Grösse. Es ist 

aber zu bedauern, dass auf einer Anzahl von Tafeln die Schneckenschalen in verkehrter Richtung gewunden erscheinen, 

indem sie zwar richtig gezeichnet, aber durch den Druck umgekehrt wurden, Rechts zu Links; dieses ist bei Tafel 

XX, XXIII (z. Theil), XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV (grossentheils), XXXIX, 
XL und XLIX (z. Theil) der Fall, nicht aber bei den ubrigen. CrrMrrrz hat in der deutschen Vebersetzung dieses uberall 

corrigirt, indem er alle Tafeln neu zeichnen liess, und ihre Anordnung öfters änderte, aber er hat sich nicht darauf 

beschränkt, sondern dem Zeichner auch aus seiner eigenen Sammlung Exemplare als Muster gegeben, von denen er 

annahm, dass sie mit den von Ruwer gemeinten Arten übereinstimmen, was ja in den meisten Fallen auch wirklich der 

Fall war, aber in einzelnen nicht und so ein falsches Bild gab, so namentlich Taf. XXX fig. T, Taf, XLVI fig. G 

und Taf. XLVII fig. C; das muss im Auge behalten werden, wenn man nach der deutschen Ausgabe die Arten 

Rumer's beurtheilen will. Die Figuren, welche nicht auf Originalen Rumrr's beruhen, sondern von ScHyNvoErT nach 

Exemplaren unbekannten Fundortes aus andern holländischen Sammlungen hinzugefugt wurden, sind in der Mehrzahl 

daran zu erkennen, dass sie nicht mit einem lateinischen Buchstaben, sondern mit einer arabischen Ziffer (N. 1, N. 2 u. s. w.) 

bezeichnet sind; doch kommen Ausnahmen nach beiden Seiten vor, so sind namentlich auf Tafel XXXIX die Figuren 

der Ruxrr'schen Oliven mit N. 1 bis N. 8 und dagegen die von ScuyNvoer hinzugefügten Cypraeen mit Q bis S 

bezeichnet, auch auf der letzten ganz von ScuyNvoer hinzugefugten Tafel XLIX alle Figuren mit lateinischen 

Buchstaben bezeichnet. Diese ScHyNvorr’schen Arten habe ich nur ganz kurz angegeben, da sie eigentlich mit 

Rumer nichts zu thun haben, und nur immer, wenn die vorgestellte Art nicht im indischen Ocean zu Hause ist, das 

richtige Vaterland angegeben. Diese Arten haben veranlasst, dass einzelne Conchyliologen gegen die Zuverlässigkeit 

der Fundorts-angaben von Rumerrus mit Unrecht Zweifel erhoben haben, indem sie eben annahmen, alle in diesem 

Werk abgebildeten Arten seien als indische angegeben, was eben fur die von ScHynvoet hinzugefügten nicht der 

Fall ist; dieser liess einzelne ihm interessant erscheinende Arten abbilden, ohne sich überhaupt um ihr Vaterland zu 

kümmern. Zum leichteren Verständniss der Beschreibungen Rumrr's möge noch bemerkt werden, dass dieser bei den 

zweischaligen Muscheln das vornen nennt, was wir jetzt unten oder die Bauchseite nennen, nämlich die Seite, nach 

welcher sie sich öffnen, und entsprechend hinten, was wir oben nennen, die Seite der Wirbel und des Schlossbandes. 

Was wir nach der Lage des Mundes und des Afters vorn und hinten nennen, bezeichnet er meist nur als die eine 

oder andere Seite, nur bei den mehr oder weniger senkrecht in den Grund sich einbohrenden nennt er thatsächlich 

richtig oben, was für uns hinten ist, die Richtung der Athemröhren. 

Zu der hier sub B folgenden Clavis der übrigen Wirbellosen Thiere im Werke von Rumrmwus bemerke ich 

noch Folgendes. 

Zwar ist der Zweck, welchen Rumrpmus bei der Abfassung der „Rariteitkamer” verfolgte, hauptsächlich der, 

diejenigen Naturprodukte von Niederlandisch-Indien näher zu beschreiben, welche sich trocken auf bewahren lassen, 
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ohne wesentlich von ihrer Schönheit zu verlieren, und desshalb schon zu seiner Zeit ein Gegenstand der Liebhaberei 

und damit auch der pekuniären Schätzung waren, und ferner diejenigen, welche einen praktischen Werth, sei es auch 

nur in der Einbildung der Eingebornen, als Arznei oder Zaubermittel, haben. Um so mehr ist es anzuerkennen, dass 

er dennoch seinen Gegenständen ein wirklich naturwissenschaftliches Interesse entgegenbringt, sie oft wenn auch nur 

mit wenigen Worten treffend schildert und auch mancherlei aufnimmt, von dem er wie entschuldigend sagen muss, 

dass es keinen praktischen Werth für den Menschen habe. Es ist in der That überraschend und zeugt von seinem 

vielseitigen Interesse, wie aus jeder grössern Abtheilung des Thierreichs wenigstens etwas zu seiner Kenntniss gekommen 

und von ihm des Niederschreibens werth geachtet ist. Ebenso ist anzuerkennen, dass er ganz auf dem Laufenden 

mit der Naturwissenschaft ist, wie sie zur Zeit, als er von Europa nach Indien ging, in der Mitte des siebzehnten 

Jahrhunderts, bestand, immer grossentheils noch in der Ausdeutung der von den Griechen und Römern überkommenen 

Namen sich bewegend und erst schüchtern der eigenen Beobachtung vertrauend: und sie dem Ueberlieferten 

gegenüber geltend machend. 

Wie bei den Conchylien bin ich auch hier von der Ueberzeugung ausgegangen, dass die Kenntniss der 

gegenwärtig auf Amboina und den benachbarten Inseln vorkommenden Thierformen die erste und wichtigste Bedingung 

ist, um das richtig zu deuten, was Rumrnrus gemeint hat. Daher habe ich auch, soweit mir möglich war, angegeben, 

ob und von wem die betreftende Art in neuerer Zeit daselbst beobachtet worden ist; ohne Zweifel bieten die Naturalien- 

Sammlungen in Niederland selbst, namentlich das Rijks-Museum in Leiden, hierfür noch vielen Stoff. Auch darf man 

annehmen, dass das was Rumrpurus vor sich gehabt und nach Europa geschickt, in den veröffentlichten Beschreibungen 

alterer Sammlungen, wie z. B derjenigen von Serra und Guarrieri, sich wiederfindet und in sofern können auch Citate 

aus diesen Werken als Bestätigung der Deutung dienen. 

A. DIE MOLLUSKEN ODER CONCHYLIEN. 

Im zweiten Buch der Amboinsche Rariteitkamer, betitelt „van de harde Schaalvisschen”, behandelt Rumrpuius die beschalten Mollusken mit 
Einschluss nur sehr weniger gegenwärtig nicht mehr zu dieser Abtheilung des Thierreiches gestellten Formen 

DAS I. HAUPTSTÜCK 

5 SS bespricht im allgemeinen den Character, die Eintheilung, den Bau und das Wachsthum der Schalthiere ; qe „Eintheilung ist die 

_dan den Naturhistorikern allgemein übliche, ‘auf ARISTOTELES zurück ehende, in einschalige gewundene, eins schali ige nicht spiralgewundene 

de enn unsere Gastropoden nebst den Cephalopoden) und in zweischalige (unsere Muscheln, enb oder Lamellibranchien) Bei der 
le 

eg 
der praktis schen Beziehung der Geniessbarkeit. Betreffs des Wachsthums der Schalen hebt er mit Recht in erster Linie das Wachsthum durch Ansatz 

von aussen am Rande der Schalen (per appositionem novae materiae) hervor und schildert es ganz treffend bei Murex, aber vor gee es in Verbindung 

mit der Ablagerung von Verdickungsschichten an der Innenseite für alle Mollusken-Schalen anzunehmen, läugnet er es für eine zweite Reihe von 

Schalthieren, namentlich die Cypraeen, welche er, verführt durch das Vorkommen rijpe Stücke derselber Art von sehr verschiedener Grösse 

nur als Ausdehnung (per extensionem totius corporis testacei) auffasst, wie eine solche im Wachsthum der Weichtheile stattfindet, und stellt als dritte 

Kategorie für die Bivalven Zusatz und Ausdehnung zugleich auf, eine rein formell loan Eintheilung, aber thatsächlich unrichtig. 

II HAUPTSTÜCK: NAUTILUS MAJOR SIVE CRASSUS, BIA PAPEDA, 

. 59—62, Taf. 17, behandelt den so interessanten Cephalopoden piens pompilius L., der bis dahin nur der Schale nach bekannt war, und giebt 

die ersten und 1l/, Jahrhundert lang einzig gebliebenen Nachrichten über die Weichtheile und die Lebensweise dieses Thiers; auch den für Cephalopoden 
charakteristischen Farbenwechsel an der sogenannten Kappe deter er an (eenige s Gish plekken, de welke verschieten elyk aan den Veelvoet) 
wie er überhaupt die Analogie ee Weichtheile mit den damals bekanntesten Cephalopoden, dem Polypus ngen vulgaris) schon erkannt hat 
(d' inwoonder of het dier wil uit de maagschap van den Polypus of Veelvoet zyn, doch van eene byzondere gedaante gefatzoeneert naar de holligheit 

van de schaal), allerdings auch dae veranlasst durch die Verwechselung zwischen Nautilus und Argonauta bei een Schriftstellern, wie denn die 

ist zu bedauern, dass die s Thiers von Nautilus in fri 
ausführlich beschreibt, sich hete acnes hat und dafür nur eine später in Holland dach einem Spiritus-Exemplar gemachte (Taf. r7 fig. B) eingefügt 
ho € Als Fundort gibt . „alle zeen van rd Molukse Eilanden en de Duizend Eilanden voor Batavia en Java” an. Ich erhielt zu Amboina selbst 

ingebornen eín lebendes Exemplar, das aber, so lange ich es beobachten konnte, nicht aus seiner Schale hervor kam un bei 
rung als einziges Lebenszeichen sich noch ein wenig mehr zusammenzog; in diesem Zustand war er schwerer als das Meerwasser. 

III HAUPTSTÜCK : NAUTILUS TENUIS, ROEMA GORITA, 

S. 63-—67, Taf. 18. Dieses behandelt de Aerde Argonauta. Auch hier beschreibt ze de er takeed bemerkt richtig, dass das Thier nicht an 
der Schale angewachsen sei und erken nahe Verwandtschaft mit Octopus an, wie auch der ihm angegebene malayische Name Haus des 
Octopus bedeutet. In Betreff de r hin este hebt er mit Recht die besondere huemaoë der zwei 5 hontken mit einer Hautausbreitung versehenen 
he asst sie aber als ‚Ruder (riemen) auf hat gibt ihnen auch, pag. 66, noch die Funktion als Segel, wie irriger Weise auch Andere vor und 

zum Auspumpen des Wassers beim Heraufkommen an den Meeresspiegel bezeichnet. Neu, und von keinem spätern meines Wissens wiederholt, 
ist seine Beobachtu ung, dass das schwimmende Thier mit seinen Armen treibende Holzstüicke oder Baumblätter über sich halte und sich darunter verberge. 

Ae untersc heidet zwei Arten, die grössere, Taf. 18 fig. A, ist Argonauta argo 1. und zwar die Form mit spitz emporragenden Ohren am Schalen rand 
(var. grandiformis Perry), die kleinere und breitere, fg. B, 4. hians Soland. und zwar ebenfalls die Form mit gut ineerngsten Ohren (gondola 
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. Rv), vgl. meine Bemerkungen in Annals und Magazine of nat. hist. 3 XX 1867. Während meines perenagn in Kmer omega Indien 1862 
und 1863 erhielt ich auf den eigentlichen Molukken Arg. argo var. grandiformis Perry von 17 cm, eine zweite van auf Ceram, ferner A. hians 
zeit rechtwinkligen Ohren auf Batjan und eine mit stumpfwinkligen Ohren an der Nordküste von Ceram, dagegen kolid dt nerds so wenig als R. 
SCHYNvOET fügt dazu noch 3 weitere meen A. tuberculata Shaw. mit den Weichtheilen nach einer in diens erhaltenen Zeichnung fig. 1—3, eine 
kleinere A. argo var. obheakenid. fig. 4, und die räthselhafte Figur 5, nach dem unregelmässigen Umriss und der ausdrücklichen Angabe, dass es nicht 
gleichseitig sei, vielleicht eine Missbildung, wie ScnyNvoer selbst ver richt, obwohl mir noch keine derdarige Missbildung von Argonauta oder etwa 
Carinaria bekannt geworden, vielleicht aber gar nur ein grosses Exemplar von Calyptraea eguestris. 

IV HAUPTSTÜCK : CORNU AMMONIS, POSTHOORENTJE, 

S. 67—68, Taf. zo, fig. N. r, ist Spirula Peroni. So gemein die Schale jetzt in den ige nf da sie auf dem Wasser treibend von den 
Strömungen weit verführt wird, zuweilen bis an die europäischen Küsten, so wenig Sicher wir h von der Lebensweise des Thieres selbst, 
und daher sind die hen) Rs darüber von besonderem Interesse, obwohl dieselben bri rthschhat enh „deze pen hebben in hunne 
voorste kamer een slyme rig, dier, ’t welk aan de klippen hangt, met eenen dunnen en smallen en, die door het beest en de eerste gaatjes gaat 

en aan de klippen vast zit”; wenn sie nun von den Wellen losgerissen „werden, sollen die Spiten he ‘den boks sen “bleiben und noch so steif 

sein, dass sie die Füsse der darauf tretenden Menschen verletzen. Da wir jetzt wissen, dass die Schale grösstentheils, namentlich ihr Anfang und ihr 

ere „(Mündung), in dem lebenden Thiere eingeschlossen ist, so können wir nicht recht borrelen; was R, meint; wenn es nicht nur ein Mährchen ist, 

m seine Sammler erzählten, so würde es darauf hindeuten, dass auch Spirula wie Nautilus nicht absolut pelagisch ist, sondern zeitweise auf 

fostenà Grunde lebt. 

V HAUPTSTÜCK : CARINA HOLOTHURIORUM, QUALLE BOOTJES, 

S. 68, Taf. zo, fig. N. 2, ist die Gattung /anthina Lam. Von nur zeitweise, aber dann in Schwärmen auf offenem Meer schwimmend gefunden; 
was er mit einem Pingbretied vergleicht, ist der Vordertheile det Thieres mit dem eichelförmigen Kopf, (daher der Name beg add penicephala rai 
PERON). Die Abbildung, Taf. 20 . N. 2, ist von ScHyNvoer hinzugefügt. Aus der Beschre eibung bei R. geh vor, dass er eine Art ‚ ge 
der nächsten Verwandtschaft von 4. communis Lam. meint, da er sie im Umfang etwas kantig und unten abgeflacht nennt, vielleicht /. ba/feata mg 

da die Figur sehr flach erscheint und diese Art von F. gn an der Südküste von Java beobachtet wurde. Mit dem Worte Holothurium meint R. 
die Blasenqualle, Physalia ; vergleiche weiter unten S. 

VI—VIII HAUPTSTÜCK : COCHLEA LUNARIS UND UMBILICUS MARINUS, MATTA BULAN, 

S. 69—72, Taf. 19 und Taf. 20, z. Theil, betrifft die jetzige Gattung Zwrbo (L.) Lam, R, theilt sie ein in grosse und klein 

ochlea lunaris major, Matta bulan besaar. Die grosse ist Zurbo marmoratus 1. S. 69, Taf. 19 Fig. A, B; an wel Klippen mit starker 

Brandung; auch von Quoy und Een? (Voyage de reis bend auf Amboina erhalten, von mir auf Batjan, von A. B. Meyer aus Nord-Celebes. 

Der malayische Name heleuet Mond-auge ln bezieht sich a 5 kierndds an der Aussenseite weissen Deckel; die ergo von R. gebildete 

lateinische Hedda Cochlea ee bele enkel in auch zjn ern vorlinneischen Conchyliologen für Turbo und N angewandt. 

Unter den kleineren, welche er mit den „gemeyne Alykruiken” (Littorina littorea L.) der holländischen Küste verkent ist: 

ke ens sulcata En Woe & Turbo setosusY) nach der Deutung von GMELIN, LAMARCK und Par ; die Beschreibung passt gut, die 
Bs zeigt aber eine zu regelmässig schachbrettartige Anordnung der Flecken, und on ist in der Hout hen Ausgabe noch übertrieben 
orden. Aus Niederländisch: Indien kenne ich diese Art von Nord-Celebes durch A. B. Meyer, von der Südküste von Java durch F, JaGor 

ag von den Mentawei-Inseln an der Westküste wd Sumatra durch Hrn. 

Ì ‚ Auch hier hat R. seinen lateinischen Namen der malayischen Bezeichnung Bia pethola °) 
entlehnt und diese beruht auf dem Vergleich der bunten Färbung der Schale mit derjenigen der im malayischen Archipel weit verbreiteten 

grossen Schlange Ular pethola, Python reticulatus Schneid, und Linne hat dieses latinisirte Wort als Artnamen beibe apen Diese Art ist 

nach R. seltener als die andern Turbo-arten und findet sich hauptsächlich an den Uliasser-Inseln, d. h. Haruku, Saparua und Nusa-laut; 

ich erhielt auf Amboina ein Exemplar von den Eingebornen, ferner fand ich sie auf Timor bei Kupang, die Eepedition der Gazelle 
auf Lucipara, im Leidner Museum ist sie von Padang (W. Sumatra) vertreten und nach Exemplaren im Berliner Museum reicht ihre 

Verbreitung von eid im Westen bis zu den geeagird (Guam) und Neu-Caledonien im Osten. Die kleinere schwärzliche Abart, 
welche R. erwähnt und Fig. N. z. abbildet, ist von Reeve als Zwrbo variabilis abgetrennt; LiNNe citirt dieselbe zu seinem immer noch 
ritheelhaften 7. personatus, vgl. HANLEY ipsa Linnaei ganiandlin Pp. 

. Fig. E‚ Zwrbochrysostomus L., Lam., Phil, vom Rothen Meer bis Poiynesien verbreitet; Kupang, v. MARTENS; Nord-Celebes, A. B. Mey 

Pulo Loz bei Bint ang, BeverHaus. Die kleinere Sort te, Fig. N. 2. scheint mir am esten mit 7. Zicaonicus ‘Reeve von den Philippinen 
übereinzustimmen, welchen ich auch von Dodinga, Larentuka, den Togian-Inseln und Muntok vor mir 

IV. Ohne Abbildung, daher schwer zu deuten; wegen der geringen Grösse und der gelben Farbe der Mündung möchte man an Chrysostoma 

MNicobaricum Gm. denken, aber dem widerspricht die Angabe von Furchen und von kastanienbrauner Färbung; auch hätte R. im Vergleich 

zu den vorhergehenden Arten die dünne Beschaffenheit des Deckels bemerken müssen ; wahrscheinlicher also Jugendzustand irgend eines 7urbo. 
„ Ebenfalls ohne Abbildung, eine der unter dem Namen Turbo argyrostomus und m margaritaceus v vielfach verwechselten Arten und zwar nach 

der Angabe einer mit en Schuppen besetzten Kante am letzten Umgang, höchst wahrs cheinlich Zwrdo princeps Philippi, in CHEMNITZ 

Conchylien-Cabinet Band V, Fig. 1758, 59 und bei KreNeRr Iconographie Pl. 7, Fig, 1 abgebildet 
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Unter den von ScHyNvoerT hinzugefügten pen N. 3—7 dürften 3 und 4 den richtigen 7. margaritaceus L., Pair. und Kren. darstellen; 
_8—7 sind Zeichnungs-verschiedenheiten von Zwurbo o petholatu 

Das VII Hauptstück: Umbilicus marinus, Matta bulan, S. 72, Taf. zo, behandelt die Deckel der Turbo-arten verden und zwar 

3 de kel von Zwurbo marmoratus L. Fig. B. De ckel von Zurbo petholatus L. III, Fig. D, Deckel anderer Turbo-arten, namentlich 

T. chrysostomus. IV. Der von R. vergleichsweise id en Umbilicus marinus aus dem Mittelländischen Meer, Fig. C kot E, ist der Deckel von 

Calcar (Bolma) rugosum L., welcher wegen der seichte Grube in seiner Mitte und der fleischrothe Farbe schon von den Alten mit dem Nabel des 

Menschen verglichen wurde. R. als Eigenbewegung dieser Deckel schildert, wenn sie in eer ard og scharfen Citronensaft gelegt werden, dürfte 

darauf beruhen, dass ihr Kalkgehalt chemisch von der Säure angegriffen wird, womit auch stimmt, das diese Bewegung bei verwitterten Deckeln 

deutlicher sei, als bei frischen. Dasselbe erzählt sigme de zr aap als Schneckendeckel zu jee en piedra de los ojos der Südamerikaner 

(JOHNSTON. Einleitung in die Conchy liologie, über: n Bro 1859 S. 77). SCHYNVOET fügt noch zwe weitere Deckel, Fig. F und G, hinzu, welche 

aber, da sie nur von der weniger Eharakterieniehen Tamenneie: Shoenndet schut zu deuten sind. 

IX HAUPTSTÜCK: COCHLEA LACINIATA, LOBBETJES EN SPOOREN, 

S. 73, Taf. zo, z. Theil, umfasst die beiden Trochiden-Gattungen Delphinula und Calcar, welche durch die ausstrahlenden Schalenfortsätze einander 

ähnlich, aber in der Beschaffenheit des Deckels von einander verschieden sind, eine Verschiedenheit welche übrigens R. auch schon gekannt hat, 

wie aus seinen Beschreibungen hervorgeht. 

1) Der Name brij soll nicht bezeichnen, das diese Art Borsten habe, sondern nur dass CHEMNITZ ihr Aussehen wegen der unregelmässigen Vertheilung von 

Schwarz und Graubraun mit dem einer Bürste (borstel) verglichen hat 

2) Vgl. auch den BO van Daun petola, Herbar. zab. vol. VI pag. 93, wonach Petola ein buntes seidenes Kleid bedeutet. 
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IL. fig. H, Cochlea laciniata, ist Detphinula laciniata Lam. Sha delphinus Linne zum Theil); der Gattungs- und der Artname geht auf 

Rs Werk zurück, denn wie eine von ScHynvoer gegebene Anmerkung besagt, wurde diese Schnecke schon damals von den holländischen 
Liebhabern Dolfyntje kg offenbar wegen der Aehnlichkeit der Schalenfortsätze mit Delfinschwänzen. Auf Amboina erhielt ich die 

Varietät aculeata R. othen Längsflecken an den Fortsätzen, zu Larentuka auf Flores die gewöhnliche Form, Die von CHEMNITZ 

in der deutschen de eet Figur dürfte eher D. afrata Rv. vorstellen 

„fig. 1, Calcar, ist unser Cakar stellare Gm. (Zurbo calcar L.), häufig im malayischen Archipel; ich fand ihn auf Amboina, Banda, Flores 

und Timor. (ScaYNvoEr fügt noch die seltene Xenophora solaris bs fig. K,‚, auch aus dem indischen Meere, hinzu). 
ad em 

X HAUPTSTÜCK: TROCHUS, BIA CUCUSSAN, 

S. 74, 715, Taf. 21, umfasst die Gattung Zrochus in are Sinn, kreiselformige Schalen; die Anwendung des Wortes Trochus, welches bei den alten 

Classikern auch als Spielzeug für Knaben vorkommt, z. B. Ovip. trist. III 12, zo, auf solche Schnecken rührt von Ronperer 1555 her, Die malayische 

Benennung hat einen ähnlichen Sinn, ein Beweis, wie dane der Vergleich liegt. 

IL. fig. A, Trochus primus zE maculosus, ist Zrochus Pena cus L.; es ist sehr zu bedauern, dass LiNNE nicht die R.'sche Bezeichnung 

maculosus angenommen hat, statt des an sich falschen Namens Nilotieus, während er doch, selbst als Fundort den indischen Ocean angibt. 

iloti NDI de 

Mentawei-Inseln. Die kleinere gap B stellt eine andere Art dar, Zrochus (Rochta) acutangulus Chemn. — conus . = elatus Lam. 

secundus maculatus L., sehr häufig im indischen Ocean, bald mehr röthlich, bald mehr etn gefärbt; ich 

sammelte ihn auf Flores ‘und Tib erhielt ihn käuflich auf Amboina und habe ihn ferner von Lucipara, Nord- Celebes und’ den 

Mentawei- arn 

hed _ t le) ie) be ze: u 

HI. fig. ochus tertius sive papuanus, sd et Tr. longaevus, Zzttorina (Tectarius) pagodus L. vgl. WeBer Zool. Ergebnisse einer Reise 

Niederl ijden Band IV S. zor. R. nennt als Fundorte die Inseln Manipa und Kelang zwischen Ceram und Buru, ferner Messoal (Misool) 
u-Guinea und endlich hoe Tandjong Nusaniva an der Südspitze von Amboina; die kleine Form von Amboina, welche er zuerst 

Bendt ee hara eine andere Art, Z, bullata Martyn (papillosa Lam.), welche auch von Nord-Celebes und Timor bekannt ist. Was 
‚ VO n Langlebigkeit dieses heinhebtetn Kreisel’s” erzählt, mag vielleicht etwas übertrieben, aber doch in der Lebensweise desselben 

Beret. sein; er lebt, wie andere Littorinen, in der Gezeitenzone meist oberhalb der mitteren Fluthgrenze, ich fand L. pagodus en bei 

Kupang auf Timor an einer Kalkklippe, deren von der Brandung sns Oberfläche die Schalenskulptur vollständig angepasst w 

IV. fig. E‚ Tro ga quartus oder Diklip, Labeo, ist Zrochus (Labio) labio L.; LK hat auch hier den R.schen Namen aen, Die 

Figur ist auffallend gross, 49 Mill. hoch und 38 breit; das dn Eeen mplar im Berliner Museum nur 45 Mill. hoch und 35 breit; 
kleinere Stücke habe ich bei Dodinga auf Halmaheira gefunden, ferner bei Eeke. auf Flores und A, B, Meyer in Nord-Celebes. 

SCHYNVOET fügt noch r2 weitere Figuren von Arten anderer Herkunft hinzu, diese sind aber schwer zu deuten, da eben der Anhaltspunkt, 

den die Kenntniss des Vaterlandes bildet, für diese fehlt; es sin 
N thlich heer us Zi zyphinus) ra Chemn., Pfr.; No. 2 Littorina eme tectum-Persicum L.; No. 3 und 4 

jüngere Formen von Tr maximus Koch.; No, 5 Tr. maculatus L.; No. 6 Tr. Niloticus jung No. 7 Tr. (Tectus) fenestratus Gm.; ie 8 dieten 

derselbe, etwas abgerieben; No. 9 ar ro bleiben zweifelhaft; No. rr Tr. (Zizyphinus) sp.; No. 12 Potamides (Telescopium) telesco 

letztere wurde auch noch von LiNNe zu Trochus gestellt der Schalenform wegen, welche ihr bei den holländischen Lieshabeln den 

Namen Zee-ton verschafft hat, wegen der Aelinlichkeië mit einer schwimmenden, das Fahrwasser bezeichnenden Boje; später nannten sie die Franzosen 

wie ARGENVILLE 1742, telescope, sie mit einem ausgezogenen Opernglas vergleichend. Sie ist in den Mangle-sümpfen des malayischen Archipels weit 

verbreitet, bei Amboina selbst und Buru von Qvoy und GArMarp (Voy. de l'Astrolabe), an der Nordküste Ceram’s von mir gefunden, daher 
auffallend, dass R. selbst sie nicht aufführt 

XI uno XII HAUPTSTÜCK: COCHLEAE VALVATAE, BIA TSJONKIL, 

En 75—79, Tafel 22, umfasst die Baeten Gattung Nerita, von andern vorlinneischen Systematikern wegen der halbkreisförmigen Mündung Halb- 

ondschne cken oder Fischmäuler genannt, und den jetzigen Gattungen eeen Neritina und MNatica entsprechend. R. hebt hervor, dass beim Kochen 

dee Deckel dieser Schnecken nicht ien eingezogen wird (da er gross dazu ist), darse seitlich abweicht, und gibt ihpen desshalb, dem 

Sprachgebrauch der Eingebornen ann nd, den lateinischen Namen brabsaks, mit einen Thürflügel versehen; di ame wurde von den späteren 

Conchyliologen nicht angenommen, aber von O. Fr. Mürrer 1774 fur eine ganz andere Deckelschnecke des Süsswassers verwendet, welcher er in 

unsern Systemen geblieben ist. Nach der Oberfläche der Sg theilt R, die Arten ein in glatte und in gestreifte oder gerippte; zu den glatten 

gehören alle Natica-arten, aber auch eine Neritina, nämlich: 

1, Valvata laevis prima sive vitellus, fig. A, Natica vitellus 1, der Farbe und Grösse nach mit einem Eidotter verglichen. In der DuUNKER’ 

schen Sammlung aus Java, von mir bei Larentuka gefunden. 

II. Vitellus pallidus, ohne Abbildung; die Angabe, dass der Deckel tiefe Furchen habe, passt schr gut auf MV. zonaria Lam. (taeniata Menke, 

ala- ng Desh), aber für diese müssten die elan Fleckenreihen erwähnt werden. Die blasse Färbung und die tand 
nten an der Mündung sprechen entschieden für MV. orzentalis Gm. (subfulva Chemn ) deren Deckel ich nicht sicher ken 

HI. Vitellus eldrainan, fig. B, MNafica albumen L. (Eiweiss). koker bemerkt mit Recht, dass der Deckel dunkelbraun (also en und 

dünn) ist im Gegensatz zu N. vitellus. Auch durch Gust. SCHNEIDER 18go aus Amboina erhalten, aus Java durch Mad. ScrNeLL in der 

ee, 
me DE 

< a 5 en) le je} uarta, fig. C, Matica Chinensis Lam., unzweifelhaft nach der He und nach einem Exemplar, das ich auf Amboina von 
gebornen erhalten habe; auffallend ist nur, dass Rumrr ihr nur eine, zuweilen 2—4 Fleckenreihen, zuspricht, während doch 5 Reihen 

die Regel auch an grossen Exemplaren ist. Die kleinere Sorte mit 4— Fieckdnrellien dürfte nicht wesentlich verschieden sein; sie 
heisst bei den Amboinesen Canrena lima, Lima ist malayisch fünf, ons wh nicht erklärt, dürfte aber nach dem Zusammenhang etwa 
Reihe bedeuten; Linne hat dieses Fremdwort adoptirt für eine Collect v-Art, worunter er eben diese N. chinensis mit einer in Westindien 

and jk 
__V, Valvata quinta, fig. D, MNaftica rufa Born, von mir bei Wahai an der Nordküste von Ceram gefunden, auch von Java und Flores im 

useum. 
VI Valvata sexta, fig. E,‚ oder zwartmondje, kann nach der Angabe, dass der Deckel steinhart sei, nicht MV. melanostoma Gm. sein, wozu 

sie citirt wird; es ist ohne Zweifel N. cinnamomea Menke 1830 (lupinus Desh. vsi welche ich auf gitaren selbst, Batjan und ‘Timor 
gesammelt habe, wie auch HOMBRON u. Jacquinot (Voy. pole Sud, Moll. pl. 16 fig. 30, 32) aaf den Molu 

VI. Valv. ei pim sive mier ig. F, Matica (Polinices) mammilla L., die dünne hesise Beschaffenheit des Deckels und die verhältniss- 

sammelte diese Art, hef nur in kleineren Exemplar n, auf Amboina, Batjan, Adenare und Timor, ferner kenne ich sie aus Nord-Celebes 
u. von Anjer auf Java. RreLuz, Journal de Conchyliologie HI 185r p. 194, hat eine eigene N. albula anfoestelit eit ne R.’s Figur 
citirt, sie soll sich durch grössere Mü indung von mammilla unterscheiden, ist aber wohl nur en Variation der 
Die Part Sorte, mit schwarzem Fleck an der Mündung, ist AN. MZammilla) ed Gm. (ich habe diese ene von Chat Flores, 
Timor und Java); die dritte orange-gelbe MN. (Polinices) aurantia Lam., in der DuNKrR’schen Sammlung aus Java und Flores vertreten. 



VIII. V. octava sive tenuis, fig. G, nach LAMARCK Vatica zebra Lam., nach Recuuz MN. areolata Recl. (Proceedings of the Zool. Soc. London 
1843 p.- 206); die Farbenbeschreibung bei R. und die geringe Grösse passt besser zu letzterer Art, von welcher RecLuz sagt, dass im 

Pariser Museum ein Exemplar aus Amboina vorhanden sein soll; eine Abbildung siehe bei PuirrPr in rf zeeen Ausgabe von MARTINI 

u. CHEMNITZ, Natica Taf, rr fe. 2. Aber die winkligen dunkeln Linien der Abbildung passen ganz gut „ Zebra Lam., welche in 

R'schen Sammlung auch von Flores vorhanden ist. Beide Arten sind im Verhältniss zu andern pri dire Arten dünnschalig. 

. V. nona sive gothica, ohne Abbildung, auch eine Natica mit Kalkdeckel, aber nicht wohl sicher zu deuten. 

. V. decima fluviatilis sive rubella, Nerztina pulligera L. (rubella O, Fr. Müller r). Der bunte Deckel vak beschrieben und die Warzen oder 
Körnchen auf der Aussenseite der Schale richtig als Brut der Schnecke erkannt R. sich die Sache auch etwas einfacher denkt, 

denn es sind erst die Eierkapseln, noch nicht die Jungen selbst. Ich erhielt grosse s schöne Exemplare während meines Aufenthalts auf 

Amboina durch den Hafen-Inspektor PauLus von dem Orte Laha auf der nördlichen Halbinsel und sammelte selbst kleinere im Bache 

von Batu-Gantong bei der ger dine R. ed ab ch an, dass sie an den Wurzeln von Mangle-bäumen (Ma ngi-mangi’s, das ist 

Rhizophora und Bruguiera) vorkomme, wo s Wasser aus dem Boden hervorquelle; es dürfte von Interesse sein zu constatiren, ob 

das dieselbe Art ist, wie die in Bächen an Steine hebende. 

De De 

Die gestreiften oder gerippten Valvaten, welche er im folgenden Hauptstück aufführt, entsprechen wesentlich der Gattung Merita im 

heutigen Sinne und er hat mit richtigem Takte, wenn auch einigermassen gegen seinen Wortlaut, auch die glatte Nerita polita in diese Gruppe gesetzt. 

I. Valvata eds prima sive mike fig. e MNerita polita L., häufig im malayischen Archipel, auf Amboina selbst, der Nordküste von 

Ce a-Neira, Adenare und Timor von mir gesa mmelt. Von den drei Abänderungen, welche R. unters cheidet, dürfte die erste 

und dritte rh aeg bidne polita nj spitzen schwärzlichen Flecken sein, „gelijk men in de landkaarten de Alpen n of ander groot 

gebergte schildert”; dagegen die zweite, runder und mehr gewölbt, mehr gestreift und dunkler gefärbt, MV. Rumphi Recluz, die sich 

__aber nicht scharf von pofZitfa trennen lässt, 

IL. Valvata secunda sive fasciata, fig. K, Farbenabänderung derselben Nerita polita mit 3 Agha Bändern. RuMmrr sagt, dass diese Form 
ntje”” meist auf Pulo-Ron, einer ' Insel der Banda- gruppe, gefunden und daher „Poelorontje” genannt werde. Auc h hier hat LiNNE diesen 

amen latinisirt und gibt sogar für seine _N, peloronta die Banda-Inseln als Fundort an, hat sie aber doch mit einer ganz verschiedenen 

auch Camelottje genannt wurde und das hat wohl auf LiNNE’s Wahl des Artnamens. Einfluss nge 
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von kleinen Borsten zwischen den Körnerreïhen an den frischen Exemplaren; es sind das fietser die Fetzen des Perio tracums, welche 

ind. CHEMN ier Ì 

zweite Sorte, schmutzigweiss oder grau, noch rauher und glanzlos, auf Amboina bei dem Flüsschen Weynitu an den Wurzeln der 

Wakkatbäume ener eten d, lässt ‘sich vielleicht auf Aerita planospira Anton 1839 (atropurpurea BS: 1841) deuten, welche ich 

an der angegebenen Stelle gef! funden Seda allerdings an Steinen, nicht an den Wurzeln Mangle-artiger 

V. Valv, sulcata nigra, fig. N, MNerita exuvia von mir bei Dodinga tlsliabeiss) und Larentuka gesammelt oer Rrcuuz bei Buru angegeben. 

VI. Valv. sulcata alba, ohne Abbink: aber gut beschrieben, MNerita plicata L., von mir auf aren der Nordküste von Ceram, Ternate, 

idore, Tawalli, Banda, Adenare, Java und Banka ge efunden, von A. B. Mever in Nord-Ce 

VIL. Valv. compressa, ohne Abbildung, aber nach der Be schreibung ziemlich sicher als Nerita albicilla L. zu erkennen; diese Art habe ich 

auch bei Makassar, bei Kema (Nord- vene und am Gun Be A B der Bandagruppe gesammelt, A. B. MEYER auf den Togian-Inseln, 

und sie ist überhaupt im indischen Ocean häufig und weit verbrei 

VIII Valv. minor, ebenfalls ohne Abbildung; hieranter scheint RumPr verschiedene kleinere Formen zusammenzufassen, welche doch grösstentheils 

on Valv. spino g. O, Neritina brevispin a ol ona L, zum heil), Süsswasserschnecke, von mir in Bächen bei Batu-gadja und 

Batu- ne in der Nähe der Stadt Amboina, und sonst auf Bain pe man Inseln von Niederländisch-Indien, gesammelt. 

Die von ScHyNvoerT hinzugefügten agen stellen vor: N. r. Helix picta Born, Landschnecke, aus Cuba, nur sehr entfernt einer 

Natica PR damals noch sehr selten. N. 2. Nerita polita L. mit ers (wahrscheinlich rosenfarbenen) Bändern. N. 3. Nerita plexa 

(textilis Gm.) N. 4. Nerita undata L. N. 5 und 6. Nerita chamaeleo L. N. 7. Nerita polita L, var. bifasciata Gm. N. 8. Nerita albicilla L. 

XIIl—-XV HAUPTSTÜCK: CASSIDES, BIA CABESETTE, 

S. 79—84, dens 325, umfasst im Wesentlichen die Arten der heutigen Gattung Cassis, allerdings vermischt mit manchen andern, und dieser 

Name, de r Ro iioht als Bezeichnung von Conchylien vorkommt, ist daher auf ihn, oder noch wahrscheinlicher auf den damaligen Sprichigebtanth 

der Rollandtsèhen Liebhaber zurückzuführen; man verglich die Form der Schale mit dein Helm (orinhoed, oder Sturmhaube wie CHEMNITZ 

übersetzt), indem der aufgebogene Schnabel an der Múün dung als aufgeschlagenes Visier erschien. Auch das angeblich malayische Cabesette ist 

vermutlich aus dem europäischen casquet, kaskett, wie R. solche Schneckenformen auch nennt, mundgerecht gemacht. 

Erste Unterabtheilung: Cassides tuberosae, Taf. 23, meist grosse Cassis-arten mit von einander abstehenden Höckern. 

I. Cassis tuberosa prima sive cornuta, Fig. A, Cassis cornuta L; Deckel gut beschrieben. Auch hier hat sich der von R. gegebene Artnamen, 

weil gut passend, D nd Systematik erhalten, obwohl die Art ‘schon früheren Autoren wie BoNANNI und LisreR unter anderen Bezeichnungen 

bekannt war. Die von LINNE tuberosa genannte Art ist eine ähnliche, aber verschiedene, aus Westindien 

II. Cassis rubra, Fig. B, ‘Oasis rufa 1, haüfig im indischen Ocean; ich erhielt sie auf Batj 

III. Cassis pennata Fig. C s Jugendform der vorhergehenden Art. Hier hat R. die natürliche Verwandtschaft besser erkannt als SCHYNVOET, 

welcher in seinen Anmerkungen sie zu den Voluten, d. h. in unserm âidtie Conus versetzen möchte. 

IV. aid ie Fig. D, Semifusus galeodes Lam., im Berliner Museum auch von Sumatra und Batavia vertreten, bald mehr grau, bald mehr 

thbrau 

Zweite Unterabtheilung: Cassides verrucosae, Pimpeltjes, rr) 24, umfasst nach der rde Systematik Arten verschiedener Gattungen und 

Fam die nur das mit einander gemein haben, dass sie dicht mit Höckern besetzt sind; die holländische Bezeichnung beruht auf einer gewissen 

Aehn mlichkeit mit keinen, zahlreiche Höcker zeigenden Drink laaeit | aus denen damals Branntwein getrunken wurde ; wir kennen in Deutschland ähnliche 

aber grössere Biergläse 

1. Verrucosa prima sive Ceramica, Fi ig. A, Turbinella Ceramica 1, nach der Insel Ceram benannt, da R. sie nur von der Nordküste dieser 

Insel kannte, übrigens von Mauritius bis Polynesien verbreitet, im Berliner Museum auch von Java vertreten, von Maass auf den Mentawei- 

Inseln (Westküste von Sumatra) gefun 
II. Verrucosa secunda, Fig. B, Zwrbinella cornigera Lam, (Voluta turbinellus L.) Die von R. unterschiedenen Sorten dürften nur Varietäten, 

beziehungsweise Alterszus tände sei n; weit verbreitet, vom Rothen Meer bis Polynesien im Berliner Museum vertreten, bei Lorne on der 

Expedition der Gazelle, in Nord-Celebes von A. B. Mever, auf den Mentawei-Ínseln von Maass gefunden. 
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II. Bandasche Pimpeltjes, Fig. C, Purpura hippocastanum nach LiNNE und LAMARCK, P. Aiystrix nach Desnaves; nach der kreideweissen 
Färbung und der gelblichen oder etwas violetten Mündung, wie auch der breiteren Gestal t, ziemlich sicher die ve Art. Quoy 
und GAIMARD haben diese Art auf Timor gefunden, die Expedition der Gazelle auf den isolirten Inseln Dana und L 

IV. Wijdmondige Pimpeltjes, fig. D. Aus der Abbildung ist nicht viel zu entnehmen, die Beschreibung deutet enbiede. gr eine Purpura 
mit weiter Mündung. Pwrpura lagenaria Lam., wozu LAMARCK sie mit Fragezeichen citirt, kann es nicht sein, da diese erstens nur in 
Süd-Afrika vorkommt und zweitens keine besonders weite Mündung hat. Ich möchte sie für Purpura Javanica Phil. (Zeitschrift f. Malako- 
zool. 1848. — P. undata var. KieNER iconogr. Fig. 51) halten, welche neben Java mir auch von der Westküste von Borneo (Mampawa) 
und von Larentuka vorli legt. 

V. Kleine Geelmonden, fig. E‚ durch br Erwähnung der gelben Flecken sicher als Ricinula arachnoides Lam. (Murex ricinus L.) zu erkennen, 
welche auch von Buru und Java im Berliner Museum vertreten ist. Die braune Abart, welche R. erwähnt, dürfte auf R. digitata var. 
lobata Blainv. zu ate sein 

VI. Haairige ooren, fig. F, 7% vitonium (Persona) anus L. R. hatte hier eine anständigere Benennung gegeben pre Dn) noch passender ist die 
von ARGENVILLE 1742 gewählte „la grimace”. Ich erhielt diese Art auf Amboina selbst und auch auf Lare 

VII. Paddetjes, malayisch bia codoc (kodog), fig G, passt am besten zu Ranella subgranosa Brod, welche uns 5 jet hauptsächlich von den 
Philippinen bekannt ist, wo sie in der Bai von Manila, z. B. bei Cavite, auf sandig-schlammigen Grund lebt. Auch hier ist die Benennung 
von der Aehnlichkeit der Schalenform mit einer Kröte von R. oder vielleicht von seinen eingebornen Aat, ausgegangen, und von den 
späteren Conchyliologen für diese und verwandte Arten adoptirt worden (Murex rana, Rn und rubeta bei LINNE, bufonius bei CHEMNITZ, 
Ranella Lam); er liegt allerdings wegen der abgeplatteten hee und der Warzen na 

VII Ranulae, Kikvorschen, fig. H, Zritonium tuberosum Lam., weit verbreitet im indischen ee n, von Mauritius bis Samoa im Berliner Museum 
vertreten. Hier beruht die Aehnlichkeit mit einem rt di nur darauf, dass die Schale einen hi en kurzen stark aufwärts gebogenen Kanal 
hat und dieser mit dem kurzen etwas aufgebogenen Schwänzchen, ie der ganz junge Frosch noch von seiner Verwandlung aus der 
Kaulquappe her hat, verglichen wird. 

„ Knoddekens, fig. £ ein Zritonium, vermuthlich die gelbe Varietät von 7. rubeeula L., für welches die Grösse und der Mangel des 
Schwanzes (längeren Kanals) besser passt, als auf 7. pileare L., das auch mehr grau oder violett als , vaal” ist. Beide sind im indischen 
Ocean häufig; Zr. rudeeula erhielt ich namentlich auch auf Amboina, aber in der schön rothen Färbung, die bei R. sonderbarer Weise 
nicht erwähnt ist. 

> 

Dritte Unterabtheilung, Cassides laeves sive cinereae, Grauwe Kasketten, Taf. 25, umfasst hauptsächlich kleinere glatte Cassis-arten. 

1. Cassis cinerea laevis, fig. A, Cassis glauca L. Interessante Beobachtungen über die Ei-Kapseln. Auch von Quoy und GaAiMArD auf der 
Rheede von Amboina erhalten; die starker runzlige Abänderung, von welcher R. spricht, dürfte C. coronulata Sow. sein, welche in der 
That kaum mehr als Varietät von glau 

. Areola, Behderens fig. B, Cassis an il °C. die Zeichnung mit bar ige verglichen. Von mir bei Batjan gefunden. 
HI. Buikjes, fig. C‚, von Bo RN zu Cassis granulata, von epe und I MARCK en a ae citirt, aber die erstere ist rauher, die zweit 

gehört dem mittelländischen und atlantischen Oce ich m schte eher an s pila Reeve ‘denken, welche sowohl ähnlich gefleckt 
wie arecola, als des einfarbig vorkommt; Hs aendikeher hv erbieitmesteärk ist lende die iüdichsnesieshe See, aber ich fand sie auch 
bei Mampawa an der Westküste von Bor 

: nie ae st gestreepte zoomtjes, de D, Cassis nodulosa Gmelin, ed Conch. Cab. II fig. 383, 384, knotig wie C, erinaceus, 
aber breiter und mit anderer Mündungsform. Ich h abe sie auch von Buru und Java. 

„ Fimbriata laevis, gladde zoomtjes, fig. E‚ Cassis vibex L. Im Berliner Museum von Java und Timor. 

_— _ 
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Die en aten aber nicht abgebildete, kleine Sorte dürfte eine der MVassa-arten des indischen Archipels sein, namentlich MV. coronata 
Brug., aus Amboina in DUNKER’s Sammlung. 

SCHYNVOET hat hierzu noch folgende Arten gefügt. Taf. 23. N. 1. Cassis ee L., jüngere Form mit en kleineren Knoten. 
2. Cassis flammea L.; 3. testieulus L. (atlantisch); 4. Dolium pomum 8 Taf. 24. N. 7i urbinella capitellum 1. CHe z hat in der deutschen 
Vebersetzung dafür ine ziemlich Bani Schnecke, en einen ark iodebiie t.Taf. 24. N. 2. Sems be sande Gm. (MZelongena 
fasciata stoned westindisch, mit 3 Reihen von Dornen. Taf. 24. N. 3. Dieselbe, Varietät ohne Dornen. Taf. Be dE mancinella L., 
n mmengedrückten Kien? handle, die in nt Originaiausgabe dele dargestellt sind, aber CHemnirz hat in der deutschen Uebersctzung 

dafür eine andere ee mit runden Knoten, wahrscheinlich P. haemastoma 1. eingesetzt. Taf. 2 _‚N. 1. Cassis, wahrscheinlich coronu/ata N. 
Cassis zebra Boug. Gtrigata Chemn., wr /ata Ad). N. Cassis weke Brug. (Buccinum Rumphii Gmel). N. 4 wird von BRUGUIÈRE und ere hen als 
eine Varietät von Cassis glauca citirt, stellt aber wahrscheinlicher die nahe verwandte Cussis exarata Reeve dar. N. 5. Cassis, eine tiefgefurchte Art, 
vermuthlich saburon Brug. N. 6. Cassis vibex L. N. 7. Cassis erinaceus L. N. 8. Cassis turgida Rv. N.g. Cassis vibex L., Exemplar mit einem früheren 
Mündungsaum auf der Rückenseite, wie auch MARTINI ein solches unter dem Namen „Doppeltes Säumchen” dargestellt hat, System. Conchylien Cabinet, 
Band II fig. 366. 

XVI up XVII HAUPTSTÜCK : MURICES. BIA UNAM, 

S. 85—go, Taf. 26, belpranchliak rrd im Linneischen Sinn des Wortes, Mwrex und 7ritonium der gegenwärtigen Systematik, während die früheren 
Coachyliofogen noch viel mehr tachlige Schnecken unter diesem Namen iepen, namentlich auch Sfrombus-arten. Zu dieser besseren 
Gruppirung ist R. namentlich aon durch die Berücksichtigung der Deckel gekomme 

1. Murex ramosus, getakte Kasketten, Bia unam, fig. A, Murex inflatus Lam. oder ramosus 1. zum Theil, da Linne verschiedene andere 
Arten noch unter diesem Namen m muiteinbiegi iffen hat; “ich fand diese Art auf Batjan. Die kleinere Abart slag) mit 5 Stachelreihen muss 
eine andere Art sein, vermuthlich MM. cichortum Gmel., Bor am.), der auch in weissen, nicht braun gebänderten, Exemplaren vorkommt. 

II. Murex saxatilis, fig. B, Zritonium lotorium L., nicht wi saxatilist). Aus Java in DUNKER’s Sammlun 
HI. Murex minor, fig. C, die Abbildung lässt nur genen prij sich um eine der kleineren MZurex-arten mit ausgezackten Stacheln handelt. 

Der Text unterscheidet viererlei Abänderungen, hauptsächlich neh der Farbe; die zweite davon, auch Brand-hoorentjes genannt, ist ohne 
L b Zweifel der indischen Archipel weit verbreitete ali adustus Lam.; beide Namen beziehen sich darauf, dass er wegen seiner 

schwarzbraunen Bahnde: wie angebrannt aussieht. CreMnirz hat in diesem Falle nicht mit Unrecht eine mehr characteristische Figur des 
Murex adustus an die Stelle der R's gesetzt. Diese Art fand ich auch auf Amboina, sowie auf Batjan und Larentuka, A. B. Meyer auf 
Nord- -Celebes, Maass auf den Mentawei-Inseln, BEYERHAUS auf Pulo Loz bei Bintang. 

EvS ran fig. D, vrede scorpio L. 
à de peer, fig. 'E, Tritonium pyrum L. Ich fand diese Art auf Batjan und an der Westküste von Borneo bei Mampaw. 

VI. Hau ns Scheppertje, Bia Sibor, fig. F, Murex haustellum L. Auch hier hat Linne R’s Benennung als Artnamen Bloot: Diese 
Art erhielt ich eben(alls auf Amboina, ebenso LEssoN (Voy. de la Coquille, Zoologie p. 379) und zu Kajeli auf Buru (ebenda p. 374 

: Tribulus, Spinnekop, Bia Duri Lemon (Limonen-stachel-schnecke), fig. G, te jedenfalls eine der von LINNE unter demselben Namen 
M. tribulus vereinigten Arten, vermuthlich wegen der gekrümmten Ste heln MZ. Martinianus Reeve (frapa Mörch, Ad), welchen ich auf 
Banka und Hr. Maass auf den Mentawei-Inseln an der Westküste von Smak gefunden 

be 

S 

ee LINNE hat von dieser No, II den Namen, aber von der eben erwähnten Nebenart von I die Worte testa quinquefariam frondosa für seinen Murex saxatilis entlehnt. 

ze TIO 



n R. noch erwähnte seltene Form (een raar slach) ist ohne Zweifel Murex tenuispina Lam.;, diese Art haben Quoy und GaiMARD 
(Voyage de Dales Il, p. 528 Taf. 36 fig. 3, 4) hanen lebend auf Amboina beobachtet; die betreffende Figur N. 3 aber ist erst von SCHYNVOET 
nach Exemplaren aus Sammlungen in Holland belgegeb 

Derselbe fügt hinzu N. 1. Mwurex etl En N. 2. Murex, vermuthlich cichorzum Gm. N. 3. Murex tenuispina Lam. N. 4. Murex 
brandaris 1. aus dem Mittelmeer 1). N. 5. Murex cornutus L. aus West-Afrika. 

Im XVII Hauptstück S. 87 werden nun die hornartigen Deckel dieser Stachelschnecken und ei niger andern unter dem Nam ng ter Unguis 
apie, Sche-chelet, mal, unam, noch besonders behandelt, da dieselben damals noch als Räuchermittel einigermassen eine maki: Bekin 

en 
Onyx major sive taurina, Deckel von Murex inflatus Lam. II. Onyx secunda, mal. Unam Kasturi, Deckel von Zuasctolaria trapezium, 

die meist geschiätzte Art. III. Onyx minima et moschata, Deckel der oben als bne cichoriun gedeuteten Art. Iv. Onyx quarta, Deckel von 7ratonium 
Tritonis L., V. Onyx quinta, Deckel von morren Aruanus L., VI. Onyx sexta, Deckel von MZurex haustellum L. u. Martinianus Rv, VIT. Onyx 
septima, Deckel ig Purpura “Javanica Phil. [. Onyx octava, Deckel von MZurex adustus ies IX. raed x nona, Deckel von Ampullaria Celebensis Q.G. 

R. hat keinen dieser Deckel ha. SCHYNVOET aber gibt auf Taf. 26 neben den kalki eckeln von 7wrbo auch noch zwei hornige 
den pre vinnie ähnliche hinzu, fig. 3, wahrscheinlich von einem grossen Murex, und fig. 4, ferner zwei dünne, aber doch kalkige, fig. 5 und 6, 
von 

XVIII HAUPTSTÜCK : COCHLEAE GLOBOSAE, 

S, nds Taf. 27. Diese ist eine der am last a natürlichen Klassen, welche R. unter den Conchyliën annimmt, indem es Land-, Süsswasser- 
necken von sehr verschiedenem Aussehen u. verschiedener Verwandtschaft gap es ist auch bezeichn end, dass R. keinen zusammen- 

Gitoendda., mala yischen ge anzugeben weiss. each wurde auch diese Abtheilung von einigen späteren Conch liologen in ähnlichem Umfang 
angenommen, so z. B. von SCHRÖTER 1779 als „erdschneckenförmig gewundene Schnecken”. (Geschichte der Fluss-Conchyliën S. 248). 

L. Cochlea striata sive nn Bia minjac. Unter den drei gefleckten onteishi welche im indischen Ocean vorkommen, passt D. fmöriatum 
Sow. auf R’s Abbildung und Beschreibung wegen der Zahl der Rippen ‚ der engen Zwischenräume zwischen denselben, des gekerbten 
(gekartelt) Mündungsrands sowie des mehr vorragenden Kanals und je, Erwähnung von fleckenlosen Exemplaren; ich fand diese Art 
bei Palabuan auf Java und zwar ein Rabin, bei dem die Rippen abwechselnd gefleckt und fleckenlos sind, Da R. ‘aber die Grundfarbe 
nicht weiss, sondern blass den Orta mit Grau gemischt, angibt, so dürfte er auch D. fessellatum Brug. vor sich gehabt haben. Minjac 
bedeutet im Malayischen Oel die Schnecke hat daher den Namen erhalten, dass sie auf Amboina zu R's Zeit zum Abschöpfen 

Ô i e r 
in Süd-Frankreich berichtet MoNrrorT (conchyliologie systematique Il 1810 S. 452), wenn er es nicht etwa nur aus R. entle nt und, alsch 

Landwirthschaft ähnliche Nachrichten erhalten, (Caro de re rustica c. 66; Prinrus hist. nat. XXXII cap. 11 $ 147), bei rik eng“ die 
Gattung der Schnecke nicht zu bestimmen ist. Es ist daher sehr wahrscheinlich R's An abe, welche LiNNE den Anlas 
deit olearium gegeben hat, womit er freilich eine andere Art von Dolium, wahrscheinlich sonata. hs ama hat; Erielhieitij hat 

SON das malayische Wort minjac auf eine angeblich westafrikanische Art von Doltum ide ist ihm darin gefolgt; 
es ist das aber doch wahrscheinlich nichts anderes als das indische D. fimbriatum und Apa dede Vaterlandsangabe irrig. Auch v 

dieser Art beschreibt R, ein Gebilde, das vermuthlich die Ei-Kapseln dieser Schnecke datst ellt. 
f ene striata altera, fig. B, der Beschreibung nach wahrscheinlich DoZum (Malea) pomum L., wie auch schon Linne, BoRN und L4MARCK 

angenommen haben, ete ‘die Abbildung ist weniger charakteristisch, als die von ScHyNvoer auf der früheren Tafel: a3.N. 4 

edelen derselben 

pennata, holländisch Patryzen sd malayisch Bia-culit-bawang (Zwiebelhautschnecke), Dolium perdix L. Hier hat schon 

RGENVILLE 1742 und nach ihm LINNE den Art-Namen adoptirt; derselbe bezieht sich auf die Aehnlichkeit der Zeichnung und Färbung 
lan! _— mr _ _— 
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Lnan | <S „ Cochlea ens altera, malayisch wie die vorige, fig. D, Dolium olearium Brug. Lam. etc. (nicht Linne) — D. cepa Hanley, von mir 

auch rentuka gefund n. R. bemerkt mit Recht, dass diese u. die vorhergehenden Arten keinen Deckel haben 
Ô Ogchtes Barta. Wijdmonder, Purpura Rudolphi Lam., welche ich auch auf Amboina erhalten habe und in der DUNKER’ schen Sammlung 

ava vorliegt. Die von CHEMNITZ in der deutsche n Vebersetzung dafür eingesetzte Abbildung stimmt besser zu P, Persica L., welche 

ich bei Palabuan (Java) hfnnieled und welche vielleicht der grösseren selteneren Sorte bei R. entspricht. Die sed zee hockerige Abart 

ä se nur Ü 

< 

v sondern eben e 
Abänderung von P. Rudolphi, da diese in Ausbildung oder Mangel von Knoten sehr varürt, übrigens auch bei de reen piept Grösse, 

VI Rapa, Knol, fig. F, Rapana (Rapella) rapa L., auf Ternate und Ceram von mir gesammelt, von Flores in DUNKE v ) } : 
en _ les, zj me kee] z en ® 5 ® el) et ui | el a et al ep & en) En @ @® al a eed =| 5 (L) ui fe) 5 @® 5 ep) & en rn 5 ga en) Ë 8 0) _ ® ® han | ui et @ ed Lan | 
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schmalen schwärzlichen Bändern dar, wie das Berliner Museum ein solches Stück von Gorontalo (Celebes) und andere von den Bnilippinen 

besitzt (— Reeve’'s Bulla trifasciata, diese aber mit einem dritten Band weiter oben). Die zweite Art, fig. H‚, Bulla (Atys) naucum L., bei 

und Larentuka von mir gefunden. Die dritte da abgebildet, mit vielen schwärzlichen und braunen Streifen, Bullina 

(Hydatina) physi : ger im westlichen Theil des indischen Oceans, die Abänderung derselben mit schwarzen und vollen Streifen 
(Aplustre) en re L.; diese ist zwar meist von den Sandwich-Inseln in den Sammlungen vertreten, kommt aber auch bei Mauritius, Réuni 

und den chellen vor, so dass gegen ihr in den Molukken kein Bedenken besteht. Die Benennung „„Prince-vlaggetjes” bezieht 

sich duzanf, dass der Prinz von Ora früher unter andern bri eine Otte tie normalen holländischen Flagge als Auszeichnung 

fübrte, nämlich sechs horizontale Streifen, von oben nach unten roth, weiss, blau, weiss und blau, nach einer Flaggentafel von 1749 ; 

aus demselben Grunde breed bere eine ganz andere Conchylie, die td hannschesche Liguus ‘virgmeus L., von den holländischen 

iebh 
VIII, Cochlea imbrium, mal. Bia ribat (Unwetter-Schnecke), fig. 1, Zyêhia scarabaeus LL. (Scarabas mecha Montf.), auch von mir und ate; 

Tu. Sruper (Exp. der Gazelle) auf Amboina gefunden, auf Haruku von E‚ MARTIN, auf Saparu n STRUBELL, auf Buru von Lesso' 

und auf den eigentlichen Molukken, den Inseln Ternate, Tidore, Moti, Kajoa und Batjan, sowie Haimal eira, von mir. Im wesentlichen auk 
die Nähe des Meeres beschränkt, aber doch weiter landeinwärts len nd, als die meisten andern Auriculiden, siehe das Nähere in meiner 

tie der en Ss-_ Uu. Brackwasser-Mollusken von M. We s Zoolo ogischen oseikien einer Reise in Niederländisch-Indien, Band 
eit R's Worte „o de bergen” als bedourenddie horizontale und verticale Entfernung vom Meer aufzufassen ist, 

muss ich aai gestellt sein lassen; seine Ree on sie durch den Regen erzeugt (geteelt) werden, ist seiner Zeit zu verzeihen, sie 

k n eben bei und nac egen” erst recht herv 
‚ Ficus, “hol vyg oder auch luit (Laute), Fig. K, Pirula oder delen ficus L. und ficoides sind von der ersteren liegt ein Exemplar aus 
Amboina, ro Centim. lang und 6 C. breit, von Madame ScHNELL gesammelt, in der Dunk R’schen Sammlung; für ficoides spricht, dass 

Re de mpeg en ruig” nennt, wahrscheinlich Amers er beide Arten nicht von : diese Art habe ich auf Larentuka 
gefunden 

% 

1) Dieser Artnamen ist doch wohl aus dem holländischen Brandehoorn, s. oben Murex adustus, entstanden, obwohl dieses auf die blassgefärbte Mittelmeer-_ 

Art gar nicht passt. Die Wortform «Brandaris” kommt zuerst bei VALENTYN 1726 fig. 42 und dann bei SeBA thesaur. III p. 172, 1761, vor, bei beiden für Murex adustus. 
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s Umbilicata, fig. L, Solarium perspectivum L., auch von Quoy und GArMarD auf Amboina beobachtet. Von den verschiedenen Formen, 

welche Hinps und ‘Puet vielleicht all zu scharf als Arten ertehieden haben, passt die grösste, S, frochleare HiNps, ganz gut zu R's 

Abbildung. Ich erhielt auf Amboina eine kleinere Form, welche mehr dem S. awsfra le Phil, entspricht, und auch R. kennt eine kleinere 

t ind , Ausdruck umbilicus, Nabel, fúr die Vertiefung zwischen den Windungen an ee neh de einer spiral- 

gewundenen Schnecke wurde eten von Lister, Cochlearum Angliae terr. et fluv. liber, 1678, pag. 125, also vor Ru 

XI. Arcularia major, arcularia L. var. Rwmfphi Desh. (zweite Ausgabe von LAMARCK, Band. X S, jen Note), von mir auch 

bei Batjan gefunden, auch von etn und JACcQUINOT (Voy. po De su oll. pl. zr fig. 9, ro) auf den Molukken. 

„ Arcularia midor, mal. Bia Totombo, fig. N, schwer zu deuten, da wenig charakteristisch; ich möchte am ersten an Massa Zhersiltes 

Brug. denken, für welche in der Beschreibung die Grös aetkalinen Farbe und der pe bult” (erhabene eN sprechen. 
js 

n 
nicht Unrecht, R's. Figur zu Buccinum pullus zu citiren. Diese und die Aeredde 

eselben von Malaven auf kleine Schachteln (koffertjes) zur Zierde feeldchten werden, wie auch bei 

uns in A namentlich in Seebädern, kleine ets Conchylien auf Pappschachteln aufgeklebt werden. In Neu- Guinea dienen verwandte 

Arten, namentlich MV. camelus Marts., als Scheidemtün 

XII. Serpent, Suites: fig. nach der Abbildarig ohne Zweifel die auf Amboina häufige Landschnecke #e/ (Planispira) zonaria L. 

var. Zineolata Marts. (Ostas. Expedition, Landschnecken Taf. 16 fig. 6), u mnd Dn stimmt, was von seiner dritten Sorte deren 

orkommen auf dem Lande sagt. Dagegen bleibt mir ganz zweifelhaft, was er unter den andern im Meerwasser sich ar hatepden Sorten 

meint, etwa Arten von Solarium, die er aber doch eher an No. X malen hätte, oder gar nur von den Bächen ins Meer 

geschwemmte andere Formen von Melix zonaria. Vgl. auch unten bei XVI Mex ungu ina. 

XIV. Cochlea terrestris, fig. P, Vanina (Xesta) citrina L., auf Amboina häufig, in verschiedenen Farben-Abänderungen, namentlich auch die in 

ihrer oberen zilfte ganz vete var. dimidiata Marts., welche ich auch auf Amboina, neben den normal citronengelben, lebend gefunden 

habe. als man noch nicht wusste, welche Landschnecken auf Amboina und Ceram leben, hat man diese und die vorige öfters 

ganz falsch gedeutet, als Helix oculus-capri und als Cyclophoride. 

XV. Cochlea lutaria, Slyk-slakken, fig. Q, Ampullaria enlace Linne (zum Theil) — Celebensis Quoy und Gaimard; E schildert diese 

Süsswasserschnecke eingehender als manche andere, und kennt sie hauptsächlich aus Makassar, ferner auch aus Tombocko (Tombuku) 

an der Ostseite von Celebes, von Bali, Java und Sumatra, aber sagt kein Wort davon, dass er sie auch auf Amboina oder sonst auf den 

Molukken gefunden habe, und das pässt auch auf unsere heutige Kenntniss der Verbreitung von angulare; Ee kleinere Art ist wohl 

auch 4. scufata Mouss. von ihm miteinbegriffen. Vom Deckel war schon im Hauptstüick Nro. IX di 

XVI. Quisquiliae, hierunter versteht R. dasselbe, was später die holländischen Liebhaber „Speculatie” nannten, alle Oonchylien, en wegen 

ihrer Kleinheit keine besondere Beachtung und Benennung erlan met t haben, doe an en masse eine ge wisse Augenweide darbieten. Mit 

dem Ausdruck Steentjes (lapilli) dürfte er speciell die kleinen MNassa- und Mitr en, sowie die Columbellen und ek des indicee 

Oceans meinen, die braun it weissen Augen sehr wetieacheiker Combell q pa dek punctata Lam., weit verbreitet im indischen 

cean. Unter den den Serpentuli (No. XIII) gleichen, aber mit erhobener Spitze (verheven tuitje) möchte ich ended sen vedan 

Amboinensis Pfr. oder ähnliche kleine Cyclophoriden verstehen. Das Citat der Figur ann nur aus Versehen hieher gekommen sein, 

denn diese zeigt nichts gend als eine erhobene Spitze und ist auch zu gross für quisquiliae; sie stellt inawelfiih ft die Landschnecke 
Helix (Chloritis) ungulina L. welche auf Ceram lebt, und ich möchte fast vermuthen, dass sie es ist, welche R. oben unter No. XI 

mit dem Ausdruck Olyfant silat (Elefanten-Rüssel) meint, dieselbe mit dem untern sich einrollenden Theil eines solchen vergleichend. 

ist auffällig, dass von den schön gefärbten und verhältnissmässig „grossen AmpAhidromus-arten noch keine Spur bei R, zu finden ist, 

und erklärt sich nur dadurch, dass eben diese Gattung nicht auf Amboina, den benachbarten Gegenden von Ceram, nicht auf der Banda-gruppe und 
nicht den eigentlichen Molukken, der Insel-reihe von Ternate bis Batjan, vorkommt, und diese gerade die damals bevorzugten Sitze der hollän- ht au 

dischen Colonisation waren 
SCHYNVOET r fügt zu diesem Hauptstück nur eine Figur, N. r, hinzu: Cassidarza echinophora L. aus dem Mittelländischen Meer. 

_ 

XIX HAUPTSTÜCK: BUCCINUM, BIA TROMPET, 

S. 
ahmlich sind, nämlich solche ë el denen die früheren Windungen gegenüber der letzten ng die Hälfte der le tek. die letzte 

a immer noch in ihrer Gestaltung gegen dieselbe vaag Sien, niek In denselben Sinn wurde diese Abtheilung auch von früheren ee 

oaren Conchyliologen vor Geltend-machung des Linneischen Systems angenommen, ohne Rücksicht auf die Jen der Mündung, so von SCHRÖTE 

noch 1779. Bei R. sind es namentlich Arten der jetzigen Gattungen 7 ritonium, Semifusus, Fasciolaria und Mitr, 

1. Buccina Arua Taf.a8, se in Semifusus Aruanus 1. (part) — proboscidiferus Lam, die seen wenn auch nicht die schwerste 

Schnecke, welk de wir ru-Inseln bei Neu-Guinea. Diese characteristische Art, auch schon bei BONANNI 1681 fig. 1 ken nd 
kenntlich” abgebildet, ist iedentalls: rapeiglieh von LINNE als Murex Arwanus gemeint, wenn auch später amerikanische Fwigur-Arten 

amit verwechselt wurden. 

Ì itonis, fig. B, Tritonium Tritonis Linne (zum Theil) — variegatum Lam. (auch nur zum Theil), die rie Verwandte der 
Trompetensc chnecke des Mittelme eers, 77. nodiferum Lam., und wie diese in verschiedenen Gegenden, früher eil noch jetzt, 

als Trompete ie ek. so nach R. von Alfuren auf Ceram. ‘vgl. fierüber meine Angaben in der Zeitschrift für käeioss Berlin IV 1872 

t Linne R's Artnamen adoptirt 

aan, lean ee, 
8 

ie} lend 5 5 B 
ei, 

+ le} 5 _ 

pis remie rb osa rufa ( Grössere und kleinere enne des hierin sehr variabeln Zritonium Lime L. 

V. Pseudo-Purpura, Bastard Purper-Slek, Taf. 29 fig. E‚ Zuasciolaria trapezium L. R. nennt sie so, weil die Schale in ibrer allgemeinen Form 

dem wint trunculus L. des Mittelmeers gleicht, welcher schon von CoLUMNA 1616 als eine der Purpurschnecken der Alten nachgewiesen 
—_ wurde. eit verbreitet im indischen 

VI. Fusus, een Spil (Spindel), fig. F, Pwsus forceps Perry nach den gerundeten Rippen der Abbildung zu schliessen, aber die Worte der 

Beschreibung: in der Mitte jeder Windung eine vorstehende Furche wie eine Naht, und dass die Spitze und das Ende des Kanals schwärzlich 
seien, passt besser auf Ausus colus L. gerea beider aus Amboina iten sich in raf DuUNKER’schen Srmhdad Die Schalenhaut deutlich 

beschrieben. Die von CreMNirz in der deutschen Uebersetzung dafür eingesetzte Abbildung weicht durch die ausgeprägte Spiralkante sehr 
von der R’schen ab und stellt A. tuberculatus Lam. dar. Der Name Spindel, Fwsws, ist von den späteren Conchyliologen vielfach adoptirt 

m 
VII. Fusus brevis, Stompe Spil, fig. G, vermuthlich Zusws nobilis Reeve. Auch hier hat die CrrMNrrzische Abbildung eine deutliche 

fortlaufende Kante längs des obern Endes des Knoten, w welche der R’schen fehlt. Die unter dieser Nummer noch erwähnte grössere 
und weiss art der zn aks Spindel dürfte Fusus longissimus Gmel. sein; sie scheint mehr in der Tiefe zu ine: da sie nur 
selten und dann in Fischre 

VII Batcinart bra, ne he crassum, haairige Diklipjes oder Baertmanneties, fig. H‚ die Abbildung ie gross und verhältnissmässig 
reit für Zritfonium pileare L., zin ich wüsste doch nicht sie auf eine ere Art zu “deuten ; die in vertikalen Reihen gestellten Haare 

ne’ ganz ed h. Wei reitet im indischen Ocean; die Ex edition der „Gazelle” bt sie auf der Insel Lucipara. Der 
_ Linnei „Namen pileare ist vielleicht Gdietindtieh nur Schreibfehler fúr pilare (von pilus, Haar), denn mit einem Hut (pileus) hat sche Art 

die Schale wenig Acholichkeit man müsste denn an die spitzigen Mützen der Lappländer denken. 
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IX. ne vien pilosum tenue, ohne Abbildung, Jugend-Zustand der vorigen, nicht das Weibchen, wie R. vermuthungsweise sagt, vielleicht nach 
er Meinung seiner malayischen Ie mler 

X. Mitra papel, Pauskroon, fig. 1, Mitra papalis L., Lam. Habe ich auch in Amboina zu Kauf bekommen. Die Vergleichung mit einer 
Pabstkrone ist bei den holländischen Liebhabern alter als. Rumrr, da schon der Jesuit PH. BONANNI 1684 wig reibt: „Turbo quem Galli 
cum Hollandis pontificiam Thiaram dixerunt; triplici enim c a decoratus videtur. Rs zweite Abart mit mehr braunen rn 
wahrscheinlich MZ, digitalis Chemn. (millepora Lam d welche ich bei Larentuka fand; seine dritte kleinste sel M. pontificalis Lam., welche 
ich auch auf Amboina erhielt. 

IX lig Eg Bisschops-mijter, fig. K, Mitra episcopalis L., Lam., mir auch auf Timor vorgekommen, und von Java im Berliner Museum. 
Name i t offenbar im Vergleich zur vorigen gegeben, übrigens nicht vor RuMmrr nachweisbar. Die von ihm hier angeführte brandige 

pido ie offenbar M/. adusta Lam, nach ihrer Färbung so benannt; ich fand sie auf Flores, Adenare und Timor, wo sie auch schon 
ERON gesammelt hat, Maass auf den Murene: Inseln. 

„ Turris Babylonica, Babylonische Toren, fig. L, Pleurotoma Babylonia L., en shae dr mit aber ta a ag „gelijk men die 
aan de babylonische toren schildert” Ta. STUDER fand diese Art in der n Bucht von Amboina, ich erhielt sie uch daselbst npe 
fand sie ferner bei Larentuka, R. hebt mit Recht den Einschnitt in dem Mü iindonabrkd jon „een seg ige t taan ’ hervor. 
seinen zwei kleineren Arten dürfte die err getüpfelte vielleicht /, marmorata Lam. sein, welche ich auch auf Amboina erhielt ; die 
meist schwarze entweder eine besonders dunkle Babylonia, bei welcher die Flecken die weisse Grundfarbe fast verdrängen, oder M. polytropa 
Helbl. (fascialis Eea ), die ganz schwarzbraun ist. 

XIII. Buccinum granulatum laden, nicht abgebildet, der Beschreibung nach wohl ohne Zweifel Ranel/a alen L. (ranina Lam.). 
XIV. Buccinum granulatum rotundum, fig. M‚ Massa papillosa L.; in der DuNKER’schen Sammlung aus Flor 
XV. Buccinum aculeatum, fig. N, Phos senticosus L., von Quoy und GaArmarp (Voy. de l'Astrolabe, zool. ti id 453, tab. 31, fig. 1—4) auch bei 

Amboina lebend beobachtet. 
XVI. Buccinum undosum, fig. O, Pollia undosa L., von Herrn. Maass auf den Mentawei-Inseln seed rijp mf hat LiNNE R's Artnamen 

js 

adoptirt. Die zweite Art, ohne gien 'Erhebungen, i ist die Varietät, welche Qvoy und Gaim als P. violacea unterschieden haben ; 
die dritte, mehr kugelig, ik vorstehendem Kanal, möchte ich für das ähnlich gefärbte 7% an SZ tnatella) clandestinum Gamer. halten, 
as Ì uf Amboina und fun 

XVII. 
XVIIL Digitellus, Vingertje, fig. Q, von GMELIN als Buccinum digitellus in zele Systema age ed. 13, VI p. 3504 eingeführt, stimmt 

nach der Beschreibung ganz gut mit Zritonium distortum Schu agn. ; n MörcH catal. conch. Yoldi 1852, p. 107, hat daran gedacht. 
Die zweite kleinere porcellan-glatte Sorte ist dann Zyötonium nitidulum dow, ade G. Einde von den Molukken erhalten hat, sonst 
mehr im südlichen China zu 

XIX. En Torentje ‚ mal. bia bidji gnemon (Steinfrucht des Baums Gnetum gnemon), Fig. R,‚ Mitra oder besser Zwrricula vulpecula L., von 
auf s und Timor gefunden, im Heidelberger Museum von Java. Variirt, wie R. ‘schon richtig angibt, zwischen F uchsroth mit 

in der DUNKERschen Sammlung, ich fand beide auf Timor. Die kleinere, fast glatte, schwärzliche, ist vermuthlich Mitra (Turr.) Caffra L., 
welche übrigens ebenso gross wie vulpecula wird; ich erhielt dieselbe auf 

XX. Turricula plicata, geplooide Torentje, fig. S, ver rmuthlich JZitra (Zwrricula) plicaria L., mir von Batavia und von Timor bekannt, sowie 
on Pulo Loz Bintang. Di Ì and. 

XXI. Turricula filis cincta, fig. T, Metra granatina Lam. nach der Uhl die pna jen besser auf M. filaris L. Ich habe die 

T 
XXII, Turricula kette fig. V, Mitra (Turricula) sanguisuga 1. — stigmatarta Lam.; ich habe sie auch von Amboina durch G. SCHNEIDER 

und selbst auf den Molukken erhalten. R. vergleicht die rothen Flecken mit Rosenkranz-perlen, LiNNE mit ef ns LAMARCK 

mit den ee katholischer Heiligen. Die erste von R. genannte Sorte is eine einfarbig graue Farbenänderung —= 0sa, meng 
Conch. Cab. Band X fig. 1442, 1443. Seine Abbildung deutet eine weitere Farbenänderung mit continuirlich dunkleren “Binder an. 

XXIV. Buccinum ae Wendeltrapje, fig. W‚, Srcalaria perplexa Pease (monocycla Kien., non Lam.), welche ich auch auf Amboina thietriach 

erhalten habe, eine kleinere Art, nicht die berühmte und früher sehr hoch geschätzte sogenannte echte anteltserpe Sc. scalaris L. 
(pretiosa Lam.) welche SCHyNVOET auf et letzten ei dieses Werkes und VALENTYN, Oud en Nieuw-Oostindien, Band [11 1726, Taf. XII, fig. ror, 
abgebildet hat, ad welche LesSON namentlich von Saparua und Haruku erhalten hat (Voy. Coquille, Zool. 1 p. 379). R's Abbildung, obwohl 

links gedreht, ist mehr blanken. iik die von eerd dafür eingesetzte, welche die Europdische Sealaria communis Lam. darstellen dürfte. 

XXV. Buccinum spirale, fig. X, schwierig zu deuten. GMELIN a. a. O. S. 3464 hat daraus auch eine eigene Art, Voluta ijt gemacht; 

Mörcn, Catalogus collect. Yoldi 1853, p- 84, erklärt sie für Mitra (Zurricula) bonae Chemn., A. ee s, Proc. Zool, Soc. London 1853, 

P. 277 ‘für Pyramidella auris-catt Chemn. Nach der Abbildung möchte ich die erstere beds vorziehen. Oy. exasperata ist im Berliner 

Museu Java vorhanden. Die von R. erwähnte Schnecke aus Portugal ist selbstverständlich etwas anderes, vielleicht eine Massa. 
XXVI. Buccinum foliorum, fig. Y; die Angabe, dass diese Schnecke auf den Blättern und Zweigen der pe eld lebe, lässt keinen Zweifel 

darüber, dass hier Zitforina scabra L. gemeint ist und in der That stimmen Abbildung und Beschreibung ut zu dieser Art, welche 
ich auch auf den grünenden Zweigen der Mangle-sträuche (Sonneratia, eren und hed, auf Kassel selbst, der Nordküste 

von Ceram, Ternate, Tawalli, Batjan uod Hales eira gesammelt, siehe M. Weger, Ergebnisse etc. IV, S. 195. R. nennt namentlich 
Mangium fruticans, d. i. Aegiceras majus; GMELIN hat auch diese Nummer als eigene Art mitjdem R.'schen Namen znw m foliorum in’s 

Linneische System eingeführt, a. a. O. S. 3493, und spätere Conchyliologen wollten darin eine MNassa finden, indem sie nicht bedachten, 

dass R. das Wesentliche seiner Abtheilung Bwecinwm in dem Verhältnisse der Umgänge zu einander, nicht im Vorhandensein eines Ausschnittes 
oder Kanales an der Mündung, sah, ein Charakter, den erst LiNNe eingeführt hat. Keine Nassa lebt auf Bäumen 

Die Tsjanko-schnecke, welche R. hier noch erwähnt hat als nicht in Amboina vorkommend, ist bekanntlich 7wrtznel/a hs und 7. napus Lam. 
siehe THuRsTON Pearl and Chank Fisheries of the gulf of Manaar, Madras 1894. 8 (Bulletin 1 des Madras Government ms). 

SCHYNVOET fügt zu diesem artenreichen ee ag nur eine Figur hinzu, Taf 28 fig. 1 gren ande Tritonium Tritonis mit Einsiedlerkrebs, 

dagegen noch mehrere auf dee letzten Tafel dieses Buches 

XX HAUPTSTÜCK: STROMBUS, NAELDE, SIPOT. 

Sg Taf. 30. R. folgt hier den ältern Zoologen RoNpererT und BELON, indem er den Namen auf die langgestreckten spiralgewundenen 
Carchylien anwendet, bei denen die letzte Windung nicht wesentlich aus dem Rahmen der vorhergehenden heraustritt, also unsere jetzigen Gattungen 
Cerithium, Turrite la, Terebra u. ähnliche, und insofern mit Recht, als der Strombus der alten Griechen vermuthlich Cerithiun ne, war dk meine 

erschieden LiNN Bemerkungen in den Jahresheften des Vereins für Naturkunde in Württemberg XVI 1860 S. 219), also sehr ver vert on Strombus. Das 

malayische Wort Sipot oder Sipat w wird in den malayischen Wörterbüchern, z. B. demjenigen von Bapincs, 1894, mit Bg kel ee ee 

also oe ie ie seit R.’s beten hhaenet geändert haben, wenn nicht etwa jene Vebersetzung nicht nur ein allgemeiner Ausdruck für Schalthier 

überhau 

5 en primus sive subula, fig. A, Zerebra maculata L., von den Molukken ee ze RreveE conchol. icon. angegeben, aus Java und 

Flores in der DUNKER schen Sammlung, bei den Obi-Inseln von Dr. BERNSTEIN gef 
II. Strombus secundus, fig. B, Zerebra subulata L., auch von mir auf Amboina reden auf den Molukken von Hinps (s. SOWERBY thes. 

conch. I) gefunden. 
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II. Strombus tertius, die erste mit bleifarbigen Flecken, fig. C, rain chlorata Lam., mir aus Java und Flores bekannt; die zweite mit 
schwarzen Fleckc hen am R er Windungen 7. tigrina Gmel., ritte, mit rothen verwirrten Streifen wabrscheinlich 7. dimidiata 

! EMNITZ in ste deutschen Uebersetzung dafür ganse “Abbildang weicht wesentlich von der R.’s ab und stellt wahrscheinlich 
dieselbe Varietät von 7. dimidiata dar, wie die Abbildung in seinem eg hen Cabinet Band IV. fig. 

IV. Strombus quartus, fig. D, een oculata Lam ‚bei Amboina auch von Hinps gefunden, auf Timor von mir, auf Java von WINTER erhalten. 
‚ Strombus quintus, nicht abgebildet, der ein nge nach Zerebra dimidiata L., ebenfalls von Hinps auf Amboina gefunden 

VI. Strombus dentatus, fig. E‚ Zerebra crenutata mir auf Timor gefunden, in der DuNKER’schen Sammlung von Java u. Flor Zat ge 
Die kleinere Abart von den rr nd rerkithlieh de Schildpad-Eilanden bei Lucipara zwischen Amboina und Timor) ist eine 
lebhafter gefärbte Varietät derselben 

VII. nt septimus, fig. F, möchte ich ele Terebra da lk gende halten, welche auch von GustT. SCHNEIDER rf Amboina gefunden 
und DUNKER’s Sam tent von Batavia vorhanden ist. GME t diese Nro. als Buccinum obliguum in s System eingeführt, 

„ 3504. Die Abbildung bei CHEMNITz stellt eine weit hesiiie onlaerke ebt dar, vielleicht 7. Babylonia Lam. 
VIII. Bant octavus, fig. G, Terebra lanceata 1, von Hinps auf Amboina, von Win auf Java gefunde 

IX. Strombus nonus sive granulatus, fig. H‚, 7% vrebra Myurella) myuros Lam., needed Gm.), die schlankste von allen dieser Gattung, bei 
DESHAYES a. a. O. auch von den Molukken angegeben, von mir bei Singapore gefunden. Nicht T. strigilat 

X rg” us Erne tcd Zeimaalde en, fig. 1, Buccinum chalybeum bei GMELIN a. a. O. S. 3505, möchte adr für Ne richtige L. strigilata L. (concinna 
‚) halten, welche DesHaves in der zweiten Ausgabe von LAMARCK Bd X p. 250 aus Amboina anführt; ich habe sie re Makassar und 

paren: (Timor) gefunden ; shirt und BorN citiren zu fv die vorhergetende Figur, vele sen in weniger pas 
„ Strombus caudatus albus ‚fig. K, sad gp ids L., auf Amboina und entuka von mir gefunden, an Jins ed tse von Dr, BERN a, 

XIL. Strombus caudatus granulatus, fig. L, m matiehse ich für Potamides zeten pende m. ( edi Pot Mich.) halten, wofür 
namentlich die weisse Farbe der grössern Höcker spricht; diese Art fand ich bei Waha al auf Ceram und bei Makassar, ferner bei 
Surabaya, Muntok, Benkulen und Singapore, immer in salzhaltigem Wasser. Auch hier weicht die von CrHeMuNrrz in der deutschen 
Uebersetzung eingesetzte Figur ziemlich von der ursprünglichen R.’schen ab und dürfte Bidons micropteras Kien. darstellen 

XIII. Strombus tympanorum oder Tympanotonos, Trommelschroeven, fig. M, Zwrritella terebra 1. Hier nennt R. neben Amboina, wo sie 
selten sei, noch Ceram, Java und Sumatra als Fundorte: ich fand sie auch zu Singkawang an der Westküiste von Borneo, und das 
Berliner Museum besitzt sie durch BeyrrHAUS von Pulo Loz bei Bintang. Der Name soll nicht Trommel- -schlägel bedeuten, wie es öfters 
übersetzt wurde, sondern Trommel-spanner, „het houtje waar mede de Ta mboers hunnen trommel spannen”; we ist von den S , DN XV 

XVI. Str a ar seen Riviernaald, Sipot, fig. P, eine Süsswasserschnecke, vermuthlich Melania plicaria Born (hist Lea), welche auch 
ZOLLINGER, DortrA und Sr TRUBELL auf Amboina fanden, ich auch in Nord-Celebes, Ternate, Halmaheira und Ceram (siehe M, Weger, 
Ergebnisse IV I). 

XVII. Strombus palustris, ie kitsjil, Borongan, fig. Q, Potamides palustris L. in morastigem Sagu-gebüsch, nicht auf Amboina, aber auf Buru, Ceram und Celebes; fand ihn auf allen diesen Inseln, sowie bei Palabuan auf Java, übrigens auch bei Weynitu auf Amboina, 
h hier nur kiste: Exemplare, und ebenso später Prof. SEMON. Dieser Strombus palustris, langgestreckt mit lappig vorgezogenem _ Aussenrand der Mündung, ist das Mittelglied zwischen der älteren Bedeutung des Namens Strombus und der Lin nneischen, jetzt üblichen, 

indem Linne, für die Gattungs-bestimmung der Schnecken nur auf die Beschaffenheit der Mündung sehend, dieser Art zu liebe alle 
g ë 

XIX. Terebellum, Kuipers-boor, fig. S, Jerebellum subulatum Lam. (Bulla terebellum L.) Die Angabe von ga dass diese Schnecke aus dem Wasser springen kann, „als of ze uit een ee geschooten wierden”, wurde von CumiNc und ARTH. ADAMs bestätigt (Zoology of H. M. S. Samarang, Mollusca S. 36: „when removed from the water before dying, it will jump several Eahchiee from the ground”). Es 
findet das seine Erklärung in der heriba ordishiifsen Bildung des Fusses, wie bei Strombus. 

an den Wurzeln von nerd caseolare, d. h, Sonneratia, fig. T, Potamides (Pyrazus) sulcatus es Ee: 
Murex Moluccanus Gmel.), von mir ebenso auf Amboina und Cera am, Batjan, Flores und Timor gefunden, (siehe M. WEBER a. a. O Die Original-Abbildung stellt ganz unzweifelhaft diese Art vor, Cremnirz hat aber dafür in der deutschen. Vebersetzung eine > ganz ae 
Figur eingesetzt, ein echtes Cerithium 

XX. ps u. al ) = 8 o B 

XXI HAUPTSTÜCK: VOLUTA, BIA TSINTSJING, 

S. 102—108 Taf. 31 — 34, ‚meist die jetzige Gattung Conus, doch mit einigen fremdartigen vermischt; der Name Voluta kommt bei früheren Autoren, z. B. ArpROVANDI, nur im Sinne der Windungen einer Schnecke vor, nicht als Bezeichnung einer besondern Conchylien-abtheilung; R. oder seine rede Vorginge r ein ihn der Baukunst, indem er die fach und en g gewundene Oberseite von Conus den Voluten einer jonischen vergleicht, und Lin t den Haeg dann auf die Schnecken mit Falten an der Innenseite der Mündung übertragen, weil die erste der von R. Kier aufgeführten re ale hat. 
1. Cymbium, gekroonde Bak oder Kroonhoorn, Taf. 31, fig. A, von den omge Inseln, namentlich der Key-Gruppe; nach der Angabe __grosser weisslicher Flecken auf dunkelbraunen Grunde passt es am bes auf Cymbtum regium Schub. Wagn. Das nahe verwandte ad ple wee L. hat Lesson (Voyage de la Coquille, 1822-—182 25, alen I p. 374 und 379) auch auf Buru und Amboina erhalten, ich auf ard Die kleinere Art von Ceram, fig. B, hellbraun mit schmälerer Krone von ungleich langen Zacken, stimmt zu C. wmbili- 
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HI. Voluta musicalis, Muzykhoorn oder A. B. boekje, fig. D, Conus litteratus L., die Flecken mit Noten oder Buchstaben verglichen ; diese Art von mir auf Flores und el erhalten, von Dr. * BERNSTEIN auf den 'Obi- Inseln. Rumpr erwähnt, dass in Landas (Landaq ?) anf Borneo aus dieser Schnecke Armringe gemacht werden und ich fand in der That auch solche auf Borneo in Gebrauch bei den Dayake.n oberhalb Sintang. Darauf bezieht sich auch der oben man malaische Name für die ganze Gattung Bia kint. von jmtjing, Ring. IV. Cereola, Keersjes, tn liling, Len E,‚ Conus virgo L, von mir auf Flores gefunden aa von Amboina durch Dr, SEN erhalten ; 
V. Voluta tigerina, Tygers, fig. F, Conus striatus L., auf Timor und Flores von mir gefun VL Nubêciise, nae, fig. G, Conus geographus L., auch von mir auf Amboina erhalten. 
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mi à End, Vleermuis, Bia weer orn af Fledermaus), Taf. 32, fig. H‚ Voluta vespertilio L. Hier hat also Linne Gattungs- und Art 7 Ruxer beibehalten. Die fig. 1, ist Voluta pellis- “serpentis Lam, durch Uebergangsformen mit vespertilio Ld Pae und in Rumer's athiedigliche: ge besser dargestellt als bei CHeMmNirz. Die e dritte, nicht abgebildet, dürfte die Varietät 
5 | indi d UI. = 

Flores und Timor gefunden. Rumer beschreibt nije die Ei-Kapseln der Fledermausschnecke und bildet sie Taf. 32 fig. II ab. Quoy un 
Das Berliner Museum besitzt die var. pellis-zerpentis aus Buru, Flores deg! 

VIII. Harpa, de Harp, fig. K, Harpa ventricosa Lam.: die zweite Sorte, Edele Harpen, fig. L, Marpa nobilts Lam, von Lesson auch aus mboina erhalten (Voy. de la Coquille Zool. Ip . 379) de dritte, Marpa minor lam. Die erste und dritte aus Flores in DUNKER’s Sammlung. Das Abwerfen ir Theils des Fusses, von Oise und GAIMARD, Voy. de l'Astrolabe, zoologie III p. 617 näher beschrieben, hat auch 
aam! pd el ie) vl rf at & 5 ej el B ie) = FS; ta, Marmerhoorntjes, Bia Tsjintsjing, fig. N, Conus marmoreus 1, von mir auf Batjan gefunden, von A. B. Meyer auf Nord-Celebes. De dieser Art werden Fingerringe geschliffen, daher die malayische Benennung vgl. nro. III C. Ziteratus. R. beschreibt pse 
24 << le) De jef etn & ge) @® 5 5 Ee) ee Ral eh le je) k und P, Conus textile L. in weiterem Sinne; die gelbe Sorte, „Goudelakens” genannt, Ee ei er Ee sgt be Autoren im engeren Sins und ist fig. P abgebildet; die braune, Zilver laken”, kleiner und schmaler, also auf fig. O. n Hw als C. awlieus var. C citirt, dürfte C. canonieus Hwass ‚ den auf Amboina zu Kauf bekommen und auf Batjan weïhet. rt habe. Der eigentliche C. textile ist häufi in _Niederländsch- ale. Quoy und GArMARD mee De das lebende Thier auf den „Molukken”, ich fand ihn bei sharen. auf Bhig Kajeli a wal fik Atapupu gl: Kupang auf Tim 

XL. Voluta maculosa, geplekte Katjes, fi g. Q, Conus augur Hwa: 
XII. Voluta cinerea, Asschepoesters, fig. k. onus cinereus ieden von GUST, SCHNEIDER auf Amboina erhalten 
XIII. Voluta spectrorum, Spookjes, fig. S, Conus spectrum L: WEINKAUFF führt Java, Borneo und die Molukken als Vaterland an. Der Name davon dass die Flecken dieser Schnecke e „naar de Eg gelyken, die de Kaartenmakers schilderen in de woestyne van Lob, bewesten Sina”. XIV. Voluta maculosa granulata, in re bed Katjes, fig. T, kann nicht C. granulatus L, sein, wozu sie meist citirt wird, da diese Art west- 

indisch ist; ich möchte sie für C. coccineus Gm. \Sotandri Brod) halten, welcher von den Philippinen ve t ist. XV. Voluta flis cincta, Taf. 31 fig. V, ne Jigulinus 1. Auf Buru von Quoy und GArmarp beobachtet, auf den Mentawei-Inseln an der Westküste von Sumatra gn Herrn Maass 
XVI. Voluta filosa, Taf. 33, fig. W‚ Conus miles Ee, welchen ich auf Amboina und Timor erhalten XVII, Voluta fasciata, die erste Sorte, fig. X, Conus capitaneus L., von mir auf Batjan, Flores u. Timor gefunden, die zweite, zadel peulen 

ürfte C. vexillum Gm. sein, ‘den ich auch von Amboina habe; die dritte und schönste, fig. Y, Conus generalis 1, vo uch auf Amboina arden R. und die gleichzeitigen holländischen Sammler kannten diese aus der militärischen Rangordnung cbilkleiscten Art- Namen noch nicht, sie sind also durch Weiterspinnen derselben Idee nach den damals schon üblichen Admirals-Namen entstanden, siehe unten bei ScHyNvoer. 
XVIII. Voluta arenosa, der varend oder Vliegescheetjes, ba erste Sorte, fig. Z, Conus stercus-muscarum L., die zweite, fig. AA, Conus 

arenatus Hwass, beide mir auch auf Amboina er 
XIX. Musica rusticorum, Bobrekindusk fig. BB, Conus hebnothd Ë eine der häufigsten Arten im indischen Ocean, von mir bei Anjer auf Java, auf Batjan, Flores ‘und Timor gefunden 
XX, Grauwe Munniken of oude Wijven, fg, bie darnach hat LiNNe eine Art C. monachus genannt, aber doch eine andere Art dabei vor 

sich gehabt; die RuMepr’sche dürfte (rit s Hwass sein, der wieder seinen Namen von nro. XI entlehnt hat; Gusr. ineen bij prend 
Art von Amboina versandt und das Bellier Museum besitzt dieselbe von den Mentawei- een bei Sumatra, Palabuan 
Nord-Celebes. Die kleinere und raühere Abart, fig. DD, schon von SCHRÖTER Einleitung I p. 76 als eigene Art anerkannt, ‘diürite vielleicht 
Conus glans Hwass sein 

XXI. terebehäit: granulatum, ruige of eh rib ile eert (vgl. oben Zerebellum unter den Strombus, Eras ien fig. EE, von den Inseln 
Nussatello oder 3 Brü idern an der Westküst mboina, auf Sand-grund (vgl. Hauptstück XXIV nro. X) fig. EE, Conus Nussatella L, XXII. Voluta fluviatilis, Amboin, laholun, Khsovan dd’ dee d. i. amarula, fig. FF, Melania amarula Et im Sin à von LINNE; seitdem hat 

bin ë habe, 
beschrieben. Immerhin ist es diese Art, für welche die lateinische Beleie Bh amarula, die Elise ej als Nachahmung der malayischen 
Benennung zuerst eene wurde, und so hat auch Mörcu, Journal de Conchyliologie 1872 p. 319 speciell die Amboinische als amaru/a 
(L.) Mull, bezeichne 

XXIII. Boterwegje van En (Buru), fig. GG, Conus glaucus L. von mir bei Benkulen an der Westküste von Sumatra in aen Zustand gefunden, 
die Schalenhaut mit erhöhten Spiraliinien. Wegen des holländischen Namens vgl. den nahe verwandten C. betulin keke 

XXIV. Midas Ooren, fig. HH, Auricula Midae L., im nächsten Hauptstück näher beschrieben. Auch dieser Vergleich von pee als Voluta auris- 
Midae adoptirt, und in den jetzigen Systemen beibehalten, rührt demnach von R. oder den gleichzeitigen holländischen Liebhabern her, 
Ich kenne sie von Riouw, Sumatra, Banka, Java, Borneo, Celebes und Ceram; die R’sche gehört nach der Abbildung zu der breiteren 
Form, welche ich in WeEBERr’s Zool. Ergebn., IV p. 152 unterschieden habe. 
Da die jetzige Gattung Conus, welche in diesem Hauptstiück behandelt ist, seit lange bei den Liebhabern zu den geschätztesten ae werth- 
vollsten unter den Conchylien en se konnte map OET auch nicht umhin eine ganze Ben weiterer Mees aus ho schen 
re hard a namlich Ta Ni.S. s MNemocanus Y) Bunt dafür in der Ausgabe von CHEMNITZ Conus str ea Gmel. ; 

32. N. 1. Conus Bandanus Hwass, hek den Benda Inden benannt, ein ungewöhnlich grosses Eerndinct de R'sche Abbildung mehr 
eharakrisich als ei von bert: dafur ae ele Aaen RN 1: Conus gulinus L. mit hellem Band. Taf. 33. N. 2. Conus pulicartus 
Hwass. Taf, 33. 3. Conus aulicus L. Taf, N. 4. Conus vicarius Lam. (nicht vicarius Z.) Taf. 34. fig. A. Oranje-Admiraal, Conus 
Auristacus L., richtiger rde zu schreiben, von Arausio — Orange; ich erhielt 2 schöne imaineik: davon auf Batjan. Taf. 34. fig. 
Opper Admiraal, Conus Ammiralis L., aus Westindien Taf, 34. fig. C. Admiraal kurzweg, Conus ammiralis var. ordinarius L., oder vicarzus 
Brug. ungewöhnlich gross, Seade. Taf. 34. fig. D. Admiral kurzweg, Conus na var. occidentalis 1. Taf. 34. fig. E. Westindische 
Admiraal, Conus Siamensis Hwass. Taf. 34. is. F. Vice- „Admiraal, Conus acuminatus Hw s dem Rothen Meer und Zanzibar. Taf. 

G. Geneesche Toot, Conus “Genvanus L. aus West-Africa; ich möchte wave, daad” die holländische Benennung, welche LINNE 
ins mite übersetzt hat, ursprünglich eine Entstellung aus Guineesche Toot ist, wie auch CHeMNITz übersetzt hat. Taf. 34. fig. 
Kroonhoorn, Conus ümperialis . Taf. 34. fig. 1. Kroonhoorn. Conus impertalis var, fuscatus Born. fig. K. Achaat-hoorn, Conus testudinarius 
Hwass aus West-Afr ika und West- Indien. Taf. 34 fig. L. Achaat-hoo rn, Conus achatinus Chemn., aus Amboina durch Madame ScuNeLL in 
der DuNKER’schen Sammlung. Taf. 34. fig. M. Achaat-hoorn, Conus Proteus Hwass, West-Indis ch. 

XXII HAUPTSTÜCK: ALATA, AMB. TATALLAN. 

9—rr2, Taf. 35—37; entspricht genau der jetzigen Familie der Strombiden, welche durch die eigenthümliche Ausbildung der Augen und des 
Fusses sich vor andern Meerschnecken auszeichnet; die Beschaffenheit und Bewegungsweise des rig es und we schmalen zugespitzten Deckel erwähnt 
R. ausdrücklich als besonderes Kennzeichen dieser Abtheilung, die gestielten Augen erwähnt er bei nro II, mit denen der Krabben vergleichend. 
Das „beentje” oder „zwaerdje”, dessen R. öfters erwähnt, ist der eigenthümlich geformte und ntibonrente eusdachis Deckel dieser Schnecken. Den 

1) Nach einer angeblichen Südsee-Insel Nemoka von Hwass 1792 benannt, die aber auf den heutigen Karten nicht zu finden ist. 
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gab er ihr im Anschluss an die malayische Benennung, welche den ausgebreiteten Mündungsrand der Schale mit dem ausgebreiteten Flügel 
Erg menvoeela, ge ag aguilus, mal. tallan, vergleicht. Die Weibchen und Stümpchen (stompjes), welche R. bei vielen Arten dieser Abtheilung 

nders erwähnt, sind immer die jüngeren Schale n, an denen die Fortsätze der Mündung noch gar nicht oder erst unvollständig ausgebildet sind. 

de Blas, Bootshaak of Duivelsklauw, Taf. 35, Fig. A erwachsen, B, C und D verschiedene Altersstufen, D die jüngste, Pferocera chiragra 1. 
Auf den Banda-Inseln, ferner Bonoa u. Manipa (zwischen Ceram und enb, hect R. 

u. dte) Krabben, mal. Bia Cattam Veire Taf. ep fig. E und F, beide erwachsen, in Atte Färbung, Taf. 37 fig. ie 

Etre, auf den Obi-Inseln von Dr. BERNSTEIN deli melt 
Der räthselhafte unklassische hiii vand erscheint meines 5 Wissens zuerst bei DUTERTRE 1654 und RocHerort 1658 in ihrer Naturgeschichte 
der Antillen und wurde erst von LiNNe auf diese indische Art übertragen. Die Ableitung von lambere, lecken, dürfte nur falsche Vermuthung 
sein; vielleicht eher vom holndischer. bebhoom für grosse Strombus-arten 

ur. Cornu ta decumana, Taf. 3 . H,‚ nur von Bonoa R. jin Pterocera Sebae Val. (KiENER, iconogr. tab. 2) aus dem Roten Meer und 
indischen Ocean, sehr ande der Pf. radix-bryontae Chem _ (truncata Lam.) aus dem Rote n Meer 

IV. pn millepeda, Duizentbeen, Taf. 36 fig. I, ed millepeda L., von mir auf Kanon durch Dr. BENSEN erhalten und bei Kupang 
auf Timor gefunden, von Winter aus Java erhalte 

V. Cornuta nodosa, Podagra oder Scorpioen, fig. K, Pero scorpius L. en erge von den Uliasser-Inseln, d. h. Haruku, Saparua und Nusa-laut, 
nach R. Aus Java durch WiNTEr erhalten, femner von der Insel ‘Rotti bei Tim 

VI. Alata lata, Breedlip, fig. L, Strombus latissim 
VII, Epidromis, Bezaan ntje, fig. M, Strombus nen s L.; die holländische und darnach die lateinische von LiNNE adoptirte Benennung nach 

der Aehnlichkeit mit dem schief ond ait Besan- -Segel am Hintermaste der Schiffe. Auf Amboina von Dr. BENSEN und auf den 
olukken von mir erhalten 

VIII. Epidromis gibbosa, Bultjes, ‘fig. N, in der Bai von Amboina, Sfrombus canarium 1. (wegen dieses Namens siehe nro. XIII). Auf Amboina 
auch von Quoy und GArMARD eben von mir auf Batjan, bei Makassar und Benkulen, von A. B. Mever und M. Weeper in 
irene lanes Das kleinere en Oer Besan- Sent fig. O, Sfrombus vittatus L. var. turritus Chemn., aus Java in der 

es, von Hit Nordiiifte der Insel Amboina), fig. P, Strombus minimus 1. (troglodytes Lam.) Auch von 
mir auf Amboina, sowie bei Larentuka und Kupang gefunden, aus Gorontalo durch Rieper und aus Pulo Loz bei Bintang durch BEYERHAUS 
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s Lentiginosa, Sproetje (Sommersprossen), mal. Bia Taylala Wrs d Taf. 37 fig. A, Sfrombus lentiginosus 1, von mir auf der Molukken-Insel Mareh und bei rien ng auf Timor gefunden, von A. B. Mervrr auf Nord-Celebes 
. Pugil mal. Bia t'unjockan, fig. dd Strombus dd Dialais L., die „weite hier erwähnte Art ist der nahe verwandte Strombus 
guttatus Desh. Die erstere Art Ls GAIMARD auf Amboina, von mir ebenda und ferner bei Larentuka und Kupang gefunden, von 

e 
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zurück verfolgen und kenne auch keinen Mythus der Diana, auf den er sich beziehen rijen vielleicht ist es nur Entstellu umg ts 

Ï WINTER i 
XIII. Canarium, mal. Bia Canary, nach der Aehnlichkeit mit der mandelähnlichen Frucht des Baumes Canarìum commune L. (Fam. Burseraceae) genannt, die ersten, glatt, fig. V, Sfrombus gibberulus L., in verschiedener Färbung von mir bei Benkulen, wf made und bei Kupang 

efunden, aus Gorontalo deet Rieper únd von den Mentawei-Inseln durch Maass erhalten; die vierte, mit Buckeln, fig. T, Strombus urceus var. plicatus Tam. von mir auf Ternate, und Batjan, bei Larentuka und Kupang gefunden, von der Expedition S. M. S. Gazelle ers nd ide die fünfte und hübscheste, fig. W‚ Strombus floridus Lam., von mir auf Ternate und Batjan gefunden, aus Java durch Winte und JAGor im Berliner M 
„ Canarium latum, ûg. bomba succinctus L. 
he g. Y, Sfrombus dailhs L. (ridentatus Lam, samar mn aber nicht Str. Samar laevis von CrremNirz Conch. Cab. Band X, g- 1503, welcher zu bulbulus Reeve gehört). Java, durch Winte 

XI 

ks 
SCHYNVOET fügt folgende Arten hinzu, von denen aber die Mehrzahl nicht zu den Strombiden im Sa Sinne gehört: Taf. 37. Nro. 1. nach ScHyNVOET unausgewachsene Pterocera scorpus, möchte ich eher für Pf. chiragra halten. Taf. 37. Nro. 2. Voluta vexillum Gm. Taf. KEE Nro. 3. Voluta Lapponica L., ausdrücklich als aus Lappland erhalten angegeben, in Wirklichkeit aus dem bet Ocean. Taf. 37. Nro. a enich aus Westindien; ich kann aber nur ein e mehr blasse Form der ostindischen J% oluta egen L, darin sehen. Taf. 37. Nro.5. Sfrombus gallus L. aus Westindien. Taf. 36. Nro. 6. wiettelhaft. Taf. 36. Nro. 7. 7 wibineik Pprum L., 

XXIII und XXIV Er PORCELLANA, 

113—119 Taf, 38 und 39. z. Theil. Entspricht der Linne’schen Gatt ung Cypraea nebst Ovula Lam. Porcellana, an das griechische Xoirine bei ARISTOPHANES sich anlehnend, aber zugleich mit Porcellan gleic hlautend, ist die allgemein übliche Benennung dieser glänzenden und glatten Schnecken bei den vorlinneischen Conchyliologen seit Ronperer 1 554- hier spricht R. öfters von „„Wyfje” nach kei Bleken der Eingebornen, und meint vh die noch nicht ganz ausgewachsenen ee ae wie R selbst in der Bemerkung zu Nro. XII anda R. unterscheitet nn Arten, mal. Bia bilalo, 38. und kleinere mal. Bia tsjonka, 39. Taf 
L ee guttata, Klipkoussen, eigentliche Bia bilalo, fig. A, Oypraea tigris L., im indischen zee weit verbreitet; als speciellen Fundort n _Niederländisch-Indien k kann ich aber nur Gorontalo in Nord- Celebes angeben, woher ich sie durch Herrn Rieper erhielt. H. Perels montosa, de Caap, nach der zackigen Zeichnung auf dem Rücken, Cypraea mappa L., selten. Aus Java von Hrn. Winrer in der DuNKER’schen Sammlung. 

II, Concha testudinaria, Karet oder ee falso, fig. C, auch selten, Cypraea testudinaria L. 
IV. Argus, fig. D, auch selten, Cypraea Argus L. 
V. Groote een, fig. E‚ Opraea Mauritiana L., schon von Lister aus der Insel Mauritius (lle de France) Rn erwähnt und daher von LINNE so benann Ù Ích fand diese Art auf Batjan, Adenare und bei Muntok auf Banka, erhielt sie auch vo -Celebes. VI. Ee + Slngckoppen, fg. F, Oypraea caput-serpentis L. Aus Nord-Celebes und Flores im Berliner Museum, die zelteniese Nebenart, 

| n. 
VIIL Talpa, Mol, so nach der angle arcen bes aes fig. 1, Cypraea talpa L, Von Java durch Hrn. Winter in DUNKER’s ng: IX. Carneola (fleisch-farbig), mal. Bia daging (da nf g- Ei ypraca tarneola L. Von Nord-Celebes und Flores im Berliner Muse X. Porcellana salita, pre or ane fig. en vitellus L, en Eine der häufigsten Arten; Prof. SEMON E sie auf 

en Flo 
Ambo 

pt Â pan Litterata sive Arabica, Beltoon of Arabische Hent (die Zeichnung mit arabischer Schrift verglichen), fig. M, Cy, rabica L. Bei Muntok auf Banka von mir gefunden, von den Sunda-Inseln in DUNKER’s Sammlung. 
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denare v erner v n Java und Nord Celebes erhalten. 
XIII. Variolae, vain erste Art, mit Et Seitenflecken, fig. O, en caurica L., die zweite ri purpurnen Seitenflecken C. variolaria Lam. Beide von mir auf Flores gefunden. Der Linneische N men caurica ganz un passe XIV. Ovum, mal. Bia oder Sipot oaren fig. Q, Ooula (oder eta ovum 1. Bei La bewiik a Flores von mir gefunden. Auf 

1 dan AR Witoogjes, Taf. 39, fig. A, Oypraea erosa L., bei Palabuan auf Java von mir gefunden. IL, Thoracium stellatum;, Sterretjes, fig. B, Cypraea "helwola L. Bei Palabuan auf Java von mir gefunden 

sich auf die Aehnlichkeit mit einem Brust-harnisch, wobei die beiden Seitenhöcker die Armansätze bilden Das Wadaât raber dagegen, welches R. hier auch anführt, dürfte hauptsächlich Marginella gl L. sein. Cypraca moneta kenne ich von den Maen: 

IV. Thoracium quartum, slechte Cauris, fig. D, Cypraea annulus L., ebenfalls if Kauri im derigrad ich fand sie z. B. in Bangkok auf dem Viktualien-Markt 1861/, im Gebrauch. Bei Benkulen auf Sumatra und bei Palabuan auf Java von mir lebend gefunden. er mp. às un E &5 ‚#8 77 El 
Kd 
@® el 
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pe) jes ie] De ® 5 & 3 8 erronea L. (olivacea Lam.); bei Makassar und Larentuka von mir gefunden, aus Gorontalo durch Herrn Rreper erhalte VI. Dracaena, Draakenhooftjes, fig. E, eer dagte ren auch ein Exemplar von Cypraea erronea 1, in dessen Rückenfleck man Ì nden kann nom entsprechendes Eren von C. caurica L.; C. dracaena a hat den Namen darnach erhalten und gehört t wohl zu caurica L. 

m. 
En 

be Kleine Argus, g. H, Cypraea scurra Chemn. (izdica 
X. le nn granulata, Ryskorrels (Reis- “körner), auf Baisdraúd an df gata drs Nussa-tello oder Drie Broeders an der Westküste n_Amboina, fig. L, Cypraea nucleus L., bei Kupang auf Tim mor vo r ge 

XI. Globus Knopies, die einen gekörnt, fig. K,‚, Cypraea (Epona) nds Ee die ‘andern glatt, fig. L, C. globulus L., wohl nur Varietät cercula. 
XIL Aselli, Eseltjes, fig. M, Cypraea asellus L. Die weissen en auf der Rückenseite mit Mehlsäcken auf dem Rücken eines Esels i ä : 

verglichen. Bei Larentuka auf Flores von Dr. SEMMELINK erhalte 
XIII. Paereltjes (kleine Ege fig. N, Oypraea margarita Gray loan Journal 1, p. 516). Kenne ich bis jetzt nur aus Polynesien. rsulae, Beertjes, fig. O, der Rückenfle ck soll einen Bären vorstellen. Cypraea wrsellus Gmel., nach Gray (Zool. Journ. Í, p. 377) eine abgeriebene C. irundo ‚ ich möchte sie eher für abgeriebene Stücke der nahe verwandten C. Jelina Gmel. halten, wovon mir ganz entsprechend gefärbte Stücke vorliegen. rn C. felina habe ich von Ternate, Nord-Celebes und Flores vor mir XV. Pediculus, Luis . P, weiss, also Cypraea (Trivia) oryza Lam., häufig im indischen Ocean; ich habe sie aus der Je See, von Nord- Celebes und Flores vor mir; hat LiNNE Klk gegeben, eine grössere waaindishe Art Cypraea Meint zu nen 

Diesen Cypraeën fügt ScHyNvoer noch hinzu Taf. 39 fig. Q, Cypraea Mauritiana, nicht völlig ausgebildet, fig. R, ka. reticulata Martyn, hauptsächlich oled, fig. S. Cypraea mus L., westindisch. 

XXV HAUPTSTÜCK: CYLINDRI, ROLLEN, 

S. 119, Taf. 39 z. Theil; entspricht der heutigen Gattung Oliva; es ist sehr anzuerkennen, dass R. diese richtig sowohl von Conus als von Cypraea unterschieden hat; melancholisch an seine spätere Blindheit erinnert aber der Zusatz, dass man die einzelnen Arten nicht ‘durch das Gefühl unterscheiden ne 
L Cylinder porphyreticus, fig. Nr. r, ee eleign at ntt L., welche amerikanisch ist, sondern Oliva erythrostoma Lam.; ich habe diese Ban Art von den a-Inseln und von Flor 

IL. imieipe niger, Satyne Rolletjes, fig. Nr. A Fols maura Lam, die besten von Honimoa; auf der Rheede von Amboina durch Qvov und 
AIMARD beobachtet, bei Batjan und Timor von mir gefunden, von Java in der DuUNKER’ 'schen Sammlung. 

IL. Cylinder tertius, fig. Nr. 3, vermuthlich Oliva sanguinolenta Lam., aber sehr gross für diese Art, welche ich von den Banda-Inseln, Timor und Nord-Celebes vor mir habe. 
IV. Cylinder quartus, Prinze begraaffenis, fig. Nr. 4, die Zeichnung einer Reihe schwarz gekleideter Personen vergleichend, Ofiva maura var. Julminans lam. Sowohl O. sepulturalis als O. Hod valis Lam. haben darnach ihren Namen erhalten, passen aber weniger zu R. ’s Abbildung. 
V. Cylinder quintus, nicht abgebildet, vermuthlich OfZva tricolor Lam, die ich bei Larentuka ind hieraf gefunden habe, und die schon bei 

VL Cylinder. sextus, Grauwe Monniken, rien nicht ten daher schwer zu bestimmen, vermuthlich Oliva sanguinolenta Lam, 
errschend grauen Färbung wegen; diese habe ich auf Banda u. Timor gefunden. Unter pg wd mit violetter Mündung dürfte ‘Oliva 

episcopalis Laam. gemeint sein, welche im Ebertiakt Maseudi von Java ese staf vertrete 

VIII. re octavus, Blauwdroppen, fig. Nr. 6, Oliva guttata Lam., von mir bei Larentuka gefunden, von A. B. Metis auf Nord-Celebes, in der 
DuNKER’schen Sammlung von Java, die kleinere Nebenart mit Bedank Tropfen bleibt zweifelhaft. 

IX. Cylinder nonus, groote Glimmetjes, fig. Nr. 7, Oliva ispidula L. Die Verschiedenheit in Färbung und Zeichnung richtig angegeben. Ich 
fand sie auf Batjan, Buru und Timor, A. B. Mever auf Nord-Celebes 

X. sds decimus, kleine Glimmetjes, fs, Nr. 8, zu Beste detaillirt, um bestimmt zu werden; die mehr zugespitzte indische et vri Olivella 
a Reeve sein, die dritte ha dem Nam Jaspidea Gmel. hat manon, gegeben, dieses ist pie eine westin 

Ak U fi zin Kaa es, nicht ab ebildet, verni Ofva carneola L., che ich von Buru und Flores vor mir 
XII. Cytin der lutari ob 'slykr oe” Hier ‘folgt nun die nähere Besctitddouig des schon im XXI Hauptsttick No. XXIV aufgeführten Midas- 

Ohrs, Auricula Midae, und wird auch eine kleinere Art davon erwähnt; diese, Auricula Judae L., ist im indischen ei noch mehr 
verbreitet, ich kenne sie von sie Bintang, Banka, Java, Celebes, ee Ceram, ears rede Flores und Tim 

XXVI HAUPTSTÜCK: CONCHAE UNIVALVIAE, 

. I21—123 Taf. 40. Hierunter fasst R. die kit Conchylien ohne Spiralwindungen zusammen, mit Ausschluss der röhrenformigen, 
hauptsächlich Makotis und Patella im Linneischen Sin 

L. Lopas oder Lepas sive Patella, gen ijd oder de mal. Bía sabla, fig. A—D. Lepas od. lopas ist der echt veg maes, sch gprs opn griechische, 
ame dieser Schneckengattung, der sich in den verschiedenen romanischen Sprachen bis auf das englische limpet und a m Namen der 

Insel Lampedusa (alt Lopadusa) ralen fn Patella, die am Ende des Mittelalters von einem Uebersetzer ales vrehmnnpg dafür einge- 
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führte lateinische rijde, bei den früheren ese mit Lepas concurrirend, von LiNNE, der den Ausdruck Lepas anderswie 
ver bride eit 1735 g an dessen Stelle gesetzt. Von den hier erwähnten Arten ist die erste grösste, fig. A, Patella testudinaria L., auf 
Batjan, Kema (Nord- Celebes) und Ehaen (Java) von mir gefunden; die zweite, fig. B, Acmaea saccharina 1. auf Amboina, Banda-Neira, 
Kema (Nord. Celebes), bei Kupang und Larentuka von mir ge unden, en Togian- Inseln von A. B. Mever; deren flachere Nebenart 
mit stärker vorspringenden Zacken, fig. C, (Patella) ls hij Reeve conch. syst. pl. 136 fig. 3, von welcher das Berliner Museum eine ganz 
ähnliche Form, an ein Stück von Tridacna angeschmiegt, besitzt; sehr ähnlich tit sie auch bei ARGENVILLE Conchyliologie 1742 pl. 8 
fig. [a ild 
und Ss. arr . G., beide auch im Tanen Ocean, „doch bleiben sie beträchtdich kle en und R. ms wohl die dp schwärzliche 

S 
ist. Dem runder ree und glatten Rande nach könnte man auch an Aemaea (Tectura) striata Q. G. de enken, brie ich auf Buru 
fand, aber diese an der Innerseite weisslich blau, nicht aibenpindind, Die Flusspatelle, Rivier Lopas, welche R. noch nennt, ist sicher 
Septaria Waokelia suborbicularis Sow., da er den im Fleisch des Fusses verborgenen Deckel ausdrücklich als „beentje” erwähnt; sie 
ommt noch einmal weiter unten als Nr. VI v 

II. Auris marina, mal. Telinga maloli, fig. Ez, Haliotis L., in allen Sprachen nach der Aehnlichkeit mit einem menschlichen Ohr Eran 
Die erste Art, fig. E, {. asinina L., die mir von Singapore und Timor vorliegt; die zweite, gemeinste, mit Knoten, fig. G, Ma/iotis 
varta L., auf T idore und bei, etste (Java) von mir gefunden, auf Nord-Celebes und den Togian-Inseln vor A. B. MEYER; die dritte, dünn und glatt, fig. H‚ Maliotis glabra Chemn., von mir auf Batjan gefunden und aus Amboina durch G. SCHNEIDER er rhalten, die vierte, 5: 
ohne Löcher, fig. L, Shraioneije 7 Gena) planulata Lam., welche ich bei Ternate gefunden, nicht aurieuta Lam., (lutea auct. non L.), die ein höheres Gewinde hat. 

II. Balani, Ekelen, Puisten. mal. Gindi laut, Taf. 4r, art AGD; ci d d d d IV. Vertuca testudinaria, mal. Kutu tourugn, T DE g. E, he ene en, von denen unter den Crustaceen zu reden ist. 
V. Opercula callorum, fig. L, M und N, sind Schie, welche t das ganze lebende Thier bedecken: sonst haben sie nichts miteinander 

gemein. Die er ste, fig. L, ist dee: ein Parmaphorus (Stuins), wahrscheinlich P. uugwis L., s. Ep. SMITH, Journ. of Conchology 1 
1879 p. 262. Die zweite, fig. M, dürfte Umbrella Indica Lam. sein. Die dritte ‚ fig. N, ist die innere Schale von Dolabella Rumphi Cuv. 
(Mémoires sur les Mollusques, 1817 no. 12); die ganze äusserlich patver Schnecke ist im ersten Buch dieses Werkes S. 38 als marina aha beschrieben und Taf. X, No. 5 abgebildet. 

VL Nootedoppen, fig. O, Se eptaria (Navicella) suborbicularis Sow., schon oben unter 1 erwähnt. Grosse Exemplare davon, noch grösser als R.’s epe aus mie oina im Rijks-Museum zu Leiden; ich fand die Art im Bache von Batu Gantong auf Amboina, ferner bei Wahai auf 
ie auf Ternate und Flor 

VII. abn de, of Wekinten, Fischwei eiberhauben, fig. P und Q, ve aen versies (L.) Lam., von mir auf Ternate gefunden 
VII. Ph aa nne R, em ei planulatus Recluz in CureNu Conch. ill. 3. 1843 (planus Phillippi Abbildungen I f. 7. 1844), aus Makassar 

Berliner Museu 

XXVII HAUPTSTÜCK: SOLEN, CAPPANG, 

Taf. 41, Röhrenförmige Conchylien, den Gattungen Serpula in Linneischem Sinn und Dentalium Stee für den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse sehr verschiedenartige Gebilde umfassend. edn des Namens Solen vgl. das XXXIV Hauptstü 
„ Solen arenarius, Zandpijp, mal. Cappang besaar, fig. D E‚ (D in der holländischen Ausgabe auf der Tafel OE raes Die grosse Zeredo (Fur ella a, Kuphus, Septarta) arenarra Ek oder gigantea Home, mit ausführlicher Beschreibung und näheren Angaben über ihr Vorkommen, in den Mangle-dickichten verschiedener Inseln. Ich erhielt einzelne Paletten auf Amboin na; dieselbe Art ist auch schon von Pulo Batu an die ori von Sumatra durch J. Grirrrrus (Philosoph. Transact. 1806), und neuerdings wieder von Hrn. Maass bei den a : 

IL. Solen lignorum, Boorworm, mal. Cappang und Utor, nach der Beschreibung der schädliche Schiffs- Bohrwurm, Zeredo sp., aber die guren F und G stellen weitere Röhren-fragmente dar, die sich nicht wohl bestimmen lassen. 
III. Solen anguinus, mal. Cappang oder Bia ular Kars fig. H, eine Siliguaria (Tenagodus), hat Anlass zu dem Namen S. anguina 1. gegeben ist aber nach der Figur nicht diese Art, sondern S. muricata Born n (angwina Linne zum Theil). Das „getand Mijtertje voor in den mond” 
IV. en ep ae Olyphants Tanden, mal. Tando laut (Meer-horn), Dentalium oe mit richtiger Angabe ihrer schiefen Lage im San 26); die erste grösste Art, fig. 1, Dentalium elephantinum L. (arcuatum Desh.) auf Amboina von Lesson wieder „gefunden. Die zweite schichtige me mehr blassgrüne, ohne Lweifel Dent. aprinum L., die dritte, kleinste, über deren Farbe nichts gesagt ist, dürfte sich kaum estimmen lasse 
sn een soo det van de Solenes, fig. K und L, Fragmente von dee Vermetiden. Fig. K der eigenthümlichen amen. alt wegen, was aber nur individuell-zufällig an diesem Fragm ist, Serpula ocrea von GMELIN getauft, kopirt in MARTIN Conchytien Cabinet Band l fig. 9; wahrscheinlich eine hendel rive der folgenden Art. Fig. L WVermetus (Thylacodes) pel Rou ach der Bestimmung von Mörca Proc. Zool. London 1862, p. 77, bei MARTINI a. a. O fig. 10 kopirt. Rousseau's Abbildung in ao illustr. conch. shan 5 fig. 3 stimmt recht gn überein. 

conch. pl, fig. 1); Fig. Nro. 2. wahrscheinlich Veha denn semisurrectus (V. edn bei CHexu illustr. conch. pl. 2 g. 2a) aus dem Mittelländischen Meer; Fig. Nro 3, kopirt in MARTINT's Conchylien-Cabinet Band ï ig, 12 A, Serpula protensa GMELIN, Linn. syst. nat. ed, 13 P- 3744 und Gravenhorst Tergestina 1831 S. 80, bbm (Thylacodes) protensus Gm. mit Fragzeichen nach Mörch; Fig. Nro 4. Thylacodes oc, Zool. Soc. unbe ?) aufgewachsen ; MARTINI Syst. Conch. Cab. I fig. 15 bildet eine ganz ähnliche Röhre, auf der Te Cytherea maculata L, aufgewachsen, ab, welche nach Mörch Vermetus conicus Dillw. ist; Fig. Nro 5. Dentalium politum L. nach Gmelin und Deshayes; Fig. Nro 6. Dent talium, zweifelha ft von en in seiner Monographie dieser Gattung 1825 mit? zu dem europäischen D, dentalis L. citirt; Fig. Nro 7. Aspergillum Javanum Brug, Lam 
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XXVIII uno XXIX HAUPTSTÜCK: CHAMA ASPERA, MAL. BIA GARU, 
S. 126—137, Taf. 43 (in CreMuNirz’s deutscher Ausgabe 42). Hiermit beginnen die zweischaligen Muscheln und R. folgt hier dem von den Alten ARISTOTELES und Primus, überlieferten Sprachgebrauch, der wohl von den griechischen Fischmärkten stammt und wonach die mehr aen. gestalteten Muscheln im Ge egensatz zu Auster, Pecten, Mytilus u. dgl., hauptsächlich wohl Veneriden, den allgemeinen Namen Cheme, Chama. führten ae nach der Oberflächenbeschaffenheit in rauhe, z. B. Venus verrucosa, vielleicht auch Cardium, und in glatte, z. B. Cytherea Chione u. die ng Tapes, eingetheilt wurden. R. begreift nun unter dieser Aufschrift neben einzelnen ungewöhnlich gestalteten Veneriden, Donaciden und Cardiiden hauptsächlich die so eigenthümliche Familie der r Riesenmuscheln, Zridacniden, von welch hen, als dem Mittelländischen Meere e ganz fremd die Alten nur eine sehr unbestimmte Kunde hatten. Für LINNE E mag das die Ver ranlassung ge ens n sein, dass er diejenige ie nach dem Schloss charakterisirten Muschelgattungen, in welche unter andern auch die Mnmearakdhals fallen, Chama ge nannt ha t, und so ist es gekommen, do dieser Name seit LINNE in ganz andern Sinne gebraucht wird, als im Alterthum und bei den vorlinneischen Conchyliologen. 
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ne id seiner tn Lage and seiner bunten arben, was dann erst wieder von Oor 
0 1834 Pp. 483 Taf. 79, 80 bestätigt und näher erläutert wurde, sowie interessante Angaben über die Muskelkraft dieses Thiers. Die Mestica, von R. speciell Chamites genannt, von welcher die Eingebornen 

ur bei 
anerkannt werden, und zw 

Chama littoralis, Wijfje, hes A, mit nur 5 Hauptrippen und grossen Schuppen, ist Zridacna squamosa lLam.; ich habe entsprechende von Java; Chama litvotalis annetje, S. 127 unten, mehr länglich, mit zahlreicheren, 9—1o, Hauptrippen und kürzeren n Schuppen, vielleicht 7. elongata Lam., welche ich von “Am boina habe, die einzige mit 9 Rippen, wenn man auch die kleineren vorderen egens |Vielleicht gehört fig. B hierher, 
da diese Fi igur wirklich g—10 Rippen zeigt; sie ist aber etwas kurz für elongata und könnte Reeve's Zrid. com, sel 

elagia, die grösste, 3-5 Fuss lang und mehr in der Tiefe lebend, S, 127 unten, die eigentliche 7, hilecha pt (L.) Lam, von Quoy und GAiMaRrD auf Timor beobachtet. 
en ander slach, flacher und mehr kreisförmig, hellgelb oder blassroth, S. 128, vermuthlich Zridacna crocea Lam., welche ich auch auf 

Amboina gefunden habe. 
en bijzonder slach, von der Insel Lussapinjo, zwischen Tridacna und Hippopus in der Mitte, mit weiten Zwischenräumen zwischen den 

Rippen, offenbar Zridacna serrifera Lam, bei GuaLriert Tab. g2 fig. G gut abgebildet, welche in der That durch die Rens der Vorderseite und die verhältnissmässig kleine Oeffnung einen Vebergang zu Hippopus macht; ich habe sie von Amboina, Flores und Jav 
IL. Chama aspera et obtusa, fig. B, an der Nordküste von Ceram, nach der Abbildung wohl eine Form von Tridacna elongata Lam. Die von CHEMNITZ dafür rend Abbildung bnn durch breitere Zwischenräume zwischen den Rippen von der R's ab, und stellt vielleicht 

Tr. mutica Lam. vor, vgl. Guarrier: Tab. 
. Chama striata, Peerdevoetjes, mal. Bia Coroe erong (Haus, Kajüte), fig. C, Mippopus maculatus Lam. (Chama hippopus L.) Auch diese von „ lebend geschen und das Vorhandensein eines Byssus auch an ihr constatirt. Ich fand diese Art bei Larentuka, Dr. BERNSTEIN auf den 
Obi-Inseln, A. B. Meyer in Nord-Celebes 

IV. Testae, Ste, rfjes, fig. D, in der Bai von Amboina, Circe (Crista) gibbia Lam, häufig in Niederländisch-Indien; ich fand sie auch auf 
Amboina, ferner auf der Molukken-Insel Mareh un Halmaheira, sowie bei Makassar. 

P ‚ Wilde Scherfjes, nicht abgebildet, vermuthlich die nahe verwandte Circe (Crista) pectinata L, die ich bei Wahai auf 
Ceram, ferner auf Adenare und bei Benkulen fand. 

VL Cartissae, Hertjes, Bia-hati, 8. E‚ von Nusalaut und Hitu, Cardium cardissa L. in weiterem Sinn; von den drei Formen, welche R. 
unterscheidet, ist die erste, gemeinste, mit gezahnter Kante, der Abbildung reggea”! das richtige C. cardissa der jetzigen Conchyliologen, 
das ich von Singa apore, Java und Adenare bei Flores vor mir habe; die zweite, mit aufgeworfenem Rande, C. roseum Chemnitz, die dritte 
mit kleinen rothen Flecken te dare Rand, C. /unontae Lam. alle sehr nahe it einander verwandt. Lesson fand sie auch auf Amboina. 

VIT. Quadrans, eg fig. F‚, von den „Buiten- Eilanden” von Amboina, Donax pubescens L., von Herrn bier auf an gefunden. Die 
Benennung Qua viera. eines Kreises, wurde von KLEIN 1733 als Gattungsname für verschiedene in der äussern Form ähnliche 
Muscheln ER ek darnach in neuester Zeit von BERTIN 1878 als eenn Name für Zellina gerged laven vg 

_— _— _ 

Ein X . den 
Tridacnen, welche binnenlands auf den Bergen in Amboina und auf den Molukken gefunden werden; R. leitet sie von der Sündfluth en wie es zu 5) 
seiner Zeit vielfach geschah und was immerhin ein bedeutender Fortschritt gegenüber der andern Mein war, dass die Versteinerungen ed ai 
oden erzeugt und ig ment seien; doch streift er am En 137 unten, auch schon die Möglichkeit der jetzt allgemein gültigen Annah 

die Berge sich aus de eere erhoben und die Muscheln gleich mitgenommen haben. Es handelt sich um geologisch sehr jünge Bildungen. Veri 
P . A. WICHMANN’S Beithig in diesem R's Gedenkbuch. 

XXX. HAUPTSTÜCK: CHAMA LAEVIS, 

S. 138—r14r Taf. 42 (in der deutschen Ausgabe von CHEMNITZ 43), und einige Figuren auf Taf. 43 45, Veneriden und äusserlich ähnlich gestaltete 
Muscheln, manche glatt, manche aber auch mit sehr ausgeprägter Skulptur, wie z. B. nro. IX, X, XI 

I. Chama laevis eigentlich so genannt, gladde Gapers, Taf. 43 fig. G, auf Sandgrund, dt an der Südkuste von eme nach der 
Farbenbeschreibung zweifellos Cytherea meretrix L. einschliesslich der Varietät castanea Lam.; ich habe sie bei Makassar gesammelt. 
Die grössere innen bemalte aus Japan und China ist sicher Cyêkerea lusoria Chemn., Lam, op zu dieser passt gan die Abbildung 
am besten. 

II. Chama lutaria und coaxans, Quakkers, mal. Bia Codock vang muschel), fig. H, Cyrena coaxans Gmel., bei Amboina an der de 
des Flüsschens von Weynitu, ferner bei Wahai auf Cer auf Batjan von mir gefunden, siehe meine Mittheilungen in WEBER's 
Zoologischen Ergebnissen Band IV. S. 98. Das von R. erw iS pin acken, das ich auf Batjan selbst hörte, beruht wohl auf dem plötzlichen 
Eindringen der Luft (oder des Wassers), wenn das Tier seine Schalen öffnet; ein ähnliches, nur schwächeres, hört man bei Limnaea 
stagnalis, wenn sie am Wasserspiegel ihr Athemloch öffne 

III. Chama virgata, mal. Bia Baguala (nach einem Orte „in ‘den still en bocht van Ambon”), fig. F, Venus virgata Gmelin (LiNNE syst. nat. 
ed. XIII p. 3281) auf diese Abbildung gegründet; Ep. Rormer (Kritische Untersuchung der Arten d. Moll. Geschlechts Venus 1857 S. 80) 
hat wohl Recht, in ihr eine MZactra zu vermuthen, ich möchte sie geradezu für MZactra antiguata Spengler 1802 (Chemnitzi Gray) halten, 
welche ich auch auf Amboina und bei Larentuka im Schlamm gefunden habe. Diese ist eas violett, aussen trüb braun mit helleren 
Strahlen und tief violettblauem Wirbel, was R. vielleicht mit dem Ausdruck „staalgroen” 

IV. Chama optica, Perspectiefjes, fig. K‚ Circe (Zioconcha) castrensis L., fand ich ganz entspre wi d bei Larentuka auf Flores. Die Abar 
mit concentrischen agen und brauner verwirrter Zeichnung hi Ps pes Lam. sein, diejenige deren Zeichnung Zelte mit Fahnen enal 
die var. ornata Lam. von C. castrensis, und daher dieser Nam 

V. Chama Rn mal. “Bia matta doa (zweiaugige Moke. nit eingehender Schilderung ihres Vorkommens im Meeresboden, die zwei 
„Augen” sind die Oeffnungen der zwei Athemröhren, Taf. 42 (43) Fig. A, Venus (Cryptogramma) impressa Ant. nach E. RöMer a, a. O. S. 83, 
nicht Hinte L., wozu sie hrg citirt wurde, da dieses eine amerikani zene Art iet sl, ae ESS at mir zwar nur aus dem südlichen 
China bekannt, namentlich unter den Conc chylien, welche man in Kan zu kaufen bekommt, aber ich finde keine andere Art aus dem 
indischen Ocean, welche then en würde; namentlich onrechen 8 ch die rauchfarbigen Eken. eren R. erwähnt, dafür. Die verwandte 
im indischen Meer viel häufigere V. squamosa L. folgt weiter unter im nächsten Hauptstück, da sie Radialrippen_ hat. Voy. 
au get 1757, P- 239 hat den malayischen Namen Matadoa auf eine west-afrikanische Art mit inneren Ligament (p. 259) übertragen, 
Venus matadoa bei Gmelin p. 3282. 

Vils Chan iere oblonga, sten Vie ha. A ERG zeden L., bei Kupang auf Timor von mir gefunden, aus Java in DUNKER’s 
Sammlung. Die in grössern Massen schwarz gefärbte, a malam ode er Nachtschulpen genannt und bei VALENTYN Oud en Nieuw Oost 
Indien Band III, Taf. Et En 7—14 un sb 18, ig 17 abgebildet, ist die Varietät nocturna Chemn., aus Java und Flores in der 
DuNkKER’schen ete fd dritte 7, punctatus Chemn. (NV. punctifera Rn von VALENTYN a.a. O0, Taf. 15, fig. 19 abgebildet; ich 
erhielt auf Amboina eine Mittelform zwischen 7. Zitteratus und punctatus. Die vierte, schmal, ohne concentrische Furchen, dickschälig 
und wie gewässert, ee el roeneinne T. textrix Chemn. (textile Gm.). 
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VII. Chama litterata rotunda, fig. C, Circe scripta L., aus Flores in DUNKER's Sammlung. 

VIII. Chama pectinata, fig. D, Lucina EN) punctata L.; R. kennt sie nur von der Nordküste von Cer 

IX. Chama scobinata, fig. E, icht von Amboina; die Beschreibung der engen, Skulptur passt abt 7 ellina scobinatàa L., welche davon 

Namen hat (sc bd; Feile) aber die dazu gegebene Abbildung E passt sehr wenig dazu, müsste zum mindesten eine sehr roh 

schematische sein, und scheint cher eine Lucina aus der Untergattung Codakia bui en. 

X. Favus, Wafelijzer, fig. F, Corbis fimbriata L. Von Herrn WINTER auf Java gesamme 

XI. Lingua tigerina, Tijgers- -tong, fig. G, hat den Namen der Zucind (Codakta) tigrina En veranlasst, ist aber keineswegs diese, sondern 

vermuthlich Venus puerpera L., welche ich auch auf Amboina und ferner auf Flor Adenare and Timor gefunden habe und wofür 

die Färbung (vuilros, aan de kanten zwartachtig) spricht. zeen sie ler Skulptur hat, ergibt die Vergleichung mit Corbss fimbriata, 

obwohl die Abbildung nur concentrische Rippen zeigt, Ep. ROEM O0. S. 56 nimmt sie für V. Chemnitzi Hanley, welche aber in 

ihrer hübschen braunen Zikzakzeichnung auf weissem Grund nicht ee verichtiiche Urtheil R.’s über die Färbung rechtfertigt. 

XII. Chama granosa, fig. H, die echte indische Zwucina (Codakia) tigerina L.; ic diese Art auf Buru, Batjan, Ternate, Flores und Adenare, 

sowie bei Benkulen (Sumatra), Hr. WINTER auf Java. Es fällt auf, dass die so gd Färbung er Innenseite, schwefelgelb mit 

amarantrothem Schlossrand, gar nicht von R. erwähnt wird, und er auch betreffs der Färbung der Aussenseite sie nicht von der vorigen 
unterscheidet. In der Regel ist die Aussenseite mehr oder weniger weiss, doch fand ich auf Singapore zwei sehr grosse Exemplare (das 

eine 10,8 cm lang, 9,8 hoch und 5 im Durchmesser), aussen schmutzig hellbraun. Die wilde Tigerzunge, welche er dann noch nennt, 

schuppig, nicht gekörnt, bleibt mir zweifelhaft 

XIII. Remies (malayischer Name), fig. 1, Tellina remies L. (sulcata Lam., nicht die westindische 7. remies Lam. — fausta Dillw.), von mir 

Bu [a] 5 

genannt, und gegessen werde. De layische Name reis (das ie bei R. ist wohl nur Bezeichnung für er ie scheint also von ver- 

schiedenen kleineren concentrisch gefurchten essbaren Muscheln gebraucht zu werden. Auffällig ist allerdings, dass bis jetzt aus dem 
hauptsächlichsten Beobachtungsgebiet von R., Amboina, Ceram, Banda, Buru, sowie den eigentlichen Molukken mit Halmaheira und Nord- 

Celebes, und ferner auch Flores und Timor, keine Corbicula bekannt geworden ist, die nächsten finden sich in Süd-Celebes (Makassar), 

o 
XIV. Toede-baya, fig. K, aus Makassar, nur von GMELIN als Venus Macassarica in ven i3te Ausgabe des en Systems S. 3290 aufge- 

nommen, seitdem aber nicht sicher wieder erkannt. Ep. ROEMER a. a. O. 12 erklärt sie für Cpt/ impar Lam., Phil, diese ist 
r nur aus Australien bekannt, die ähnliche auch breit weissgestrahlte C. etihee Gray aus dem Er omatiknsiohen Meere, beide sind 

aber zu glatt und passen nicht zur Abbildung. Besser zu dieser passt C. Zitacina Lam., welche ich auf Amboina gefunden habe und die 
in tn gie Sammlung aus Java vertreten ist; man kann sie wohl rauchfarbig und bräunlich nennen und sie ist die einzige ostindische 
Muschel mit Farbenstrahlen, welche ich mit der Figur in Einklang bringen kan 
Xulaneesche Letterschulpjes, von den Xula-inseln (Snla-befi, Sula- ainb6 und Sula-mangula), fig. Lund M, Sunetta (Meroë) scripta L. (Donax 
pat … Venus abducta . Röm.) Die zwei von R. nach der Zeichnung unterschiedenen Sorten sind nur individuelle Variationen 

selben Art. Aus Amboina in DUNKER's Sammlung, bei Benkulen auf Sumatra und bei Palabuan auf Java von mir ú unden 
XVI. Reiiiles gargadja (mal. Säge), fig. N, wegen des gezähnten hinteren Rückenrandes, Zeina gargadia L. Auf Batjan von mir gefunden. 

Xx as 

XXXI HAUPTSTÜCK: PECTINES UND PECTUNCULI, 

S. 141—143, Taf. 44. R. begreift unter diesem Namen nicht nur die Pecfiniden im jetzigen Sinn, welche auch schon bei sed weze Klassikern Kamm- 
Muscheln heissen, sondern auch Cardium und Arca, also überhaupt Muscheln, bei denen die Radialskulptur stärker hervor 

1. Pecten primus sive vulgaris, gemeene St. Jacobs Schulpen, fig. 8 Pecten radula L., eine der häufigsten fien im indischen Ocean, von 
mir auf Batjan und Adenare gefunden, ferner von Pulo Loz bei Bintang und von Java im Berliner Museum. Auch von den Malayen 
B wa gare Ee anchel Bia sissir, genannt und der Vergleich passt um so besser, als die Haa rkämme bei thai (wenigstens auf 
Tim solchen n mitgebracht zes barn gren Zinken haben und arn ‘parallele wie bei uns. Ferner wird sie auch 
Bia terbang, Hende Mae ge genannt, wegen pn rünge inne alb und ausberhalis des Wassers, was schon die Alten, ARISTOTELES und 
Pi e Be 
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aus Java in der DUNKER’schen Sammlung. Der Vergleich mit einem Mantel, der auch von den Holländischen Liebhabern herzurühren 
scheint, wird verständlicher, wenn man an die kurzen weiten und daher altigen Mäntel der frlheren spanischen Tracht denkt, und bei 
dieser Art beebeusadits lässt die Färbung an Purpur und Hermelin denken 

‚ Pecten tenuis, fig. C, von GMELIN als Ostrea tenuis (nro 75 pag. 3329 ni icht nro 23 pag. 3320) in das System nd ereen 
squamosus Gm., die ich bei Larentuka gefunden und durch G. SCHNEIDER von den Molukken erhalten habe. R. u eidet 4 Sorten, 
die erste, die  gewöhnliche, hat dunkel- gaver ene Färbung und auf ae passt die Abbildung, die zweite, mie pati dürfte ee pda 
Gmel. (Gua TIERI Taf. fig. G lentiginosus Reeve) sein, den ich auf Amboina und Flores fand, 4 lun s Jav 
die dritte weisse Farbenvarietät von P. squa moi, en vierte ber oder citronengelb, tiefer gefurcht und starker gekerbt, dürfte £. sorbet 
Chemn. (senatorius auct, non Chemn.) sein, den ich aus Java mir habe. 

IV. Radula, Ra fig. D, Zima squamosa Lam. Ostrea lima 7, die Form der indischen Oceans (Z. Sowerbyi Desh. ); ich habe sie von 
Nord-Celebes und Larentuka vor mir und kann sie nicht scharf von derjenigen des mittelländischen Meeres unterscheiden. 

V. Pectunculus vulgaris, mal, Bia cucuran (Cocosnuss-raspe), fig. E‚ Cardium bli nae flavum L. z. Theil), eine jee edn 
Cardium-Arten im indischen Ocean, auf Amboina, Batjan, Halmaheira und Adenare von mir gefunden, sowie von Lucipara e 

VI. Fragum, Aardbezie, mal. Cucuran mera, fig. F s Cardium wnedo L., bei Pet hi: Hee bei Larentuka, Adenare und ged von 

lam laan lam 

den 
VIL. Fragum album, witte Aardbezien, fig. G, Dion Jragum L., aus Java im Berliner ris Die Abart mit gelben Schuppen, fig. H, 

Cardium hemicardium L. Die Vergleichung dieser und der vorhergehenden Art mit einer Erdbeere, wegen der eigenthümlichen Höcker 
auf den Rippen und bei der einen auch wegen der Färbung, geht wohl von den aides Sammlern aus, da sie bei früheren 
Schriftstellern nicht zu ia 

VII. Pecten virgineus, Bia anada wegen des rothen Saftes, den das lebende Thier von sich gibt, fig. 1, ii rangen mart Reeve 
__ (wropygmelana Bory, Mörch), die ich auf rar gefunden und von A. B. Meyer von den Togian-Inseln, v n Dr. SEMMELINK aus Bezuki 

bin erhalten habe. Das „Handeken”, von dem R. oeh ist vermuthlich an hornartige Byssus-Masse, welke bei eur Art wie bei 
vae sich vorfindet und zur Anbchani an einen festen Gegenstand dien 

IX. beuk granosus, fig. K, Area werde granosa L., an der Nordküste von Garan und bei Makassar, gg der häufigeren Arten auf ee 4e 
Viktualienmärkten am indis chen Ocean, zu Benkulen auf Sumatra, Palabuan und Surabaya auf Java ampawa auf Borneo, Makassa ij 
auf Celebes und Kupang auf Timor von mir gefunden, von der Expedition der „Gazelle” auf Lucipar E 
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X. Pecten saxatilis, Bia batu (Felsenmuschel), fig. L, Arca ventricosa Lam. Phil, von mir bei Larentuka, von WINTER auf Java gefunden. 
Das auffällige Kla ffen der Ränder und die compacte Byssus-masse (steenig gewas), wodurch sie an Felsen festsitzen, richtig angegeben. 

XL. Billetjes, fig. M, in der Bai von Amboina, Venus (Cryptogramma) eben L., häufig im Indischen je doch wh ich En näheren speciellen Fundort als Singapore und die Phi ilippinen. Die zweite Sorte mit Schu uppen auf der Kante ist woh maric 
XII. Peet en bullatus, mal. Bia filoos, fig. N, Cardium (Papyridia) rugatum Gron. hik ertum Chemn. und ohne Zweitel genen Solen beliefs von 

inne), von Java und Flores in ‘der DUNKER’ schen Stg à Auch hier das Springen der lebenden Muschel beobachtet. 
XIII, Bia Sabandar, fig. O, Pecten ek org, velutinus Sow n ich bei Makassar gefunden h 

SCHYNVOET fügt hinzu noch: fig. P, wahrscheinlich die ndi Arca umbonata Lam. Eren Orb.). 

XXXII HAUPTSTÜCK: AMUSIUM, KOMPAS-SCHULP, 

P- 144, Taf. 45 fig. A‚B. R. widmet dieser schönen und eigenthümlichen Muschel, Pecten (Amusium, Pleuronectia) Ke pt ein eigenes kr 

Kapitel, wegen ihrer Seltenheit, obwohl er ihre Verwandtschaft mit den im vorigen Kapitel behandelten Pecten anerkenn so)l nur bei Xula 
(Sula) Mangoli und an der Nordostküste von Ceram von Waro bis Hote gefunden worden sein, dann sir auch bei Bima un an den rooo Inseln 
vor Batav la 3 hit kennt man sie hauptsächlich vom südchinesischen Meer; auch aus der Java-see erhielt ich eine je durch Dr. FrNscxH. 

h hier erwähnt R. wieder des „Fliegens” oder Springens dieser Muschelgattung. Der Vergleich mit einem Kompass, bei R. zuerst erwähnt, p 
beruht auf seb, zahlreichen divergirenden Strichen der Innenseite, derjenige mit einer Flunder oder Scholle (Pleuronectes), elan bei LINNE, auf der 
Verschiedenfarbigkeit beider Seiten, welche bei beiden Thierformen dieselbe Ursache, flaches Aufliegen auf dem Boden, hat. 

XXXIII HAUPTSTÜCK : TELLINAE, 

S. 145-—148 Taf. 45 zum Theil, dünnschalige längliche Muscheln, den heutigen Zellinen und Psammobien entsprechend. 
1. Tellina arenosa, Bia passir, (Sand- muschel), fig. C, Asaphis (früher zegt oder Besien rugosa Lam. (Venus deflorata L. z, Theil), 

Ich ken vgl. meine Bemer rkungen in M. WepeR's Zoolog. Ergebnisse IV p sie von Amboina, Banda, Buru, Ternate, Batjan, 
Halmaheira, ‚Flores, Adenare, Timor, Java und Sumatra, sowie von hee Mentawei hitin: Das lebende Thier und seine Lebensweise 

„Hand s. 
IL. Tellina saxatilis, Bia batu, nicht abgebildet, der „Beschreibung nach und namentlich nach der Vergleichung mit nro X des XXXI Haupt- 
ee dürfte es Arca (Barbatia) fusca Brug. sein, die ja ihrer zusammengedrückten Gestalt wegen etwas den Tellinen gleicht. Ich fand 

e bei Larentuka und Kupang und erhielt sie auch von Lucipara und Java, sowie von den Mentawei-Inseln. 
Tellina garì, Bia bocassan, fig. D, Psammotaea violacea (Lam.) Han, vgl. M. Weger Zool. Ergebnisse IV p. 239; von mir auf Amboin 
und Adenare gefunden, aus Java in der DuNKER’schen Sammlung. Bocassan ist eine zu R's Zeit in Niederkaiidiech mudkón belen 
pikante Sauce, ähnlich dem heutigen Curry, zu welcher diese Muschel, zuweilen auch nro I und VI als Ingredienzen kamen und welche 

_ lan! Lan 

Vebersetzung von Bia bocassan, Saucen-Muschel, und es war daher recht ungeschickt von SCHUMA 1817, diese Genitiv-form Gari als 
Gattungsnamen für derartige senses aufzustellen. Mit Unrecht wurde sie von manchen Eriba mit Psammobia vespertina Gm 

Rnd << . Tellina violacea, vom Passo Baguala im heki der Bucht von Amboina, fig. E‚ Siligua (Aulus) radiata L., mìr sonst von Flores, von 
gd und von Palabuan a Java vorlie 
Tellina cultriformis, Bia piss u (Messer- ziiechen. von der Mündung des Flüsschens Weynitu in der Bucht von Amboina, fig. F, Cultellus 
(siculus) cultellus L., de aus Java in der DuNkKeR’schen Sammlun 

VI Tellina picta, mal. Kappija, bei Rumatiga in der dae von Amboina, nicht abgebildet, vermuthlich An grata und Ps. #ristis ; 
ESH. Proc. Zool. Soc. ren 1854 S. 318, Reeve conch. icon. X fig. ro und 18, beide nach Exemplaren aus Amboina in CuMING's 

Sammlung, die erstere innen ee die mite innen Heten: vielleicht auch die grössere röthliche Ps, occidens Chita …„ welche aus Java 
in der DUNKER’schen Sam rend. Gerten 

VIT. Lingua felis, Katte-tongen, fig. G, Zellina denn: -felis L., bei Wahai an der Nordküste Cerams von mir gefunden 
Die einfarbig weisse mit buchtigen scharfen Rippen, mehr auf steinigem Grunde lebend, dürfte Zellina rugosa Born sein, welche ich auf 
en Banda-Inseln gefunden 

VUL Tellina virgata, Sonnestra. aalen, Bia matta-harij en muschel), fig. H, in der Bucht von Amboina und an den östlichen Nachbar-Inseln 

ho 

eek Tellina virgata L., von Amboina, Flores und Tav in DUNKER’s Sammlun ng, von mir bei Batjan gefunden. Diese Art varürt 
star er Färbung, mehr weisslich oder mehr ge ib mit mehr oder weniger breiten rothen Strahlen. Was aber die letzte der von R. 
erw. wahnten Sorten, die grösste glatte braune von Ost Ceram sei, weiss ich nicht zu ed 

IX. Tellina laevis, fig. 1, Zeina chloroleuca Lam. (laevigata L. z. Th il), aus Java in DUNKER’s Sammlun 
„ Tellina folium, Bia Lida (Zungen-muschel), fig. K‚ Zellina (Phylloda) foliacea L. ae ae dai Strahlen. sind mir bis jetzt nicht vorgekommen. 

XI. Petasunculus, is ammetje ried Schinken), s. E Tellina vulsella in mni je Hanley (7. rostrata Gm, Spengl. Lam., non L.), welche ich 
bei Larentuka gefunden auch aus Batavia erhalten habe. Unter den hellgelben grösseren, welche R. w weniger schiätzt, dürfte die 
nahe beleids im hilecnen Ocean ebenso Baide ellina perna Spengl. oe erna wie petaso Schinken) gemeint sein, welche G. SCHNEIDER 
von den Molukken und Winter aus Java erhalten hat. Die kleinere abgerundete rothe kann Zeina corbuloides Hanl. oder die ihr sehr 
nahe stehende brevialata (brevirostrata) Reeve sein, letztere durch G. SCHNEIDER von boi 

XII. Petasunculus striatus, nicht abgebildet, EE nach der kurzen Beschreibung wohl Zellina rostrata L, (Spengler Chemnitz) sein, welche ich 
bei Muntok auf Ba nka gefunden und auch aus Java erhalten habe. 

XIII. Vulsella, Baardnypers, Pat 46 fig. A, Vutsella lingulata Lam., von Java und Flores im Berliner Museum, und Z. Zingua-felis Rv, eben- 
daher. Das von Rumer geschilderte Vorkommen ist so zu verstehen, dass sie gesellig in Schwämmen („ruig mosch’”) eingesenkt leben. 

el 

XXXIV HAUPTSTÜCK: SOLENES BIVALVII, 

150, Taf. 45, zum Theil. Hierunter versteht R. nicht nur die schon von AmrIisTOTELES und Prinrus wie ij, jetzt ard in unsern Systemen 
Ss genannten Muscheln, sondern überhaupt mehr oder weniger cylindrische zweischalige Muscheln, welche sich in den weichen Grund einbohren. 

1. Solenes een Dd Dactyl, Orgelpijpen, mal. Bia butu und Bia saron (Ruthen-muschei, Köcher- wate fig. M, Ee curtus Desmoul. 
vagina abbreviatus Phil, Chemnitzit Mörch, brevis bei Reeve, s. M. WeBer Zool. Ergebn. IV S. 272), von mir auch bei 
Amboina dd “red Boran: aus ‘Java in der DuNKER’schen Sammlung. Was R. über die Lebensweise angibt, stimmt gut mit den 
Beobachtungen an den europäischen Arten überein. 

. Rostrum anatis, Eende-bekken, umfasst mehrere unter sich verschiedene Arten: Die erste, fig. N, dürfte Zutraria Philippinarum Desh. sein, 
welche ich ausser von den Phi ilippinen auch von Salang auf der Halbinsel Malakka kenne, die also wohl auch in Niederländisch-Indien 
vorkommen könnte. Die Figur lässt sich fast ebenso gut auf Cultellus scalprum A. Goul zeeen Dunk.) beziehen, den ich auf 
Surabaya (Java) gefunden, aber für Zutraria spricht mehr oe Beschreibung, nämlich die dickere Sc und dass die Schale oben, d. h. 
an dem nach aufwärts gekehrten Hinterende, weit klaffe, unten, d. h. am Vorderende, mehr Benka. was für Zutraria zutrifft, aber bei 
Cultellus gerade umgekehrt ist; die zweite, fig. O, Anatina sabres Lam., welche ich von Flores vor mir habe, die Figur etwas roh, 
aber die Angabe, dass die Schale dünn, fast durchsichtig u nd rauh wie Haifischhaut sei, spricht sehr speien für Anatina. Die dri 
fig. de l loides 

amd nn 

P, Gastrochaena und zwar wegen des scharf abgesètzten. quergefurchten Hinterfeldes der Scha myti Lam., Hanley recent dn ar 
bivalv. p. ro, Tryon monogr., Pholadacea p. 52, welche wir allerdings bis jetzt nur aus Mauritius u. Zanzibar kennen 

el (ao) 



III. Bia catsjo, amboinisch hua ily oder huily, nicht abgebildet, see nach der Beschreibung deutlich eine Zingu/a (Brachiopode), entweder axatind 
Brug. od e nahe verwandte Z. Murphiana Reeve; letztere habe ich auf Ceram gefunden und die Farbenbeschreibung passt besser dazu; 
L. anatina hat Dr. SEMMELINK zu Bezuki auf Java ge rhis und ich auf Ti Die Lebensweise ganz richtig angegeben enn man 
diese Stelle früher Dr hätte, so wäre man vor dem Irrthum bewahrt ahehliebens dass Zingula mit dem Stiel an Felsen festsitze, 
wie noch Cuvier und LAMARCK angenommen haben, was erst E. Morse 1870 berichtigt hat 

IV. Zee-penzeelen, am Stra wip von Weynitu, nicht abgebildet, nach der Beschreibung sehr wahrscheinlich eine Virgularia (Pennatulide), deren 
ich eine an demselben Orte fand. 

XXXV HAUPTSTÜCK: MUSCULI, MOSSELEN, 

S. 151, 152, Taf. 46 z. Theil. Umfasst JMZytiliden, Avicula und Photas. 
1, Musculus vulgaris major, mal. Asusse ng, fig. B, Modiola, wahrscheinlich M. Philippinarum Desh. (1844), bei REEVE fig. 1 abgebildet, welche ich auch auf Amboina gefunden habe, sowie bei Larentuka. MZ od. Rumphit, Pautepi Zeitschrift f. Malakozoologie 1844 S. 115, ist wohl dieselbe Art. 

1. Mitulus anatarius, mal. Asusseng_ bebec, fig. C, in der Bucht von Amboina häufig und als Futter für die Enten benützt, Modiota (Brachydontes) 
rijf Hanl., auch von mir bei Rumatiga in dieser Bucht haufenweise an eh Steinen auf Schlammgrund 'sitzend gefunden, siehe 
M. WEBER Zool. 'Ergebn. IVS, 2005: ferner aus Ternate und Celebes im Berliner Museum. 

III. Mitulus_ he fig. D, von GM LINNE syst. nat. ed. XIII p. 3360 als Mytilus rn in das System eingeführt, dürfte wohl der 
chen Ocean häufige Sept ier oere L. sein, den ich bei Benkulen und Singapore, Batjan und Larentuka gefunden und durch A. B. MEYer auch aus Nord-Celebes erhalten habe. Skulpturirte Oberfläche, Behaarung, banken. am Rande, und rsr d arbe stimmen dazu. 

IV. Musculus arenarius, mal. Asusseng pe (Sand-M.), fig. E,‚ Modiola (Botula) vagina Lam. (arenaria Meuschen, Mörch, castarea Wood.). Die Abbildung sehr kenntlich. Bemerkungswerth ist, dass sie nach R. keinen ‚Byssus hat und im Sandgrund’ egendhtt steckt; in der 
That schliesst sie am Unterrande genau zusammen und klafft nur hinten ein weni DUNKER’s Sammlung ist sie aus Amboina vorhanden. 

ähnlich sind; ersteren habe ich von Adenare und von Batavia. in einer Art von Kalkbildungen, welche er im Herbarium Amboinense Band VI lib. XII cap. XXVII als Saxum calcarium beschreibt nd die hauptsächlich aus bereits abgestorbenen Korallen oder us Nulliporen Massen bestehen dürften. 
VL Avicula, mal. Asusseng burong (Vogel-M.), fig. G, durch einen Byssus an den schwarzen Korallen ete befestigt. edn de Awvicula (Klein) Brug. Die von R. gegebene Abbildung, kopirt bei KLEIN method. ostracologica 1753 n LAMARCK z seiner Avicula crocea citirt,‚ welche nicht selten auch im Indischen Archipel vorkommt, und te allerdings eine sehr daökelvefitbte 8 Varietät dieser Art sein, wie DUNKER eine solche in der neuen Ausgabe von MARTINI u. CHEMNITZ Syst. Conchylien-Cabinet, Avicula vi fe nd 4 std und ich auch ein kleineres Exemplar derselben in der Bai von Amboina an Hornkorallen aries habe. Die n CH 

m. VI. bhohis snor g. HL in verrotteten Pfählen, Pholas (Martesia) striata L., die ich in schwimmendem Holz aus der re iepen S en kenne; man könnte auch an Zethodomus (Myoforceps) caudigera Lam. Senne: bei dem ebenfalls die Schalenhälften am hintern Ende auseinanderweichen und den ich auf Batjan gefunden; aber der allgemeine Umriss der r Figur, die Andeutung des unpaaren accessorischen Schälchens über dem Schloss (in he Originalfigur kaum, bei CHEMNITZ denthieh aber fälschlich in zwei Hälften getheilt), und der Aufenthalt in Holz, sprechen für Martes 

XXXVI HAUPTSTÜCK: PINNA, MAL. BIA MANTSJADO, 
S. 153, 154, Taf. 16 z. Theil, entspricht der heutigen Gattung Pina, die auch schon im Alterthum so genannt wurde. 

1. Pinna prima sive oblonga, Fig. F, die junge Fig. K,‚, Pinna (Cyrtopinna) LLumphii, HaNreEy Proc. Zool. Soc. London 1858 p. 136, REEVE conch. icon. XI fig. 9, sehr ähnlich der in den Sam mlungen häufigeren P. incurva Gmel., nur durch etwas stärkere Krümmun und rauhere Oberfläche davon verschieden. Der mehr gerade abgestutzte rand könnte mehr ‘Erhaltungsaustand a als Art-Unterschied sein, Beschreibung des Vorkommens, der darin sich einfindenden Krebschen und der darin zuweilen gefundenen Perlen 1. Pinna lata, fig. mit dickerer Schale und auf härterem Boden Biens nigrina Lam. (rudis var. @ Linne), von mir bei Larentuka, von der Expedition der Gazelle bei Salawatti und Neu-Britannien gefunden. Die Fig. M bleibt zweifelhaft, sie eelt: ein junges Exemplar, a n. 
III. Pinna alba, fig. N, nicht im Grunde stecke nd, wie die andern Pinna-arten, sondern mit dem Byssus an Steinen hängend, Pinna (Streptopinna) cata L. Ich fand sie de Bae auf Amboina. Sie ist aber nicht immer weiss, sondern öfter blass braun, blass fleischroth oder auch halb oder ganz dunkelvio 

XXXVII HAUPTSTÜCK: OSTREUM, OESTERS, MAL. TIRAM, 
S. 154—159, Taf. 47, Enthalt neben den eigentlichen Austern, a Ostrea LL, noch verschiedene mehr oder weniger ähnliche Muscheln. Das Neutrum Ostreum (Ostreon) ist die rg dede Form des Wortes bei Aas und ARISTOTELES, und wurde wieder von den späteren römischen Schriftstellern wie MARrTIAL und JuveNaL gebra aucht, das Femininum Oster t die lateinische Form bei Horaz und Printus, und dieses hat sich in den modernen romanischen Sprachen dr a italienisch ostrica und oren, spanisch u. portugiesisch ostra, französisch huitre 

1. Ostreum radicum sive lignorum, Stok- oesters, mal. Tira saar (gross) und T. akkar (Wurzel-A.), Taf. 46 fig. O, die besten und grössten % au anipa, Buru, Kelang und Bonoa an Mangle- Seaden, ren mytiloides Lam. von mir bei kben und Batjan ebenfalls an Mangle- Stauden gefunden und auch aus Adenare, den Togian-Inseln bei Celebes, und von Java pe s. M. Ns Zoolog. Ergebn. Iv S. 220. II. Ostreum cratium, Sery-Oesters, Taf. 4 fig. A, auch an Holz-werk, Reisig-stäben und Reuse n (Sery), d e lange im Wasser standen oder an Mangle-wurzeln und zwar durch eigene krallenartige Fortsätze der Schale angeklammert, Ostrea ahora oder Zopha) folium L., auch von mir ebenso bei Weynitu auf Amboina gefunden 
III. Ostreum saxatile, aide abgebildet, an kleinen losen Steinen, Scherben und Ziegeln aufgewachsen, in der Bucht von Amboina. Ich fand daselbst bei Weynitu eine kleine Form von Ostrea cucullata Born, fast mit der ganzen Fläche auf sed Steinen oder auf Potamides sulcatus aufgewachsen, mit senkrecht ee en schwarzblauem Rand, die Innenseite sonst w 

| (breite Auster), fig. B, von Bonoa, Bk und der Ostküste von Celebes, Placuna sella Gmel. (ephippium Retz), von Eason per, Amboina (Zool. Voy. Coq. I p. 5 5 von BERNSTEIN auf den Obi-Inseln gefunden. 
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cea V. Ostreum plicatum majus, fig. C‚, an der Insel Manipa an Steinen, Ostrea (Alectryonia) Ayotis L. (Schweins-Ohr). Die R.’sche Figur stellt zweifellos diese Art vor, die von CrHeMNirz dafür perd aa aber eine andere M amen sane Lazarus L., dar. Die von R. erwähnte art 
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el s € an) eel Ss ej NS Ea Pe En han | genre, Figur weicht durch die kleinere rn der Falten, 3 statt Deb ‘ab; stellt aber doch wohl dieselbe Art ig 

5 .‚ Bia tsjoeppo, fig. E‚ durch die Erwähnung des korallensteinartigen Ansatzes, womit sie an den Klippen ansitzen, epe als Spondylus gekennzeichnet. Wahrscheinlich hat R. mehrere der jetzt unterschiedenen Arten vor sich gehabt, die abgebildete stimmt am besten zu Sp. variegatus Chemn. einschliesslich mus Reeve conch. icon. IX fig. 12, den das Berliner Museum auch von Amboin besitzt; der korallenrothe, von R. erwähnt, ist dann Sp. zonalis Lam. Delessert recueil pl. 16 fig. r coccineus Reeve, welcher in rk DuNKeR’schen Sammlung von Amboina und Flores vorhanden ist; der kastanienbraune mit vielen Binck: welchen R. als den schönsten hervorhebt, vermuthlich Sp. ducaZis Lam. 
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VIII. Ostreum echinatum maximum et monstrosum, nicht abgebildet, ein ungewöhnlich grosser „Spondylus, welchen R. 1682 an den Grossherzog 
von Toskana geschickt zu haben angibt. Da ie Sammlung, welche dieser von Rumrpnius gekauft, später von GUALTIERI bei dessen 
Abfassung seines Werkes Index testarum, Florenz 1742, benützt wurde, und diese dann mit t dem Gema er Kaiserin MARIA THERESIA 
nach Wien gekommen ist, so dürfen wir vermuthen, dass der von Guarrier: auf Tafel roo seines Werkes abgebildete grosse Spondylus 
und der im Wiener Museum befindliche, in der Grösse (cir 15 cm. lang und 14 breit) übereinstimmende, innen mit breitem purpurrothem 
Rand (BRAUER Sitzungs-Berichte d. K. K. Akad. d. Wissenschaften Wien 1878 p. 132) das R.'sche Exemplar sei; Detesserti Chemn, — varians Brod. kann es aber nicht a Der diese Art nicht den breiten purpurrothen Rand hat und in der Südsee lebt, aus welcher man zu R’s. 
Zeit noch keine Conchylien hat 

. Rechte Epse ks “re elinga andjin (Hunde-Ohr), fig. F abgerieben und G wohlerhalten, On Bs Crone oder Margariti- 
Jera) margaritifera R. kennt sie innerhalb Niederländisch-Indien in der Bucht van Amboina un Xula- (Sula-) Inseln, sowie 
in einem Binnenwasser Goot reek 1m Halse (Landenge) von hai -Ceram, aber an all diesen Orten ee man Oee Perlen darin zu finden 
Kleinere Exemplare fand ich bei Ternate, Batjan und bei Wuri auf Aden rj ‚ ein sehr abgeriebenes auch auf Amboina selbst; Dr. BERNSTEIN 
auf den Obi-Inseln. Die weidaindohe: deren R. erw ähnt, ist eine andere Art, Av, radiata Leach 

X. Ostreum divisum, Meshamers, mal. Bia kris (Dolch-Muschel), fig. H, MZalleus vulgaris Lam. (Ostrea malleus L.) 
XI. Istgnomon (sic D,’ Winkelhaak, fig. 1, Perna tsognomon 1, von mir auch auf Terna te gefunden. Die von 5 egebene Abbildung net den 

Haupttheil der re schief geboge en dar, wie es gewöhnlich der Fall ist, die von CHeMNiTz dafür e ingesetzte ganz geradlinig, wie es 
seltener vorkommt. Das zusammengesetzte Wort (t bei R. wohl nur Druckfeh ler), ist mir nicht aus früheren Schriftstellern bekannt; ge mon 
allein ei, bei den Alten eigentlich den Zeiger an der Sonnenuhr, dann aber auch bei Vrrruvius ein Winkelmaass, und schon bei 
Euvcripes eine diesem ähnliche geometrische Figur. 

XII. Ostreum _tortuosun g. K,‚ von der Insel Messoal (Misool) zwischen Ceram und Neu-Guinea, Arca (Frisis) tortuosa L., von Dr, Finsc 
in der Banka- Stade gefunden. Die von CHEMNITz dafür eingesetzte Figur scheint die etwas weniger verdrehte, nicht scharfkantige À. 
semitorta Lam. darzustell 

XIII. Ostreum electri mien Bernsteen- -Oesters, âg. L, nur nach am Strand ausgeworfenen eran Stücken von Waylila auf Buru, von 
h be 

5 

Sula-taliabo, und einmal auch bei Amboina selbst, bekannt, ohne Zweifel eine Anomia; LiNNE hat eine europäische Art A. electrica 
genannt ; diese dürfte aber kaum auch im indischen Ocean ‘leben Wenn die Streifen sar der Abbildung Radialrippen vorstellen sollen, 
wovon a m Text nichts gesagt ist, so kann man an Anomia elyros Gray. Reeve conch. icon. XI fig. 3 oder an 4. adamas Gray ebenda 
fig. 15 denken, die erstere von Nord-Aus ustralien, die zweite von Polynesien. 

XIV. Mitella, Mytertjes, fig M, Pollicipes mitella L. und 
XV. Langhalsen, Zepas L. (Anatifera Brug.) pen unter ES Crustaceen. 

XVI. Ostreum pelagium, eine gefaltete ek s Felsengrund in der Tiefe, in Ermanglung einer näheren Beschreibung und Abbildung nicht 
wohl zu bestimmen, vielleicht Ostrea sis kor bs Belcheri Sow 

SCHYNVOET fügt nun noch eine Anzahl weiterer Conchylien hinzu, ghaanich Taf. 47 No. zr vielleicht Venus puerpera L., aber von 
GMELIN Linn. syst. nat. ed. 13 p. 3308 als Arca pekel aufgenommen. — Taf. 48, No. 1, Spondylus crassisquama Lam. ; 2, Spondylus ducalis Lam. ; 4 
3, Chama Lazarus L. (damaecornis Lam.); 4, Cytherea Dione L., amerikanisch; 5. Venus Paphia L., ebenfalls amerikanisch; 6, Cardium costatum L., 
westafrikanisch; 7 und 8, en nodosus ve westindisch; g, Cardium isocardia L., ebenfalls. westindisch ; 10, Steinkern einer fossilen Muschel, nicht 

Cc 
w. 

spirata L. (areolata an! D, Eburna canaliculata Schum. (spirata Lam.); E, Pusionela nifat Brug. var. scalarina Lam., westafrikanisch ; F‚ Latirus 
(Polygona) infundibulum Gm. westindisch ; G, Tritonium (Epidromis) maculos m.; H, Fasciolaria tulipa L., Farbenvarietät mit hellem Band, 
westindisch; 1, Ranella gigantea Lam., Mittelländisches Meer; K, Fasciolaria bape bs É Turbinella Ceramica L.: diese beiden schon oben, in 
XIV Haupstück nro. 1, und im XIX Ha auptstück nro. V, da gewesen ; M, Strombus gigas L - Jung, (lucifer 1.) westindisch. 

Im ersten Buch dieses Werkes kommen noch folgende Mollusken vor: 

XXXVII HAUPTSTÜCK : LIMAX MARINA, ZEE-SLEKKEN, 
zi I0 fg, 4, ein Chitonide, nach der Angabe, dass auf dem Rücken schwärzliche weiche Dornen vorhanden seien, eher os (Acanthopleura) 

mit spino Brug. mit langen schwarzen med zi der im indischen Ocean häufigere CA. (Ac.) spiniger Sow 
welndiehióe kalkharten Stacheln. Rumepr fand sie an der Sü üdspitze von Klein-Ceram; beide Arten habe ich be Lrenmdk und bei 
Kupang gesammelt, die zweite auch id Palábaas: dee und auf Bat 

II. Limax marina verrucosa, vermuthlich ein Oncidiu zwar Oncidium verruculatum Cuv. oder auch O0. sene Plate (Zoolog. Jahrbuch II 
1898 p. 168 und 177), welche beide ich auf kaibos erhalten habe, ersteres auch Prof. SEMON dase 

III. Limax tertia, fig. 5. Dolabella Rumphi Cuv., die Schale im zweiten Buch beschrieben und abgebildet, die oben Hauptst. XXVI nro. V. 

Die beide andern noch erwähnten Sorten led auch schon ebenda erwähnt und abgebildet, die erstere Umbrella, die andere Parmophorus unguis. 

Systematische Liste der von Rumphius erwähnten Mollusken-Arten. 
* vor dem Namen bezeichnet die Arten, welche in den allgemeinen zoologischen und speciell conchyliologischen Werken, welche vor Rumer's 

Rariteitkamer erschienen sind, noch nicht vorkommen und also wesentlich durch Rumrpmius in die Wissenschaft eingeführt wurd 
nach dem Namen bezeichnet diejenigen, deren gegenwärtiger Dnwader Name auf die von RumpHius gewählte Benennung direkt oder indirekt 

gin e 
Die n SCH Ent icht von Rumer selbst erwähnten sind ri nicht mit aufgezählt, um die faunistische Bedeutung der Liste zu wahren. 
Die beigefügte Zahl beu iehhet die betreffende Seite dieses Aufsatz 

CEPHALOPODA. Terebra maculata L. 11 — *chlorata Lam. 12 he * tigrina Gm. 12 — 
. - . 1 RSE ede „Het, e 

en ni var. *grandiformis Perry 4 — hians var. *gondola Dan 5 den haas De pend En ij mer en 

Spirula Peio 1 5. — subulata L. rr — (Myurella) *cingulifera Lam. Kaai obliquum 

Nautilus pompilius EE 4. Gm.) 12 — *mynros Lam. (commaculata Gm.) 1 

GASTROPODA. Rhachiglossa. 

lentes Murex tenuispina Lam. 9 — *Martinianus Rv. (tzibulus! L. part.) 8 — 
Conus aten En — *augur Hwass 13 — litteratus! L. 12 — ae stellum! L. 8 — inflatus Lam. (ramos se en part.) 8,9 — 

betulinus L. 12 — je L. 13 — quercinus Hw. 12. — glaucus _*adustus! Lam. 8,9 — *cichorium Gm. 8, *scorpio! L. 8. 

af eit — virgo L. 12 — stercus-muscarum L. 13 — arenatus ! Ricinula arachnoides ar meae us 1.) 8 — digitative var. lobata Blainv. 8. 

Hwass 13 — generalis L. 13 — capitaneus L. 13 — * vexillum hes ne rix (Le) L — * Javanica Phil. 8,9 — Rudolphi Lam. g. 

Gm. 1 A ‚ 13 — spectrum! L. 13 — *cinereus! Hwass. 13 Rapana (Rapella) dt SE 7 
en L. 13 — *catus(!) Hwass 1 3 — ale ge Pollia inn 

Sobaidri rod.) 13 — nussatella! L. 13 — *glans Hwa Phos senticosus zee 1. 
ang and L. 13 — (Textilia) * canonicus Hwass 13 — (Relus) Nassa Ege L. — papillosa L. rr — arcularia! L. var. Rumphi 
striatus L. 12 — (Rollus) Liman: an ten Brug. 1 

ehehe Babylonia 1. 11 — * marmorata Lam. 11 Belfiges Arna L. 10,9 — (Pugilina) galeodes Lam. 7 
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Turbinella rapa Lam. und napus Lam. 11 — cornigera Lam. (turbinellus 
7 — Ceramica! L. 

Fusus * forceps ek, und colus L. Io — *longissimus Gm. 10 — 
obilis R 

heir trapezium L. 10, 9. 
Columbella fulgurans var. pancake ta Lam. 
Mitra papalis L. rr — pontificalis Lam. 11 — episcopalis! L. 11 — 

tint Chemn. (millepora Lam.) rr — adusta! Lam. 11 — 
* granatina Lam. 11 — *filaris! L. rr. 

Turricula! *Caffra L. rr — * vulpecula L. rr — vulpecula var. melon- 
gena Lam. 11 — plicaria! ee 11 — corrugata res 11 — sangui- 
suga ln (stigmataria Lam.) 11 — san Se var. 11 — sanguisuga 

ranosa Chemn. 11 — nnn erat s Chili: (spiralis! Cm’) II 
Voluta tal) vesper’ L. 13 — vespertilio var. * pellis-serpentis Lam. 13 

espertilio var. serpentina Lam. 13. 
raita *regium Schub-Wagn. 12 — *umbilicale Brod. 12. 
Harpa! ventricosa Lam. 13 — nobilis! Lam. 13 — minor! Lam 
Oliva *erythrostoma Lam: 1 5 — maura Lam. 1 maura 

minans Lam. 15 — *elegans Lam. 15 — sanguinolenta Lam. I5 
— be vi Lam. — + episcopalis Lam. 15 — guttata Lam. 15 

15 — *carneola Lam. 15. 
Olivella chien REL 18. 

Cassidea. 
Tritonium A) L. ro, 9 — lampas L. 1o — *lotorium L. 8 — 

yrum! L. 8 — *pileare ro — *rubecula L. 8 — tuberosum 
—._ _(Epidromis) distortum Schub. Wagn. (digitellus! 

Gm.) IL — zand *nitidulum Sow. 11 — * (Linatella) * clan- 
destinum Gm. 11 — (P vase) anus L. 8, 

Ranella ! vib drs Brod. 8 — rinus L. (ranina! esn II 
Cassis ! cormuta | L. 7 — rufa L. 7 — glauca L. 8 — areola ! ej 

*pila Rv. 8 — lean Gm. 8 — vibex L. 8. 
Dolium fimbriatum Sow. 9 — *cepa! Hanl. (olearium auct) 9 — 

— (Malea) pomum L. 
Piírula (Fieula) heus!’ L. aa ficoides! Lam. g. 

Involuta. 

Cypraea pen L. 14 -— *mappa L. 14 — Ee L. 14 — carmen! 
L. — lynx L. 15 — onyx ca L. 15 — *vario- 
eit Lam. sb — erosa L. 1 Ear 15 — Isabella! L. 15 

— Mauritiana L. 14 — * Arabica! L. 14 — caput- 
serpentis! L. — helvola L. 15 — annulus L. 15 — et it 15 
— scurra Chemn. 15. — testudinaria! L. 14 — an Dn 

pa! L. 14 — *tabescens Solander 15 — * felina Gm. hint Gm) 
15 — “ (Nuclearia) * nucleus L. 15 — (Epona) cicercula L. 15 — 
(Epona) *globulus! L. 15 — (Epona) * margarita! Gray 15 — 

rivia) *oryza Lam. 1 
Bel Ovula! ovum! 5 — verrucosa L. 

Ee 

Natica vitellus! L. 7 — *zebra Lam. — #orientalis Gm. 6 — 
we: inensis Lam. (canrena! L. hie 6 — nn Born 6 — *cinna- 

mea Mke el Desh.) 6 — (Neverita) *albumen L. 6 — 
(Polinioes) mamm L.6 — Een *aurantia Lam. 6 — 

a) randst toma Gm. 
Ö Sigaret * Platia Recl. (planus Phil.) 16. 

Alata. 

Pterocera chiragra L. 14 — *Sebae Val. 14 — lambis L. 14 — mille- 
peda ! — scorpius! L, r 

Strombus (!) latissimus L. 14 — lentiginosus! 1. 14 — auris- Dianae 
. I4 — guttatus Desh. 14 — Luhuanus! L. 

— *minimus(!) L 14 — succinctus Es I4 — 
urceus var. plicatus Lam. 14 — floridus Lâm 14 — dentatus L. 
(tridentatus Lam.) 

Terebellum! subulatum Lam. 
- 

Taeniglose sd 
a ae Brug. o L. 12 — (Vertagus) vertagus 

Vertagus) ® fasciatum Brbs, 12 — (Vertagus) *asperum 
L. 

Botinidià: (Pyrazus) palustris! L, 12 — daden sulcatus Born 12 — 
(Tympanotonos) cingulatus Gm. 12 

ierse terebra 34 
ittorina *scabra L. nee Gm.) 11 — (*Tectarius) * pagodus L. 6 

— Ma 
Melanea leren oe  (amarula! L. part.) 13 — *plicaria Born 

(hastula Lea) 1 
Ampullaria wapen L. (Celebensis Q. G.), und scutata Mouss. 10 en 

Pneumopoma. 

Cyclotus ® (Pseudocyclophorus) * Amboinensis Pfr. ro. 

Calyptraeacea. 

Calyptraea equestris L. 16. 
Protopoda. 

Vermetus *ater Rouss. (Serpula ocrea Gm.) 16 
Siliquaria *muricata Born (anguina! L. part.) 16. 

Ptenoglossa. 

Scalaria *perplexa Pease 11. 
Solarium perspectivum L. 10. 
Janthina * balteata Rv. 5. 

Rhipidoglossa. 

Neritina pulligera L. (rubella! Müll.) 7 — *brevispina Lam. (corona 

Septaria suborbicularis Sow. 16. 
Nerita polita L. 7 — polita var. Rumphii Recl. 7 — albicilla L. 7 

— chamaeleo L. 7 — exuvia L. 7 — plicata L. 7 — * planospira 
Ant. (atropurpurea een 

. Neritopsis * radula L. 
urbo marmoratus L. 5 — petholatus! L. Ee — petholatus var. 
bte eh — *setosus Gm. 5 — *chrysostomus 
— *argyrostomus var. princeps Phil. 5 — *Ticaonicus Rv. 5 

Calcar ! Ber pees cal car! L. part. 
Trochus bhi En *(Ro chea) Boden RER 6 — 

(Polydonta) en L. 6 — (Labio) la 
Nt Te: laciniata! Lam. (delphinus! L. ben ) 6 
* Stomatella (Gena) *planulata Lam. 1 
Haliotis varia L. 16 — *glabra Chenin. 16 — asinina L. 16. 
* Parmophorus (Scutus) *unguis L. 1 o 

Decoglosen. 
Acmaea (Collisellina) saccharina L. 
Aerin (Helcioniscus) in inaria 5 16 — variegata Rv. 16 — (£) 

*stellaeformis Rv. 

Ban dobbe 

Chiton (* Acanthopleura) *spinosus Brug. 21. 

ee (Stylommatophora.) 
* Nanina (Xesta) * a L. ro — *citrina var. *dimidiata Marts. ro. 
Helix * (Chloritis) Ptn L. ro — (Planispira) zonaria L. var. 

*lineolata Marts. ro. 
*Oncidium verruculatum Cuv. und amboinae Plate 21. 

Auriculidae. 
Pythia scarabaeus L. hae ti Montf.) g. 
Auricula Midae! L. 15 — Judae 18. 

oarbikkenase 
Bulla ampulla L. 9. 
Atys naucum L 

Umbrella indica Lam. 16, ad 

SCAPHOPODA (Solenoconchae.) 
Dentalium *elephantinum! L. (arcuatum Desh.) 16 — aprinum L. 16, 

esp. 10. 

BIVALVIA etiesoee 
* Anatina! *subrostrata Lam. (anatina ! Er 

Pholadacea. 
Teredo sp. 16 — (* Furcella, drie *arenaria! L. 16. 
Pholas (Martesia) striata L. 20 
* Gastrochaena * mytiloides Lam. 19. 

Solenacea. 
Solen * curtus Desmoul. 
* Cultellus! * cultellus ! Ee 19. 
Siliqua (Aulus) radiata L. 19. 

rdiacea. 
gere Bigas L. 17 — rain Lam. a, — crocea Lam. 17 — 

am. 17 — *serrifera Lam 
Wivandut pretend Lam. (ippopus L) de 
Cardium *rugos um L.? auct) 18 — unedo L. 18 — 

ee 18 — ramde L.-r8 Gardens 1) cardissa ! L. 
ar. * rose eum Chemn. 17 — var. *Junoniae Lam. (humanum 

Chemn.) 17 — (Papyridea) arn Gron. (Solen bullatus! L.) 19. 
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Veneracea. Pseudolamellibranchia (Ostracea). 

Japen Bird L. 17 — litteratus! var. nocturnus! Chemn. 17 — Ostrea * mytiloides Lam. 20 — aaneen, * hyotis L. 20 sp. 
* punctatus merz wi — textrix Chemn. (textile Gm.) 17. — GAAR ven * cucullata Born 20 — (Alectryonia) * crista- alli 

Venus Baerts d . 18— * marica L. 19. — (Cryptogramma) * squamosa L. 20 (Alectryonia) * folium L. 20. 
el rl ater * impressa Anton 17. Spondylus & dncâlis Lam. 20 — * variegatus Chemn. (mus Rv.) 20 — 

Sunetta (Meroë) scripta! L. r * zonalis Lam. (anninees Rv.) 20 — sp. 21. 
Cytherea * meretrix L. 17 — meretrix var. *castanea Lam. 17 — Pecten geer ‚18 — radula L. 18 — (* gmg * velutinus 

oria Chemn. 17 — lilacina Lam. (Macassarica ! Gm.) 18. Sow. — (Chlamys) * porphyreus Chemn. 18 — (Chlamys) wrd 
Circe *scripta Ll L. 18 — kern L. 17 — castrensis var. * ornata mosus Ee ank Gm.) 18 — ( mys) dab, Gm. (len 

am. 17 — picta Lam. 17 — (Crista) gibbia Lam. 17 — (Crista) ginosus Rv.) 18 — (Amusium) diearoniass 
pectinata! L. 17. Lima sq a var. * sowerbyi Desh. 

Cyrena * coaxans ! Gm. 17. Avicula *cr — ( aren margaritifera L. 2r. 

Bte 18. Malleus ! vulgaris Lam. (malleus! L.) 2 

Tellinacea. Perna isognomum ! 
Psammobia * grata Desh, * tristi * Vulsella * lingulata Ei 19 — *lingua-felis Rv. 19. 

* Psammotaca * violacea in, eine Re manen Pinna Wire Hanl. 20 — *nigrina Lam. 20 — (*Streptopinna) 

Asaphis Ed ee ne L art.) 19. nr En 
Tellina * virgata! L. js’ L. tibet Chemn.) 19 — i Filibranchia (Mytilacea). . à 

ragosa et Ed, ET bien . 19 — *gargadia! L. 18 — Modiola dert geerd poa (Rumphii Phil.) vint Botula) * vagina 

* chloroleuca Lam. hee L.! part.) 19 — vulsella Chemn. reen ij Le iere wc Ve — (Brachy gonter) 5 subremens; Haule 
Gm. Spengl.) 1 * perna He (latirostra je I Septifer * bilocularis TL. 

„ ilis Phil. aad * teres Phil. 20. 
pagia) zt De 18 — (Ar eo! * remies ! L. (sulcata Lam. si 3 Lithodomus * graci 
— (Fabulina) ë bedalhe Rv. ig — (* Phylloda !) *foliacea! L. r Arcacea 

Donax Eee she Arca *ventricosa Lam. 19 — (Barbatia) fusca Brug. 19 — (Anadara) 

, granosa L. 18 — (Anadara)! *holoserica Rv, (uropygmelana Bor 

RACE Mörch). 18 — (* Trisis) *tortuosa L. 26, Ee 
Mactra *antiquata Spengl. (virgata ! Gm, Chemnitzi Gray) 17. 
E s A nomiidae. 
utraria Philippinarum Desh Deunk Weetat Gua ’s0, 

Submytilacea. Anomia sp. 21. ° 
sns (Codakia) UL has L. 18 — (Codakia) * punctata L. 18. BRACHIOPODA. 

orbis *fimbria L * Lingula *anatina Brug. und * Murphiana Rv. 20. 

B. DIE UEBRIGEN WIRBELLOSEN THIERE. 
WUERMER, VERMES 

ae XXXVII Hauptstück des ersten en der Amboinsche Waneitkane, De 45 gn ee R. zwei Arten von „Phallus marinus”, 

Buto Klin ovon wenigstens der erste wegen der kahlen, nur längs und quer geru rg Has n Sipunculide sein dürfte; namentlich kann 

an Sipuneulus diergpans Sluiter denken, welchen Prof. SLurrer von Billiton wee hat shad. Tijdschr. voor Nederlandsch Indië, Band XLV 

1880 Taf. als S. indicus Pet, und Zoolog. Jahrbuch, Syst. XI 1898, p. 

letzten oder XLVer Hauptstück desselben Buches S. 54—54 de R. über die Vermiculi marini, denen in diesem Gedenkbuch 
eine Arbeit des Herrn Dr. Horst gewidmet ist. 

TUNICATA. 
mb. Rariteitkamer Buch I, Hauptstück XXXIX, Tethya, S. 46, ohne Abbildung, bre Zweifel ese aber die Beschreibung zu wenig 

detaillirt, um dieselben unter den Arten von Amboina, welche Dr. SLUITER in SEM Werk : log. Forschungsreisen 1895 (Jenaische 

Denkschriften VIII) beschrieben hat, herauszufinden. Auch die schleimigen oder neden Hide an Klien festsitzend, 5—6 Faden tief und 

lebhaft gefärbt, von den Inseln Solor und Flores, Genentid des folgenden XL. eten S. 46 unter dem Titel Sanguis Belille, woraus man 

eine Arznei bereitete, dürften zu den Tunicaten, vielleicht zu den Spuascidien gehören 

BRYOZOA (POLYZOA). 

Herb. Amb. lib. VI, Cap. XXV Reticulum marinum, Carang rede, S. 247, Taf. 87, fig. 5, von früheren Autoren einstimmig auf Retepora 

celullosa LL. gedeutet, welche aber dem Mittelmeer angehört. La wee bemerkt, dass PERON einige elegante Varietäten dieser Art i indischen 

Meer gefunden habe, und dazu sagt MiILNE Epwarps, dass es wohl eigen e Arten sein dürften und eine davon die von R. gemeinte En könnte 
(LAMARCK hist. nat. d. animaux sans vertèbres, ed. 2, Band II 1836, p. ek Vertaathiien ist es Retepora monilifera Macg., welche wir von den Inseln 

der Torres- stod kennen. 
ECHINODERMEN. 

R. behandelt die See-Igel, See-Sterne und Medusenhäupter im XXVII—XXXII und XXXIV, XXXV ebs Be des ersten Buchs der 
Amboinsche Rariteitkamer. Auch hier hat SCHYNvOET eine Anzahl von Figuren hinzugefügt, ohne sich um ‘das Vaterland der Exe mplare zu kümmern, 

und dadurch Veranlassung zu begren Verdacht gegen R's Vaterlandsangaben gegeben; diese Figuren sind daher streng von den dem R.’ schen 

Text entsprechenden zu unters cheiden. In TroscnHeL’s Archiv für sede Jahrgang XXXI 1865 und XXXII 1866 habe ich bei Gelegenheit 

der von mir in Niederländisch Indien gesammelten See-Sterne und See-lge ie bei R. erwähnten Arten eingehend besprochen und seit dem 

hat J. Brock die Ophiuriden von Java und Amboina in der Zeitschrift für wrissenschaftliche Zoologie, Band XLVII 1888, P. pe Loro die ei C. 

Picrer und M. Bepor in der Bai von Amboina gesammelten Echinodermen in der Revue Suisse de Zoologie, 1 1893 p. 359—426, pl. 13— und 

II 1895 p. 365, 366 pl. ro, Prof. DÖDERLEIN Ee von Prof. SEMON auf Amboina gesammelten Echinodermen in des letzteren „Zoologische er Ea sen 

in Australien und dem Malayischen Archipel, Bd. V AE reg Denkschriften Bd. VIII), und zwar die Ophiuroideen u. Astroideen 1896, die Crinoideen 

1898 und die Echinoideen 1goz, behandelt, so dass über die in diesen Gegenden lebenden Arten eine hinreichende Kenntniss haben dürften, um 

uns an die Deutung der von R. beobachteten Arte’ nöthigenfalle auch auf dem Wege der Ausschliessung wagen zu können. (Vergl. Prof. SEMON’s 

Beitrag in diesem RuMepuius-Gedenkbuche. 
See-Igel, Echiní. A 

Erstes Haupstück: Echinus !) marinus esculentus. Ta ek Seruakki, S. 29 — 32, Ta f. 13 und 14 z. The 

Echinus esculentus, der gemeinste und grösste, Taf. Fig. ‚ kan n nichts anderes sein als 77 heads gratilla L. Döderlein S. 688 

(46) —= Sardicus Leske, Martens p. 160 und varzegatus Tok "3735 die Poweltiigel welche ich a. a. O. „gegen hee Deutung erhoben habe, 

können nur zweifelhaft machen, ob die Abbildung wirklich nach einem R.'schen Exemplar oder ee mehr nach einem europäischen 

See-Igel, was fast vp eed ist, gemacht wurde; in Niederländisch-Indien findet sich keine Badeik, ren Bech bet Abbildung 

so ähnliche Art, wie die genan 

Echinus saxatilis, Tat kk 

LORIOL p. 373 DEDERLEN S. 688, die häufigste Art vo „Igeln i n Niederländisch-Indien. Die Abbildung stellt ihn zwar scheinbar S. 164, 
keien dar, aber wohl nur in Folge ‘perspectivischer Parkes die Beschreibung nennt ihn ausdrücklich länglich (langwerpig), was 

eben charakteristisch für Zehinometra ist. 

_— . 

_— _ ‚ fig. En: nicht zur Kost gebraucht, weil er zu bitter schmecke, ohne Zweifel Zechinometra Zucunter L., MARTENS 
n See 

1) »Eschinus” ist ohne Zweifel nur Druckfehler. 
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Echinus niger, nicht abgebildet, kann ad Es enn: sehr kurze und feine Stacheln in ro helleren mis nicht wohl etwas anderes 

‚„TH.S 
Hi. 

in als rix diadema 1. — calamaris Pall, bei Amboina von HOMBRON u. JACQUINOT, BLEEKER DER (Exped. d. Gazelle) und 
laan 

S 
Zustand goldglänzend braun. Der schwarzen Farbe wegen glaubte man früher den 

rkennen, welchen Prof. SEMoN auch von Amboina mitgebracht hat, aber die angeführten Worte von R. wiedersprechen positiv dieser Deutung. 

Oculi Polyphemi, nicht abgebildet. Nur aus der eni Man kann an Astrofyga radiata Leske oder gar ri varium Grube denken, 

welche beide bei oina gefunden sind, Lor a. O, p. 364 und III Taf. ro, aber der Text enthält zu wenig A , um irgend 

eine Deutung zu sichern; gegen Astropyga boeiehe an dead im XXX Hauptstück noch einmal ane een schein 

XXIX Hauptstück. Echinometra digitata, Djari Laut, (Meer-Finger), S. 32—35, Tafel 13 z. Th. 

1. Echinometra digitata prima s. oblonga, (loblonga ist Druckfehler), fig. N, r und z, einzelne Stacheln D, Meteroeentrotus (Acrocladia) 

mammillatus L., ph S. et eens Ee 814 eej S. 688. 

chinometra digitata secunda s. (l) r fig. N. 4, einzelne Stacheln E‚ Cidaris metularia Lam, var. spuria. MARTENS, S. 142. 

Die dritte Sorte mit eingekerbten Bites Kränzen um die Stacheln ist offen bar C. verti.illata Lam.; die zweite mit kürzeren dünneren 

Stacheln und einige weitere auf S. noch kurz erwähnte wüsste ich nicht mit Sicherheit auf bekannte Arten zu deuten, wohl aber ist noch 

hervorzuheben, dass die Abbildung des längsten, am linken ied der Tafel erge Stachels E‚ die kleinen Flecken am Halse zeigt, 

welche für Cid. pistillaris Lam. (baculosa Lam, MARTENs S, 144) nach DÖDERLEIN S. 693 einen der zuverlässigsten Charactere bilden. Möglicher 

Weise ist das R's zweiter Art, denn die Stacheln sind ver halttsemiscig nt wenn auch nicht kürzer als bei den andern Arten. 

XXX Hauptstück : Echinometra en Bulu roer Betr ijked S. 35, 36, Taf. 13 fig. N. 5. Diadema saxatile L. (setosum Peters) 

MARTENS S. 155-157, LORIOL p. 363, welches von Tr. ins R (Exped. d. Gazelle) DEN ‘am Praïlwerk der ei mk n von Amboina und auch von 

Prof. SEMON bet vere gefunden wurde, 5 lot 8, 688: die nähnadeldün nnen, 7 Zoll langen Stacheln lassen keinen Zweifel, dass diese Gattung 

gemeint sei. Die zweite flachere Art mit nicht so kitzlig stechenden Stacheln S. 36 könnte wohl Asfropyga hae raal sein, welche sowohl ich 

als Prof. SEMON or in der Bucht von Amboina gefunden haben. 

XI Hauptstück: Echinus sulcatus. Doodshoofden S, 36. Taf. 14 z. Theil. Die erste Art hat nach der Beschreibung an der Unterseite 
eine quer gestellte lippenartige Oeffnung und auf der Oberseite 5 ungleich lange durchlöcherte Strahlen, von denen die drei längeren furchenartig, 

4 

_— ad 

also vertieft sind. Darnach muss es ein Spatangide, und kann kaum etwas anderes als die Gattung ScAtzaster sein; die am Ra zu angegebene 

Figur, Taf. 14 fig. C, passt aber dazu gar nicht, sie zeigt fünf ziemlich gleichmässige breite Ambulakral-Blätter, und bietet auch keinen Anlass 

ergleich mit einem Todtenkopf; sie kann also nicht zu diesem Text gehören und stellt ohne Zweifel Chypeaster testudinarius Gray (Cl, Rumphit V Cc eine ex 

Desmoulins)e el welcher bis jetzt nicht von Amboina, aber doch von Borneo und Timor bekannt ist. Allerdings ist auch Schizaster weder von 
mir, noch vo 'SEMoN oder sonst Jemand meines Wissens bei Amboina oder überhaupt in Near aad gefunden worden, aber nahe dabei 

zwischen Nen und Australien Schezaster (Pertaster) limicola Al. Ag., Exp. eg Es a p. 204 pl. 35b, fig. 1—4. Die Vergleichung mit 
einem ror gj beruht auf den eingesenkten drei Ambulakren, das unpaare mit der He gede mit den Augen eines Todtenschädels, und 

liegt nahe, ch LAMARCK sie für eine amerikanische Art (Atropos) gemacht ha Dass R. den Mund als After und den After als Mund 

buk darf nicht Wunder nehmen, die Lage des Afters an dem einen, vermeintlich vordern Ende der Schale, hat ihn dazu veranlasst. 
Die zweite von R. beschriebene Art, Taf. 14 fig. D. Diese Abbildung stellt nach der Form der Ambulakralstrahlen deutlich einen 

Bchinoneus dar, aber die Beschreibung passt auch nicht recht; zwar die wie Amiant (Asbest) glänzenden kurzen Stacheln liessen sich mit den 
glasglänzenden Höckern von Zchinoneus in Verbindung denken, aber R. nennt die Oeffnung an der Unterseite einen gewöhnlichen Mund otd eine 
zweite runde Oeffnung der Schale an dem Rand (kant) befindlich; beides passt nicht auf Zchinoneus, für den der unsymmetrisch schiefe Mund und 
der nahe dabei ganz in der Bauchfläche gelegene spitz-ovale After ‘charakteristisch sind, es passt aber auf dd er, wovon ich, abgesehen von dem 
vorhin erwähnten CZ pitter, eine zweite rg Art, CA. reticulatus Gm. auf Timor und Flores gefunden habe; es ist aber nicht recht 
mahrsche inlich dass R. diesen mit Schizaster in ein auptsttick unter dem Titel Todtenkopf zusammen ntsen konnte. Von Zchinoneus habe ich 
£. or e bei enk auf Flores gefunden gt zwei andere Arten werden von den Philippinen genannt. Es bleibt also auch hier eine 
Dieisaouie oedhien Beschreibung und Figur 

XXXII. Hauptstück: Echinus planus, Pannekoeken en Zeerealen, S. 36, 37, Taf. 14, z. Theil. Erste Art, der Beschreibung nach 4rachnoides 
Placenta L., von Brepor u. SEMON auf Amboina selbst, von mir bei Buru sowie Adenare und Timor gefunden. Dieser See-Igel ist bei fig. G se ehr 
kenntlich abgebildet, aber im Text ist nicht diese Figur, sondern E genannt. Die grössere seltenere Abart (slag) mit zwei ke ig F, im 
November und December auf dem flachen Sandstrand am Flüsschen Weynitu auf Amboina, ist Zobophora bifissa Lam. (bisperforata Leske), von 
Picrer u. Bevor (LorioL p. 375), aber weder von „mir, noch von SEMON auf Amboina erhalten. 

zweite vn etwas eckig mit zwei längern Seiten, ad sehr wabrscheinlich Laganum Bonannii dn (LZ. laganum and auf Kajoa 
(bei Batjan), rd Adenare und Timor von mir gefunden, und z u die m passt die Figur E‚ welche im Text zur ersten Art citirt wir 

Ì tte An nd chellingen, von dem flachen Ee dn kleineren Inseln im Osten von Amboina, ap abgebildet, RE Laganum 
ee Less. (lade nale Blainv.), welches Lesson auf Waigiu bei Neu-Guinea gefunden hat, oder Z. orbiculare Gm, welches nach Agassiz und 

bei Batavia bok raed mt, je nachdem man auf die Bemerkung, dass es ein wenig eckig sei, trotz der Aehnlichkeit mit einer Mb mehr oder 
venige) Werth legt. E. Desor hat für Zag. orbiculare und verwandte Arten die Gattung RuMmrura aufgestellt (synops. d. Echinodermes foss. 1855- 59), 

rof. ass R's Name auch in der Zoologie verewigt bleibt. (Für den botanischen Namen Rumphta amboinensis 1, vergl. den Re . WARBURG’s 
Aufsatz in diesem eene Red.) Wegen der noch besonders erwähnten GERED: siehe Madreporaria am Schluss, S. 27. 

i R. selbst beschriebenen und darnach sicher indischen Arten hat nun aber SCHYNVOET noch einige andere bne 
aus Sammlungen in Niederland hinzugefügt. Diese können auch aus Ni etl MOR aber eben so gut auch aus ganz andern Meeren stamm 
und haben bei späteren Systematikern durch die Voraussetzung, as sie alle indisch sein sollen, manche Verwirrung veranlasst ; ; es sind die | fölgenden. 
Taf. 13, fig. A, die Zähne eines Echinus, die sog. Laterne des Aristoteles; Taf. 14, fig B, nach MiLNe-EDwarps bei LAMARCK ed. 2 und nac 
Loven Diadema paas L., nach Perans eine Zechinothrix;, Taf. 14 N. 1 th matulosas Leske (spatagus IL. nach a N. 2 Schizaster 
an erus Lam. (lacunosus 1. nach LOVEN) aus ren mittelländischen Meer, (vgl. aber auch oben XXXI Hauptst.). Taf, 14 N. 3 Echinolampas oviformis 
Lam. aus dem Gehiete des indischen fade Taf. 14, fig. J, Rotula Rumphi Ag., Gray, west-afrikanisch. 

II. See-Sterne, Asteroidea. 

XXXIV Hauptstück: Stella marina, Bintang laut (dasselbe) S. 39, 40, Taf. 
a en einen Beschreibung und der Angabe ies blauen Farbe ohne Zweifel Zinckia laevigata L. (miliaris 

Linck, Müll. Tr), auch von mir, Bepor und SeMON, auf Amboina gefunden und eine der häufigsten Arten im indischen Archipel. Hiezu 
passt die von SCHYNVOET hinzugefü gte “Abbi Idung E. 

II. Stella marina ne ohne Abbildung, zweifelhaft; man nen zunächst an die Gattung Asterina Gray (Asteriscus M. Tr.) denken, wovon 
ROSENBERG Ast. onata Marts., Bepor Ast, exigua Lam. u. SEMON Ast. Ceph ens Val, auf Amboina gefunden hat, ich die erstere und 
zwei andere Arten eaf Batjan ; die Angabe, dass die Arme Takken”) platt seien, passt au stie inigermaassen, weniger aber dass die en 
Gestalt (maakzel) dieselbe wie bei der vorhergehenden. Dieses passt eher auf Pe icin te obustatus Bory, welchen Bep ON 
auf Amboina und ich auf Timor gefunden habe, für welchen neben den platten Armen der granulirte Rücken und die helle Farbe sprechen. 

‚ Stella marina quindecim radiorum, nicht abg ebildet, ohne Zweifel tiende nd solaris Schreb. (Echinaster s. M. Tr. MARTEN Nat. 
1866 S, 60 und 1867 En jop LorIor En ze von Ternate durch For im Museum von Leiden. Mürrer u. TROSCHEL geben die Zahl 
der Strahlen zu 15—z21 an, ich fand 13 an einem Bheniplar von Zim bös anga (Mindanao). Auffällig ist, dass die Stacheln ein Gefühl von 
Brennen hervorrufen sollen, b nd an jedem Strahl eine Art Gelenk vorhanden sein soll von beidem habe ich nichts bemerkt, als ich mein 
Exemplar lebend auf einer Korallenbank fand. 

_—_ > D @ 5 jen Ee 5 a 
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IV. Stella marina quarta, Artocreas, 4e Pasteitje, ‘Taf. 15 fig. A, die einzige von R. selbst herrührende Abbildung eines Echinodermen, 
Pentaceros (Linck) Gray — Oreaster M. Tr.; die Arten sind schwer auseinander zu en, die Abbildung passt am besten zu derjenigen, 
welche Gray und Mü it Tass turritus (Linck) nennen und die jetzt als wodosus L. (in engerem ee betrachtet wird; diese fand 
eh am Kolenhoofd bei Amboina auf sandigem Grund, ein paar Fuss unter Wasser, nicht selten (a. a. O. S. 76), und auch Bepor und 

4 ui at te) ef EX) 5 & | 5 & | ze ee | 4e et & @ et ui fe) zE Ö ge) ® 5 jen ne en ® bel arina ( 5 ig, 0, en aus der ganz kurzen Beschreibung lässt sich nicht viel mehr gensjaan, als dass es 
ein Ophiuride ist und Brock hat deren 55, S 4 Arten auf Amboina gesammelt; act hus Scheibe sei oben nur mit einer Haut 
(velletje) bekleidet, darnach darf man an Onhioni gee Marts. (Arch. f. Nat. 1870 S. 249, DÖDERLEIN a. a. O. S. 208 Taf. 17 fig. 29) 
denken, welche ich, sowie BROCK und SEMON, bei Amboina gefunden haben (Brock sagt ‘eusdrücklich, er habe sie in solcher Menge 
erhalten, dass sie für Amboina als gemein bezeichnet werden könne), und damit lässt sich auch die allerdings erst in Holland hinzugefügte 
Abbildung in Einklang bringen, insofern sie eine deutlich iter rgaiat eingebuchtete Scheibe, und zwar offene aber doch lang gezogene 
spitzendende Mundspalten (nicht breit abgerundet wie bei Ophiothrix) zeigt; auch stimmt das Verhältniss der vtm zum Scheibendurch- 

esser. Es ist aber sonderbar, dass von den in Niederländisch-Indien häufiger nd durch Färbun Grö pehr auffälligen Arten 
wie Ophiolepis geren Ophiocoma scolopendrina und erinaceus, Ophiothrix longipeda, die alle auch bei Amboina edn worden sind, bei 
R. keine Andeutung vorkommt. 
SCHYNVOET hat hiezu noch zwei a von ere Armzahl hinzugefügt: Fig. D, ein abnorm 4 strahliger Pentaceros oder 
Oreaster, fig. F, Solaster endeca 1. aus der Nordse 
XXXV Hauptstück: Caput kane Boeloe Kik kep S. 4r, Tafel 16. 

. Das erste wohl ein richtiges Medusenhaupt, Wb ved. die Abbildung aber erst nach einem, ij ar ern Fundortes in einer 
holländischen Sammlung hinzugefügt. Die Angabe, dass jeder der ro Hauptäste sich in 3 und diese dann wieder in 4—5 (also nicht streng 
dichotom) theilen, dürfte wohl ein Irrthum sein; vielleicht meinte R., dass sie sich 3-mal, resp. dans ma Kees: Brock hat AstropAyton 
VErrUCOSUM, SEMON zwei neue Arten, Astr. sculptum und Zuryale Ludwigi, bei Amboina gefunden. 

III. Crinoidea, 
Das zweite Caput Medusae, S. 41, nicht abgebildet, könnte wohl eine Crinoidee sein; dafür spricht die weiche Körperhaut, die allerdings 

etwas unklare Schilderung der Verzweigung, wobei von zwanzig 1-1l/, Fuss langen stets unter sich ungleichen Aesten und von abwechselnd gegen 
einander stehenden kleineren Zweigen (? die regelmässig alternirenden Cirren), ied Ee ede ist. Das: Thier soll in noch grösserer Tiefe leben, als die 
erste Art und hauptsächlich an der rothen Gliederkoralle, Melitaea ochracea. DÖDERLEIN führt zwei Arten von Antedon und zwei von Actinometra als 
bei Amboina von SEMON gesammelt auf. Die ungleiche Länge der Gabeläste spaans allerdings auch zur Verzweigung von Astrophyton, siehe LyMAN 
Proc. Boston Soc. nat. hist. XIX 1877 pl. 5. 

nat 

IV. Heolothuriae. 

Der Phallus marinus verrucosus der Amboinsche Rariteitkamer, Buch I, XXXVII no. II S. 45, ohne Abbildung, „uit den ronden wat 
plat, op den rug met vele wratten of knobbeltjes bezet,” ist ohne Zweifel eine Zolothuria im jetzigen Sinn des Wortes. Nach R. werden sie nur 
vom gemeinen Volk gegessen; es ist auffallend dass er den Werth, welchen die died darauf legen, gar nicht erwähnt. Die Meerschlangen 

dagegen, welche im folgenden Hauúptst ek Rh mmen, scheinen alle richtige Schlangen zu sein, da davon die Rede ist, dass sie sich um die Füsse 

der Menschen winden (slingeren) und b — vielleicht aus der Familie der Homalopsi Heer ‘dagegen die zuerst aus Neu-Guinea aad wahr- 

scheinlich echte See-Schlangen, Bardes: B sind das die einzigen Wirbelthiere, denen R. ein Kapitel in der Rariteitkamer widm 

COELENTERATEN. 
Den damals allgemein herrschenden Anschauungen über die Natur der Thiere und Pflanzen wrede, hat R. die ihm der Besprechung 

werth erscheinenden Coelenteraten theils in seinem botanischen Hauptwerke Elerbari rium Amboinense aufgenommen, und zwar in dessen VI Band, erst 1750 

veröffentlicht, einige Korallen auch schon früher in brieflichen Mittheilungen an die rep ia Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum, welche in deren 

Acta physico-medica sive Ephemerides, in den Jahren 1682, 1685, und r7oo veröffentlicht sind. (Vergl. die ausführliche Rumphius-Bibliographie 
von RourraEr-Mürrer, am Ende dieses Gedenkbuches. Zed), theils in dem hauptsächlich zoologischen Amboinsche Rariteitkamer, 1705 veröffentlicht, 

behandelt, dort die fest- -angewachsenen F hier die frei bleibenden. Bei der Beobachtung der Meerthiere konnten ihm Mittelstufen zwischen 
iben d es ist von Interesse er da XX B 

Rariteitkamer S. 44 sich äussert; er unterscheidet hier 3 Stufen von Pflanzenthieren, die ersten sind diejenigen, welche den Thieren näher kommen 

ch einige Glieder, wenn man anspruchslos ist (bescheidenlijk), erkennen kann, so die See-Igel und Bbostnebe ‘Die zweite Stufe 

ie ib t är 
wachsende und mineralische Wesen alle inne flanzen welche leben, Sterne welche ihn, und Thiere, rak Pflanzen nac Wit 

haben hier den unmittelbaren Ausdruck der natürlichen Empfindung des Beobachters, welchem bei Betrachting der grossen Marimigfaltigkeit oe im 
Meere vorhandenen Geschöpfe die hergebrachte scharfe Unterscheidung zwischen Thier- und Pflanzenreich zu schwinden beginnt, und insofern kann 
R. als Vorlaüfer der dean eines Protistenreichs betrachtet werden. 

I. Anthozoa. r. ALCYONARIA (OCTACTINIA). 

Pennatulidae. Amb. Rar. XXXVI Hauptstück, Sagitta marina, Sasappo laut (Meer-Besen), S. 43, 44, ohne Abbildung. Von den zwei 

Arten, welche R. beschreibt, ist die erste be eng and Kölliker, Anatomisch-systematische Beschreibung der Alcyonarien Ì 1872, S. 202-205, 

nach drei Exemplaren, die ich 1862 auf Amboin r dem Kastell Victoria” habe auffischen lassen. Die zweite Art, wahrscheinlich Perzatula 
argentea Fl. Sol, welche ich hapt auf Amboina erhalten habe. R. kennt schon ganz richtig, wie diese Geschöpfe in den weichen Grund mit dem 

Schaft eingesenkt le leben — besser als man es noch zu CuvieRr’s und LAMARCK’s Zeit wusste, als man die Pennatuliden noch schwimmende Polypen nannte, 
und er kennt auch den Effekt Dan Reen S, auch Buch II Hauptst. XXXIV No. Iv. Zee-penzeelen 

oniden. Herb. ‚ Lib. XII, Caput II, Corallium nigrum et Accarbarium ramosum, Accarbaar itam, S. 196, Taf. 77, nach 

dem allgemeinen Ansehen und dem was von der Rinde und der Elasticität der Zweig-Enden gesagt wird, so wie dass keine Stacheln erwähnt werden, 

doch wohl eine Gorgonie, G. antipathes bei Linne, aber schwer nach den heutigen Anforderungen näher bestimmbar. KLUNZINGER, Korallthiere des 
Rothe Meers, 1 1877 S. 51 stellt sie zu Plexaura antipathes (L.) aus dem rothen Meer. 

Ebenda Caput IV, Flabella matina, Accarbaar kipas, S. 205, Taf. 79, im Allgemeinen Gorgonia rea von en die aber auch 

westindische Arten umfasst, oder das Genus Rhipidigorgia bei Mine-Epwarps. R. unterscheidet mehrere Unter-A Die erste, ‘der Abbildung 

be; seine zweite Hauptform Flabellum mln, bei welcher aus der Haupt-Ebene noch mehrere besondere Lappen hervortreten (wie man es 
auc h oft bei westindischen findet) citirt Parr und mit Fragzeichen auch noch MILNE-Epwarps hist. nat. d. Coralliaires 1 1857 174 zu 

nt alren  h reticulum Pall. R. kennt schone Bueinlare beider von Amblauw, Manipa und Kelang, kleinere und weniger schöne aus der Bucht 

von Am ne ; : à ; 
Ee nda Caput XI, Accarbarium cinereum ramosum, Accarbaar puti caju (weisses Holz), p. 221, ohne Abbildung, könnte etwas wie 

Briareum oder Paragorgia sein. 

Ebenda Caput XII, Virgae sanguineae, Accarbaar sasappo (Besen), S. 223, Taf. 83, aus der Tiefe, Gorgonia sasappo Pall, Leptogorgia sasappo 
M.-Edw. am angeführten Ort S. 16 68, im Berliner Museum von den Philippinen vorhanden 

benda Caput XIII, Accarbarium ericae forma, S. 233, ohne Abbildung, bleibt zweifelhaft ; Parras citirt die zweite Abart zu Anfipathes E 

orichalcea Pall. 
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Ebenda Caput XV, Palmijuncus marinus albus, Kalbahaar puti lacki lacki, S. 226, ohne Abbildung, wahrscheinlich /uxcella juncea Esp., 

von der Insel Reunion, den Phi ilippinen un rad bege Australien dien STUDER, Exp. d. Gazelle) bekannt. R. nennt ausdrücklich eine rothe Rinde; ; palmijuncus 

ist bei ihm der lateinische Name für den 

Ebenda XVI, Accarbarium pj Eine r puti, S. 228—232, Taf. 84, Zsis hippuris L. oder geeen pe moniliformis Steenstrup (MILNE 

EDwaAR HaArme Coralliaires I p. 195), was aber vielleicht nur Wachs thumsvarietät von 1. hippuris ist, da Form der Glieder mit dem Alter 

der einzelnen Stellen sich ändert. R. unterscheidet neben der gewöhnlichen littoralen Form eine andere aus Tiefen von 60—go Faden in der Banda-See 

als À ien gium, fig. B, was vielleicht die echte moniliformis Steenstrup’s ist, und endlich eine Form mit auffällig kurzen Kalkgliedern und daher 

mehr Schwarz als We eiss, fig. C, der Zsis coralloides von Mrine-EDwARDS u. Hia a. a. O. entsprechend, welche aber aus Polynesien stammen soll. 

Ich erhielt die normale 4. hippuris von der Insel EE bei Sumatra. 

Ebenda Caput XVIII, Accarbarium rubrum, Accarbaar merah, S, 234, 235, Taf. 85 fig. 1, rund um Amboina, 6-7 Faden tief, Melitaea 
ochracea L., eine geh am meisten ‘charakteratischen annen für den indischen Ocean, aber ungemein zerbrechlich. Ich fand sie bei Batjan auf Korallen- 

grund, so dass ich sie vom Boot a s sehen, und ein Mann, der über Bord sprang, sie ohne Mühe holen konnte; wenn sagt, „non rupibus adhaeret, 

gs ist dass, wie der Hollindische Text t ergibt, so zu verstehen, aal sie auf mürben Korallenmassen wächst und nicht fest an den Klippen pn 

e weil sie sehr zerbrechlich ist‚ R. unterscheidet noch zwei Ne BER, welche weniger spröde und mehr gelblich seien; vielleicht meint e 

Mopsella aurantia Esp., welche das Berliner Museum aus Singapore besitzt 

3 aen ed 

Herb. Amb. Caput XIX, Halcyonium rubrum Indicum, Batu swangi (Zauberstein), S. 236, Taf. 85 fig. 2, 7wbipora musica 1, M.E. u. H., 

überall am Strand ausgeworfen zu finden. Das im nächsten Kapitel folgende Mutulabatta scheint eher eine mineralische als thierische Substanz zu sein. 

ZOANTHARIA. (HEXACTINIA UND POLYACTINIA). 

Antipatharia, 

Amb. Caput III, Accarbarium unicaule oder Palmijuncus marinus, Tali a ge S. 202—204, Taf. 78, Cirripathes spiralis L. R. 

unterscheidet drei Unterarten nach der Grösse und nach der Ausdehnung der Win dungen, fig. A, B und C, welche vielleicht nur Altersverschieden- 
safi reg das grösste hen Ee A bezeichnet, dürfte dem von DANA unterschi edenen d. anguinum entsprechen. Wenn R. aber die Länge 

2 à 6 Fuss) angibt, s cheint es doch rake ob das eine thatsächliche Beobachtung ist oder nur ein Schluss aus der Dicke eines 

Banne im ran zu bende volesndiak Stücken 

Herb. Cap. V, Cupressus marinus, S. 207, Ta £ 80 fig. 3, Antipathes cupressina Pall. (cupressus Sol. und Ellis); ich erhielt diese Art auf 
Amboina von Herrn RosENBErG. R. erwähnt zweierlei Sorten, von welchen die zweite besser auf die Abbildung passt; die erstere wird von PaLLas 

zu A, ericoides citirt. 
Herb. Cap. VI, Foenum marinum, S. 208 Taf. 80 fig. 3, Antipathes hanen Pall. (foenicutum Lam, M.E). 

Herb. Cap. VII, Erica marina, arbaar ruttu-ruttu (Lycopodium-artig), S. ohne Abbildung. R. iitersdneider zwei Arten, tenuis und 

crassa, PaLLas und pian Nachfolger citiren en erstere zu Antipathes myriophylla Pall., ee letztere zu A. pennacea Pall, MirNe-Epwarps und Haime 

nennen R. nur bei penracea. 
erner erwähnt R. noch eine dritte Art, die EE rak Zusammenwachsen der Zweige vncien ist, und welche er auch mit einem 

Handschuh vergleicht; PArLLAs hea a den seine A. flabellum (Elenchus Zoophytorum 1768, p. En während MILNE- velen und HAIME 

(hist. nat. des Coralliaires I 1857, p- u fAabellum Pall, gr Len Rhipidipathes, die Tafel dk on R. citiren, also etw. nijd anderes. 

Ich möchte in der R.ischen Beschreibung hi ve ericoides (Pall.) M. E. und H. finden, welche ich bei Buon und auf Flores meden habe. 

Actiniaria. 

Amb, vra Buch I, Hauptst. XLIII, Urtica marina, Culat laut (Meer-Pilz), S. so, ohne Abbildung, ohne Zweifel Aktinien, hog 
nicht näher zu bestimm In Prof. SEMoN’s Zool. Forschungsreise Band V. 1898 beschreibt C. R. KwierNiEwsKI 13 Arten von solchen aus Amboin 
Sie werden von den Binet aten gerne gegessen. 

Madreporaria. 

Herb. Amb. Caput XVII, Accarbarium album verrucosum, Kalbahaar batu, S. 233, ohne Abbildung, nach der Beschreibung eine Ocu/inide, 
von MILNE-EpwARDS und HAIME II p. ros zu der indischen OcufZina virginea L, citirt, welche das Berliner Museum auch richtig aus Amboina durch 
Dr. F‚, SCHNEIDER erhalten hat. 

Herb. Amb. Caput XXI, Lithodendrum calcarium, Carang bonga (Blumen-Korallen), p. 239—243. Taf. 86, verzweigte Kalk-Korallen. 

I. Lithodendrum calcarium erectum, fig. 1, eine stämmige baumförmige Madrepore mit schwach Ss spitzen Endzweigen, entspricht 
recht gut einigen en von. Ma adrepor a arbuscula Dana, welche ich von Amboina mitgebracht habe; DANA hatte sie von den 
Sulu-Inseln. KLUNZINGER a. erk 0. ii Rs Figur zu M. Hemprichi Ehrbrg. aus dem Rothen Meer. 

UH. Lithodendrum esdek sessl ate ine rasenförmig ausgebreitete MZadrepora mit nicht ganz kurzen schlanken Endzweigen, ähnlich 
M. selago Th. Stud. von der Gelre dins bei Salawatti und mezZlepora Ehrbrg. 

HI. Bieden digitatum, ohne Abbildung, Endzweige mehr warzig als stachlig, fingersdick, Parras, elench. zoophyt. 1766 p. 326, hat daraus 
eine ei Ae adrepora digitata gemacht; sie dürfte zu der im indischen Ocean weit verbreiteten MZ. plantaginea Lam. passen, welche 
z. B. Tr. STuper bet Salawatti Ever melt hat, 

IV. Lithodendrum littoreum, fig. riatopora lineata L. R. gibt an, dass diese Koralle auf Scherben, Muschelschalen und Holzpfählen wachse, 
und bemerkt mit Recht, das ‘sei ein deutlicher Beweis, dass Korallen ihre Unterlage nur als festen Stützpunkt, nicht zur Ernährung, nöthig haben. 

Cap. XXIII, Amarantus et flores saxei, Bonga Carang (Korallen-Blumen), p. 244. Taf. 87 z. Theil. 

‚ Amarantus saxeus, fig 1, Zrachyphyllia amarantus, DANA Zoophyta p. 189, e 9 fig. 1, MiLNE-EpwaArps u. Haime II p. 341. Von den 
früheren Autoren fur Manicina areolata L. gehalten, welche aber amerikanisch i 

II. Anthophylli saxei, im folgenden Kapitel näher behandelt. 
d Bra 

an, 

II. Auris elephantis, fig. 2, und Brassica saxea, vielleicht Montipora foliosa Pall, Heee auch von der Challenger-Expedition auf Amboina 
gefunden wurde, s. H. BerNARD Catalo ogue of the Madre reporarian corals of the British Museum vol. II 1897 p. 158 pl. 30 ‚schon PALLAS 

t es zu dieser Art citirt. beng eci woran man beim Anblick der Figur auch denken könnte, kann es nicht sein, da R. sagt, 
dass diese Koralle trotz aller Mühe nicht weiss werde, 

IV. Favus saxeus, Wafelsteen, nicht abgebildet, kann eine Zavia sein oder vielleicht Dichocoenia uva Esp., welche Tr. Sruper in der Bucht von 
Amboina gefunden hat, 
Cap. XXIV, Caryophylla et Anthophylla saxea, Zee-Nagelen, Tsjenke und Polang laut, S. 245, Taf. 87 z. Th. 

1. Caryophyllum rad pe mit ein ir emee, fig. 3, Galaxea fascicularis En „schon von LINNE citirt, oder eine nahe verwandte Art ; 
auf Amboina habe ich G. Zl E. u. H, gesammelt, welche MiLNeE-Epwarps von der Sunda-strasse an gibt. 

II. Anthophyllum saxeum, Ste mene enh rde ag 45 wahrscheinlich Dendrophyllia gracilis M. E. u. H., welche das Berliner Museum aus 
dem Bidehikesischin Meer besitzt. 



Cap. XXVI, Fungus saxeus, Carang culat, (Pilz- ‘korallen), S. 247—249, Taf. 88, entspricht den Fungiden des heutigen Systems. 

Fungus saxeus, Steen-Campernolien ‚ fig. 1, eine regelrechte Fungta, welche man als die gen nliche £. patella El. Sol. Sasag b pre 
gelten lassen kann, doch hat R. wohl alle ihm bekannten Arten darunter begriffen, da er in der Gestalt manchfaltig nennt; die Zähn 
am freien Rande- der Scheidewände sind zwar nicht gezeichnet, aber im Text deutheb be deithalt R. weiss auch, dass sie en len 
eines Stieles angeheftet sind, aber nicht sehr fe 

II. Fungus saxeus oblongus, fig. 2, nach der Abbildung ohne Zweifel eine Polyphyllia und wahrscheinlich 2. pelvis Q. G., wozu MiLNE-Epwarps 
u. Haime diese Figur citiren und welche auch das ‚Be rliner Museum aus Amboina durch F. SCHNEIDER besitzt, Es ist nur auffälli ‚ dass 
R. im Text sie „wenig verschieden von der vorigen” nennt und der r ganz verschiedenen Beschaffenheit der Oberfläche nicht erwähnt, sodass 
man glauben möchte, er habe eher eine Herpetolitha Esch. sagt en et ZA vor sich gehabt, 

ki ae Polonica, bbokehe Mutzen, fig. 3, Malomitra pileus Pall, nicht zu ve ' 

esslich erwähnt R. S. 249 noch eine weitere Art, welc hi je er ersten kk aber kleiner und an der Unterseite ganz glatt ist; er 
bezieht sic: dave auf Fig. 4, die allerdings einer elliptischen Fungia a gleicht, aber keine Zungia ist unten glatt, und so möchte ich glauben dass e 
eine Cycloseris M. E. und H, vor sich hatte, aw C. cyclolites Lam., welche das Berliner rm aus Amboina durch Dr. F. SCHNEIDER und 
von galasrat. duik die Expedition der Gazelle wen sitz 

ed . 

Ï _—t 

oder eine Schnecke umwachsenden Sverikotnlien reke M, E.‚. H. und sbr cochlea beeke 1781, Heteregethas M, E. H., deuten; dazu 
stimmt namentlich die vorstehende Ecke, durch welche ein Loch geht, „als ob man sie zu einem Vorhang gebrauchen wollte” und ee ‚ Vergleich mit 
den ‚„Knöpfen einiger Korallenbäume”; ich fand Meteropsammia, der Michelini M. E. und H. sehr ähnlich, bei Batu-mera auf Amboi 

Il, Hydrozoa (PoryPOMEDUSAE). 

Hydrocorallia. 

Herb. Amb. VI, cap. XXVI, Lithodendrum saccharaceum, Carang gula, S, 243, ohne Abbildung. 
„ Lithodendrum saccharatum album, MZällepora, zwar nicht M/. aleicornis L. wozu die R.ische Beschreibung von Parras und A. citirt wird, 
denn diese ist amerikanisch, aber doch eine verwandte Art aus dem indischen Ocean, deren MiLNe-EpwArps und Harmer mehrere 
auf führ Der Vergleich der aren dieser Koralle mit Zucker ist gar nicht unpassend. 

ohne Zwei Ï chop sie auch schon von ParLas und seinen Nachfolgern citirt wird, 
aber der angegebenen Pane. w Eeen nicht violacea Pall, sondern coccinea Gray (Proc. Zool. Soc. 1860, pag. 242), welche ich aber nur von 
Polynesien (Samoa-Inseln und Jaluit) kenne. Die blassrothe Farbe mit helleren Enden der Zweige lässt keinen Zweifel an dieser Art. 

ad 
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Acalephae, Scheibenguallen. 

Amb. Rar. lib. 1, Hauptst. XLI, Pulmo marinus, Papeda Laut (Meer- bragt a 5. 4, ohne Abbildung, ziemlich ausführlich beschrieben. 
Sicher eine Qualle und darnach, dass von Krausen (krullen) an der Unterseite die Rede ist, wahrscheinlich eine Rhizostomide, deren Häcker 
mehrere aus hed indischen Ocean beschreibt. L. S. ScHurze in SEMON’ rschungs-reisen, Band V 1898 nennt 8 Arten aus Amboina. Auf fällig 
ist nur dass wohl die erwachsenen als die angeblich jungen (vielleicht andere Gúttuhgea) als arpa) beschreibt; sollte das ein blosser Irrthum, 

liene repte sein, durch die Gewohnheit, fünfzählige Echinodermen in Händen zu haben, entstanden 

Siphonophora. 

Amb. Rar. lib. 1, Hauptstück XLII, Holothuria, Besaantjes, S. 49, auch ohne Abbildung, aber ausführlich und recht kenntlich beschrieben, 
sicher PAysalia. 

SPONGIAE. 

ik Amb. Bd. VI, Caput IV am Ende, p. 206, Elegans Flabellorum species ex insulis Aru, Taf. 80 fig. 1, Janthella flabelliformis Pall. 

SOE v. LENDENFELD Monograph of id sponges p. 696 pl. 47 fig. 4 von den Philippinen u. der Torres-strasse, und Gray Proc. 1896 p. so, 
sande Vor Rehandnre Keratosa p. 37 pl. 1. von Ost-Australie 

Herb. Cap. XXIX, Basta marina, bmg laut (Basta, nn Saan lockeres Gewebe), S. 253, Taf. 89, Janthella basta Pall, v. LENDENFELD 

a 40. p. Ee pl. 47 fig. 5 von den Maskarenen und der Torres-s 

Herb. Cap. XXX, Spongia tea forma, Tatje dek gr Trichter), S. 254, Taf. go, fig. 1, hat Veranlassung zur Benennung der 

Spongia infundibuliformis Müll., Pall. gegeben, was aber Art aus der Nordsee ist, jetzt Tragosia inf.; R's. Art bleibt zweifelhaft. 

Herb. Cap. XXXI, Ch irotheca ds Sarong ln Een (Meer-Handschuh), S. 255, Taf. go fig. 2, dürfte eine et a) Gattung Spinosella sein, 

und zwar wohl dieselbe, welche die Expedition der Gazelle bei Salawatti gefunden hat und welche sich jetzt im Berliner m befindet. Sie entspricht 

recht gut gl einen Abbildung von Ear aculeata bei Esper. Pflanzenthiere Band Il Taf. Be und dürfte wohl das baren Analogon der Amerika- 
nischen Art 

ek De ap. XXXII, Barba marina, S, 255, nicht abgebildet, ohne Zweifel eine Mexactinellide und sehr wahrscheinlich ein Myalonema, wie 

die folgenden Züge’ aus der Beschreibung zeigen: ein pinselartiger Bündel von weissen oder grauen, steifen Borsten, jede einzelne von der Dicke 
s u 

holländischen Paralleltext steht „dikte van Paartshairen”), das Ganze ist ähnlich einer Locke, welche durch Schmutz und Nisse unter sich verfilzt 

ist (gelyk een lok hairs, die door vuiligheid en neeten aan “malkander hangt), reichlich eine Spanne ang; dieses befindet sich auf einer knotigen Wurzel 
„quae formam fere gerit scroti”, welche mit einem flor-artigem Ueberzug versehen und darunter ganz löcherig ist. Die saxa granosa, holländisch 

„klein en steenig gruis”, aus denen sie bestehen ie, machen einige pee können aber anhängende Steinchen sein; saxum ist bei R, überhaupt 
nicht Felsen, sondern (loser) Stein, wie z. B. s der Beschreibun ng von Ostreum saxatile, Am. Rar. S. 155, erhellt. Dieses Gebilde ist selten und 

ird nur mit green welche tief ins Meer versenkt ele heraufgebracht Auch Geh. Rath Prof Ein. ScauLze, welc hem ich diese Stelle pa mt 

ë ap. XXX, Nidus vesparum marinum ge niri, 8 zb act ohne Aloltne, eine festere Masse von der page eines Kindskopfes, 

agt. bei Ber rührung ie Haut ein heftiges Brennen verursachend. LAMARCK hat es mit Fra agzeichen zu seinem Alyonium vesparium (Mem. du 
‚ d’hist. nat. 1815 p. ‚ unbekannten Fundortes, citirt, das jedenfalls davon seinen Namen hat. Geh. Rath Prof. Ein. Sen glaubt. dass eine 

Zet beractinel lide gemeint a ähnlich Geodia oder viel hee die Gattung Zhenea, deren Oberfläche mit zahlreichen harpunförmigen mikros- 

kopischen Kieselnadeln besetzt ist, welche bei festem Anfassen wohl ein sehr unangenehmes Gefühl veranlassen können. 

Ein Hornschwamm ist zweifellos das „ruig pinch welches Amb. Rar. Buch II S, 148 erwähnt ist als die Muschel Vufsella umgebend ; 

ein solcher, wie ich ihn aus Flores vor mit habe, ist auch dem Habitus nach recht gut in Reeve conchologia iconica vol. XI bei Vulsella lingua-felis 

fi abgebildet 
a Sandschwamm, ähnlich Dysidea ist möglicherweise unter der dritten Art von See-Pinseln, Amb. Rar. S. 150, röhrenförmig, innen voll 

schleimigen Wassers, aus einzelnen Sandkörnern bestehend, gemeint. 
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PROTOZOA. 

e mikroskopischen Thierchen konnten IN ehehe nicht bekannt sein, da ihre Kenntniss auch in Europa erst aus der zweiten 

Hälfte des XVIL Jahrhunderts datirt, als er schon in Indien Doch lässt sich aus dem an Beobachtungen so reichen Inhalt der Amboinsche 

Rariteitkamer wahrscheinlich machen, dass hk diese. grosse Abtheilung des Thierreichs seinem Scharfblick nicht ganz entgangen sei; im XXVIII 

Hauptstück des dritten Buches, S. 247—250, spricht er nämlich unter dem Titel Mare album, Wit Water, Ayer Puti, von einer eigenthümlichen 

Erscheinung, einer weisslichen Färbung des-Meeres um die Banda-Inseln in den Sommermonaten zur Zeit des Ost-Monsuns, welche sich namentlich 

in der Nacht bemerklich macht, und ee pd dass Bb werde, dieses ‚rühre von kleinen ang ee (ontelbaare kleine diertjes, die by nagt 

e soo ‚ 

9 2000 Faden durch ash Teunen ene eine art Anzahl Polyeystinen- „Schalen augefnden und dhire rof. HARTING (Bijdrage 

tot de kennis der mikroskopische Fauna en Flora van de Banda-Zee, 1863, 4to) beschrieben worden; es scheint nicht unwabrscheinlich, dass das 

die en gesunkenen todt ste von schwimmenden Thierschwärmen seien, welche jene DE ne Meeres bedingen, und es dürfte sehr zu 

empfehlen sein, dass wissenschaftlich ee Beobachter dieser Erscheinung weiter nachforschen 

ALGEN, 

erge aus GEORG v. MARTENS, die Tange, im botanischen Theil von inn Expedition nach Ost-Asien, 1866 S. 42— 

„Die Nachrichten über Algen des indischen Oceans hat GreorG EBERHARD R. gegeben, welcher selbst Jange Zeit als Kaufman u. 

Beamter der holländisch- Ost-indischen tree auf Amboina lebte; da seine eren u. bildungen von den neueren Systematikern 

selten u. nicht immer richti sk rn feng möge eine Aufzählung u. Bestimmung derselben hier folgen. Letztere wurde, wi ie bei den von den alten 

Klassikern erwähnten Pflanz . Thieren, Ae urch möglich, dass man von den in denselben Gegenden heute noch vorkommenden ausgeht u. nun 

unter ihnen auswählt, was auf die Worte des ‘Schriftstellers Ki: beziehen lässt. R. behandelt die Algen im sechsten Band des Herbarium Amboinense 

im elften, den weichen Wasserpflanzen gewidmeten, Buch, end das zwölfte die damals als Pflanzen geltenden Zoophyten u. Schwämme enthält. 

IL. Capillus mg Seite 179; malaiisch en rn d. h. Meermoos, oder sayor lampan ‚(schwimmendes Kraut), an den Mündungen einiger 

Flüsschen von Amboina, namentlich des Weynitu, grüne Algen aus der Familie der Conferven Zen der Lokalität nach zu schliessen, zunächst 

Chaetomorpha lavanica Kg.,welche mein Sohn an der angegebenen Stelle wieder gesammelt 

H. Alga coralloides, Seite 181, „74 Fi . Fig. A, B, C, malaiisch sayor ak Koralenriffgemüsse, u. Agar-Agar karang, 

o n Südostküste Amboina’s (Lei- -timor) ist sicher „ Sphaerouaceus lichenoides Ag., wofür sie auch schon von GMELIN (unter 

em Namen Fucus edulis) erkannt wurde. Der ältere AGARDH, species algarum L. 10 e citirt sie zu seiner var. B. tenuis, worin 

J. Acarpu Sph. confervoides vermutet. Beide Arten variieren rice bedeutend in der Dicke der Stämme u. Zweige, R, unterscheidet 

viererlei Arten davon, wahrscheinlich andere Florideen mit umfassen 
Agarum, Seite 185, nach dem malaiïischen Worte Agar-Agar, das verschiedene grössere, namentlich die als Speise benutzten Algen bezeichnet, 

in Name. der sehr assend von den Systematikern auf ganz andere, dem indischen Ocean fremde Algen übertragen wurde. R. 
_ HI. 

ten. 

bulum one an flachen Orten des Strandes, unsere Turbinarien, zunächst wohl die im indischen Ocean häufigste, Zwrbinaria 
ornata J. Ag. s dabei erwähnte grüne laki-laki (Mä innchen) ist vielleicht auf Chauvinta macrophysa zu deut 

Ö rum hand sive bracteatum, Seite 186, von der Südspitze von pe oina (Hoek van Nussanive), ohne Zweifel der von 
ZOLLINGER entdeckte Mastocarpus Klenzeanus Kg., auf welchen namentlich die zweierlei Blätter passen. Mastocarpus radula, für welchen es 
sonst erklärt stb bk eine Alge von Cap u. passt nicht zu R.’s Beschreibung, wie schon der ältere AGARDH, spec. alg. 1, p. 26, richtig 
gegen TURNER bem 

arum indculke sive foliatum, Seite 186, eend drei Sargassen, im erstbeschriebenen ist Carpacanthus Aerbaceus (Sarg.) Kg. 
in der altera forma Sargassum granuliferum Ag. zu erkenn 

d) „Agarum lactucarium sive or ne, enthält verschiedene Florideen, die letzterwähnte, „composita simplicibus ef fZenuissimis 
laciniis,” kann Mypnea divaricata }. Ag. 
Ueber A m corticosum sive cleo. Seite “187, wage ich eg Vermutu DE, 
Bei dieser Gelegenheit erwähnt R. noch dreier Tange welche er an den atlantischen Küsten vom Spanien u. Portugal beobachtet hat, S. 187, 
es sind Pwcus wesiculosus 1, unter der portugiesischen eulndhg bodelhas, rie Jlavifolium Kg. und Himanthalia lorea L, „Lyngb., 
portugiesisch sar re 

IV. Sargassum pelagicum, S. ist das viel-besprochene Sargassum bacciferum Ag. auf der aten beobachtet u. Taf. 76, Fig. 2 
abgebildet, wo „ij die Tafeleiklärung ee es das Strand-Sargasso nennt. R. kannte sehr wohl das Vorkommen dieses Tanges, 
namentlich auch, dass er frei schwimmt, weist mit Recht einige este Hypothesen über. dasselbe zurück. Das Sargassum 
von Amboina, Taf. 76, Fig. 1, stellt ein scion wifpelentes Sargassum adds A 

V. Muscus gelatinus japonensis, S. go Taf. 40, fig. 3, ist sicher das von SIEBOLD aus Japan mitgebrachte Gelidium Amansii Kg., aber R. scheint 
verschiedene andere heterogene Gegenstande nicht gehörig davon zu geerstheiden 

(28) En 



HET AANDEEL VAN RUMPHIUS IN HET MINERALOGISCH EN 

GEOLOGISCH ONDERZOEK VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL 

DOOR 

ARTHUR WICHMANN, Utrecht. 

‚….doch ik bekenne, dat ik my liever over de ondoorgrondelyke 

kragten der natuur verwondere, dan met een al te nauwkeurig 
ondersoek in d'een of d’ander dwaling vervallen wils... 

(RARITEITKAMER, blz. 212). 

EIN de geschiedboeken der aard- en delfstofkunde zoekt men te vergeefs naar den naam van Rumrurus. 

Daaruit blijkt wèl, dat hij op den gang dier wetenschappen geen bepaalden invloed uitgeoefend 

heeft, maar in geenen deele, of die achterstelling als verdiend mag worden aangemerkt!) Het doel 

van de navolgende bladzijden is dan ook, een overzicht te geven van hetgeen door Rumrurus 

dienaangaande te boek werd gesteld, en tevens te onderzoeken in hoeverre daaraan eenige waarde 

mag eineden gan 

Als hoofdbron dient het derde boek van D’ Amboinsche Rariteitkamer”, handelende „Van de Mineralien, 

Gesteenten, en andere zeldzaame zaaken.’?) Er worden daarin tal van onderwerpen behandeld, die met het onze niets 

hebben uit te staan. Hieronder moeten gerekend worden de „Mutu Labatta’”’, meer bekend onder de benaming 

van „Moetisalah of Moeti tanah”, die door G. P. Rourrarr uitvoerig behandeld werden;3) de praehistorische 

werktuigen „Donderbeitels” en „Donderschopjes’, die door C. M. Prrvre besproken werden.t) Verder werd 

door Rumemrus uitvoerig stil gestaan bij de „Mestika” of „Moestika”, concrementen in dierlijke en plantaardige 

organismen, die nog op een hernieuwd onderzoek wachtende zijn,5) bij de Amber, de Witte zee (Ajer poeti) 

en zoo meer. 
De in de Rariteitkamer beschreven mineralen, fossielen en gesteenten zijn niet, zooals de titel zoude doen 

vermoeden, uitsluitend afkomstig van de Ambonsche eilanden. Men vindt er integendeel talrijke aanteekeningen over 

dergelijke voorwerpen van andere eilanden tot den Zwudischen Archipel behoorende, en zelfs van Voor-Jndië, 

China, Siam, enz. | 

Ik heb mij in het volgende uitsluitend beperkt tot den Zudischen Archipel. Het is reeds dienaangaande 

moeilijk deze stof meester te worden, want het nadeel, dat met de uitgave van elk „Gedenkboek” onafscheidelijk 

verbonden is, nl. het gereed zijn op een bepaalden tijd, doet zich ook hier gevoelen. Het is derhalve als zeker aan 

te nemen, dat de eene of andere bron aan mijne aandacht ontgaan is, afgescheiden daarvan, dat verschillende werken 

buiten bereik bleven. Eene andere moeielijkheid bestaat daarin, dat geen een der talrijke bezoekers van Amborna, 

1 Weliswaar zegt J. E. J. WarcH: „RuMmrPHius hat um A me df grosse Verdienste”. (Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erläuterung der Knorrischen 
Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur. IV. Nürnberg, 1773 P 

2) Amsterdam Ait fol. 197—340. In het volgende ade ‘altijd deze piensbe nge uitgave aangeh 

à dan kwamen de raadselachtige Moetisalah’s (Aggri-kralen) in de Timor-groep oorspronkelijk van a Bijdr. t. d. T.L. en Vk(6) VI. 1899, blz. 638. 

De prehistorische steenen, wapenen en werktuigen uit den Oost-Indischen Archipel, beschouwd uit een ei en ethnografisch standpunt. Bijdr,t. de 

F, Lien Vk. je id 1887, b 

5) Slechts de ien Kalapa” werden intusschen herhaaldelijk onderzocht. 

en det 



die zich op geologisch gebied hebben bewogen, het der moeite waard heeft geacht de Rariteitkamer vooraf te 

bestudeeren en naar aanleiding daarvan verdere nasporingen te doen. 

In het volgende zal, zooveel mogelijk, aan Rumrnrus zelven het woord gegeven worden, omdat daardoor de 

lezer een duidelijk beeld van zijne wijze van werken ontvangt. Evenzoo heb ik gemeend talrijke opmerkingen, die 

uit een kultuurhistorisch oogpunt misschien van belang zijn, niet achterwege te mogen laten. 

1. MINERALEN. 

Terwijl Rumermus bij de rangschikking geen bepaald systeem volgt, ís in het onderstaande eene volgorde in 

acht genomen, zooals zij tegenwoordig algemeen gebruikelijk is. De hulpmiddelen, welke aan Rumrutus ter 

onderkenning ten dienste stonden, waren hoogst bescheiden. Als reagentia werden toegepast: zure limoensap en 
scherpe azijn, slechts bij uitzondering werd „Spiritus salis” (zoutzuur), „Spiritus salis ammoniaci’” (ammonia) en borax 
toegepast. Verder werd gebruik gemaakt van uiterlijke kenteekens, zooals kleur, glans en hardheid. Niet het minst 
werd het eene belangrijke eigenschap geacht of de mineralen al dan niet „vuuren”, d.i. onder het tegen elkander 
slaan vonken geven. Bijzonder gering was toentertijd nog de petrographische kennis waarover men beschikte, en 
zoodoende zijn ook ín het oog van Rumrurus de meeste gesteenten slechts „keisteenen” of „veldsteenen.” 

DIAMANT. 

Rumrurus kent dit mineraal slechts van de sedert lang bekende vindplaatsen in Svekadana en Landa ter 
westkust van Zorzeo, Aan het hem bekende werk van Pm. Barparus!) had hij kunnen ontleenen, dat de diamant 
ook in het zuidoostelijke gedeelte van Borzeo gevonden wordt ®). 

De diamanten worden in 3 soorten verdeeld 3): 

r. „Intam Bun, dat is, water- of donker-D iamant, dewelke donkere wateren geeft; deze word voor de gezontste 
„geacht om te draagen ....” 

2. „Intam Api, of vuur-Diamant, dewelke een roodachtig water heeft, en het lichaam wat geel; deze verhit 
„het bloed te zeer, en word voor ongelukkig gehouden . 

ne „Intam Poeti of witte Diamant, van heldere en blanke wateren : deze zyn de mooiste om te draagen, 
„dewyl ze verre van zich schitteren .. . .” 

Rumrmius verkeert nog in de oude voorstelling als of de diamant nog heden ten dage groeit. „Het is geen 
„wonder, indien men hedendaags de Diamanten zoo hard niet vindt, gelyk d'Ouden daar van geschreven hebben, zoo 
„t waar ís, dat in de Golkondaalsche mynen binnen zoo weinige jaaren de Diamant weder aangroeit, daar men te 
„voren gegraven heeft. De hedendaagsche winzucht en pracht willen ze in zulke menigte hebben, dat ieder ambagtsman 
„dezelve draagen magt), zoodat de steen geen tyd heeft om oud genoeg te worden, daar hy te voren misschien 
„1 of 2 duizent jaaren in zyn myne rust hadde gehad”. 

ĳ Naauwkeurige ee van Malabar en Choromandel, Amsterdam 1672, blz. 162. In het oog moet echter worden gehouden, dat de bibliotheek van Rumrurus in 1687 in vlam opging 
5 

ne ie: Eredia vermelde reeds in 1613 het voorkomen te Banjermassin, naast dat van Soekadana. (Malaca, I'Inde méridional et le Cathay ‚Bruxelles 1882 p. 
e Oost-Indische Compagnie verkreeg de gard Psn van Soekadana in 1604, waarheen „een Cha Bier ghesonden, die den 6 April hid in de Meng quam, niet veel uyt hpa hebbende... too Realen van achten in Dist bestedende”. rsi Verhael, van de Reyze gedaen in de Oost- ER onder het beleydt van den Vromen en Vaphaten Wima VAN WAERWIJK als Admirael. …...…. . 71). Begin ende Voortgangh van de edt deberiinede Oost-Indische Compa fe eL er ves m] 1 

Van Sambas werd oe En en diamant angerescht. «die wegen zoude to coupan, ’t welck soude wesen tusschen de 30 en 40 caraet, zeggen datter er bi beg vegen: zijn van 4 tot 24 c je ve lak nae 3 Verhael, van alle het EE dat ghesien ende voor-ghevallen is op de Reyse gedaen doörri son Pre IL- SE VERHOEVEN blz. 102). aleen dale Voortgangh II. 1646, 
‚ blz. 282. 

oet toentertijd nog al veel welvarendheid geheerscht hebben, te oordeelen naar de onderstaande „prijs-courant, die door HERBERT DE JAGER bewaard is amd ‚Nachricht von dem Preysz der Jubelen und Specereyen in Oost-Indien. Preysz und Ordre, wornach man sich im Verkauff der rohen Diamanten allhier in Indien reguliren 
1902 KO CATAE Se Pa de 108 — Gp Ee OOR Ge ES B Em een eed eg s Bee en ema er 105.— Bn et ee ZO a 100, - elan Bo von Cis a en GRE jedek CRAEN et an 98. — 
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In zijne „Proef der Edelgesteenten” (blz. 290), geeft Rumpmius een middel aan de hand om deze van namaaksels 
te onderscheiden: „Alle natuurlyke Edelgesteenten, die uit bergen komen en geheel of maar ten deele doorschynende 
„zyn, moeten by nacht of in 't donker gehouden vuuren, dat is, een helderen schyn of ten minsten een vonksken van 
„zich geven, als ze met een ander diergelyken steen tegen malkander geslagen worden”. En verder: „de Diamant heeft 
„een klein, doch scherp blixemend vonksken, waardoor ik geenzins versta een uitvaarend vonksken, maar een klein 
„lichtje of glans, het welk in den steen gezien word”. Uit het laatste blijkt, dat het waargenomen ver- 
schijnsel phosphorescentie is. Door wrijving op een doek werd zij het eerst opgewekt door Roperr Bovre in 1663 1), 
later door Warr?) en anderen langs dienzelfden weg. 

ZWAVEL. 

Dit mineraal wordt slechts terloops vermeld, en wel van de Goenoeng Api der Banda-Eilanden, waar men 
heeft: „verscheide spelonken en overhangende klippen als kleine kelders of verwulfsels, behalven den Crater of 
„gesprongene mond aan de West-zyde van dien berg” waarin men vindt „verscheide mengzel van swavel en aluin” 3) 

Evenzoo worden vermeld rijke zwavelmijnen van de eilanden Mzta*) en Dammer 5) (Zuidwester Eilanden). In de 
nog ongedrukte „Amboinsche Landbeschrijving” zegt Rumrrius®): „Essen ,.. niet ver van Wawani, wat lager en 

„naeder aan strand. Bij deze negory graaft men s laarde 7)” 

GOUD. 

„Alhoewel het gout met scheepen (doch niet vol) in oude tyden uit Indien gebracht wierd, zoo bevinden wy 

„echter in onze tyden, dat het op verre na zoo overvloedig niet meer gevonden word, dat men over de goutklompen zoude 

„struikelen, gelyk men by Salomons tyden te Ferusalem over de Steenen deedt; want men nu ter tyd allang vraagen 

„moet, waar hier en daar een goutberg zy. Sumatra is het eenige, 't welk hedendaags de kroon spant, en naast 

„daar aan Borneo; op Timor valt een weinig 5), van Celebes word wat gedroomt), als mede van Nova Guinea 10), . ”, 
Deze onderlinge verhouding is — Celebes uitgezonderd U) — tot op heden dezelfde gebleven. 

Aangaande de bewerking van het goud laat Rumruimus volgen: „Geene Aflchimistische vonden heeft men by 

„deze domme Inlanders te vreezen, zoo is hun de kunst van verzilveren en vergulden onbekent, maar zy hebben eenen 

„anderen snoden handel, waar mede zy ook de goede kenners van metalen bedriegen: Dit geschied op deze manier, dat ze 

„het gout tot dunne blikken slaan, en daar mede zilvere plaatjes zoodaanig bekleeden, dat het geheele werkstuk voor zuiver 

«Die Diamanten müssen sauber und weisz sein. So sie aber braun oder Strohgelb wären, auch zugleich rauhe Sand-Körner darinnen, so sind sie nur halb so viel wehrt.” 
(Mich. Bernh, Valentini. Ost-Indianische Send-Schreiben, ton, allerhand raren Gewächsen, irr Jubelen, auch zu der Natur-Kündigung und Artzney-Kunst 

gehörigen Raritäten.... 2te Ed, Franckfurt ree 1714, p. 103, ook o, d. t. Museum ere sap I. 1714 Anhang). 
Te oor de vriendelijke tusschenkomst van den heer ae Ganorr werd ik d bre firma S. ABAS te wepe erdam in staat gesteld hierbij te voegen eene rubriek 

met de s (April 1go2) geldende prijzen. Zij fn: ons zien, dat e onderlinge bhahloverhdd ing 200 jaren geleden eene geheel andere was. De kleinere diamanten waren 
reke. relatief veel goedkooper dan thans, terwijl de stu Ba van hooger gewicht vds veel kostbaarder dn geacht te zijn, 

I) Works. IL. London. 1744, p. 85. (Ook Observationes de opd in tenebris lucente, Londini, 1664). 

3) Experiments of th slide Qualities of Amber, Diamonds, and Gum-Lac. Philosoph. Transact. XXVI. Londen 1708, p. 73. e 

) Rariteitkamer, blz. 217. 
4) Reeds in de Instructie voor ADRIAAN DORTSMAN d.d. Batavia 27 November 1645 vindt men vermeld: «Op ’t eylant M: ie vallen bergen vol solpher, soo 

»UE. ent en goede spetie ende we taien verlies in ’t rafhneeren gevende, UE. sult daer niet meer trachten den et als tot ballast der retournerende schepen 
vwmelje”. Ki E. ze Documenten eff ffende de get bege van bte bans TSMAN. Bijdr. t. de T. L. Vk. (6) IH. bee! blz. 616.) 

at ingen in historischen tijd zijn niet end gew fumarolen hi gem zijn nog Sleijd werkzaam. (R. D. M. VERBEEK. Voorloopig verslag 
over eene Booten reis naar het oostelijk gedeelte van den Tidiscren’ Hiele in 1899. Batavia 1900. blz. 27.) 

5) Verkeert. eveneens sedert veen va tijden in een toestand van een werkzaamheid. De zwavel en ook thans nog door de Inlanders verzameld. 
(C. J. M. WerrneiM. Verslag van mijne reis r de Kei-eilanden. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) IX 1892. p. 774). 

6) Ms. Risechie fol. 31 

1) Deze zinsnede werd bijna woordelijk door VALENTIJN ver genomen, zonder ht van den herkomst. (Oud- en isd Oost-Indien. II. 1. 1724 blz. ro4). 
Aangaande de verdere minaplan tsen tee zwavel op Ambo'na, zie Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) XV. 1898, blz. — 206. 

Volgens het Herbarium Amboinense VI, lib. XII, cap. 20, restte 1750 ee 238 zn re het landschap Sorebait ee plaatsen „duar het gout valt”. Uit 
andere mededeelingen ontleenen wij het volg: ist oon VAN RAEMBURCH, gouv’ n Banda, bericht n Gouv. Generaal SPECX oe: ede 1630, nes het schip „de Jager” 
in Januari voor „Batemean” (d.i. Bibra op de zuidkust van Zimor) idg twee diesen nteerde Portugee ward Hegatten besprongen en ns volck in de 
vlucht gedreven die eenich fijn als ander gout gebercht t'restant hun m n den cleynen koning AMENESY gerooft. (P A. TierE—J. E. Beekes. De Orkan van het Nederl. 
Gezag in Eee nd II 1890, blz. 164. Verdere berichten vermelden wij Kieronder blz. 4, 5. 

PHIUS doelt hiermede misschien op het al rna zi nen gs iig opel Fr. VALENTIJN (Oud- en Nieuw Oost-Indiën I. 2 1724 blz. 73) eg gren 9) erha. 
waar deze van adr la 4 Gen ze bn noordw, estkust van Cals ‘gelegen ds k orp. w en plag deze Zan te Doe dit i dat hier een goudrivier was, doc 

k baas te stormen, de gatde te beven u: is maar een listig voorgeven, om den weg, „die opvoer, om naar dat go dat ’er in overvloed 
Pwaardoor die van 7% onto Eer goud krijgen gren ae honden. 

0) Rariteitkamer blz. 197. 

8 eeds in agt dre kenden de Spanjaarden en Portugeezen vindplaatsen van goud op het eiland Celebes: M. F. pr NAVARRETE. Colleccion de los 
viages y descubrimientos .……. rid 1837, p. 408. 

tn NZALO ehh en Ore DO Y ee Historia dais y natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Oceano. (1532) II. 1. Madrid 1852, p. roo — 110. 

ONIO LOURENGO CAMINHA. Ordenagöes da India . .. Informagâo da Aurea Chersoneso, feita pelo ande cosmographo Indiano Manoel Godinho de Eredia 
I Li Ö : 
en Ea de 18e eeuw schijnt de productie eene grootere vlucht te hebben genomen, te oordeelen naar hetgeen THoMAs FORREST mededeelt. Volgens 
re een Boeginees gedurende zijne reis in 1775 verstrekt, was de gezamenlijke opbrengst van de mijnen ín het noordelijke gedeelte van Celebes 14,800 Thails. 

(A Voyage rd Calcutta to the Mergui Archipelago „ London 1792, p. 56.) 



„gout aangezien word, door de toets kan men dit niet bekennen”. Maar wel door de bepaling van het soortelijk 

gewicht, waaraan Rumeurus een geheel hoofdstuk wijdt. Verder wordt vermeld, „hoe gout en zilver op andere dingen 

behalven den Toetsteen zich vertoont’. Er werd nl. getracht op deze metalen verschillende voorwerpen (mineralen, 

schelpen, koralen en vischtanden) te toetsen. De resultaten van dit onderzoek — tegenwoordig zonder beteekenis — 
worden uitvoerig vermeld. 

Aangaande de verbinding van goud en zilver, deelt Rumrprius nog het volgende mede (blz. 203): „Electrum 
„Antiquorum zooals 't van d'oude Autheuren beschreven word, namentlyk een menging van 4 deelen gout met 1 deel 
„zilver }), ís hedendaags onder die naam niet meer bekent, want de Maleijers noemen zulk een menging Maas Mouda 2), 

„dat ís, jong gout, van zyn jonge (dat is bleeke) koleur”. Sedert eene eeuw heeft de naam Electrum opnieuw ingang 
gevonden, zonder dat men zich aan de oorspronkelijke beteekenis gehouden heeft 3). Brrzerrus beschouwde het als 
eene verbinding Ag + 2Aut), terwijl J. B. BoussincauLT 5) en A. Lrvor 6) meenden, dat er verschillende verbindingen 
van de metalen, maar in vaste verhoudingen, moeten bestaan. Uit de analyses van G. Rosr?) en Avprërr 5) bleek 

evenwel, dat dit niet het geval is. A. Kenncorr stelde voor alle verbindingen van Au met Ag Electrum te noemen 
die van 15,45 tot 62,19 Ag bevatten ®), doch men is het dienaangaande nog niet eens geworden. In ’t algemeen spreekt 
men van Electrum, zoodra het goud 200/, en meer zilver bevat 10). Eene analyse van het Electrum van den 
Indischen Archipel is mij niet bekend geworden. Het meest zilverrijke goud, dat geanalyseerd werd, bevatte 6.75 0/, 
Ag en werd door D. D. Vern te Moewara Laboe in de Padangsche Bovenlanden (Sumatra) gekocht II), L. E. GERDESSEN 
beweert, dat mas moeda een uit Zwropa ingevoerd alliage van goud en zilver is, bij de Inlanders op Borneo weinig 
gezien 2). Evenwel is dergelijk goud door SaromoNn Mürrer van Zimor 13) en door F. G. Srrcx uit de Oempoe-rivier in 
de Lampongsche distrikten (Sumatra) bekend geworden 14), zoodat de mededeelingen van Rumrurus op waarheid berusten. 

KOPER, 

Rumrurus wijdt (blz, 202—206) een afzonderlijk hoofdstuk aan het „Suassa”, en zegt dat het is „een mengeling 
„van verscheide metalen, gelyk het Electrum antiquorum, by alle Oostersche Volkeren in groote achtinge, zelfs 
„by de Portugeezen; en de Inlanders draagen het liever tot ringen, dan gout. 15). Het is tweederlei; Nativum en 
„Artificiale, doch verschillen beide wat van ’t geene de Europische Autheuren beschryven”. 

Van het „Electrum nativum” of het natuurlijk „Suassa, 'twelk men ook Tambagga Suassa noemt”, 
vertelt Rumrnrus, dat dit alleen op het eiland 7?mor, en wel in het landschap Ade, gevonden werd. Uit zijn onderzoek 
bleek evenwel — en waarschijnlijk terecht — dat het gewoon koper was, met een weinig goud gemengd, dus geen 
„Electrum”. Een natuurlijk aïliage van koper en goud is onbekend, en slechts eenmaal werd goudhoudend koper 
geanalyseerd !6), welk resultaat echter niet bevestigd werd 15). 

Volgens Rumrmrus, die het uit den mond van Rapja SALOMON, „eertijds Koning van Ade”, zelf gehoord had 18), 
„dat voor zyne wooninge een stuk gelegen heeft, ’t welk hy voor een stoel gebruikte, waar toe roo man geweest zyn 

1) Prins, Historia natur. lib. XXXIII cap. 4. (ed. J. SixiG. V. Hamburgi et Gothae. 1851 P: 93). 
In tegenstelling tot Mas toewa (oud goud), omdat het wegens zijne donkere kleur voor rijp gehouden wordt. 

*) M. H. Krarrorm. Beiträge zur chemischen Kenntnisse der Mineralkörper. Posen un lin. IV 1797, p. 3 
„ } Versuch ein rein chemisches System der Mineralogie zu begründen. Schweigger’s Journal für Chemie und Physik. XII. Nürrnberg 1814, p. 23. Volgens de tegenwoordige opvatting zoude de formule Au Ag geschreven moeten worden, welke verbinding vereischt 64,63 °/, Au en 35,37 °/a Ag- 

Sur la composition de l'or natif argentifère. Ann. de Chimie et de Physique (2) XXXIV Paris 1827 p. 408; zie verder Compt. rend. IV. 1837, p 956. ®)- Analyses de quelques composés formés d'or et d'argent Ann. de Chimie et de Physique (3) XXVII 1849, p. 310—315. 
1) Reise nach dem Ural. II, Berlin 1842 p. 402; Pogg. Ann. XXIII 1831, p. 179. 

dp 
%) Uebersicht mineralogischer Forschungen 186265. Leipzig 1868, p, 273. 

10) _NAUMANN-ZIRKEL. Elemente der Mineralogie. 14 Aufl. Leipzi I9OI, p. 414. 
HI) _Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expeditie, II. Aardrijkskundige beschrijving. Leiden 1882, blz. 153. 
B) Vijf jaren gedetacheerd. Indische Schetsen. Amsterdam 1 73. blz. 190. 
13) Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel. II. Amsterdam 1857. blz. 334—335; hier Noni moeti („wit goud”) in tegenstelling tot Noni menatoe (woud goud”) genoemd. 
M) Topographische en geographische beschrijving der Lampongsche districten, Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) IV. 1862, blz. 113. 

co IME eden ook renwoordi Ek i i i - ij hed enor: Hoeninern eN Oee Ee ET een de ne ee ervaren dt nnee zein hd en Au met weinig Ag. (C. F. E‚ PrAETORIWS. Eenige bijzonderheden omtrent Palembang. De Indische Bij. I. Leyden 1843. blz 333). 
8, J.F. Jorn. Chemische Untersuchungen mineralogischer, vegetabilischer und animalischer Substanzen. I. Berlin 1810, p. 286. 
d. G. telgen sen dem pe bang und ige he ischen Meer p. 406. 5 

reien: D Leto in es Beren entend leit, dat vele goudsoorten kleine hoeveelheden van koper bevatten (zie o.a. het tabellarisch overzicht bij C. F. RAMMELSEERG. 
_) En wel in 1680; zie Herbarium Amboinense. VL. lib. 12. 1750, P. 237- 

w 
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„om het op den Berg te draagen, doch ’t zelve is hem door de Portugeezen in 't jaat 1665 afgenomen !), en waarover 
„de meeste oneenigheid gevolgt is, zoo dat hy eindelyk uit zyn Land heeft moeten vlugten.’ Reeds in 1599 werd door 
MANorL GopiNHo pe Erepra in een, echter eerst in 1807 gedrukt, manuscript medegedeeld, dat er in Ade „minas de 
tambaga suaca’ aanwezig zijn?. In 1660 werd J. TRuvrMAN naar 7imor gezonden, maar te vergeefs trachte hij 
inlichtingen te verkrijgen aangaande het koper, dat volgens de berichten van de regenten van Amati en Sonebait in 
de nabijheid van „Amacououwe (Amakono) 3) gevonden zou worden 4). Meer succes had Huco Currmsore in 1665. 
Volgens de door E.‚ W. M. van DE VerpeE en A. G. BROUWER uit de archieven te Batavia getrokken aanteekeningen, 
zegt deze in zijn rapport, dat voor de woning van den Radja te Oëmassa (of Wetmassa) 5), van waar men een gezicht 
heeft op den koperberg, een stuk koper ligt van 1 voet dik en 1/3 à 2 voet lang en breed, 't welk volgens het 
verhaal van den Radja van den berg was afgespoeld. Op den 23 Mei 1668 werd op last van Jaco Cors, Gouverneur 
der Banda-etlanden, een verbond gesloten met den Radja van Manatoetoe, en eveneens met het landschap Adé, dat 
tot den bovenvermelden Radja in afhankelijke betrekking stond. In 1669 had een aanval der zwarte Portugezen plaats, 
waardoor allen genoodzaakt werden het bondgenootschap met de Compagnie te verbreken 6). De Oost-Indische Com- 
pagnie verloor echter die vindplaats niet uit het oog. In 1756 schreef de commissaris Paravacint: „Met den koperberg 
„had men geen groote haast, om niet te veel te gelijk overhoop te halen, een oplettend opperhoofd zou daaromtrent 
„zijn tijd wel weten te kiezen”?). Nadere bijzonderheden deelde W. van HoGENporr nog mede: „Men vindt zelfs 
„zonder te graven digt by Dili/, en vooral by Ade en Mantoetoe, groote en zwaare stukken ko per. Dit metaal, met goud 
„gemengd, geeft een zoort van Souas, dat zoo goed is, als het geen met Yapansch koper gemaakt wordt. En het is 
„waarschynelyk, dat het ook eenig goud in zich bevatte; om dat de beekjes, die hier omstreeks vloeien, eenige deeltjes 
„van goud en koper, dan eens van elkanderen gescheiden, dan eens aan één gehecht, in hunnen loop met zich 
voeren”. 5) Ook tegenwoordig schijnt nog koper in het landschap Adé ontgonnen te worden, want zooals Jos pos 
SANTOS VAQUINHas schrijft: „Reino de Vemasse .... …. Na montanha de Birak 9) e em Dafatvassa existam minas de 
cobre” 10), Hetgeen nog te onderzoeken overblijft is, of het beweren van Gopinno pr ErEpra, Rumruius en W. van 
HoGeNporr, dat het koper van dé (Reino de Vemasse) een natuurlijk Tambaga Soeassa voorstelt, op goede 

gronden steunt. 

PYRIET. 

„Maas Urong is een schoone en raare Pyrites of Vuursteen, zeer zwaar, hard en massief, het geele koper 
„zoo gelyk, dat men 't voor klontjes daar van zoude aanzien, doch niet wel op den steen toetsende, maar met een 

„staal geslagen vuur geevende als een andere vuursteen: Men vindt het ín groote en kleine stukjes, alle zeer hoekig en 
„onordentlyk, nogtans zoodaanig, dat alle de hoeken een zekere ordre hebben .…….. daar steeken hoeken uit by de Geo- 

„metrae, angulí solidi, dat is, vaste hoeken genaamt, bestaande uit 3 vlakke zyden t'zaamen in een hoek gevoegt, 

„en naar ’t uitwyzen der hoeken schynen ze deelen te zyn van een lichaam, by de Konstenaars Dodeca-etron genaamt, 

„t welk gemaakt is van 12 vlakten, en ieder vlakte heeft 5 streepen alseen pentagonus, of vyfhoek” UI). De bedoelde 

kristallen stellen de bekende pentagoon-dodekaëders voor. „Andere stukken zijn vierkantig als een dobbelsteen ; andere 

à gansch onordentlyk, en hoekig, zoo nogtans, dat hier en daar een Dodeca-etron uitsteekt. Ik noeme dezen steen And r o- 

Ì) Dit is, zoo niet een ita dan toch een drukfout. gan brl d (Oud en Nieuw Oost nij ene ae 2, 1726 blz. 112, 121) werd deze Radja 1677, toen 
hij poogde het juk der Port tugezen af te schudden, ried en kwam r Banda, alwaar hij zich onder den n Rapja ALOMO meel liet doopen. In 1680 
keerde hij in zijn boren terug. pier onlat is dan ook vereen pd pe nein banen tot de geschiedenis dog het eiland Timor schr. voor Neêrl.-Indië 
1847. III blz. 4% aj op een de kaart vond, volgens wike de genoemde vorst, na de tugezen Maji te hebben, in 169o gedoopt w erd. 

sert de de aen der landschap ppen Ade en amat Loe uit dien pd is zeer weinig bekend. In 1 fot was de ien de Franciskanen Fr. Augustin 
SAN PASCUAL ne tijd te Manatoetoe, gi n Lifan geweest 4 dien ARCELLINO DU CIVEZZA. eden di Bibliografia San Franciscana. Prato 1897, Pp: 549). In 1646 was de 
Den FR. GASPAR EVANGELISTA te dé werkzaam. (Fr. LUCAS DE SANTA ichi: Quarta Parte da Historia de S. Domingos haet do Reino da Conquista de 
Ee 3 ed. VI. Lisboa 1866, Ii). 

) ANTONIO hoönenes CAMINHA. Ordenagöes da India do Senhor Rei D. Manoel de eterna memoria Lisboa 1807, p. 147. 

5) N. G. VAN KAMPEN. eer der Nederlanders buiten Europa. III, 1 Haarlem 1832, blz. 163. 

DLG D: VAN Dijk and’s vroegste betrekkingen met Borneo, den Hen Archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China. Amsterdam 1862, blz. ror. 

5) Daaraan en het sien Ade zijn bapenmoe ordige naam Pint te danken. 

Het eiland Timor. De Gids. Amsterdam 1855. I, blz. 

1) P. A. Leupe. Besognes der Hooge Regeering te Batavia, ande over de Commissie van Paravacini naar Timor in 1756. Bijdr. t. de T. L. en Vk (4) L 
1877, blz. pie 

Beschrijving van het eiland Timor. Verhandel. Batav. Gen. v. K. en W. IL. Batavia 1779, blz. 286. 

ed, re koper van „Vemasse’ en van „Birak” is onder No. 3028 en 3034 geplaatst in de mineralogische verzameling van het hoofdbureau van het 
Mijnwezen te Batavi 

1e) Timor. _Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. 4°. Ser. No. 7. Lisboa 1883 p. 315. Uit het „Reino de Manatouton”’ wordt daarentegen (p. 311) 
slechts een omm vermeld. 

nj Rariteitkamer, blz. 226. 



„damas van Plinius}, en Pyrites solidus, in ’t Maleitsch Maas Urong?). De grootste en schoonste stukken 
„vind men op Yava omtrent de stad Mataram 3); Ook op Celebes, Borneo en Succadana, dewelke geslepen een hand 
„breed zyn en blinken als een metaale spiegel” ...... „Achter Griser legt een berg Giry, daar op de Penimbaan 
„woont, den welken de Javaanen alle voor een Heilige Leeraar of Paus houden); van dezes voorouders en geslachten 
„ziet men verscheide graven op 't hoogste van dien berg, waar in groote gepolyste stukken van dezen steen gezet Zyn, 
„die een wonderlyken glans van zich geeven, wanneer de opgaande zon daar tegen schynt, ’t welk het onwetend volkje 
„voor een wonderwerk acht” 5). 

De bovenvermelde vindplaatsen van de groote stukken zijn nog niet nader bekend geworden. 
Aangaande Amboina 6) noemt Rumrmus een plaats Pannat in het brongebied van de Waz Hila op Leitimor, 

waar in de klei hexaëders en pentagoondodekaëders gevonden worden 1). De overige komen voor op Mrtoe en wel 
bepaaldelijk „op Mila, Larigue en oud Hative, in de rivier Waypia .... De rosse keisteenen moet men in stukken 
„Slaan, dan vind men deze klontjes daar in zoo vast gegroeit, dat men ze daar uit kappen moet; doch onder ro steenen 
„vind men pas een, die ze heeft: Het zyn ook altyd geen massieve klontjes, maar dikwyls zeer kleine stukjes als grof 
„zand, en korreltjes van geel koper, door het geheele lichaam des steens verstrooit”. Hiermede zijn de in diabazen en 
andere gesteenten zoo veelvuldig optretende kleine pyriet-individuen bedoeld 8). 

Ook op Ceram komt pyriet „in de grootte van een erwete of pistoolkogel’” voor. 

MARKASIET, 

Aangaande dezen vorm van het ijzerbisulfide schrijft Rumruius het volgende: 9) „Soo gehoort hier onder (nl. 
„de Pyriet) ook een soorte Marcasita aerosa of Kopersteen, dewelke men op verscheide plaatsen in de Oostersche 
„quartieren vind; deze is brokkelig, ruig en scherp, hoekig, daar glimmetjes en blikken onderlopen als geel koper, met 
„grauwe bergsteen gemengt, by deze Inlanders onder den naam van Maas Urong begrepen, hoewel het merkelyk 
„daar van verschilt, want het is niet alleen brokkelig, en men kan geen vuur daarmede slaan, maar heeft ook een scherp 
„corrosief zout by zich gelyk Salmiaak, t welk daar uit slaat, als men ’t een tydlang in de opene lucht laat leggen.” 

Deze laatste opmerking is zeer juist, maar het „scherp corrosief zout” is geen Salammonia, maar IJzer- 
vitriool, 

Als vindplaats wordt vermeld de noordkust van Ceram bij Zotel0). Sedert werd de Markasiet nog op 
andere plaatsen van dat eiland gevonden en wel door F. Scuneiper aan de oevers der rivieren oostelijk van Zoekhoe, 
aan de westkust der Peroe-baat als „zuivere klompen zwavelkies, deels verweerd en dus met kristallen van zwavelzuur- 
ijzer vermengd” U). Eveneens moet veel Markasiet in het oostelijk gedeelte van Ceram aanwezig zijn. Ik ontving 
bolvormige aggregaten afkomstig van de rivier Nief en verder ruwe massas uit de omstreken van Bonfia door wijlen 
pastoor C. F. J. Le CocQq p'ARMANDvILLE. Ook deze stukken ondergaan eene spoedige ontleding tot ferrosulfaat. 

1) Hierin vergist zich Rumpmivs. PLINivs spreekt op twee plaatsen van de Androdamas: Het eene maal wordt gezegd, dat hij zilverglinsterend als Diamant en vierhoekig als een dobbelsteen is. (Historia natur. lib. XXXVII, cap. ro. (ed. J. SILLIG, V. Hamburgi et Gothae 1856, pag. 440). Dat kan dus geen Pyriet wezen. Terwijl nu Cl. SarMasmus (Plinianae exercitationes, Parisiis 1629 p. 564, 565), J. pr Laer (De gemmi et lapidibus libri II. Lugd. Batav. 1647 p. 195) en Ë DE Boor (Gemmarum et lapidum historia, ed. 3. Lugd. Batav. 1647 p. 549) zich niet in staat achten den Androdam Ì i ntificeeren, rekende J. J. ScHEUCHZER (Natur-Historie des Schweizerlandes. Thl III. 2 Aufl. Zürich 1752, P- 147; 1I® Aufl. 1708) hiertoe alle steenen, die in vierhoekige stukken splijten, zooals kalkspaat, in t algemeen degene die de benaming ‚spaat” dragen. (zie verder J. G. WArLErius, Mineralogie, oder Mineralreich. Berlin 1750, p. 80). en anderen keer spreekt Prinrus van den Androdamas dessocatus en zegt, dat deze zwart, buitengewoon zwaar en hard is en zilver, erts en ijzer aantrekt. (Historia natur. lib. XXXVI, cap. 20, ed. JT. Simic l c. pag. 355). Dit kan evenmin Pyriet zijn. Door SALMAsIUS (L. c. pag. 1103), werd deze tot den „bloedsteen” (Haematiet) gerekend, evenzoo door ScHEUCHzER (l. c. pag. I41, 142). Aangezien een mineraal met de door Prints beschreven eigenschappen niet bestaat, mag de tijd die n dit onderwerp, ook in andere geschriften, besteed werd, als verspild beschouwd worden. 
2) Mas Oeroeng (mal), ongeveer beantwoordende aan hetgeen men in het dagelijksch leven „klatergoud” noemt. Hiertoe wordt door de Inlanders Pyruet, Markasiet, maar ook de goudglinsterende Biotiet gerekend. 
AN Urong hiet op ’tJavaansch Crapo, waar men groote stukken van een hand breed uit het Mattaramsche brengt, die zij schoon glad slypen en in „Zilver en koper zetten, als ook om daar mede vuur te slaan”. (Rariteitkamer blz. 228), zie ook M. B. VALENTINI Ost-Indianische Send-Schreib -… 2 Aufl. Franckfurt a/M, 1715, p: 119 en Misc. cur. sive Ephemer. Acad. Nat. Cur. (2) HI. 1684. Norimb. 1685, Pp: 79. Mataram beantwoordt ongeveer aan het hedendaagsche Djokjakarta. %) Zijn naam is PorsPÂ ITA, (zie verder hieronder blz. 9, noot 8). 
5) W.R. vaN Hoëverr heeft die graven beschreven, maar zegt niets over die steenen. (Reis door Java, Madura en Bali. I. Amsterdam. 1849, blz. 159); zie ook F. VALENTIJN. Oud en Nieuw Oost-Indien IV. 1. 1726 blz. 48 

De ) rieten van Amboina werden het eerst door AERT GijseLs (Grondigh verhael van Amboyna 1621, Kroniek van het Utrechtsch Historisch Genootsch. (6) II. 1871. Utrecht 1872, blz. 466) genoemd. 
ie 7) Die plaats werd sedert dien tijd niet weder onderzocht. Intusschen werden kristallen in de klei van Roetoeng aan de zuidkust van Zeitimor gevonden. (Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië XXXIIIL. 1873, blz. 88, zie ook T. L. C‚ SCHOEDER VAN DER Kork. Miskroskopische Untersuchungen über Gesteine aus den Molukken. Beiträge zur Geologie Ostasiens. V. 1888—1899, p. 78; K. MARTIN. Reisen in den Molukken. Geol. Theil. Leiden 1897, p. 68.) 

aen he Der Wawani auf Amboîna. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) XVL. 1898, p. 214, 217; N. A. T. ARrriËNs. Natuurk. Tijdschr. Ned.-Ind. XXIX. 1867 blz. 413; R. D. M. VERBEEK. Over de geologie van Ambon. Verhandel. K. Akad. W. ze Sectie VI, No. 7. Amsterdam 1899 bl. 26, VII, No. 5. 1900, blz. 5,6 7. K. MARTIN L. c. pag. 74. _ 9% Rariteitkamer, blz. 227. 
19) Er bestaan twee kampongs van dien naam Mote besar en Hote ketjil, behoorende tot het regen!schap Mote onder Wahai gelegen. U) E. W. A. Lupexine. Schets van de residentie Amboina. ’s-Gravenhage, 1868, blz. 11. - 

(6) | en 



Als verdere vindplaatsen vermeldt Rumrurus een moerassige streek, dicht bij het strand aan het oosteinde van 
het eiland Mzso/, het eiland Nusalaut in de nabijheid van de warme bron St/a, alwaar het door latere bezoekers niet 
werd opgemerkt, het eiland Z2mor, „en andere plaatsen meer”. 

AURIPIGMENT. 

„Op Java vind men een soort Auripigmentum pallidum, 't welk onze schilders Opermont en Realgar 
„noemen, zynde geele steenachtige klontertjes zonder goude glimmetjes, gelyk het regte Auripigmentum heeft, van 
„smaak niet t° zaamentrekkende, maar bykans ongesmaakt, of een weinig naar ’t Vitriolum trekkende: Men vind 
„zomtyds roode stukjes daar onder, ’t welk de Sandaracha Graecorum 1) wil zyn: De Maleijers en Javaanen 
noemen „'t Atal ?, de Sineezen Tsjio uiĳn, dat is geele Steen” 3). 

Mij is geen enkele vindplaats van Auripigment op Yava bekend, maar buitendien blijkt ook uit de 
beschrijving van Rumemrius, wien reeds het verschil met het natuurlijke mineraal niet is ontgaan („steenachtige klontertjes 
zonder goude glimmetjes”’), dat hier bedoeld is het door samensmelten van zwavel en arsenik verkregen amorphe 
kunstprodukt. 

ROODIJZERERTS eN BRUINIJZERERTS. 

„Ons Water-Indien is van Yser weinig voorzien, niet zoo zeer als of het de Natuur aldaar niet voortbrengt, 
„als wel door d'onwetenheid der Inlanders, dewelke ’t zelve uit allerhande yser-steenen niet weeten uit te trekken” 4), 

Als eerste vindplaats wordt genoemd het eiland Karimata. „Crimata is een klein Eiland, ten westen van 
„Borneo gelegen, heeft vele Ysersmids, die ’t zelve uit de steenen weeten te trekken: Van daar komen de Crimaatsche 
„byltjes, die men om dezen geheelen Oost verhandelt.” 

Bij gelegenheid van het eerste bezoek, nl. door WijprAND van Warwijck in 1604, werd hiervan geen gewag 

gemaakt5). Eerst Jaco Jansz pr Rov, die het eiland in 1691 ter loops bezocht, zegt „dat daar eene goede yzermyn 
is”6). Het lot dat die mijn heeft ondergaan, is door den in de binnenlanden van Borneo vermoorden reiziger 
Grora Muürrer bekend geworden. Deze deelt mede, dat zij geëxploiteerd werd door de bewoners van den kampong 
Palembang, aan de mond van de Soengez Palembang gelegen. „In het jaar 1805 woonden er nog 7o of 80 
„huisgezinnen, die van de vischvangst leefden, of ook ijzer bewerkten, dat hier in menigte voorhanden is. In het 

„Jaar 1808 zijn zij naar den vasten wal van Borneo vertrokken”?). Uit het onderzoek van R. Everwijn $) blijkt, dat het 

tot ijzer verwerkte mineraal bruinijzererts is, in een kwartsgang in graniet aan den voet van een heuvel optredende 9). 

De tweede vindplaats wordt aldus omschreven: „Op Celebes Oostkust in ’t district van Zumbocco valt ook 

„veel yser, waar uit men de Tamboksche swaerden maakt, door alle deze Eilanden bekent, doch slegt van alloy. Een 

„beter slach valt in het naaste Landschap daar aan in ’t Westen gelegen, rondom het binnemeir van Zommadano, welkers 

„swaerden en beter zyn en meer gelden dan ses Tamboksche; want zy weeten door veelvoudig wellen het yser 

„zoodanig te bearbeiden, dat het zoo goet als staal word, 't water uit het voorschreve binnemeir veel daar toe helpende: 

„De swaerden kan men daar aan kennen, dat ze omtrent den rug in de lengte veele bogtige aderen vertoonen, zynde 

„een teken, dat ze dikmaals gewelt zyn.” 

De belangrijkheid en de juistheid van dit overigens tot nog toe onbekend gebleven bericht, is eerst door 

eene ontdekking van den jongsten tijd gebleken. Dat Celebes van ijzerertsen rijkelijk voorzien is, werd reeds bekend, 

toen de eerste Europeanen met het landschap Zoboengkoe in aanraking kwamen. Zoo werd in 1527 geschreven: „Al 

„oudueste de /Zaluco está una isla grande que se llama Zwbuzu y hay en ella mucho fierro en gran cantitad’'10), Ook 

id An laten niet achterwege dit feit te vermelden: „Zy (nl. de Molukken) zijn wel sonder Gout- en 

1) Realgar. 

5) Dit i5 gean de gebruikelijke benaming. Intusschen zegt A. G. VORDERMAN: „Atal — basisch loodchromaat, in drogerijen uit £ tig; en Atal 
batò —= ruw auripigment uit CAzza afkomstig”. (Inlandsche namen van eenige “madoereesche planten en simplicia. Natuurk. Tijdschr. Ned.Ind. LIX, 1900 bh. 150. 

ie kerlaitase blz. ai 

*) Rar te spra blz. 205. 

5) Begin ende Voortgangh van de Vereenighde dingen Geoctroyeerde eme Compagnie I. (Amsterdam) 1646, No. tr, blz. 70. 

4) Bachelijké Reystogt na Borneo en Atchin. Leiden, P. VAN DER AA (1706), 

1) Bes ei van _ de psi br eilanden. De kane Bij. 1, Leiden 1843, nd rr OS bbl DewaLL heeft de overblijfselen der smeltovens nog gezien. 
(Matan, Simpang, Soekadana, de n Koeboe. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. XI. 1862, blz. 

8) Onder bk naar tinerts in de isen npen nn Simpang en Matan, en naar antimonium-erts op de Karimata-eilanden. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. IX. 
1855, blz. 62 kerdi 3 in het Jaarboek van het Mijnwezen. 1879. I ). 

ee sgt verzameling van het dn van het ge tijen te Batavia bevat ook ijzer in van dit eiland afkomstig ane Be: 

0) _Derrotero ie viage y navegacion de la arma nk de Loa „ F. DE NAVARRETE. Coleccion de los viages y descubrimientos V. Madrid 1837, p. 408; zie 
eveneens het belicht, van ANDRES DE URDANETA Ì. c. pag. 437 en erder wnd khanads de Oviedo y Valdes, Historia general y natural de las hels: Islas y Tierra 

_Firme del Mar Oceano. Red Parte IL. T. IT. Madrid 1852, p. 
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„metael-mijnen: maer sy hebben niet verre van hen het Eilant Zamóuko (sic!), 't welk overvloet van Yzer en Staal 

„heeft, van daer de Molukkers het halen” 1). 

De lijst der vindplaatsen door F. VAreNTIjN medegedeeld 2), berust op de inlichtingen in 1681 ingewonnen door 

den vaandrig JOANNES FRANsz. Volgens Ars. C. Kruiyr wordt echter „in de meeste der door hem genoemde landstreken 

„geen ijzer gevonden of juister gezegd: de Toradja's graven daar geen ijzer’’3). In het „Rapport der speciale kommissie 

benoemd bij K. Besluit van 25 Februari 1850 N 26” wordt gezegd: „Ook Celebes bevat veel ijzer, speciaal de Oostkust, 

„en wel in de landschappen Malanta, Mendoeng, Tolo, Toboenkoe en Laiwoet. Blijkens hetgeen op Zernate.... wordt 

„aangebragt, is de kwaliteit zeer voldoende, terwijl de hoeveelheid aanzienlijk is”’4). C. Bosscrrr en P. A. MATTHIJSSEN 

vermelden, dat de ijzerertsen van Zoboengkoe afkomstig zijn van Zoe-Eppé in het rijk Zoewoe5), en evenzoo zegt 

F. S. A. pe Crrrco, dat het erts in de nabijheid van Zoèfpé wordt aangetroffen ®). J. BrNspacn noemt als vindplaatsen 

van het ijzererts de bergen van Zuroengkong en Oesoe?). 

Eerst door den ontdekkingstocht van P. en F. SARASIN, die op den 26 Februari 1896 als de eerste Europeanen 

het Matanna (Matano)-meerS) aanschouwden, werd de sluier gelicht. Uit hunne bevindingen blijkt de juistheid van het 

bericht van Rumrurus, want nog heden wordt aan den zuidelijken oever dit bedrijf uitgeoefend®). Zij schreven kort 

geleden dienaangaande: „In Sarawako werden die guten Schwerter- und Lanzenklingen geschmiedet, welche die 

„Eingeborenen von Centra/-Celebes mit sich fuühren; es bestehen dort grössere Schmiedereien. Das dazu verwendete 

„Eisen wird indessen nicht aus dem erwähnten Raseneisenerz gewonnen, sondern, wie man uns versicherte, aus dem 

„Boden gegraben, wo man es in grossen Blöcken vorfinde” 10). Van welken aard het bedoelde ijzererts is, kan niet met 

eenige zekerheid gezegd worden. Op Celebes zijn ontginbare ertsen slechts in den vorm van bruinijzererts en 

roodijzererts bekend. Naar ik vermoed, behoort het aan het Matanna-meer voorkomende tot de laatstgenoemde soort, 

waarvan mij door de welwillendheid van den heer Ars. C. Kruiyr monsters van Zamoesoe bekend zijn geworden. 

Er is echter nog een tweede zeer belangrijk punt, waarop Rumenrus — eveneens voor het eerst — de aandacht 

heeft gevestigd en waaromtrent eene groote verwarring in de litteratuur heerscht. Hij zegt nl. dat de zwaarden 

daaraan te onderkennen zijn „dat ze omtrent den rug in de lengte veele bogtige aderen vertoonen, zynde een teken, 

„dat ze dikmaals gewelt zyn” m. a. w., dat de bewoners de kunst van het damasceeren verstaan. Dit soort van 

damaststaal staat in het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in hoog aanzien. Het fabrikaat gaat van het 

Matanna-meer gedeeltelijk naar Zodoengkoell), daarvandaan dat het gewoonlijk als van dit landschap afkomstig wordt 

beschouwd. Gedeeltelijk wordt het naar Zoehoe (Loewoe) vervoerd en spreekt men dientengevolge in het zuidwestelijk 
gedeelte van Celebes van Loehoe'sch staal, dat volgens het zeggen der Inlanders verkregen wordt door eene vermenging 
van twee of meer ijzersoorten. Max Werger deelt dienaangaande het volgende mede: „Diese Eisenindustrie bluht 
„hauptsächlich in Usw, auch in Rongkong und Bual?); hier versteht man der Klinge die geflammte Zeichnung zu geben, 
„die auch den Werth der Lanzenspitzen bedingt. Diese beliebte Zeichnung wird dadurch erzielt, dass verschiedene 
„Eisensorten auf eine bestimmte Weise um- und aneinandergelegt werden. Namentlich wird alten Stücken ein hoher 
„Preis zuerkannt. Dementsprechend soll der Preis fur einen Klewang zwischen 2 Gulden 5o et. und 200 Gulden 
„schwanken. Ja, man erzählte mir, dass man zuweilen noch mehr Geld, sei es nur in Gestalt von Karbauen, für eine 
„kostbare Waffe ubrig habe” B). 

1) De Gedenkwaerdige Voyagie van GERRIT VERMEULEN naar HERE Amsterdam 1677, blz. 47. 
2) Oud en Nieuw Oost-Indien. I. 2 Dordrecht— Amsterdam 1724, 
…). Het IJzer m nnen Bijdr. t. de T. L. ee hs dad 2 190 blz. 148, 149. De bij de Toradja’s bekende es re zijn gelegen 1) in ai hagen (niet Oosten) van ei pre 2) aan den En van de a; 3) aan d e Kalaena in het landschap Safoe Maoge, 4) nagen oen | n Westen van den pas r den Takolekadjoe; 5) bij Bada in bna ka dschap Rampi; 6) aan den bovenloop van de Saloe Kaia; 7) het enegie Ondaë, vooral aan den venlòop v n het riviertje Wimbi; 5 8) het landschap Wdnsndidie: g) het landschap Polande; to) bij het dorp Tando ngkasa in Lamoesa en 11) langs den bovenloop van de Jaenta in het landschap Pakambia. 
4) _Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië. IL. 185r, blz. 87. 
5) Schetsen van de rijken Tamboekoe en Banggai. Tijdsch. v. Ind. T. L. en Vk. II. Batavia 1854, blz. 77. 
| Bijtngen tot de kennis der residentie Ternate. Leiden 1890, blz. 139. 
1) N BRAAM A, ed Laren Loehoe. Tijdschr. v. Ind. T. h. Vk. XXXIII 1889, blz. 508. O ijzerrij 4 

EN Von vermeld Week. rag gnd Evie P gn on 9, blz. 50 soe werd als een ijzerrijke streek reeds door 

smcsanag| (bij Roro bnn eigenlijk 7o-Matano, d. i. menschen van het Matano-meer, zooals het in Oost-Celebes wordt tt nd terwijl het in aam jep heeft. Zie aangaande de afleiding van den naam N. pesbren in Meded. van wege het Nederl. Zendel.genootsch. XLIV. Rotterdam Z. 25 VALENTIJN emoe t een od if Deisinke. gprs ijzersmederijen zijn, maar hij geeft eene verkeerde ligging op. (Oud- en Nieuw Oost-Indien I. 2. 1724, blz. 80 
F. SARASIN. Durchquerung von Süd-Ost-Celebes. Ver ‚ d. Gesellsch. für Erdkunde. XXIII Berlin an p. 348. 

'0) PAUL und Fritz SARASIN. Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes. IV Ene 19OI, p. 
H) Het wordt op de markten te Sokoio en Sokita verhandeld, volgens Arg. C. Kru en el .d. T.L. en Vk. (6) IX. rgor, blz. 
M) Te Oesoe aan de Oostkust van den golf van Boni wordt geen ijzererts ig r het is de uitvoerhaven voor de van het Haenaer afkomstige wapenen. 
15) _Ethnographische Notizen über Flores und Celebes. Internationales Archiv für Biber Suppl. zu Bd. III. Leiden 1890, p. 
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Het materiaal waaruit deze witte aderen bestaat, is — zooals nog nader aangetoond zal worden — een wit, 
gemakkelijk smeedbaar ijzer, dat onder den naam van pamor een zekere vermaardheid geniet. Het is dan ook niet 
te verwonderen, dat deze geenszins gemakkelijk bereikbare stof tot velerlei verhalen en legenden aanleiding gegeven 
heeft. Rarrres beschouwde pamor als een wit metaal, dat van Billiton en Celebes afkomstig en te zamen met ijzer 
verwerkt werd „in order to produce the damasked appearance” op de lemmers van de krissen. Hij merkt echter daarbij 
op, dat op Fava door de behandeling van „acids and arsenic’ het karakter van pamor verkregen werd !). Volgens 
JONATHAN Rrac beteekent pamor „mixed metal’, maar hij voegt daaraan toe: „Pamor, the damasking on iron; 
„the wavy lines which are brought out of iron by lying it to soak in a solution of Arsenic 2) and which natives consider as 

„so great an ornament”3). A, G. VorpERMAN merkt daarentegen op dat pamor een wit, gemakkelijk smeedbaar, zeer 

koolstofarm ijzer, afkomstig van Celebes, is, dat met gewoon ijzer tot wapens verwerkt wordt, waardoor zij een 

gedamasceerd uiterlijk verkrijgen 4). 
Anderen brengen op Java het pamor in verband met meteoorijzer. „De meteoriet draagt bij den Javaan de 

naam van „batoe pamor: steen van metaal voor wapens” 5). 

J. A. SPaaN gaat nog verder door te zeggen: „Pamor beteekent meteoorsteen, of liever de uit metallisch 

„ijzer bestaande meteorieten in het bijzonder”®). Als bewijs voor de onjuistheid van soortgelijke meeningen mag 

dienen, dat volgens de door Lf Breek gedane proeven het meteoorijzer wel smeedbaar is, maar niet gehard kan worden). 

Buitendien moet in aanmerking worden genomen, dat behalve op Java, op geen der eilanden van den Indischen 

archipel meteoorijzer gevonden werd, terwijl toch het pamor van algemeene bekendheid is. Gaarne wil ik aannemen, 
dat de inlandsche vorsten op Yava willen doen voorkomen alsof enkele hunner wapens uit meteoorijzer vervaardigd 

werden. De bedoeling is duidelijk genoeg. Door het bezit van een voorwerp, waarvan de stof uit hoogere sphaeren 

afkomstig is, komt ook de gelukkige bezitter in hooger aanzien bij de bevolking 5). 

Buiten Java bleek men aangaande het pamor veel meer op de hoogte te zijn. Zoo deelde A. HenNpriks 

mede9), dat men voor wapens van zeer goede kwaliteit op Borneo europeesch staal en ijzer gebruikt, dat beter met 

pamor verwerkt kan worden, dan het doesoenijzer!0). Volgens zijn zeggen komt dit pamor, dat een wit, 

gemakkelijk smeedbaar ijzer moet zijn, „uit het land der Boeginezen en van Zimor” 1). Meer bijzonderheden werden 

door C. A. Geiswerr vaN NETTEN vermeld !l?): „Dit Pamor, dat, naar mate zijner hoedanigheid, in twee soorten 

„onderscheiden, en te Banjermassing dienovereenkomstig betaald wordt 1), schijnt met het beroemde Indische staal 

„(Woorz) 4) de moeilijkheid van bewerking bij het smeden en samenwellen gemeen te hebben, waardoor dit bij voorkeur 

„met andere ijzersoorten geschiedt... 

bh Tu. STAMFORD RAFFLES. The History of Java. L. London 1817, p. 173, 174- 
2) Bedoeld is limoe ensap en het wit ratte Sk dat ook veelvuldig tot het agr van wapens gebezigd ben al Ë gan v. Ind. T‚, L. en Vk, XII. ien 592). 
3 A. Dictionary of the Sunda Lange age of Java. Verhandel. Batav. Gen. v. K. en W. XXIX. Batavia 1862, b 
4 Het Journaal van ALBERT COLFS. atuvie 1888. p. 46, noot 18. 
5) Meteoorijzer van Soerakarta. Natuurk. Tijdschr. Ned. ind. rn dre blz. 269. 
) R.D. M. VERBEEK. De Meteoriet van Djati-Pengilon (Java). Jaarboek van het deren 1886. . Ged. blz. 168. 

Die Geschichte des Eisens in technischer und kultur chloe eziehung. Iste Abthlg. Braunschweig 1884, p. 29, 30. 
hetsend is in dit opzicht ook het vo iedaë aal van mee (Raritei ied bie 205): „Ghiry is een Berg en opene Stad op d'Oost-kant van Java 

„digt achter der koopstad Grisek gelegen, waarop woont de Penimbaan, dewe als ge ch en Priesterlyke ‘Koning woont, die wegens zyne schynheiligheid en a valsche 
»wonderwerken van al dat Landvolk, zelfs van den grooten Keiser o Kanne 3 voor een heilig perzoon geest wo, Onder andere bedriegerijen verschenkt deze bastaart- 
„heili de vreemdelingen, en aan alle die she bezoeken, zekere ysere ringen en baden: waar ringen massief en d’ a rmbanden hol zijn, eha et eenige heilige 
„aarde uit die plaats gegraven, daar ;-zommige ringen zyn dun en van binnen h hol, zo 5 en adhd ee welk mee wetende volkje voor 
rd won zullen nooit roesten en zy zyn goed voor beten teeken van fenynige gediertens, desgelyks voor ’ pn kalk a den mond... By 
„nader onderzoek bevind men, dat he alles Aen ge en Moorsche bedtiagdes en zyn, want die Paap maakt ze uit verroeste epen, Baere kj uit zyn tempel trekt, 
„noemende dat ed jeg n Bessi keling, want het word Aen Geet. van de eed van Coromandel, en ee krachten zullen ze t krygen door And baseren het is 
„waar 200 lang me n de h inde ahaha ‘blyven ze blank, maar legt men ze heen, roesten ze als ander yser; dit ale og Vv byielo of is de g onbe ekent, 
„daarom hes. ze onze Chittdsan hunne vrouwen draagen, jaa als Ee es HOhristerie psskan noch al in waard ho per? deboreae dat de wie a ed Natuur in dat dat zyn.” 

Aangaande verdere lotgevallen van dezen PoesPÂ IrÂ zie F. VALENTIJN. Oud en Nieuw Oost Indien. IV. 1726, blz. 118; J. E JON pkomst 
van het Nederl. Gezag in Oost-Indië. VII ’s-Gravenhage 1873 blz. Cc. 14ï ; J.-À. B. WISELIUS. Fistöridch: aaank naar ! de geestelijke en werdde ‘suprematie van 
Grissé op Midden- ar ng dg gedurende de 16e en hak eeuw. Tijdschr. v. Ind. T. a en Vk. XXIIL 1876, blz. 496). 

2) en wape eafabricti op Borneo. Verhandel. Katav. hah sen n W. XVIII. 1842, blz. 
omdat het 10) n de Doesoen-landen ontgonnen w olgens en berichten van H. E. D. ENGELHARD. (De afdeeling Doesoenlanden. Bijdr. t. de T. L. 

en Vk. (6) den Joen prvi dn is echte r deze tipte langzame echuaid t in zede, geraakt. 
mor berust ste e ve 

zede over at zi a de Ned edes. Oost-In disthe Be EN en derzelver vervaardiging op Borneo. De Militaire Spectator XIV. (No. 2). Breda 1845/46, 

blz. 28 here in MELVILL VAN Casa Moniteur des Indes 1. La 846/47. p. 60— 
De prijzen vern toen tertijd voor Naghel Iste kwaliteit ep I lt dd he 2de kwaliteit fo.5o tot 0.75 Ee ek he mijn wr She rib het doesoen-ijzer slechts met 

j 0.30 tot o. 35, resp. zen aks De denied erd. met pamor vervaardigde wapens staan gemiddeld 2/, hooger in 

Volgens L. BEcK (Ll pag re n verder Abth. IV. 1899. p - 280) wen dit echt oostersche debat stat Ap niet be. n gets gen samensmeden van staal 

en iĳzer, maar dalsekt” die een het en tot stand gebrachte teekening „ ddch eine innere Krystallisation, die der pannolsene. Gussstahl bei seiner langsamen Erstarrung 
im Schmelztiegel erleidet”. Ee chmelz Se hehipian wen 1 VAN NETTEN: „Ook op Java, hoofdzakelijk in de ee, wordt insgelijks veel gebruik van Pamor gemaakt, tot het veen van 

md krisven en gen zooals ook o Sumatra, vooral te Palembang plaa s heeft. Hi hei san: chter een aanmerkelijk gere ved de figuren waargenomen ’t welk 

damasceering ezer plaatse vervaardigde wapens van die op Borneo baderscheidt het aan de verschillende wij za va De ng moet worden toegeschreven”. en e da der te d pe: 
Zeer wake! De nog te Bantwbonde vraag blijft echter: welke is nu de wijze van bereiding van Aamaststal op Java en Suma 
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„Deze verbinding van ijzer en Pamor geschiedt, zoowel bij vuur- als blanke wapenen, op gelijksoortige 

„wijs...... namelijk door het te samen smeden van achtereenvolgens op elkander gewelde staafjes ijzer en Pamor. 

Eindelijk wordt nog vermeld, dat het damasceeren tot stand wordt gebracht door het inwrijven der wapens met een 

mengsel van Arsenicum en Limoensap, welke het ijzer eene effene bruinzwarte en het pamor eene zilverachtige 

witte kleur, doet aannemen. Hierdoor vindt de mededeeling van A. HARDELAND, volgens welke pamor op Borneo 

moet beteekenen „auf Waffen geätzte Figuren” !) hare verklaring. 

Wij willen thans nog het oordeel dergenen vermelden, die op Celebes te huis zijn. B. HF. Marrurs 

schrijft: „Pamoro. Aldus genoemd op Celebes zeker erts, afkomstig uit Loewoe?), en dat met ijzer gemengd, aan de 

„kling of lemmet van een kris zeer mooie aders of vlammen geeft; van daar ook de aders of vlammen zelve pamoro 

„genoemd’”’3). Ars. C. Kruvr eindelijk zegt: „Ik heb dit pamor nog niet kunnen ontdekken in Mrdden-Celebes. 

„Zooveel is zeker, dat de Toradja’s onder pamor alleen verstaan de aderen (vlammen) in een zwaard”$). Daarmede 

komt de laatste twijfel aangaande de beteekenis van het woord pamor te vervallen. Volle aandacht verdient nog 

het feit, dat deze tak van nijverheid, die op Celebes sedert onheugelijke tijden beoefent wordt, zich niet aansluit bij de 

wijze van bereiding van het oostersche damaststaal, maar bij die van de wapens van prachistorischen en romeinschen 

oorsprong in Europa, alwaar echter bedoelde methode van bereiding geheel in vergetelheid geraakte. Ten eerste 

heeft von SAcKEN in een prachistorisch graf, de punt van een lans gevonden, waarvar hij zegt: „man erkennt sogar 

„deutlich an regelmässigen, wellenförmigen Linien der Struktur eine Art Damast’’5). Evenzoo kent men romeinsche 

zwaarden, waaromtrent Breck het volgende mededeelt: „Die Nydamer Klingen ©) sind eigentliche Damaszenerklingen 

„hergestellt durch Zusammenschweissung abwechselnder Lagen von Stahl und Eisen. Diese Verbindung von Stahl 

„und Eisen liefert ein Material, welches im Stande ist, allen Anforderungen zu genügen, die man an ein gutes Schwert 

„stellen kann. Ein Schwert soll fest sein, dass man alles damit durchhauen kann, und soll zäh sein, dass es auch bei 

„dem stärksten Hiebe nicht springt. Erstere Eigenschaft gewährt der Stahl, letztere das weiche Schmiedeeisen. Dazu 

„kommt noch die Elasticität des Stahls, die durch das Zusammenschweissen mit dem Eisen nicht verloren geht, sondern 

„bewirkt, dass auch nach dem stärksten Hiebe die Klinge wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückspringt”7). 

Is het thans nog te verwonderen, dat de zwaarden van „Zoboengkoe’ en van „Loehoe’, waarvan de 

beste exemplaren uitsluitend door de bewoners van het Matanna-meer werden gefabriceerd sedert overoude tijden eene 

zoo groote vermaardheid in het oostelijk gedeelte van den Zudischen Archipel verkregen hebben 5)? | 

3. Eindelijk vermeldt Rumpmus nog het volgende: „Het Bulung (Sajor carang of Agar agar karang) 

„werd op alle klippige stranden van Baly en Oost-Pava gevonden, inzonderheid omtrent de Balische Negory Lebee, 

„daar men zegt, dat yzer uit de aarde groeit, alwaar ze deze Alga 9) met aflopent water van de zee-klippen halen” 10). 

De kampong Lebé ligt in het rijk Geanjar aan de zuidoostkust van Ba/z. Het bedoelde voorkomen van ijzererts 

werd nooit onderzocht. 

KWARTS, BENEVENS HOORNSTEEN, CHALCEDOON eN VUURSTEEN. 

Dit mineraal wordt door Rumemus in de eerste plaats als Crystallus Ambonica beschreven: „Zy hebben 

„alle 6 zyden, gelyk het Mathematische corpus Chrisma of eenhoekige Cylinder, en eindigen boven in een punt van 

„even veel zyden als een Diamant, doch aan de meeste afgebrooken: De grootste, die ik in Amboina gezien hebbe, 

„zyn een vinger dik en lang: Zy groeijen als een vrugt uit ruuwe en grove bergsteenen, altyd veele by malkander, niet 

„regt opwaarts, maar schuins en verwert door malkander . . . hun natuurlyke plaats zyn de groote grauwe klippen, 

1) Dajacksch-Deutsches Wörterbuch. BE Bi EE dae: 

2) Naar aanleiding van eene opmerkin .C. Kruvr, dat in Zoewoe geen ijzererts voorkomt, moge nog de aandacht op het door rde medegedeelde 
(blz. 214) en worden Een myner knechten hoa. tot Loebo of 7 olasbe. een gaen vn in de groote Zuid-bocht van Celebes, verhaalde my, dat zelve Land een 
„rivier zy, roodachtig water voerende, en afkomende uit een gebergte, daar yser en kope Met de genoemde rivier is de Djénémaidja bedoeld, die aan de Westkust 
van de Golf van Bon uitmondt. 

rme: Hollandsch Woordenboek. ’s Gravenhage 1874, blz. ror. 

2) MEE ijzer in Midden-Celebes. Bijdr. t. de T.L. en Vk. (6) IX. rgor, blz. 154. 

5) Das Grabfeld von Hallstadt. Wien 1868, p. 118; L, Beck, 1, c. I. pag. 625. 

6) Nydam in Sleeswijk, 
IE RS „556. 
B Tot sr ied uk geleden heeft Dr. ik met rie pogingen om den oorsprong dier eben one te zoeken in Noord-Borneo of den Soetoe-Archipel. 

(Schwerter der C siehe „See. Publicationen aus dem kgl. E ee aph. Museum. Dresden XII 1899). C. M. Preyrr heeft er reeds met een enkel woord op gewezen, dat sedert oude 
D. en een belangrijke enen uit ina plaats gn (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) XVII. rgoo, p. 14 

9) Sphaerococcus lichenoide 

lo) Herbarium Amboinense. VI, pi 1750, Lib. XI p. 181. 
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„daar in de kuiltjes staan”, Als vindplaatsen worden op Amboina vermeld: de rivier Wattommo „aan welkers steile 
„oevers 1 of 2 voeten onder den grond men geheele lagen vind, van ruuwe, rosse en grauwe steenen, daar de Krystalletjes 
„in menigte opzitten”. Verder: „Op 't Land van oud Mative zijn zommige rivieren, daar in men 6 of 8 voeten diep 
„onder water groote klippen ziet, en daar op schoone groote en zuivere Krystallen. Op MNegory Lima een dorp op 
„de Hitoesche kust legt een zeestrand, vol groote grauwe steenen, zoo wel op ’t groote drooge als in zee water, welkers 
„kuilen vol Krystalletjes zijn, zuiver maar klein: Onder 't Guarnizoen van ’t zelve Reduyt lag zeker soldaat, dewelke een 
„beiteltje, nyptang, en hamertje hadde, hem van een Amsterdamsche ziel-verkoper mede gegeven, om paerlen en diamanten 
„van de klippen af te nypen, dewelke hy na des zielen-verkopers zeggen in Indien overal aan de klippen zoude vinden; Die 
„plompe Juwelier had verscheide stukken met klip en al afgeslagen, dewelke hy, by zyn wederkeeren naar Holland 
„voornam den ziel-verkoper in zijn bakhuis te duuwen tot dankbaarheid, dat hy hem zoo bedroogen had; doch een 
„vroege dood heeft dit quaad voornemen voorgekomen, en ik zette dit by om de waarheid van deze eerlyke ziel- 
„verkopers op te houden .... 

„De Amboinsche Krysallen wegens haar kleinheit en schurftheit worden niet geagt, doch de Javaanen nemen 
„de mooiste stukken, die zy aardig weten te slypen tot tafels en punten, en om ze in ringen te zetten, dat ze Diamanten 
„schynen, waar van ze egter met een half oog konnen onderscheiden worden; daarom leggen ze liever eenige geverfde 
„foelij daar onder, en maaken aldus valsche Emarauden en Robynen, gelyk men veel aan hunne krissen ziet. 
„De Inlanders willen ze mede tot medicyn gebruiken, daar een goed geloof toe vereischt word, want zy wryven ze op 
„een gladde toetsteen met water, daar evenwel niets afgaat” 1). 

Kwartskristallen van de grootte van een vingerlid waren reeds aan Arrr Gijsers, en wel van den berg Soja 
be Z. O. Amborna afkomstig, bekend geworden 2). Met de „groote grauwe klippen’, waarop de door Rumruius vermelde 
individuen vastgegroeid zijn, zullen wel de diabaasrotsen bedoeld geweest zijn 3). Verder worden genoemd dergelijke 
kristallen van Noesa 7ello®) drie kleine eilanden ten W. van Amboina gelegen, „klein, zeer klaar, en naar den geelen 
„koleur trekkende”. Ook op Moesalaut en wel nabij de warme bron Si/a werden kristalletjes gevonden. Van Manipa 
verkreeg Rumemus kwarts uit het nest van een zee-arend5). De kristallen op het eiland Bima werden gevonden 
aan „een berg Zolocco zynde hun vlugtberg, omtrent een dagreize van ’s Konings fort aan strand ...; agter de 

„Negory op een hooger heuvel ís een kuil met versch water, daar de Koning na toegaat Batappa 6), wanneer een 
„Dying of Duivel hem in ’t water verschynt met een grooten buffels-hoorn aan zyn voorhoofd, die hem deze steenen 

„aanwyst niet diep onder water aan de klippen vast’. Rumrmus vertelt alsdan, dat de Radja van Bima somtijds eene 
menigte dier kristallen aan den Sultan van Gowa moest zenden, omdat de onder water gegroeide kristallen het meest 
geschikt zijn, „om den brand ín de koortsen en andere heete siekten te blusschen.” Schoone groote kristallen worden 

eindelijk nog uit de goudmijnen van Sumatra vermeld. 

Rumerius beschrijft verder kwartsstukken afzonderlijk onder de benaming van „Silices erystallizantes” 

of „Batu Dammar.... dewijl ik 't voor een substantieele eigenschap des Krystals houde, dat hy van natuur seskantig 

„moet zyn .. . . Deze alle vindt men in den Amboinschen Inham, aan deszelfs Noord-zyde op steenige stranden, van 

„Hative: Op Nussatello, Locki) en aan de Zuidzyde van Boero”’, Volgens de beschrijving moet onder deze stukken 

ook Chalcedoon schuilen, vooral waar hij zegt: „zommige met een blauwen weêrschijn, gelyk het wit van een gekookt ey; 

„zommige hebben van binnen een geelen weêrschijn, gelyk een lichtje van de eene plaats tot d'andere verschietende, als men 

ze neigt” 8). Aangaande de onder den naam van Agaat bekende varieteit van Chalcedoon, deelt Rumerivs mede, 
dat men op Makassar vuursteenen heeft, „die zoo schoon en fyn zyn, dat men ze voor Achaat zoude aanzien” (p. 225). 
Weliswaar worden er geene van klippen gevonden, maar er is in de rivier van Pangkadjéné eene voldoende hoeveelheid 

aanwezig, om het slijpen van ringsteenen, als een tak van nijverheid mogelijk te maken 9). 

1) Rariteitkamer, blz. 231—233. 

2) Grondigh verhael van aai 1621. Kroniek van het Historisch Genootsch. te Utrecht 26ste jaarg. 1871. (6) II 1872, blz. 466. 

Der Wawani auf Amboina. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. egg (2) XV. 1898, p. 214 

) ani mese Poeloe Tiga genoemd, hetgeen held betee 
ets ) n den vorm van gangen zijn door R. D. M. VERBEEK gern geworden. (r oorloopig verslag over eene geologische reis door het oostelijk gedeelte van 

den mamie eeh ús Htavie 4 1, blz. 
Batappa is e is e Gelida haa pe van ’t Heidendom, ’t welk de Mooren hi hun wet, en daarom in ‘t heimelyk ook nadoen”. De heer G, P. ROUFFAER 

was z00 vriendje mij te beriehhen: dat dit woord beteekent het Mal. érfafa — kluizenaar-spelen 
le n de Zuidzijde van West-Cera ram egen 

neden werden herhaaldelijk op Amboîna gevonden, zie o.a. C, G, C. REINWARDT. Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in 1821. 8 
Amsterdam 18 E bl 

x 5D Be richt er cab Reise nach dem Indischen Archipel, Tijdschrift K. Ned. Aardr, Genootsch. (2) VIII. 18go, blz. 979. 

en a 



Vuursteen, Jaspis en Hoornsteen worden door Rumemmvs onder den gemeenschappelijken titel van 

Vuursteenen of Batu Api behandeld. „Zy zyn van driederlei koleur; zwart of hoornverwig, dewelke de beste zyn ; 

„daarna de vaale of leververwige; maar de bruine of roodachtige zijn de slegste”. Als de beste soort van Vuursteenen 

worden die van Poeloe Babi 1) beschreven: „aan deszelfs Zuidzyde, in ’t bochtje Sorakola is een droog riviertje langs 

„een heuvel, daar men ze onder andere keisteenen vind: Op strand staan wel verscheide klippen van vuursteen, doch 

„zyn vol scheuren en brokkelig”. Op Ceram worden als vindplaatsen vermeld: Ka/owat, gelegen nabij den noord- 

westhoek, en verder nabij Goeli Goelt van de rivier Wattalomi tot aan Affan en Dawan, op de Zuidkust, alwaar 

stukken tot de grootte van een hoofd in zee gevonden worden. Echte Vuursteen is tot nog toe niet van Ceram 

bekend geworden, maar wel Hoornsteen. Zoo vermeldt K. Marti verschillende plaatsen op de Noord- en Noord- 

westkust?). Mij is dit mineraal (benevens Jaspis) bekend van de rivier Mref, van de rivier Koefhan nabij Bonfia 

lama en van Bonfia in het oostelijke gedeelte des eilands. Op Boeroe worden door Rumrurus als vindplaatsen vermeld ; 

Balatetto3), aan den noordwesthoek, en Karzike, benevens Waisamma aan de Zuidkust 4). „Op Makkassar heeft men ze 

„ook, en zoo ik verstaa geheele klippen daar van”. Het laatste zal wel niet juist geacht kunnen worden; veeleer 

schijnt het dat echte Vuursteen in de eoceene kalksteen van de MNoorderdzstricten voorkomt. Ons Museum is althans 

in het bezit van een dergelijk stuk van Kata, dat buitendien nummulieten bevat 5). „De beste onder d'Oost-Indische, 

„die ik tot noch toe gezien hebbe, worden van Bima gebragt, uit het gebergte van Sarrz 6). . . . Zij zijn van driederlei 

„koleur, rood, hoornverwig, en wit, die men voor Achaat zoude aanzien, zoo zy aderen hadden 7)” Deze vindplaats 

werd, evenals de meeste der boven vermelde, nooit onderzocht. 

Slechts onder voorbehoud wordt hier eene plaats gegeven aan de „Coticula” of „Batoe Ud Iv andoëtsteenen 

„worden in „Ambotna ook gevonden, zwarte, donkergroene en bruine, waarvan alleen de zwarte d'oprechte zyn: De 

„beste vindt men tusschen de dorpen Larzegue en WaccasthuS) op eenen steenigen hoek van ’t strandt, dewelke zeer 

„zwart en glad zyn, doch niet grooter dan een hoender-ei, en de meeste als knikkers: Op andere stranden van Ambon 

„en Keram vind men ze veel grooter, doch die zyn blauwzwart, vertoonen 't gout bleeker dan Den is, 't welk beter 

„voor den koper dan verkoper is” 9). 

Echte Zydieten (toetssteenen) werden tot nog toe niet in den Zudischen Archipel gevonden. Weliswaar zijn 

er zwarte gesteenten als dichte diabazen, hoornsteenen, diabastuffen, en verkiezelde tuffen, die toetsen. De door 

Rumenius vermelde vindplaatsen werden nog niet onderzocht. 

KEUKENZOUT. 

Ofschoon niet als delfstof verkregen, moge aan het Sal Ambonicus of Garam Ambon hier eene plaats 

aangewezen worden. 

„Hoewel de Amboinezen door 't bywoonen der Europeërs van goed en opregt zout genoegzaam konnen voorzien 

„worden, zoo blyven ze doch by hun oude gewoonte een grof en ongezien zout te maken, by hun Sassi genaamt, 
„gelykende beter, harde, donkere, en aschgrauwe steenen dan zout, behalve dat het altyd vochtig is: 't Zelve word aldus 
„toebereidt. Zy zoeken zoodanige houten, die langen tyd in zeewater gedreven, en van haar schorsse gansch ontbloot 
„zyn, deze kloven zij in lange stukken omtrent 2 ellen lank, stapelen ze op kleine hoopen, en stooken vuur daar onder; 
„onder 't branden sprengen ze dezelve geduurig met zeewater, zoodanig dat even de vlam niet uitgaat, zoo lang tot 
„dat het niet meer branden wil: Dit verbrande hout vervalt dan in rosse en ruige Steenen, den Lapis Calaminaris 10) 
„byna gelyk......, daar na nemen ze korfjes uit groene bladeren slegt gevlogten, daar in ze de verbrande klompen 
„doen, eerst boven eenige holle bakken gezet, gieten al weder zeewater daar op, 't welk als een loog in de ondergezette 
„bakken druipt, en dat zoo lang tot dat de klompen in aarde en asch vervallen: Dan zetten ze veele potscherven of 

I bmi is oen a sg gelegen bij Kibobo in de Piroe-baai, West-Ceram. 
2) n Molukken. mans f. Mineralogie etc 1gor. (No. 11), p. 322. 
B Del Ere of berk der nieuwe kaar 

Rariteitkamer, blz. 225 en 303. 
5) Zie ook No. 3264 en 3266 van de Mineralog. verzameling van het hoofdbureau van het Mijnwezen te Batavia. 
6) Gelegen tusschen Sap en Bima; zie eveneens blz. 21 

Op blz. zor wordt nog gezegd, dat deze vuursteen „doorschijnender” dan de andere is, misschien is het dan ook een chalcedoon. 
Larike en Wai Kasihoe op de westkust van Mitoe. 
Rariteitkamer, blz. 335 
Galmei tlenelsiükerts) 

… 
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„halve potten, die ze Ulen en Lamam noemen, zoodanig dat men gemakkelyk vuur daar onder stooken kan. In deze 
„potscherven gieten zy de voornoemde loog en koken ze zoo lang, tot dat ze in een harde steen verandert, behoudende 
„de forme van potscherven als kleine koeken, die ze dan in den rook opgehangen bewaaren. Dit is hun gemeen 
„Zout, 't welk zy in al hun kost gebruiken, inzonderheit bij 'teeten van Papeda}), waarby het smakelyker is dan 
„ons gemeen zout, hoewel het merkelijk naar loog riekt” ?). De dryfhouten verkrijgen de Ambonezen genoegzaam in de 
regenmaanden, wanneer geheele boomen in zee drijven, in zoo’n menigte, dat ze dikwijls het strand bedekken: „inzonderheit 
„in ‘t jaar 1664. wierden alle de stranden van Ambon, Keram, Manipa en Boero, die naar 't Oosten leggen, met zoo 
„zwaare en veele boomen bedekt, dat men den strand niet bekennen konde. Men heeft tot noch toe niet eigentlyk 
„ervaren konnen, van waar al dit hout kwam, zynde voor en na dien tyd diergelyk niet meer gezien; behalven dat 
„men voor zeker weet, dat in de bocht van Kelkepoeti of Elipa Poeti op Kerams Zuidzyde, een groot stuk landts, 
„dat met hooge boomen bezet was, gezonken is, ook dat alle groote Rivieren van Meram door den geweldigen regen 
„in dat jaar veele stukken landts met boomen en al hebben uitgedreven: Toen waren de zoutbranders in hun schik, 
„dewelke dit hout ophaalden en kloofden, zoowel tot het zout branden als tot de keuken” 8). 

Door VALENTIJN vernemen wij eenige nadere bijzonderheden aangaande deze gebeurtenis in de maand Juli 1664. 
Er was nl. tusschen de beide armen van de rivier (Wai) Mala een groot stuk lands, „by een sterken Regen-tyd, 
waar onder zig wat aardbeving mengde”, gezonken 4. Bij gelegenheid van de aardbeving van 30 September 1899, 
die Ceram zoo zeer geteisterd heeft, zijn de verwoestingen aan de Elpapoetibaat het sterkst geweest. Te Elpapoeti 
is toen een groot gedeelte van het strand van minstens 1 so M. breedte in de diepte verdwenen 5). 

MAGNETISCH TITAANIJZERERTS. 

„Het zwart Zand word gevonden in Amboina voor de Negory Mitulamma, niet 't geheele jaar door, maar 
„wanneer de Noorde- of Noord-Weste wind sterk doorwaait, dan word het uit de zee op strand geworpen; dewyl nu 
„dit Zand in menigte op Yava valt, inzonderheit op de strand omtrent Grisec, zoo willen die van Hitulamma, onder 
„dewelke hun Radja en de stam Zuwahitumessing®) van Javaansche afkomst zyn, dat men gelooven zoude, dat dit 
„zwart zand aan den kiel van hun Jonk gezeeten hebbe, waar mede hun voorouders van Java afgevaaren, en op deze plaats 
„aangelandt zyn, en hebben zich namaals aldus vermenigvuldigt; daarom het ook anders niet te voorschyn komt, dan 
„als de Weste wind doorwaait, wanneer de vreemde handelaars daar aankomen. In meerder overvloet vind men het 
„op BafschianT), en op Malemahera, de West-zyde van ’t groot Eiland Gelolo. Na de groote aardbeving in 't jaar 1674. 
„dit Landschap overgekomen, heeft het zich ook geopenbaart bij den rooden berg 5) ten Oosten van het Kasteel Victoria, 
„doch komt niet ’sjaarlyks voor. den dag®)..... In ’tjaar 1678. heeft de Heer Ropprrrus Pappruoer doenmaals 
„Gouverneur van Zernaten ondervonden, dat de zeilsteen het zwarte Zand van Gelolo zoo wel aantrekt, en tot haairtjes 
„formeert, als het vylsel van staal, waar uit men oordeelt dat het yser-ryk moet zyn. Het Amboinsche word van den 
„Zeilsteen ook aangetrokken, doch veel slapper dan het Ternataansche..…. ; anders heeft het zwarte Zand geen gebruik, 
„als by de Schryvers op ’t versche schrift te strooien, daarom onze Secretaryen en Comptoiren zich ’s jaarlyks van 

„Hitulamma voorzien: doch men moet het eerst in versch water opkoken, en in de zon droogen, eer men. het 
„gebruikt” 10). Dit zwarte zand is niets anders dan magnetisch titaanijzererts, dat echter door geen der vele 

bezoekers der kust van Mitoe werd opgemerkt. Het is zeer waarschijnlijk afkomstig van de melafieren en norieten, 
die als vast rotsgesteente hier op de kust optreden U) en door golfslag verbrijzeld werden. 

1 Een uit sagoe bereide pap, het gewoone voedsel der Ambon 
4) pi soortgelijke bvd Ren re op de Leren laste, en ook geeen de bewoners der Merau’sche landen aan de vr Erie zt aan 

zulk zout de voorkeur boven an q. dort ree gehouden gedurende eene reis langs de Oostkust van Borneo. Bijdr. t. : k. (1) 
EM: 1856 blz. zig) Hetzelfde is het geva op ket ellen” Mad ,(F. S. A pe CrrrcQ. Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate. Leiden 1800, blz. 77). 

3) en lz. 
4) Det n Nieuw Oost-In ndie . Dordrecht-Amsterdam 1724, blz. 66. 
À Bam dotes uit EN gs rapporten. risi Tijdschr. N. Ind. XL. 19oo, blz. 210, 
ds e lama en Hito dee dorp Mitoe a de Bourdais: van Amboi 

ì Deze nadere vds peen oe he kend geworden. De mineralogische vienidelins van pd hoofd-bureau van het Mijnwezen te Batavia bevat 
magnestijzerertsennd ‘No. 3 59), dat rd sera werd onder het schak van goudhoudende klei van de Soengei Besa 

“ rk toe me 
ej B Rvtaes rd Ae dserns Verhael van de schrickelyke Aerdbevinge. op den 17 Februarij des Jaers 1674 voorgevallen in, en omtrent de Eylanden 

n_Amboina Tons ge ek er Wal gn oosten de Rivier Wapytomme gescheurt wesende sprongh ’t water als een Fonteyn daer door wel omtrent 18 á 20 voeten hoogh, met 
ee erpinge van blae er aghtig 

ok ti beng be aar he a van al 18 Angustus 1754 kwam uit eene spleet van de Batoe merakh modderachtig water als een springbron te voorschijn. (Nederlandsche 
Jaarboeken IX. 2, Lr terdam 1755, blz. 816). 

tu) _Rariteitkamer, blz. ie, RD uv BEEK. pg de geologie van Ambon. (r). Verhandel. K. Akad. v. W. 2de sectie. VI. No 7. Amsterdam 1899, blz. 12. 
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KALKSPAAT. 

„Aan de Zuid-West-zyde van Boeton in 'tgebergte 1) en op strand, vind men een slach witte Keisteenen in 

de grootte van een kop of een vuist, van buiten vuilwit, oneffen, vol scheuren en hard gelyk een gemeene Keisteen, 

„maar als men daar op slaat, zoo valt hy ín stukken, en dezelve kan men deelen in zoo veel kleine brokjes als men wil, 

„waar van zommige de figuuren als dobbelsteentjes, andere van platte tafeljes hebben, en dezelve laten zich al weder in 

„andere kleindere schilferen; zy zyn wit, doorschynende als krystal, doch boven op hun vlakte geeven ze een weêrschyn, 

„als of ze verzilvert waaren of als zilverschuim: Zy zyn week van substantie, slaan geen vuur, en lichten geenzins by 

nacht, als men ze tegen malkander slaat, gelijk Kristal en de Keisteen doen” ?). De maleische benaming is Batoe goela, 

en Rumrmrus meent, dat dit mineraal identisch is met de Argyrodamas van Prinrus3). Overigens toont hij aan, dat 

het niet tot de Lapis specularis (gyps) behoort. Met de „dobbelsteentjes’” en „platte tafels” waarin het mineraal onder 

het stuk slaan uiteenvalt, zijn de rhomboëdrische splijtvormen bedoeld, die zoo uitermate karakteristiek voor kalkspaat zijn #). 

Een tweede vindplaats wordt vermeld van Makassar: „een groote dagreis achter Marus, in een zeer hoog 

„en koud gebergte, ’t welk men doorreisen moeten, als men na ’t land der Boegissen gaat, boven op kan niemand 

„wegens de groote koude duuren (sic!) .. . , omtrent de halve hoogte van dit gebergte heeft men groote spelonken, 

„daar in men groote stukken en kegels ziet afhangen 5) aan smalle halsen van allerhande gedaante yselyk om aan te 

„zien; die metter tyd ook afvallen, van buiten zyn ze wit, doof en krytachtig, van binnen klaar en doorschynend als 

„kristal, doch zonder deszelfs glans . . . . . maar uit veele langwerpige stukken t’ zaamen gezet. . . . . De Makkassaaren 

„brengen de afgevallene stukken naar huis, en slypen de grootste brokken tot platte tafels en ruitjes, die zy tot versiersel 

„aan hunne krissen zetten ... . Op Makassar, Batu bakilat, dat is glimmende Steenen 6) genaamt.” Met het voren- 

staande worden de kalksteengrotten van het „Rotsgebergte” bedoeld, en die vooral op den weg van Maros naar Zyjamba, 
o.a te Banttmoeroeng, gelegen zijn. 

Een derde voorkomen is de Saccharites Ambonicus of Amboinsche Batoe goela, die wel „aan 

„fatzoen, maar niet in substantie” van de voorafgaande verschilt. „De Amboinsche valt mede in groote klompen, dewelke 

„buiten doof en kalkachtig zyn, maar straks daar onder legt de Saccharites t zaamen gezet van ontelbare stukjes, 

„zoo klaar als een krystal, doch veel weeker.” Sommigen zijn ook gestreept „als of ze van smalle stukjes t° zaamen gezet 

„waren, in de manier als de Amianthus’”’, waarmede vezelige kalkspaat bedoeld is, die dan ook door SALOMON 

Murrer?) en F. ErpS) opgenoemd wordt. „Den besten hier van vind men op Leytimor in de valleije van de Waytommo 

aan den voet der bergen, en digt by de rivierkant, steekende met groote klompen in andere klippen, de groove en 

„koraalsteenige zyn van een onzuivere gemengde substantie” 9). „In de naaste rivier van den rooden berg vind men een 

„Slechter soorte Batu goela, meest van langwerpige stukjes t'zaamen gezet, gelyk een groven A mianthus’”10). Op eene 

andere plaats ll) noemt RuMmenrus nog den Zeekalksteen of Kopsteen (Saxum calcarium marinum) en den 

Watersteen (Saxum aquorum), die echter niets anders zijn dan koralen uit de families der Astraeidae en Madreporidae. 

IJZERVITRIOOL. 

Bij de bespreking van de Markasiet werd gewag gemaakt van eene opmerking van Rumrurus 12), dat dit 

mineraal, een scherp corrosief zout bij zich heeft, gelijk „Salmiaak, t welk daar uit slaat, als men ’teen tydlang 

in de opene lucht laat leggen.” Dit ís ijzervitriool, waarvan de vindplaatsen reeds boven vermeld werden. 

1) Op blz. 275 wordt de vindplaats aldus nader omschreven: „De plaats word genaamt Cotawo, zynde een berg ied mie en de pe Len en songi 
d. i. Dwaal-baai of Kalisoesoe der kaarten ; juister is Kalinsoesoe of Kalintjoesoe. (A. Lier VOET, Beschrijving en ge eschiedenis van Boe Bidt. td T. k.(4) II 18 
blz. 3. J. S. STAVORNINUS be bij par le Cap de Bonne Espérance et Batavia à Samarang, à Makassar, à Amboine et à Surate. Bint He VII En Lp geb for 

age 2 
i won: lib. XXXVII cap. 10 (ed. J. Smric, V. 1851, p. 440, 449). 

RuMPHIUS at het hier wel niet aan het rechte einde gehad hebben. Argyrodamas moet beteekenen nrd als zilver, ed een weerstandsvermogen 
tegenover het vuur gelijk diamant. In navolging van G. CHARLETON heeft men gemeend het be is rad mineraal tot den talk te moeten reken „ CAESALPINUS. De 
Metallicis. Noribergae 1602, p. 156; Cr. SALMASIUS. Pliniae exercitationes. kee > 1629, p. 564, 56 5; 0. WorMrus, Museum Wormianum. Lugd. Bev 1653, p. 57; BoETIUS 

T. Gemmarum et lapidum historia ed. 3 Lugd. ma 1647, Pp. 394). de uitga es ‘der A eadkaner van ir (hesaairies imaginum piscium betinbeorinf Lugd. Batav. 
p. 12) heeft ren ook SIMON SCHYNVOET Ar oda en Talcum ee ldentdsch beschouwd. Je 

De a afbeelding in de Misc, curiosa sive be Rhene. medic. physic. Germanic. Acad. Nat. Cur. (2) III. 1684. Norimbergae 1685. Tab. V. is niet bruikbaar tot 
ke van het mineraal. 

5) erin 
6) lo tk, kilat (mal). en sores we B. F. MATTHES. Makassaarsch-Hollandsch Woordenboek ze druk. ’s Gravenhage 1885, blz. 73. 
5) Vermand elingen over de natuurlijke geschiedenis der ae ong Overzeesche Bezittingen. Land- en Volkenkunde. Leiden 1839—44, blz. 97. 
8 Schilderungen aus Holländisch-Óst- pv Teideberg 1852, p. 

R. EVERWIJN. Marmer op het eiland Am a. Jaarboek van hit Mij nwezen 1874. 1 blz. 1 R. D. M. VERBE 0 d 1 ka w. es stie Nor A ij ps Z43 EK. Over de geologie van Ambon l. Verhandel. 
Ë. 

‚ RTIN beschrijft aggregaten van kalkspaat met goed ontwikkelde prisma- en Ee uit de nabijheid van Z/ítoe en suikerachtigen kalksteen 
niet ver van hak à ge en van andere plaatsen. (Reisen in den Molukken. Geolog. Theil. Leiden 1897, blz. 39). 

1) Herbarium Amboinense VI. perba 1750, lib. XII, p. 241, ans. 
1) Rariteifkanser, blij. 227: 
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MISY. 

Van eene „aluinachtige aarde, gelykende ruuwen swavel” geeft Rumruius de volgende beschrijving: „bleekgeel 

met vuilwit gemengt, hoewel ze in geen swavel-bergen gevonden word, ook op vuur gelegt geenzins brand, maar zist 

„of kookt; van smaak zuur en t’ zaamentrekkende gelyk gemeen aluin. Men noemd ze in 't Maleitsch Tana Bima l) 

„en Badaki Java ?); op Bima Batungontsjo3): Men vind ze op ’t Eiland Sombava op den Berg Sarrí gelegen 

„tusschen Sape en Buma ..... Men bewaard ze in aarde potten, en hangt ze een tydlang in den rook; want zy is 

„moeilyk om te bewaaren, by regenweêr of aan een vogtige plaats smeltende tot een dikken Siroop, doch men kan ze 

„telkens wederom droogen. Zij word meest gebruikt om de tanden daar mede zwart te verwent), by de Maleijers en 

„Javanen voor een welstand gehouden” 5). 

Deze vindplaats werd nooit onderzocht, maar het kan niet twijfelachtig wezen, dat daarmede de reeds door 
Droscoripes bekende delfstof Misy®), of veeleer het mengsel daarvan met oplosbare sulfaten, de zoogen. geele Atra- 

mentsteen?) bedoeld is geweest. Het eigenlijke Misy stelt in hoofdzaak een ferrisulfaat voor, maar wordt niet meer 

als eene zelfstandige soort beschouwd, omdat het — voor zoover het geen mechanisch mengsel t is — of tot Copiapiet 5), 

of tot Metavoltien behoord ®). 
PICKERINGIET. 

In den „Crater en verwulfsels” van den Goenoeng Api der Banda-eilanden vindt men „verscheyde mengzel 

„van swavel en aluin, gelyk ik betrouwe in alle swavel-mynen gevonden te worden; onder andere een slach van 

„Alumen plumosum: Ik meen geenzins den Amianthus, dewelke hedendaags by de Apothekers t'onrechte 

„dien naam voert, maar een rechte aluinachtige substantie, wit als kalk, die wat aangevogtigt is, van smaak zuur, 

„met een merkelyke t'zaamentrekkinge, gelyk het oprechte Alumen plumosum hebben moet. De Inlanders noemen 

„het Tsjerondsjong of Tsjerondsjung”’\). Hetzelfde mineraal wordt door Rumrmmwus ook vermeld van de 

eilanden Meta en Mammer (Zuidwester-cilanden). „Omtrent het jaar 1660 plagt dit een welgetrokken koopmanschap 

„op Java te zyn, zedert dat de Keiser van Mataram het uit Banda ontboden had, geldende een pond van ’t zuivere 3 

„Ryxsdaalders, van ’t onzuivere 3/, van een Ryxsdaalder: Men heeft lang niet ervaaren konnen, waar toe het de Javaanen 

„gebruikten; zommige wilden ons wys maaken, dat dit dienen zoude om de mannelyke kragten in 't Venus spel te 

„vertraagen, of lang op te houden, doch dit streed tegen de natuur dezes Mineraals, het welk meer vloeijend en 

„afvaagend dan stoppend is: Naderhand hebben wy zeker ervaaren, dat het de Moorsche Vrouwen gebruikten voor 

„haar zelven, om haare natuur door des zelfs afvaagende kragt zuiver en droog te maaken, om daar door aangenamer 

„by haare Mannen te worden; een kunstje nodig bij zulke Natien, daar veele Vrouwen by eenen Man moeten houden, 

„en ieder zoekt haar de bevalligste te maaken.” 

Het bovenbedoelde mineraal werd door Rumrurus terecht als veder-aluin beschouwd, eene benaming die 

nog heden veelvuldig in gebruik is. Hij zegt dan ook: „zommige van onze Natie kennen dit Mineraal ook niet ter 

„dege, t onrechte het zelve houdende voor Arsenicum album, doch de meeste en onkundigste voor salpeter ll), 

1) Hetgeen beteekent: Aarde van Bima. 

2) Nadat ik te bil ea naar dit woord had Gero, Nies de heer G. P. ROUFFAER zoo vriendelijk mij mede te deelen, dat het in 't Javaansch niet terug te 
vinden is, daarentegen wel bekend i . F. MATTHES als Pada En Ei konentenke en op diens gezag ook vermeld werd door G. A. WiLkKEN. (Iets over de mutilatie der 
iden bij de volken van den indischen Archipel. Bijdr. t. de T. hp vk (5) III. 1888, blz. 491). De heer ROUFFAER deelde mij nog verder mede, dat de Javanen voor het 
peer aken der tanden alleen ijzerroest gebruiken, zooals, ik gaa WER (Lc) en L. Th. MAYER (Een blik in het Javaansche volksleven II. Leiden. 1897 blz. 365) vermeld 

ordt. Onder aps Oest. verstaat het vo ee en dage pre anders dan iĳzervitriool en mijn ambtgenoot H. WEFERS dele de goedheid mij te 
veriditen, dat dit ord is e rbastering v; je en couperose”, Padakki ern rt med aerngdeee Bgeorebideend van Java”, ware het niet, dat op 

de oostelijk van penn panne) erlades hieronder dikwijls meer alge meen varst verstaan „van elders afk »koperroest Bak Ki en »koperroode tarôsi. 

et het laatstgenoemde zal wel kopervitriool (in ’t nlt aansch proesi) bedoeld geweest zijn. taarten nne iss, blz. 988). 

gontjo =— zuur. (J. C. G. JONKER. Bimaneesch-Hollandsch Woordenboek. Verhandel. Bata v. K. en W. XLVIIL No.r. Batavia 1896, blz. 

4) Waaruit blijkt, dat aai en he tatkn bevatten moet. Ten gevolge van de inden van zwavelwaterstof uit den Saad vormt zich het Aen 
waarmede de tanden geïmpregneerd w 

6) Rariteitkamer, blz. 

6) De medica De ab aib sex. Parisiis 1537, p- 226B; PriNius. Historia nat. lib. XXXIV cap. 12, (ed. J. SiruiG V. 1851, p. 175, 176); GALENUS. Opera. V. 

bestleae: sens 268. 

7) bed Koran ANN in Conr. Gesner. De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus. Tiguri 1565, p. 155. 

G. AGR ‚ De re hetathiës. Baatleat:r 1657, p. 542 
EE War Ee Systema Mineralogicum II Hoïmiae 1775, p. 28. Lapis atramentarius flavus waaronder ook werd verstaan met ijzervitriool geïm- 

pregneerde ok iden 
=p MANN. Handbuch der A, hl Ba. U A, 1847 p- 1204. „Das Misy.... findet sich in dem sogenannten Atramentstein, 

einem Gemenge De hbe Vitriole, im alten Manne des meden bei 

8) J.D. DANA. A System of deed 6th al 1892. p. 964, 965, zie Kg Pp. 941. 

ih BL Braas. Beiträge zur Kenntniss natürlicher wasserhaltiger Doppelsulfate. Sitzungsber. ‚d. W. Wien LXXXVII. 1. Abth. 1883, p. 155. 

r W. HAIpINGER werd Misy verkeerdelijk met Geelijzererts geïdentifeerd. se he bestimmenden Mineralogie. Wien 1845, 512). 

leg pep blz. 217, 219. 

Zoo waren er, die het nog tegen het einde van de 18de eeuw daarvoor hielden (Verhandel. Batav. Gen, v. K, en W.T. 1779, blz. 22; IV 1786, blz. 564). 

— I51 — | | CRL 



„niet weetende, dat de natuur in een swavelachtigen of brandenden berg nooit swavel en salpeter t'zaamen voegt, 

„waar door zulk een berg springen zoude als een Granaat, daar het zeeker is, dat die eeuwige vuuren veroorzaakt 

„worden door swavel met aluin vermengt, dienende de swavel om te branden, en de aluin om tegen te houden. 

In verband hiermede staat tevens eene hypothese van Rumrmius aangaande den oorsprong der bekende 

melk-zee (wit water, ajer poetih), die in bepaalde tijden van het jaar wordt opgemerkt: „Man dörffte nicht 

„unbillich meynen, dasz durch eine gewisse Influentz des Himmels, der Grund in der See zu der Zeit gerühret werde, 

„dasz er einige Materiam Sulphureo-aluminosam von sich gebe, (indem diese Insulen meistentheils Schwefel-Berge 

„haben), welche mit dem Saltz-Wasser des Meers untermenget, dergleichen Farb annehme: welches den Alchymisten 

„zu untersuchen überlasse, umb eine Aquam noctilucam aus dergleichen Materie zu machen. Wann dann das 

„erwähnte weisze Wasser vorbey ist, so siehet man zuweilen in Banda eine blutige und stinckende Materie am Ufer 

„liegen, welche nichts anderst ist, als faeces Sulphureae, oder Sulphureo-aluminosae, wovon die Fische 

„sterben, dergleichen Wasser wir hier in Amboina selbsten in dem Hafen noch dieses Jahr gehabt haben” 1). 

Reeds in een schrijven aan Crr. MENzer van 20 September 1680 had Rumprivs het „Edle Collegium” 

verzocht te willen berichten „ob nicht aus Chymischen Secreten ein dergleichen Nacht-leuchtendes Wasser oder Aqua 

„noctiluca aus einem Schweffelichten und mit Alaun vermischten Spiritu könne gemacht werden” ?). 

Het antwoord, dat niet bewaard is gebleven, heeft zijnen invloed op de verdere denkbeelden van Rumrurius 

doen gelden, want in de Rariteitkamer (blz. 250) wordt van het Alumen plumosum niet meer gesproken. „De 

„Alchimisten zouden ons hier in eenige openinge konnen doen, of niet een Spiritus sulphureus (zwavelachtige 

„damp) met Aqua salsa (zout water) zich vermengende, dergelijke nagtlichtende eigenschap voortbrenge, 't welk onder 

„andere zoude konnen doen die van ons Collegium Naturae Curiosorum......, dewelke het Phosphorum 

„liquidum..... bedacht hebben, waar van een klein glasje, door hun Eed. my toegezonden, een geelachtig watertje 

„behelsde, 't welk op eenig ding gesmeert bij nagt niet alleen helder lichte, maar ook zeer fyne dampjes en vlammetjes 

„van zich gaf, duurende schier een geheele nagt; doch hier staat wederom aan te merken, dat’ er nog een onderscheid is 

„tusschen de bekende nagtlichtende dingen, als de bovengemelde vischdarmen, duizentbeenen, fenynige kampernoelje en 

„zelv het voorschreve Phosphorum liquidum, welk alle bij nagt vuuren als starrelicht en ons wit Water, ’'t welk 

„eigentlyk niet vuurt, gelyk men aan de zeebrandingen ziet, maar alleenlyk een witten schyn van zich geeft gelyk 

„snee of melk” Het is Rumerius niet gegeven geweest het raadsel van het „wit water” op te lossen. Niettegenstaande 

sedert dien tijd meer dan twee eeuwen verstreken zijn en eene omvangrijke litteratuur over dit onderwerp bestaat, 
ontbreekt nog altijd een afdoend onderzoek. Het meest waarschijnlijk is, dat het verschijnsel door mikro-organismen 
tot stand wordt gebracht 5), 

Terugkeerende tot ons eigenlijk onderwerp, moet opgemerkt worden, dat de zoog. veder-aluin(Halotrichiet) 
niet beperkt is tot de Banda- en Zuidwester-etlanden, maar waarschijnlijk algemeen verspreid is in vulkanen, die in 

een toestand van solfatarische werkzaamheid verkeeren. Op Java werd dit mineraal althans herhaaldelijk opgemerkt. 
Van den Goenoeng Gedé bij Buitenzorg werd het voor het eerst als „salpeterig zout”, resp. als „salpeter” beschreven #). 
Later werd het vermeld door L. HorNeERS) en door F. von Hocusterrter®). JuNGHUEN?) en F. von RicHtHOFEN 9) 
vonden het in groote kwantiteiten in den krater van den G. Wajang en evenzoo werd het opgemerkt in de Kawah 
Manoek bij Daradjat in de afdeeling Zimbangan®). Reeds in 1850 heeft D. W. Rosr van TonNINGEN dit mineraal uit 
de Kawah Wayang met den volgenden uitslag geanalyseerd 10): SO3 37,658 0/0, Al? O3 12,407 Of, Fe? O3 0,400 0/0, 
MgO 4,583 0%, H?O 44,729 0/, (totaal 99,777 9%). Wij hebben hier dus niet te maken met een veder-aluin: 
(Halotrichiet), maar met een der magnesium-aluinen, die het best, naar het voorbeeld van Dana, onder de 

1) Schrijven aan WILLEM TEN RIJNE dd. Amboina 20 Augustus 1687 in: MICHEL BERNH. kik Ost-Indianische Send-Schreiben, von allerhand raren 
Gewächsen, Bäumen, berg” und andern zur Natur-Kündigung und Artzney-Kunst gehörigen Raritäten …. e Ed. Franckturt am Mayn 1714, p. 50. (oo ok onder den titel: Museum Museorum de gen ie 0e Anhang). 

) Kuch. Sos. Im jen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Leipzig 1896, p. 545. 
Je M. RADERMAC W. VAN HOGENDORP. Beschrijving van het Koningrijk Jaccatra. Vermaak Batav. Gen. van K. en W. I. Batavia 1779 2 
ea ot de natuu urlijke Hito orie uit de nrd ie: ol ten van den Hee Age VAN ige MB. Verhandel. Latav. Rn n. v. K. en W‚ IV. 1786, blz. B 
5) sa gesteldheid van den vulkaan op Java. Verhandel. Ba ta v. K. en W. XVII. 1839, blz. 
6) ologische Aus ige auf . Reise der ree a Fregatte Novara. Een Theil II. Wien 1865, Pp. 12 
7) heer 5; HI p. 305. Leipzig 1854. 6 
8) Bericht über einen geologischen Ausflug auf Java. Zeitschr. der spa se geolog. Ep ere XIV. 18 Ke 45: 

über eine Reise nach dem a re Archipel. Tijdschr. Nederl. Aard. Genootsch. pe Vri 1890, p. 919. 
P) Scheikundig iaauand van eene aluinsoort gevonden in eene bn ci ‘den Goenoeng Wajang. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië I. 1850, blz. 137—140. 
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benaming Pickeringiet vereenigd worden. Ik heb mij er van overtuigd, dat het mineraal van de G. Wajang 
werkelijk hiertoe behoort en acht het zeer waarschijnlijk, dat ook de overige „veder-aluinen” uit de verschillende 
solfatara's zoo niet zuivere Pickeringieten, dan toch mengsels daarvan met Halotrichiet zijn. Hiertoe 
mag o.a. gerekend worden het zoogen. Hversalt van Ysland, dat volgens FoRCHHAMMER 2.19 0/, Mg O bevat I). 

SERPENTIJN, BENEVENS CHRYSOTIEL EN METAXIET. 

„In de rivier Waitommo achter 't Kasteel Victoria in Ambon vind men zekere Steenen van een ei of vuist 

„groot, van buiten vol bulten en kuilen, niet te min glad, zacht ín ’t aantasten... waar van zommige stukken zoo 

„mooi geadert en geplekt zyn, dat men ze voor een kostelyk marmer of Serpentynsteen zoude aanzien, zoo ze meer 
„hardigheit en glans hadden”... Van buiten vertoont hy geene mooijigheid....., maar in ’t slypen vertoonen haar 

„eerst de koleuren en schilderyen..... wolken en plekken, van groen, aschblauw, root en zwart met veelerlei fyne 

„adertjes... .. Zommige zyn byna in ’t gemeen groenachtig van koleur als wier of zeegras.”?) De naam, die Rumpurus 

„hieraan geeft, is die van Dominees Steen „van een zeker Praedikant, die ze in de Waytommo eerst gevonden en 

„veel werk daar van gemaakt heeft... De voornoemde Domine wist door ’t slypen fraaije hoekige mes-steelen en 

„gebeelde tafeltjes daar van te maken, hoewel hem in ’t slypen veel mislukte”?). Op een andere plaats (blz. 332) wordt 

gezegd: „De geheele strand van Wapnitoe tot voorbij Oud Amahoessoe heeft verscheide rivieren, ook zwartachtige 

„klippen, dewelke brokkelig en schilfferig, zwartgroen en loodverwig zijn, mede naar het Zulcum3) aardende...... In 

„de rivier de Oliphant staan diergelyke klippen, ook brengt zy voort noch andere Steenen van groen, bruin en zwart 

„gemarmert, die men ook voor groene marmer zoude aanzien, zoo ze niet te brokkelig waren. Egter vind men zoodanige 

„harde en massive stukken, dat men kleine mortieren en schaaltjes daar van maken kan.” Deze Serpentijn, die ook 

door latere onderzoekers herhaaldelijk werd opgemerkt), heeft J. L. C. ScHROEDER VAN DER Kork 5) onder den naam van 

Periodotiet beschreven, hoewel er geen spoor van olivien meer in gevonden wordt. De meeste van deze serpentijnen 

dn bronziethoudend. 

Onder den naam van Amianthus Ambonicus of Batoe Ramboe beschrijft Rumpnius (bladz. 332) „Een 

„slach van den Amianthus”’, dat men op Zeitemor „inzonderheit in de valleye der riviere Way-hau of Batou gantong, by 

„d'onze den A/f genaamt, waar in men geheele klippen vind van dezen bastaart A mianthus, buiten hard en zwartgrauw, 

„doch schilferig, en als men 2 of 3 van de buitenste korsten afneemt, zoo vind men den A mianth us als grijze haairen, 

„doch vast aan malkander klevende en met veele zeegroene schilfferen op malkander leggende ..... Uit de voornoemde 

„rivier d'A/f en der zelver kind Waynitoe worden veele zoodanige stukjes een vinger lang en kleinder uitgedreven, 

„die men dan verstrooit vind langs den geheelen hoek Oevztetto, by d'onze genaamt de Galghoek, daar ze dan eenen 

„langen tyd in de zon liggende de groenigheit verliezen en uit den gryzen grauw worden.” De hierboven beschreven 

stukken stellen Serpentijn „buiten hard en zwartgrauw” voor, die met Chrysotiel doortrokken is. Eene vrij goede 

afbeelding daarvan vindt men op Pl. LVII, fig. H. 

Buitendien kende Rumrnrius nog (blz. 201) „een versteende Amianthus......, die het gout toetst.” Dergelijke 

harde en stengelachtige aggregaten, die ook elders te zamen met Serpentijn (b.v. op Zimor), worden gevonden, 

behooren tot de Metaxiet. 

De boven vermelde vindplaatsen werden tot nog toe weinig onderzocht. SALoMoN Mürter vermeldt, dat de 

serpentijn op den top eens heuvels, niet ver van de stad Amóotna gelegen, vele talkblaadjes en strengen van asbest 

bevat 6), en E. W. A. LupekKinG zegt?), dat men op de stranden „stukken steen met fijne schitterende aderen van 

„asbest (?) doorweven” vindt5). 

Rumrurus vergelijkt zijne amianthus-soorten met de Lapis Cananorensis (Pedra de Cananor) en met 

de eveneens van Caranor afkomstige Pedra fria. 

1) Untersuchungen en verschiedene isländische und färöische Mineralien. Journal f. prakt. Chemie XXX. 1843, p. 395- 

e Rariteitkamer, 

Talk, te zamen met sapeulijn voorkomende, werd door SAL. MürLLER genoemd (l. c. pag. 98). hepa e. 

el de natuurlijke schiedenis der Nederl. Oost-Indische Bezittingen. SALOMON Mütrer. Land- en Volkenkunde. Leiden 183944, blz. 98; 

F. Erp. Oe Seis álle schOstindien n. SE idelber: ir nd „ BLEEKER. Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel. II. Batavia 1856, blz. 57; 

R. ver de geologie van Ambon I. Velnandel. kel „W. 2de Sectie VI. No. 7. Amsterdam 19oo, blz. 8. 

") Miksbakopische Gimakt. über Gesteine aus den ie ‘Beitrige zur Geologie Ostasiens. V. Leiden ge, p- 83- 

) pag. 98. 
7) Schets van de residentie Amboina, ’s Gravenhage 1868, blz. ro. 

8) Dit is dezelfde boven beschreven serpentijn met chrysotie 

on 5 C17) 



KLEI. 

In verband met de veelvuldige toepassing onderscheidt Rumrnrivus een groot aantal kleisoorten : 

1. Batu poean „Amboinsch, Hatu mina: in de Uliassers, Hatu menal, dat is, Vette steen.” 

Die op Saparoea, „in 't gebergte van Zthawacca, Ulat en Ouw valt” wordt voor de beste gehouden. Als vindplaatsen 

op Ambotna worden genoemd Wakasihoe; de (rivier) Wai pia in het land van oud-MZatwe!), en verder oud-Z4, 

Senaloe en Pelissa op het schiereiland ZZztoe. Ook op het eiland Maroekoe komt de Batoe poean voor, die echter 

als veel slechter wordt beschouwd. „Alle Batu poan is in ’tdagelyks gebruik niet tot de medicyn, maar om uit de 

„hand te eeten, De Inlanders vinden groote smaak daar in, inzonderheit hunne vrouwen, die bevrugt en gewoonlyk 

„met vreemde lusten bevangen zyn”?). 

2. Hatoe Soehoe5) of Batoe Lompor (Slijksteen)®), bij Rumeumus onder de benaming Marga Ihana 

„gelykt zeer wel nat gemaakte asch van koleur..... in 't water wryvende (kan men hem) terstont tot slyk maaken.” 

Men vindt dezen slijksteen in oud-/ha of Matoeana; aan het riviertje Goeroe Goeroe hetjil aan de noordzijde van de 

baai van Amboina vindt men „een geheele klip.” ..... „Deze Marga gebruikt men in de Ulassers om formen van te 

„snyden, daar in men gesmolten tin, koper en loot kan gieten.” 

3 „Ierra Nussalaviensis komt nader met de Terra Sigillata overeen, zy is wit, een weinig naar het 

„gryse trekkende, als of ‘er wat lichtblauw onder liep, zeer vet als zeep, doch niet kleevende aan den mond ..... Men graaft 

„ze op Nussalaut in 't hangen der bergen, en op de naaste heuvelen agter de dorpen Sz/a en 7ötaway.… … word van de 

„Vrouwtjes van dat Eiland gegeeten gelyk andere Batu poan, den buik min stoppende... doch de Inlanders 

„hebben de eerste of drooge soorte liever, om dat deze Nussalautsche aarde zoo smeerig is, en aan de tanden kleeft” 5). 

4. „Bolus ruber is tweederlei van koleur, donkerrood en lichtrood, men vind hem in ’t gebergte van U/at 

„en Ouw (op het eiland Saparoea)..... hy word niet gegeeten, maar van de Pottebakkers gesogt .…….. Dezen Bolus 

„vind men overvloedig op Leyfimor aan den rooden berg, daar dezelve steil en afgevallen is: Des gelyks den rooden 

„en witten Bolus bij het Hitueesche dorp Mausthol.’ Deze roode klei, die Lateriet genoemd wordt, heeft, gelijk 

Rumeurus dit reeds op eene andere plaats heeft gezegd, eene groote verspreiding 6). Later hebben RriNwarpt?), Lesson 8) 

en andere onderzoekers daarop de aandacht gevestigd. Zonderling genoeg, heeft Warracr dit gesteente voor een 

vulkanische klei aangezien °). 

5- „rerra Aurifabrorum, in de Ulassers Umepyal genaamt, is een vette, zwaare Marga... bleekgeel 

„met een zilvere weêrschijn, brokkelig..... en niet zonder vermenging van fyn zand: Men graaft ze uit een vlakken 
„grond, aan Pya en Kullur, plaatsen aan de Noordzyde van U/assar 10) by de hoek Uwmepoeti. De Goudsmeden 
„van Zha gebruiken deze aarde om formen en smeltkroesen daarvan te maken;..... dergelyke aarde vind men ook 
„by den hoek van Mussantve in de Portugeesche Baay), daar de Landweg overgaat, en by regenweer den weg zoo 
„kleeverig maakt, dat men met moeite de voeten daar uit haalen moet.” 

6. „Ochra, bruine en geele, word gegraaven op ’t Hitoeesche land, op een berg, daar de oude Negory 
„Pelissa gestaan heeft, op den plaats Amahutetto, 2 en 3 voeten diep onder den grond... In % gemelde dorp was 
„eertyds een gehugt Zessalofo,.... In ’t zelve gebergte lagen ook de dorpen Serato en Eli, daar men ook Batu poan 
„uitgraaft, te weeten, tot Sexalo by den oorsprong des riviers Waccahulil?), een witte, fyne en dichte aarde, maar die 

1) Deze Nn dem werd later ook door F, VALENTIJN. Oud- en Nieuw-Oost-Indien II. 2. 1724, blz. 123 vermeld; zie verder Verhandeli 
geschiedenis der Nederl. Overzeesche Bezittingen. SALOMON MürLLER. Land- en Volkenkunde. Leiden oe blz. DE : heler 

a Rare, blz. 220. 
3 Volgens K. MARTIN. en in den Molukken. Leiden 1894, p. 8 wordt het ontledingsprodukt van de graniet op het schiereiland Zeitimor „su hur” genoemd. 
4). Op a Oeliassers Hatoe koeloel genoemd. 

5 er wg eni. le van e nk bas ik de De beschrijving van Zeventienen aan Gouverneur-Generaal n Raden van Indië, dat zij „bij gelegenheid eens 30 of 40 & tot een proef w t an de bovenverme beschr aarvan is in nagenoe dezelfde bewees e teld als bij R ed op Noessa Doge Bijdr. t. de Taa, rms en Volkenk. (3) VIIL 1873, b oi : rn eee eee 
Op de vraag, door LEUPE ge, edaan, of er iets meer gi rn behaad is, deelde J. J. pr HOLLANDER (l. c. pag. 287), eenige bijzonderheden di de med vermeld bij And (Oud- en Nieu Oost- Tadien EE LA De Sn echter niets anders bevatten, dan hetgeen reeds 5 Tet dad Tie Ee babs te RS sian 
6) Herbarium Amboinense. II. erdam 1741, lib. u. 176. 
dj Reis naar het oostelijk es van den aa Kitbel in 1821. Amsterdam 1858, blz. 

„ J. DurerREv. Voyage autour du Monde sur la corvette La Coquille pendant les années 1822, 1123, 1824 et 1825. Zoölogie par LESSON et GARNOT. Paris 1828, p. 377: 
On the physical ent of the ialay Archipelago. Journal of the R, Geogr. Society. XXXIII, 1863, p. 2e 

10) Dat is het eiland Saparoe 
MW In het he zeden van het schiereiland Zeztimor. 

be, Wai Kahoeli. 
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„van Zl is grauwachtig met plekken als yzer roest en fyn zand ondergemengt, derhalven ondeugend. Bij Mamalo!) 
„in 't gebergte van Mausihol vind men roode en witte Bolus.” 

7. „Argilla is een witte, vette en zeer kleiachtige aarde, dewelke gevonden word by den oorsprong van 
„den rivier Waz yla, die by Moekonalo in zee loopt: De plaats hiet Paxnat, omtrent een uur gaans na ’t Oost-Zuid- 
„Oosten van ’t voorschreve Pelissa...…..” 

8. „Marga van Nwssanive word, omtrent den uitersten West-hoek van Leytimor, Weyhoeki genaamt, met 
„groote stukken gegraaven..... dewelke men op Leytimor, Hatu patta, dat is brokkeligen Steen noemt: Dergelyke 
„klontertjes, roode, geele en grauwe vind men overal in de rivieren van Leytimor, inzonderheit in de Waytommo en Olyphant.” 

9. „Op het Oostelijke deel van Bangay of Gapi genaamt ?) Bulu legt de Negry Labo, en daar by een rivier, 
„in de welke men klontertjes en steentjes vind, zynde een goede Verf-aarde, daar men rood, geel en wit mede verwen kan.’ 

10. „Ámpo is eene roodachtige aarde op Yava, waar van men op Cherihon de gorgeletten maakt, bleekrood 
„als een halfgebakken steen; de stukken hier van,...…. worden op de markten verkogt, en van de Vrouwtjes uit de 
hand gegeten, gelyk „de EE poan op Ambon.” 

AARDOLIE, BERGTEER eN ASPHALT, 

Vindplaatsen, waar deze koolwaterstoffen worden aangetroffen, worden door Rumrmrus slechts weinige vermeld, 
maar het zijn juist degene, welke tot op dit oogenblik geheel en al onbekend zijn gebleven, 

1, Eiland Karimata. „Mor vloeit als een dikke vochtigheid of honing uit de rotsen op Crimata 3), die 
„omtrent de zeekant staan, en word daar na zoo dik als een pap, dat men ’t handelen kan; het is wat brak van smaak, 
„doch niet bitter, en wat zandig, het komt alle jaaren niet, maar altemets in de drooge Moussons als een dikke honing 
„uitvloeijen”’. 

2. Eiland Zontor (Groot-Banda). „Dergelyke vettigheid, doch wat witter, word ook in Banda gevonden 
„aan de Zuid-zyde van ’t hooge Land of Zontor, aan overhangende klippen op strand, doch by die Inlanders in geen 
„gebruik” #). 

3 Eiland Boeton. „Ambar Batu of Boetonsche zwarte Ambar is geenzins een vrucht der Zee 5), maar 
„een Steenpek, Bitumen durum of Pisasphaltum, uit eenige rotzen op het Land zweetende, eerst week als teer, 

„daarna steenhard, als het in water komt blinkend zwart als Gagates of steenkoolen, op koolen is 't mede van den 
„zelven reuk; het welk . . . de bedrieglyke Boetonders voor zwarten A mbar willen gehouden hebben, en ook daar voor 
„verkoopen, de vreemdelingen wysmaakende, dat het uit de Zee kome: Na veel moeite en uitvraagen heb ik ervaaren, 

„dat het ín manier als ander Bitumen (Lym) uit de aarde en klippen zweete in ’t gebergte van het Boetonsche Land 

„naar deszelfs Zuidzyde, zomtyds zoo dun als olye uit de rotzen, zomtyds dikker als week pek ... . De plaats word 

„genaamd Cofawo, zynde een berg gelegen tusschen de stad Boeton en Coeloetsjoetsjoe®), doch niet veel volks komt 

„aan die plaats, om dat het aldaar spookt of van ongedierte bewoont word, 't welk echter niet zeer waarschynlyk is; 

„want ik heb ondervindinge, dat slangen zich niet gaern ophouden aan plaatsen, daar Bitumen (Lym) en namentlyk dit 

„Boetonsche gerookt word .... Uit den voornoemden berg ontspringt een rivier, waar in het weeke Bitumen uit de 

„klippen druipt, en het zelve met zich voert in de groote bocht van Coeloetsjoetsjoe, daar het dan in Zee komt, en hard 

„word zonder door 't handelen weder week te worden”?). Rumrnrus vermeldt nog, dat de koning van Boeton in 

zijne stad „op den berg een waterbak had bereid, daar toe nemende het voorschreve steenpik met olye week gemaakt in 

plaats van ciment, want in ’t water word het weder hard”. Naar hij vermoedt, zullen nog meer vindplaatsen aanwezig 

zijn „want aan de Westzyde van Boeton op den strand van Waloba, andere zeggen Waccocco®), vind men op strand 

1) Alle deze wa bag in 1646 op last van GERARD DEMMER verlaten. De bev dzaakt zich na de beteugeling den opstand van TOLOEKOBESI 

“op de stranden HeT (E. J. H „ De opkomst van het Ned. Gezag, ze Reeks III, 1895, ns XXXIL 297). 

2) Gapl of Gapi was we naam, die in vroegere eeuwen aan het grootste der hen Eg gages Peling, werd gegeven. Toentertijd droeg slechts de groote 
baai in het zuiden dien naam. Zie ook F, Vitnijk: Oud- en Nieuw- Oost-indien. IL. 2. 1724, blz. 80; F. S. A. pe CrercQ. Bijdragen tot de kennis van de residentie Ternate. 
busdn 18go. blz. 123, noot 2 

3) Bij vergissing werd dit Crimata vroeger door mij als een plaats op dte beschouwd. (Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen. (2) XV. 1898 blz. 218). Uit hetgeen 
RUMPHIUS op blz. 205 zegt, blijkt ten duidelijkste, dat het eiland Karimata bedoeld w 

4) Rariteitkamer, blz. 251, 252. 

5) In tegenstelling tot de zwarte Ambar der walvisschen. 

8) Aan de bovenvermelde Dwaal-baai gelegen. 

7) Rariteitkamer, blz. 276. 277; blijkens hetgeen op blz. dend wordt medegedeeld, komt de bergteer uit eene wee van de kalksteen te vlondehin: Rumenrus 

schrijft steeds Boëton en Boëtonders, hetgeen hierboven niet nagevolgd 

Deze plaatsen zijn nog altijd geheel onbekend. 
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grauwzwarte steenen, die men voor gemeene steenen aanziet, maar zoo men ze nader onderzoekt, zoo bevind men 

dat het een klomp van Bitumen (lym) is vermengt met grof zand, kleine, zwarte en donkergroene steentjes, dewelke 

„toetsen, alle metter tijd tot een steen verhardt . . . . Die van Boeton noemen ze Batoe A mbar, dat is Ambarsteen, en 

„worden by hun niet geacht noch gebruikt”. 

4. Eiland Boeroe. „Het schijnt dat deze weeke Ambar door den Westen wind op Zumahoes strandt, zynde 

„de Westhoek van Boero .... daar zyn dikwyls stukken opgedreeven van zuiver zwarten Ambar zonder vermenginge 

„van zand, doch zommige daar onder zoo hard en grauw, dat men ze voor zuivere steenen aanziet”. Verder onderaan 

voegt Rumrrius er aan toe, dat zij eigenlijk gevonden worden, „omtrent Foggileko of oud Foggz, doch by de Inlanders 

„niet gekent of geacht”, 

Eindelijk beschrijft Rumpmrus nog een hars, waarvan het niet zeker is of het fossiel is. De Boetonners noemen 

het Ambar Goenoeng „zeggende dat dezelve in 't gebergte groeije en niet diep onder de aarde ligge ..,. Ik 

„zie het aan voor een reszna | hers] van een my noch onbekenden boom, want het gelykt zeer wel het Gummi Elemi, 
„doch zonder reuk .... De bedriegelijke Boetonders, die alle dingen op hun Land vallende een valschen naam 

„geeven, maaken de vreemdelingen wys, dat het een duur ding zy en een soorte van Amber, welken de bergen 

„voortbrengen”’. | 
II. VERSTEENINGEN. 

In tegenstelling met de delfstoffen, hebben de door Rumremrvs beschreven fossielen bij de schrijvers van de 18e 

eeuw herhaaldelijk de aandacht getrokken. Met het opkomen eener wetenschappelijke palaeontologie werd het grootste 

gedeelte van die litteratuur over boord geworpen, en daarmede verdween dan ook de naam van Rumrrrus. Daarbij 

werd over het hoofd gezien, dat die waarnemingen in geologisch opzicht van groote beteekenis waren. Om deze 

beter tot hun recht te doen komen, zullen de beschreven versteeningen, die toch niet meer in de hedendaagsche 

nomenclatuur passen, volgens de vindplaatsen achtereenvolgens behandeld worden. 

je 1. JAVA. 

„Tellinites is geformeert als eene van de Tellfinae....gelyk de Schulp Bia matta doatl): Het zyn 

„Onzienlyke Steenen als of ze uit een vuile donkergeele rosse aarde slegts versteent waren, achter met twee billetjes en 

„een keep, voorts effen zonder streep, redelyk hard, nochtans met een mes ligt te schrabben. Men vind ze op ava 

„op den strand van Remban en Lassam?). Ik weet geen ander gebruik daar van, als dat de Chinezen dezelve gaerne 

„by hun voeren op hunne vaartuigen: Deze Tellinitis vind men ook omtrent Grisek bij Dudunam in een moerassig 

„zand, men weet niet of ze de zee opwerpt: Zommige dragen ze aan hun lyf, en geloven dat ze den dragenden 

„bewaaren zullen tegens de tovery der vrouwen, die ze met liefdranken of Oebat Goena verrichten willen” 3). 

Rumrmmus geeft van deze voorwerpen geen afbeeldingen. Aangezien toentertijd en later onder de benaming 

„Tellinites” alle fossiele schelpen werden vereenigd, die van ronde, regelmatige, meestal gladde schalen voorzien 
waren, waarvan het slot niet in het midden gelegen was, derhalve tot zeer verschillende genera behooren, is de boven 

aangehaalde beschrijving voor de determinatie onbruikbaar). Reeds aan het geslacht T ellina kent men tegenwoordig 
veel meer beperkte grenzen toe, dan dit in de 18e eeuw het geval was 5). 

2. BALI, 
In aansluiting bij de „steene kogels” van de Svela-Eilanden 6), wordt het volgende vermeld: 

„Dergelyke steene Kogels zwart en zeer blinkende worden gevonden op den heiligen berg Basagt op Baly 

„boven op des zelvs vlakte, daar de Pygmaei of Bergmannetjes op woonen, zynde kleine menschen, zommige zyn wit, 
„sommige kakerlakken van vel en hair met een spitse bultige rug, zoo dat ze altyd op een zyde moeten leggen, 

„woonende in kleine huiskens, rondom met een tempel bezet; deze staat op eenen effenen steenen vloer, als van hard 
„arduin, zoo glad dat men qualyk daar op staan kan, en voor des zelvs deur staan vier ysere koevoeten, zoodaanig uit de 
„aarde gegroeit; rondom dezen steenen vloer legt het vol van deze ronde Kogels, dewelke die van Za/y naar believen 
„mogen opraapen en tot gedachtenis mede neemen: 't welk zoo zynde blykt, dat deze Kogels niet rond gesleepen worden 

1 Arca. 
Lasém, ne demen 
Rariteitkamer, blz, 314. 
E. F. von nae Becefsct enkunde. Gotha 1820, p. 182- 
Neues systematisches Conchylien-Cabinet fortgesetzt durch EH: emit VL Nürnberg 1782, p. 76—79; J. Tu. Krein. Tentamen methodi ostracologicae sive dopeste, vagsal Cochlidum eee Lug. Batav. 1753, p. 156—162. 

hieronder blz. . 
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„door ‘trollen van de zee of regen, gelyk zommige vermoeden, want zy leggen vlak en stil; breng hier by tot verder 
„bewys den akker van Perusalem, die vol steene Ciceres is” Ĳ. 

Of de kogels concrementen zijn en of zij versteeningen bevatten, blijkt uit niets. Maar ik heb het nog geheel 
raadselachtige verhaal hier geplaatst omdat dit eene aanleiding tot nader onderzoek kan worden. Wel zijn er van 
Bali albino's bekend ?), en ook dwergen 3), maar het schijnt twijfelachtig of er eene geheele stam, zooals die afgeschilderd 
is, bestaat. Een berg Basagt is mij niettegenstaande alle nasporingen onbekend gebleven. Onder de heilige bergen 
wordt evenmin een enkele genoemd, wiens naam daarop gelijkt 4). 

3. AMBOINA. 
„Chama montana sive Noachina, Vader-Noachs schulpen5). Van de groote Bia garu of 

„Chama decumana vind men woeste stukken en brokken, niet alleen in 't Amboinsche gebergte, maar ook in de 
„omliggende Eilanden, en in de Molukkos, van dewelke veel woordentwist gemaakt word, hoe zy daar komen; 
„weshalven ik goed vind dezelve wat uitvoerlyk te beschryven .... Aangaande haar gedaante, zoo kan men daar 
„aan bemerken, dat zy eertyds niets verschilden van die men nog ee uit den zee haalt, doch nu zyn ze door 
„langheid van tyd zoodaanig begroeit, dat men ze voor heele. klippen aanziet: maar, zoo men daar wat nauw op let, 
„kan men ligt bekennen aan het beloop van de ruggen of baaren, dat het schulpen zyn: Weinige daar van zyn noch 
„ten naasten by geheel, behalven dat de kanten meest afgebroken zyn, aan zommige ook heele stukken uit: Andere 
„zyn in de midden doorgebroken, zoo dat men de stukken niet ’t zaamen kan vinden ; zommige leggen op d'aarde bloot, 
„of slegts met een weinig aarde of ruigte bedekt, want diep daar onder vind men ze niet: zommige zyn aan de klippen 
„vast gegroeit; zommige steeken ook een stuk weegs geheel daar in: Zy leggen op verscheide manieren schuins, 
„recht plat, overeind en door malkander, als of ze gesaait waaren: Alle zyn ze van buiten ruig, moschachtig, en aan 
„de zyde, die bloot legt, met een scherpe keiachtige Swóstantie begroeit, ja geheele stukken van scherpe keisteenen, 
„die men Speldewerk noemt, zitten daar zoo vast aan, dat men ze qualyk afslaan kan; van binnen zyn ze schoonwit, 
„massief en dicht, als eenig wit marmer zyn mag; doch daar aan kan men duidelyk de verscheidene laagen bekennen, 
„gelyk andere zeeschulpen hebben, en al vind men stukken, die half doorschynend zyn, zullen evenwel zoo veel niet 
„vuuren by nacht, als gemeene keisteenen doen, hoewel ze tegens malkander geslagen noch eenige vonken geeven, 
„en merkelyk een keiachtigen reuk hebben, tot een bewys, dat ze de steenachtige natuur al vry veel aangenomen 
„hebben: als men daar op slaat, zoo klinken ze als porsellein. Men vind ’er daar 4 of 6 man aan een halve genoeg te 
„draagen hebben; andere zyn kleinder, en niet boven een voet lang, en daar na veele stukken in de grootte van een kop. 

„Men vind ze meest op alle Eilanden van ’t Amboinsche Gebied 6), als mede, zoo ik versta, in de Molukkos?), en 
„misschien op andere plaatzen meer. De meeste en grootste heb ik gevonden op het Hietoësche gebergte, digt achter 
„Hitoelamma, daar eertyds de Negori Tomoe gelegen heeft... De plaats aldaar is gansch klippig, en zoo scherp, 
„dat men qualyk een voet zetten kan; welk slach van klippen men Speldewerk noemt: Ik heb nooit het geluk gehad, 
„dat ik de twee deelen van deze schulpen op malkander gevonden heb, maar zy leggen verstrooit; zommige ook, als 
„gezegt is, aan de klippen vast..... Ik heb ze ook gevonden op den strand van de zelfde kust, in de klippen zoodaanig 
„vast, dat het onmogelyk was de schulpen daar uit te krygen zonder de klippen te vermorzelen, tot een bewys, dat dezelve 
„klippen eertyds moeten week geweest zyn... Op Zeytimor bij ’t Riviertje Weynitoe legt een heuvel omtrent een 
„musquetschoot van den strand af, denwelken het gemeene volk al lang na myn naam genoemt heeft 5), om dat men 

„aldaar, als mede in ’t omleggende gebergte, veel zulke schulpen vind’’®). 

l k blz 
} Evie Denen. Base van een dire neger van het eiland Bali. Verhandel. v. h. Batav. Gen. v. 1. 1779, blz. 307—331; R. Et Er Schetsen arn 

het eiland Bali. En voor Medetlindech taaie, 1880 II, p. go; J. JAcoBs bij G. A. WirkeN. Albino’s in den hatncien: Kip Bijdr. t. Sain L. en Vk. (5) V. 1890, blz. 11 
3) WurMsB. Bijdraagen tot de natuurlyke Historie: Kitip een Dwerg. Verhandel. Bat. Gen. III. Batavia 1781, b 

se De Oesana Bali. Tijdschr. voor Neêrl.-Indië. 1847. HI. blz. 334. Volgens eene mededeeling echter, die et a den heer G. P. ROUFFAER 
ontving, is aabriande zonder e eenigen ied) tid bedoeld de Basoekih of Bësakih in Karangasëm. (Zie ook diens verhandeling in Bijdr. t. de T. E en Vk (6) VvE. 1900, p. 289). bi 

a Noë L. 
Ö Gelk Se terdag: Eilanden op ne akelige bergen gevonden we veel hondert groote schulpen, Chama decumana; in ‘t Maleisch Bia Garoe 

dn A ense T. VL. Lib. XI, td 1750, p- 
en a de ‘Zeer tere ane eee nog dit va bj Onder e Molukken werden oorspronkelijk slechts begrepen de eilanden van Ternate tot Batjan. Te egen 
het midden he Tae Ije eeuw begint men in Indië onder dien naam ook de Ambol rt Lr da-eilanden te verstaan. Gedurende de 1ge eeuw bestond er zelfs gedurende 

Amboina de hoo 
ane ed at Gouvermem ape ri Teen ate onzen dias is a voleitaes arne) gedenkteeken bevindt zich aan de dagen pe van een particulier erf de 
Amboina, op de plaats waar bege ei overi vering de woning van RUMPHIUS gestaan heeft. De boo m de graftombe zijn muskaatboomen. Veel is er te Amboina niet m $ b „op es „ Volgens DE STUERS (1846) leeft hij in de herinnering =j sering pig oor de verbeteringen, die hij in TE 

tijd ze de aan een benen (plantage) en een put in de nabijhei van Roema tiga gelegen egt, dat Rumruius dezen 
en br jen en zin ee in nog al veltje bnn n de nabijheid v an eerste benting, dat zijn naam draagt.” (Catalogus der Tentoonstelling van geneeskrachtige en | 
kens nuttige den te ’s Gravenhage in Juli vias, bi 66, Pc een bericht uit nabi aan Dr. M. GRESHOFF). Hieraan is ontleend een zelfde ema v.N. indie UI, 466. 

9) 134 Rariteitkamer, blz. 
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Deze schelpen, die tot het genus Tridacna behooren, hebben ook in lateren tijd de aandacht tot zich 

getrokken. Mackror vond fragmenten — door K. Martin beschreven!) — nabij den waterval Goeroe Goeroe. F. Epr 

noemt van de bergen Zridacna en daarnaast Ostrea op?). Evenzoo vermeldt K. Marrix de Tridacna als een der 

meest verspreide schelpen in de koraalkalk3). R.D. M. VrrareK vond een exemplaar in kalksteen bij den Goenoeng 

Kramat (schiereiland Zeztömor) 248 m. boven zee). 

Onder de fossiele lamellibranchiata beschrijft Rumerrus een steenkern „Myites.” „Hy word gevonden in 

„een slach van Mosselen, die dun van schaal zyn, diep in ’t zand stekende, en daarom... Zandmossel of 

De versteende gasteropoda worden onder den namen Cochlites, Cochlea Saxea, Mestica Bia 

beschreven. „De eerste was een witte en half doorschynende Steen, in de groote van een Roerkogel, in de gedaante 
„van een Alykruikje, Bia papeda, genaamt... Hy is op den strand van MZamalo gevonden, en ik hebbe in 
„mynen tyd maar een gezien, die gezonden was aan den groot Hertog van 7uoscana.?) Men zoude zeggen, dat het 
„geheele Hoorntje in steen verandert was, doch nauwer bezien zynde, kan dit niet zyn, dewyl men tusschen de gieren van 
„de schaal niets overig vond, behalven een weinig boven op, zoo dat het geheele beest in steen verandert moet zijn. 

„De tweede Cochlites had mede de gedaante van een Alykruikje, doch daar aan hing het kruipende dier buiten de 
„schaal, ten naasten by de gedaante van een volkomen Slek hebbende, doch gerimpelt, geschonden, en hier en daar 
„een hoekje afgebroken... Men vind ze zelden, hier en daar een op de stranden van Zeytimor, en ik heb ’er maar 
„A gezien.s;.s. Hoe deze dieren in steen veranderen kan ik noch niet zeggen, behalven het gevoelen van zommige 
„Chinezen te weten, dat deze dieren op den bloten strand kruipende, en by geval door het blixem-vuur geraakt, 
„schielijk versteenen zouden; indien dit zoo was, dan zoude het al meer aan andere soorten ook gebeuren, waar van 
„men geen ondervinding heeft: Het is waarschynlyker, dat een slach kleine en witte Alykruiken ...… haar van de 
„natuur bestemde maate van wasdom en grootheid erlangt hebbende, van zelfs en door haar eigen steenzap verstyven 
„en in steen veranderen: Hoewel dit gevoelen al mede haar zwarigheit heeft, want men kan zeggen, dat dan deze steen de 
„nette gedaante van het vorige dier behoort te behouden, het welk men echter niet ziet: Hier op kan men antwoorden, dat 
„de dieren in 't versteenen qualyk haar vorige gedaante konnen behouden, dewyl ze inkrimpen, hier en daar gestoten 
„en gebroken worden, gelyk men aan deze steene Slekken nooit ter dege het hoofd bekennen kan. De Maleijers zeggen, 
„dat ze in andere Landen ook gevonden worden, doch zeer zelden: zy dragen ze onder andere Mesticae om ’t lyf, 
„inzonderheit de eerste soorte, om naar hun gevoelen onquetsbaer in den oorlog te zyn. Cochlea Saxea is de 
„derde soorte van versteende Slekken, doch geene gedaante van eenig slekkenhuis hebbende, maar alleenlyk een stuk 
„van het vleesch dezes diers vertoonende..... Men zoude ze voor witte en half doorschynende Keisteenen aanzien, 
„doch de gedaante bewyst genoegzaam dat ze van eene slekke moeten komen, want het ronde deel heeft altyd een 
„aanwas of vlek, gelyk het kruipende dier gehad heeft. men vind de stukken bloot hier en daar op den strand 
„van Leyttmor, en malkanderen niet gelyk.” 5) 

Al deze voorwerpen zijn steenkernen uit dichte kalkspaat bestaande, want „zy koken dapper in Limoenzap en 
„vuuren by nacht niet.” Zij zijn niet te determineeren. 

4. SOELA-EILANDEN. 

„De steene Kogels zyn een soort van Geodes, de Vingers zyn Belemnitae of Dactyli Idaei; zy worden 
„beide gevonden op de Xulasche Eilanden, weshalven wy die plaatsen wat duidelyker ophaalen zullen: Onder de drie 
„XKulasche Eilanden is MZaxngoli het grootste, doch heeft maar twee Negorijen, Mangoli en Weytina, beïde aan de 
„Zuid-zyde gelegen, voor ’t overige woest en onbewoont: Van Mangoli scheept men 3 uuren Westwaart aan tot in 

1) Neue Fundpunkte von Tertiärgesteinen im Indischen Archipel. Beiträge zur Geologie Ostasiens I. Leiden. Leiden 1881—83, p. 156. ®) Geneeskundig-topografische schetsen van Amboina. Natuur- en Geneesk. Archief van Nederl. Ind. I. Batavia 1844, blz. 286. ; 5) Reisen in den Molukken. Geol. Theil. Lief. 1. Leiden 1897, p. 40. 
4) ei de geologie van Ambon. II. Verhandel. K. Akademie v. W. 2de sectie. VII No. 5. Amsterdam 19oo, p. 7 

a. 

re 

Rariteitkamer, blz. 318. 
osimo III de’ Medici in 1682 door Rumphius-zelven. Deze vorst stierf in 1723. 

5) Rariteitkamer, blz. 315, 316. 
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„t bochtje Gorangoli, daar een ankerplaats is, met drie Eilandekens 1) daar voor; van daar noch 6 uuren te vaaren 
„komt men aan het bochtje Boeja, daar drie Riviertjes zyn, en twee mylen Landwaart in twee kennelyke bergen, alle 
„van den zelven naam; van Boeja noch drie uuren westelyker, komt men aan den uitersten Westhoek Batoe Maloela 
„of Batoe Lachi Lachi,?) van daar men oversteekt na 7: aljabo: Alhier staat een Klip in de gedaante van een Man, 3) 
„daar de Xulaneezen voor by vaarende gemeenlyk eenige vruchten haar toewerpen tot een offerhande om geen ongeluk 
„daar te hebben, want het een nauwe en zeer gevaarlyke Straat maakt tusschen JZangoli en Tuatjabo, en by deze Klip 
„is een Maalstroom: De engte is op ’t smalste niet breeder dan een musquetschoot, doch word straks ter weêr zyden 
„breeder; in 't midden van deze Straat op 7uljabo legt de hoek Zaxgoy,*) en daar by een bochtje.5) In de bocht 
„van Zoeza op strand by laag water vind men zekere steene Kogels zeer glad en rondachtig ; zommige zoo rond als 
„of ze gegooten waaren, doch die zyn weinig, van verwe blauwzwart, gelyk de slechte Toetsteenen, die zy ook gelyken 
„in substantie en hardigheid,..……. van binnen massief en moeijelyk om in stukken te slaan; de kleinste zyn. als een 
„Pistoolkogel, en allenkskens grooter tot een, twee en 3 ponden toe van ysere kogels; zommige zyn grauwachtig, 
„andere doch weinige zyn ruig en ros als ysersteen, zommige ook donkerrood, de scheeve en hoekige zyn de 
„meeste: De Xulaneezen zoeken de rondste uit en gebruiken ze tot Bassen en Musquet-kogels ... Als men ze in 
„stukken slaat en op een steen wryft, rieken ze zwavelachtig als bedorven boskruid; binnen is een eenpaarige zwarte 
„substantie, en buiten als met een steene huid omgeeven, waar uit men bemerkt, dat hun deze rondigheit niet door 
„trollen van ’t zee-water aankomt, maar door hun eigen natuur hebben, gelyk in Zwropa andere soorten van Geodes: 
„Men vind ze alleen op strand maar niet in de rivieren, of ze op de bergen Boeja mede vallen is onbekend; want de 
„Inlanders willen niet eens daar naar toe gaan, noch alleen noch met ons volk, vreezende dat ze dood gesmeeten of 
„geslaagen zullen worden van den Duivel, dewelke op die bergen woont, en met de voorschreve steenen van zich 
senvE ea In ’t bochtje Langoy op Tuljabo is een moerassige brakke rivier, aan welkers mond men op strand vind 
„de steene Vingers 't eenemaal gefatsoeneert gelyk een Belemnites, of Dactyli Idaei, in 't Gemmartum van 
„Bokrmus?) afgeteikent; doch deze steene Vingers zyn meest gebrooken, van een weeke substantie, die haar snyden en 
„schrappen laat, donker van substantie, meest geelgrauw, binnen met een hart als een houte tak, en in de omtrek 
„veele straalen: De geheele gelyken de spits van een stompen pyl, alle met een keep of vooren aan d'eene zyde, 
„langs dewelke zy haar laaten deilen als men daar op slaat: Zommige zyn geelachtig als Dammar Selam 5), zommige 
„ros en half doorschynende als donker bernsteen, die men weinig vind, en d'Inlanders bewaaren om een Ad jimat®) 
„van. té maken .….: Van haaren oorsprong is nog niets verhaalt; naderhand is bevonden, dat ze op andere plaatsen 
„meer dan op Zatjabo door de Zee opgespoelt worden, immers meest aan d'Oost en Noord-zyde des zelven Eilands, 
„als mede op Kelang: Op de zelve plaatsen vind men noch een anderen zeldzaamen Steen in de grootte van een 
„schelling 10), beneden vlak, boven geschikt en gestreept als 't Hoorntje Um bilicus U); zommige zyn bruin, dewelke de 
„hardste zyn, zommige grauw, en zoo week, dat men ze schrabben kan, zommige zitten op een hard keisteentje” 12). 

In het jaar 1899 werden naar aanleiding van de bovenstaande berichten achter elkander door de Siboga- 
expeditie en RD. M. VerperK pogingen in het werk gesteld om de genoemde plaatsen te onderzoeken, hetgeen 

wegens de weêrsgesteldheid niet gelukte. De laatstgenoemde ontving echter later door den posthouder van Stana 

(Soeta Best) versteeningen, die door dezen op Mangoli en Zaltabo verzameld werden. Die van MMangoli waren 
afkomstig van de rivier Aw-pohn-hia en bevatten volgens de determinatie van G. Bornm Stephanoceras 

Humphriesíi Sow. en Sphaeroceras Brongnarti Sow. (beide tot de bruine Jura behoorende). Van 

Taliabo, uit de rivier Safao, waren afkomstig talrijke Belemnieten, waarschijnlijk B. Gerardi Sow. 

Stephanoceras Humphriesi Sow. Inoceramus sp. (bruine Jura) en Hoplites sp. en Baculites sp. 
. 

1) Genaamd Keda Fota, Sagnea Mano of Sambiki en Fajao Pon, volgens W. J. vAN Nounuys. (Mededeelingen op Zeevaartkundig Gebied over Nederlandsch 
Oost-Indië. Afd. Hydrographie van het Ministerie van Marine. No. 26. ’s Gravenhage 1gor, blz. 8, 9; zie eveneens F. S. A. pE CLERCQ. Bijdragen tot de kennis der residentie 
Ternate. Leiden 1890, blz. 115.) 

2) Hoek Wai Sipa volgens VAN NOUHUYS. 
) Batoe Kapitan of Laki Laki volgens vAN Nounuys. 
hed 

Be Lagot. 
5 Bios woordelijk door F. VALENTIJN overgenomen. (Oud en Nieuw Oost-Indien. I. 2. 1724, blz. 88.) 
6) Prinius. Historia natur. lib. XXXVII cap. ro. (ed. J. SILLIG. V. 1851, p. 453) 

ANs. Boërtus pE Boor. Gemmarum et lapidum historia. ed. 3. Lugd. Batav. 1647, p. 477. 
8) Hars van Canariopsis glabra Bl 
9) Adjimat — Djimat, Amulet. 5 4 Â Be 

10) Zilveren munt gelijk aan 6 stuivers, middellijn 23!/3 tot 25 millim. 
11) Hiermede werden bedoeld de opercula van gasteropoda. 
2) Rariteitkamer, blz. 253 —255- 

ns 
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(Krijtformatie)!). In het begin van rgor heeft G. Bormm de door Rumrmrus vermelde vindplaatsen zelf bezocht, en 

was daardoor in staat gesteld diens opgaven in ieder opzicht te bevestigen. In de rivier Lagoi werden de Belemnieten, 

zooals beschreven, opgespoord „alle met een keep of vooren aan d'eene zyde” (buikvorens). Evenzoo werden in de 

bocht van Boeja en andere plaatsen op Mangoli de „steene Kogels” gevonden, die werkelijk bleken mergelconcre- 

menten te zijn, overtrokken met een glimmenden ijzerhoudenden korst, die in schieferklei en klei optreden, somtijds een 

plaveisel op die lagen vormende, en veelal los langs het strand liggende. De genoemde concrementen bevatten Ammo- 

nieten, behoorende tot de Phylloceratidae, Lytoceratidae, Aspidoceratidae enz.?) } 

5. SAPAROEA. | 
In het voorafgaande heeft Rumrmus herhaaldelijk van versteeningen afkomstig van de Amboinsche eilanden 

in ‘talgemeen gesproken. Slechts op enkele plaatsen noemt hij de eilanden, behalve Amboina, afzonderlijk op. 

„Ctenites.3) .…. Hier by behooren noch eenige andere versteende Schulpen, van gedaante als de Steenscheede 

„en eenige andere blade Chamae, doch grof, donker en aardachtig van substantie, dewelke men vind in zommige 

„klippen op strand, boven water staande, en wel bezien zynde kan men niet anders oordeelen of zy zyn het vleesch 

„van dezelve dieren, door het indringend slyk in steen verandert; want men ziet ‘er hier en daar noch eenige 
„overblyfzeltjes van de schaal daar aan. Diergelyke hebben wy veele gevonden in ’tjaar 1692. in de rotzen, waar op de 

„Fortresse Duurstede op het Eiland Ul/assar toenmaals gelegt wierde”'*). Dergelijke steenkernen zijn niet te determineeren. 
6. BOEROE, 

„In ‘tjaar 1672. hebben myne Jongens op de Zuidzyde van Boero, omtrent den strand van Waysamma, daar 

‚men veele vuursteenen vind, in een rotze, dien ze klieven wilden tot gerief van hun vuurslag, in des zelfs midden en 
„holligheit gevonden eenen anderen witten steen naar de holligheit geschikt... Hy was in de grootte en van gedaante 
„van een duiven-ei, vuilwit en donker... Men mag hem houden en noemen een soorte van Enorchis”5). Rumpumus 
rekent deze versteening — en wel ten onrechte — tot de Tecolithos®) of Jodensteenen?). K. MARTIN meent 
daarentegen, dat het beschreven voorwerp voorstelt den steenkern van eene Ampullaë). 

7. KELANG. | | 
Nadat verhaald is, dat de Belemnieten meestal op Zufabo door de zee aan land gespoeld worden en 

hetzelfde op het eiland Ketang plaats heeft, en dat men op deze plaatsen „noch een anderen zeldzaamen Steen in de 
„grootte van een schelling, beneden vlak, boven geschikt en gestreept als ’t Hoorntje Umbilicus”, vindt, voegt 

_Rumrmius nog het volgende daar aan toe: „Ik heb ’er een gehad op Kelang gevonden, een kleine hand breed, scheef 
„en gedraait als een Carina Nautili® aan de eene zyde” 10). 

Men zoude volgens dit bericht kunnen vermoeden, dat er op Kelang soortgelijke lagen als op Mangoli en Tualiado 
te verwachten zijn. Op de punten die door de Siboga-expeditie U) en door R. D. M. VerrBreK 12) voor dit doel bezocht 
werden, leidde het onderzoek tot geen resultaat. Rumrrius heeft ditmaal eene nauwkeurige aanwijzing van de vindplaats 
achterwege gelaten, waartoe hij misschien zelve niet in staat was gesteld. 

8. CELEBES. 

„In ‘t jaar 1667. als d'Hr. CorNrus SPEELMAN den oorlog op Mafkassar voerde, heeft een Boetonder midden 
„in een Keisteen op dat Land en ín des zelfs midden gevonden een diergelyk eiformig steentje [nl. alsde Enorchis 
„van Boeroe|, niet wit maar blauwachtig en het zelve aan den voornoemden Admiraal geschonken” 13). Uit die beschrijving 
laat zich nog minder opmaken, wat voor een steenkern daarmede bedoeld was. 

1) R. D. M. VerBeeK. Voorloopig verslag over eene reis door het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in 1899, Batavia 1900, blz. 48; G. Borm. Reisenotizen aus Ost-Asien: Zeitschr. ee ee: utschen geolog. Gesellsch. LII. 1900, p. 557. Door de vriendelijkheid van den heer BornM ben ik in staat at) gan aldaar vermelde te kunnen ap redgensed en verbete 
den den Molukken. Zeitschr. d. mt pe geolog. Gesellsch. LIL 1901, p. 4—7, B. 

3) ieronder werden door Boëtius pe Boor (l. c. pag. 528) pig begr vl, die op de „Pectines” gelijken, pn a Par hebben’ De, ook aah Ps Buitendien onderscheidt sjaal (blz. 143) onder den naam van Etenit es nog , wit rond steentje, in de grootte van een erwete..…. k'men in deze . nes (Arca) vind, bis zelden voor Rariteit gehouden 
Rariteitkamer, ge. 

) blz. 303; en Rn blz. 291. 
a da holidas, zooals Rumruius schrijft, zie Pintus. Historia nat. lib. XXXVII. Cap. 1o (ed. J. Sirio, V. 1851, p. 458) „gelijkende op een olijfpit, maar eigenlijk geen ee ee 

7 apides Tudaici bij Droscoripes. De medica materia libri sex. Parisiis 1537, P- 236a; FR. IMPERATUS. Historia naturalis. ran 1695, p. 742, 743; ; 3 mend mn Metallicum in libri III distributum. Pononiae (1648) p. 597. Er mre hieronder teer de versteende stekels van Cida Neue Mandas von Tertiärgesteinen im Indischen Archipel. zeis zur ie Ostasiens 1. meren 1881—83, p el henk dein Nautili verstaat RuMmepnius de schaal van Argonauta, zie ine bele an ANDREAS CLEYER in M. B. VALENTINL Ost-Indianische Send- Schreiben. Franckfurt a.M. 1714, p. ae Tab. IL. fig. 1, 2; Jon. Micu. Ferm. Carini Nautli elegantissima. Misc. cur. sive are Acad. Nat. Curios. Dee IH. Annus IV. 1685, 210, 211. 10) Rarititkamer, blz. 4 
je, Max WEB leden et description de Pexpédition. Leiden 1902, p. 82. 

Voork kin verslag over eene geologische reis door het oostelijk gedeelte van den Ind. Archipel in 1899, Bat 
io) Rarkeikamer sep, jk g pel i 99, Batavia 1900. blz. 13. 
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9. MISOL eN DARAM-EILANDEN. 

„Ctenites is een harde donkergrauwe steen als een Kei, geformeert als Bia anadara 1), een soorte van 
„de Pectines of bultige Pacobs Schulpen, met diergelyken rand en streep of voorens, doch weinige en die niet naar 
„d'ordre van de natuurlyke schulpen lopen, zoo hard dat men ze qualyk schrabben kan. Men vind ze op de kleine 
„Eilanden, in de kaarten de Uos genaamt, beoosten het grootste Papoësche Eiland Messoal gelegen. Men kan ze 
„brengen onder de soorte van Ombria of Weêrsteenen, leggende hier en daar verstrooid op den strand van die 
„Eilanden. De Papoëers zoeken de rondste uit en gebruiken ze ín plaats van kogels uit hunne Bassen daar mede te 
„schieten, waar toe ze egter noch andere bequamere hebben, op Messoal zelfs vallende, die men voor regt yzere 
„kogels van 1 pond zoude aanzien, gelyk ze ook in der daad yzerachtig zyn”?). Onder de benaming „de Uos” zijn 
te verstaan, zooals uit de verschillende kaarten 3) blijkt, de Daram-eilanden, die eerst kort geleden door de Siboga- 
expeditie gedeeltelijk zijn onderzocht geworden). Deze groep bestaat uit een groot aantal van kleine eilandjes, die in 
den loop der eeuwen met verschillende namen bestempeld werden. Het meest bekend zijn zij onder den naam van 
Valsche Pisangs5). Het eiland Daram bestaat, volgens de door Max Wrper bijeengebrachte gesteenten, uit kalksteen 
en zandsteen. De door Rumerus bedoelde versteeningen werden aldaar niet terug gevonden. Uit de beschrijving laat 
zich niet uitmaken, wat eigenlijk bedoeld is, want tusschen de Pectines en de Ombria 6) bestaat een groot verschil 7). 
Onder de laatstgenoemde werden namelijk verstaan steenkernen van Echiniden, vooral Ananchytes. 
J. C. KuNDMANN was van meening, dat men het een koopman, zooals Rumruus was, ten goede moest houden, dat hij deze 
als Dondersteenen beschouwdeS). De aanmerking heeft echter betrekking op de door den uitgever der Rariteitkamer, 
F. Harma, willekeurig bijgevoegde aanteekeningen en afbeeldingen ®). Rumrmmus zelve heeft zich dienaangaande 
voorzichtiger uitgedrukt: „De steenen Aëtites en Gelodes (moet wezen Geodes) groeijen in de aarde,.... De 
steen „Ombria, dien men bloot op de velden vind, word eenpaarig gelooft, dat met eenig groot onweêr ge 
„geworpen word” 10), 

De ijzerachtige kogels van MZiso/ werden tot nog toe evenmin beschreven. Het is echter zeer waarschijnlijk, 
dat zij aldaar optreden, want G. Bönm heeft dezelfde schieferklei, die op de Soela-eilanden gevonden wordt, met dezelfde 
versteeningen ontdekt ll), zoodat ook de karakteristieke bolvormige concrementen niet zullen ontbreken. 

HIL NIVEAU-VERANDERINGEN. 

In aansluiting met de beschrijving der Chama montana sive Noachinal?) staat Rumemius vooreerst 

uitvoerig stil bij de vraag of: „het natuurlijke vrugten zyn van die klippen, en van dien grond, daar men ze vind, 

„voortgebragt, gelyk andere metallen, mineralien en steenen B)..... of zoo men dit niet wil aanneemen, zoo moesten 

„ze eertyds door menschen derwaarts gebragt zyn, om het vleesch daar uit te eeten: Dat beide deze manieren niet 

„waarschynlyk zyn, zal ik door volgende redenen bewyzen.” Deze bewijzen vindt Rumruius in het feit dat die 

schelpen, veelal gebroken, los op den grond liggen en zelden aan de rotsen vastgegroeid zijn, terwijl „alle zoodaanige 

Ar 
8 Rariteitkamer, Ra 315: 
) G VAE Amstelodami. J. JANssoNmus 1633. IL, fol. 673. Indiae orientalis, hier als". Uoyger 
India qua e ‘or hecale el et insulae adiacentes lr: terdam gedruckt bij HUYCH-ALLARDT (1652). Eyl. de Vos. (herdruk in Remarkable Maps of ther. XV, 

XVI & Ene Er ha enn MI Suppl ien terdam. FRED. MüLLER 1899. 
nova descriptio de: NICOLAUM VISSCHER in J. JANSSONIUS. Novus Atlas, das ist Beschreibung... Amsterdam 1657 —58. (herdruk in 

Remarkable Maps. se Puet Ei No. 4. metende 1895). Eylanden de Vos. 
E GRAAFF. Kaart van den Maleischen Archipel 1690—1 7i4 in J. E. Heeres. Het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van Australië 1606—1756. 

eee 

Leiden 18 
vi Siboga —-Expeditie 1. MAx WEBER, Introduction et description de rige Leiden 1902, p. 73, 74- 

5) Zie aangaande de verschillende benamingen: P. J. B. C. Ropipé bral DER AA. Reizen naar Nederlandsch Nieuw Guinea. ’s-Gravenhage 1879 blz. 413, 476. 
sd mbria of iae, meer bekend onder de benaming Brontiae rheenen 
1) Zouden zij misschien tot Inoceramus kunnen behooren ? 
) eed rerum nat. et. artif, errengen, Vratislaviae 1726, p. 92, 98. 

Bldz. be L. fig. 6, 7, 8 en 9. Bij deze gel gede oge de opm dje it wgerdeg + blijven, dat verreweg de meeste afbeeldi ag ver van mineralen enz. 
n de Rariteitkamer van zi A afkomstig zijn, en in ’t geheel geen betrekking hebben op > voorwerpen van den Indischen Archipel. Dit geldt vooral de Platen LV, LVL, LVII, 
Evi I, LIX en LX in hun jar en verder van PL. L, fig. 1—10, ra fig. 6— 3 LIL fig. A ie Bek het opstel van Prof. E. VON MARTENS in dit Gedenk oek. 

6 it i d bij de voorgangers en vele dideeda ooten van Rux IPHIUS, zie o.a. PLINIUS. deeg migeen lib, XXXVIL cap. 10 
ed. J. Sirio. V. 1851 p. 455); ULyssES ALDROVANDI. Musaeum Meta licum in Tos ps pn tr ptn erges (1648) p. OA RMIUS. Museum Wormianum. Luge 

165 76. Eerst A. SciLra. (De corpor sr marinis, mie descen gts Romae 1752, d. Napoli 1670 ) en P, BoccoNE (Recherches ne ‘observations pies zt, 

8. 

Bat. 5 P: 
Amsterdam 1674, E heh 307. 1steed. Paris 1672) 

de 

des 
_ 

n Mol hakken. aes d. Dennie geo md isch st, zein Ce B. pag. de 5 7 

Ie Tot récht verstand van het bovenstaande mag ne dat wel reeds in de eerste helft van den 17° eeuw doo 
LEONARDO DA VINCI, FABIUS Condens en anderen getracht werd aan te toonen dat de pe schelpen van organischen ei ted waren, later door Nic 

5 JN i at En enz. Maar vi tal van tijdge enooten van RUMPHIUS, z re O. Worm, R. Prorr, J. QUIRINI werd dit ús stelligste , 
bestreden. MARTIN LISTER. (A letter of MR. N LISTER, written at York. Aug. 25 1671. adding some er) that of Mr. STENO concerning ee Shells 

los, Vee hes 76). VI. 1671 p. 2282) eschoand. dergelijke atheist ie als „lapides sui en Herpen Ros, Hooke (Posthumous Works. London 1705, p hi 
met nadruk o 

emenijnsen, 

ag rd meer ran zie: FRIEDR. HOFFMANN. Geschichte der Geognosie. Berlin 1838, p. 40—49; Gn KEFERSTEIN. Geschichte und Litteratur 
der ne, Halle 1840, p. 9—14; K. VON ZITTEL. Geschichte der Geologie und Palaeontologie. München und Leipzig 1899, p. 15—28. 3 
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„dingen, die uit aarde en klippen groeijen, op eenderlei manier daar aan gewortelt zyn, of immers haar byzondere 

„Matrices hebben.” „Zoo bevind men dat de swóstantie en gedaante van deze Bergschulpen t'eenemaal overeenkomt 

„met die men dagelyks uit zee haalt... ; daarentegen zullen zy in zuuren Lemoensap kooken, hoewel veel slapper 
„dan de Zeeschulpen, 't welk geen steene gewas uit de bergen doet” „De keiachtige korst mag daar zoo vast 
„aanhangen als hy wil, echter zy maakt met den Schulp geen continuum corpus, maar men kan ze met hamers en 
„beitels daar van afslaan..... Dat ze door menschen aldaar zouden gebragt zyn, is nog ongerymder, want wat zoude 
„de menschen bewogen hebben, zulke zwaare beesten, ja monsters, van den strand op de hooge bergen te draagen, 
„daar het gemeenlyk zoo scherp is, dat men qualyk staan kan, en daar ’t niet waarschynlyk is, dat 'er ooit menschen 
„gewoont hebben, en dat alleenlyk om ’t vleesch daar uit te hebben, 't welk men met kleine moeite op den strand daar 
„uit neemen kan”... 

En thans vervolgt Rumrumus: „Dewyl ze dan in die bergen niet gegroeit, noch van menschen daar gebragt 
„zyn, zoo kan men geen nader redenen bedenken, dan dat ze door een groote vloed daar moeten gevoert zyn, 't welk 
„wy uit de Heilige Schriftuur weeten, dat maar eens geschiet is, namentlijk in de dagen Noë, wanneer alle de bergen 
„onder water gestaan hebben, en wanneer deze, en andere Zeedieren door ’t opzwellende water geholpen, daar na toe 
„gekropen zyn... Men mogte vraagen, waarom al dat Zeegedierte zich niet weder na haar oude woonplaats de zee 
„begeven heeft, doe het water weder afliep? Daar op ik antwoorde: Dat men het immers dagelyks gebeuren ziet, dat by 
„afloopend water al het Zeegedierte weder na de diepte spoeit, daar vlakke en effene stranden zyn, maar, daar dezelve 
„holle klippen en kuilen heeft, blyven telkens alderhande kleine vischjes, krabben, schulpen, etc.) die zich buiten 
„twyffel na haar oude woonplaats zouden gepakt hebben, hadden ze t’ verstand gehad, dat hun ondertusschen het water 
„zoude ontloopen, terwyl zy in deze kuilen speelen: zoo is het ook gelooflyk, dat het meeste deel van deze Schulpen 
„zich weder na de zee gepakt heeft, daar t’ glad en slibberig is geweest, maar wat zouden die doen, die op ruige en 
„hakkelige plaatzen geraakt... waaren, die hebben zich immers zoo gauw niet konnen redden, te meer alzoo t’ vallen van 
„die vloed veel schielyker is toegegaan, als ons gewoonlyke ebbe, dewelke op 't meeste in 6 uuren ro voeten valt, 
„behalven eenige weinige plaatzen in de weereld: Als men nu de hoogste bergen 11/4, Duitsche myl of ….…. 5000 
„schreeden, dat is, 25000 voeten hoog stelt naar ’t perpendicul, en de wateren van de vloed, in 125 dagen deze hoogte 
„gevallen zyn, zoo moeten ze ieder etmaal zonder rusten 200 voeten, of in 6 uuren 5o voeten gedaalt zyn, dat is ruim 
„5 maal rasser dan de gewoonlyke ebbe.”...… 

Het ís Rumrruus niet ontgaan, dat nog een andere geval mogelijk ware geweest, en hij besluit aldus: „Iemant 
„mogte vermoeden, dat, vermits deze Landen het aardbeeven zeer onderworpen zyn, behalven d'algemeene Zundvloed, 
„met verloop van tyd noch andere geweldige omkeeringen van Landen door ’t aardbeeven veroorzaakt, en daar door 
„veele nieuwe bergen, dewelke ’er te voren niet waaren, opgeresen zyn, en dat met dezelve deze Schulpen om hoog 
„gevoert zyn: Ik ontkenne geenzins de geschiedschriften, dewelke zoodaanige bergen in den weereld aanwyzen, maar 
„men kan zulks van deze Landen niet zeggen, of men moeste met een voor vast stellen, dat alle 
„Eilanden en Bergen, daar deze Schulpen gevonden worden, met haaren geheelen omslag uit 
„den Zee gerezen waaren ?), ’t welk een ongerymd zeggen zoude zyn, want men vind ze binnen in ’t land op zoodanige 
„Bergen en op zoo groote Eilanden, die buyten twyffel van ’t begin der Scheppinge geweest zyn”’.3) 

Eerst in het begin der 19° eeuw (1801 en 1803) werden soortelijke onderzoekingen door F. PÉron met 
denzelfden uitslag op 7mor verricht. Deze merkt op, dat aldaar op de bergen tot op eene hoogte van soo en zelfs 
6oo M. schalen van Tridacna en Hippopus gevonden worden, die niet van de recente te onderscheiden zijn. 
PÉroN komt daarbij tot het besluit, dat het niveau van de zee gedaald en niet het land opgeheven is. Zijne argumenten 
komen in hoofdzaak daarop neder, dat op 7imor geene vulkanen en vulkanische gesteenten gevonden worden, die tot 
eene rijzing hadden kunnen aanleiding geven. Deze denkbeelden — die van Rumeurus bleven ook in het vervolg 
geheel onbekend — vonden veel bestrijding, zoo door Quoy en GArmarp 5), C. G. C, REmwarpr®), SALOMON MürrEr 7) 

_}) In het Herbarium Amboinense VI. 1750, lib. XII. P- 251 wordt vermeld, dat „deze Kraalsteenen en takken van Kraalboompjes ook in ’t hooge gebergte van engel zend men gevonden, „dewelke door geen andere gelegenheid daar henen kunnen gebragt zyn, dan door de algemeene Zundvloed”. 
®) Rariteitkamer, blz. 135—137. 
4) Voyages de découvertes aux Terres Australes. Historique 1. Paris 1807, p. 141; II. 1816 p. 167, 255. 8) Ann. des Sc. natur. VI. Paris 1825, p. 273; L. DE FREYCINET. Voyage autour du Monde. Zoologie, Paris 1824, p. 658. ‚„P 

Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in 1821. Amsterdam 1858, blz. 164, 1) Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel IL. Amsterdam 1857, blz. 300. 
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en C. G. ErreNpera!). Door latere onderzoekers werden zij, op weinige uitzonderingen na, geïgnoreerd. Men was 
toen geheel en al onder den invloed van de heerschende denkbeelden en vooroordeelen, volgens welke niveauv deringen 
slechts door opheffing en dalingen van de vastelandsmassa’s verklaard konden worden. In dien geest waren dan ook 
de gevolgtrekkingen, die uit soortgelijke waarnemingen, zooals wij reeds bij Rumrmmus vinden, door F. Err®), 
C. A. BENsEN5), P. Brekers), A. R. Warracr5) en anderen 6), werden afgeleid. Met E. Surss, die trachtte aan te 
toonen, dat in zeer vele gevallen moest gesproken worden van eene daling van het niveau der zee, in plaats van eene 
opheffing van het vasteland, begint eene nieuwe periode”). Aangaande de Ambonsche eilanden blijken zijne beschouwingen 
niet vruchtbaar geweest te zijn, zoodat latere onderzoekers de voorkeur aan de vroegere ideeën bleken te geven®). f 
Het geheele vraagstuk is zonder eenigen twijfel nog onbeslist, maar het voornaamste argument van Rumrmus, 9) dat 
tegen eene opheffing pleit, ís tot op heden niet wederlegd geworden. 

Een kort overzicht van het door Rumrmus verrichte, moge tot besluit van ons onderzoek strekken. 
Wat ten eerste betreft de bijeengebrachte mineralogische gegevens, is er op afdoende wijze gebleken, dat wij 

aan hem de eerste beschrijvingen van Indische delfstoffen te danken hebben. Zij zijn van eene nauwkeurigheid, die 
ons in staat stelt de verschillende soorten met de heden bekende te identificeeren. Rumrmus heeft in dit opzicht geen 
enkelen voorlooper gehad, want hetgeen vóór hem gedaan werd, beperkt zich tot eenige weinige berichten aangaande 
de vindplaatsen van sommige, vooral nuttige, mineralen. Hetgeen nà hem, in de voor Ned.-Indië steriele 18e eeuw, 
gedaan werd, is niet eens noemenswaardig. Tegen het einde daarvan zagen twee lijsten het licht, waarvan de eerste eene 
hoogst gebrekkige opsomming van namen in ’t Maleisch, Hollandsch en Latijn bevat 10); de andere, getiteld: „Indische (!) 
„Mineralen volgens het Alphabeth. By my verzameld”, wordt reeds door de eerste regels voldoende gekarakteriseerd: 
„Ape-Steen; Ametisten Ceylonsche; Agaat, Kaapsche; Barn-Steen uit Pruissen; Cristallen, Borneosche” 1) enz, 

Eerst in den loop, en vooral sedert het midden, van de 19° eeuw werd een grooter aantal mineralen bekend 
gemaakt. Maar terwijl de „Rariteitkamer” reeds de kiem bevat voor eene topographische mineralogie van den 
Zndtschen Archipel, is het tot heden bij die kiem gebleven, want een, zelfs aan bescheiden wenschen beantwoordend, 
overzicht van de vindplaatsen, ontbreekt nog ten eenenmale 12). 

Wat de physische eigenschappen der mineralen betreft, Rumrnius slaagde er in aan te toonen, dat bij 
Diamant, Sapphier en Robijn langs mechanischen weg phosphorescentie kan worden opgewekt. 

Aangaande de versteeningen is Rumrmius de eerste geweest, die hare aanwezigheid in den Zudischen Archipel 

heeft geconstateerd. Hij heeft, voor zoover de Lamellibranchiata en Koralen betreft, op de meest duidelijke 

wijze aangetoond, dat deze voorwerpen overblijfselen van organismen waren, terwijl er in Zwuropa nog tal van 

onderzoekers dien oorsprong ontkenden. Wat de Belemnieten betreft, verklaart hij uitdrukkelijk geen verklaring 

aangaande hunne afkomst te kunnen geven. De Ammonieten vergelijkt hij daarentegen reeds met Argonauta. 

Van de fossiele Echiniden wordt gezegd, dat die algemeen voor „Dondersteenen” gehouden worden. 
Deze aanwijzingen van de verschillende vindplaatsen zijn nu gebleken van groot belang geweest te zijn, omdat 

zij in de laatste jaren er toe hebben geleid de Krijt- en de Jura-formatie op de Soefla-eilanden te ontdekken. | 

De vulkanen hebben de aandacht van Rumrarus in minder mate tot zich getrokken, zeker slechts omdat op 
de Amboinsche eilanden dergelijke bergen geheel ontbreken, en zich voor hem de gelegenheid tot eigen waarnemingen 

1) Die Korallenriffe des rothen Meeres. Abhandl. d. K. Akad. d. sal für das Jahr 1832. L. Berlin 1834, p. 397. 
?) Schilderungen aus Holländisch-Ost- dri an Heideierg 852, p. 
8) T ra arn Sopra ving van het eiland Amboina. mt lg Tijds chr. N. Ind. III. 1854, blz. 298. 
9 Res doos rde iatiribe gie Molukschen Archipel II. Batavia 1856, blz. 57, 58. 4 
eN ds. The Malay Archipelago. IL. London 1869, p. 293 
8) Zie Tijdschr. Meade Aardr. Genootsch. (2) XV. 1898 blz. 205 v 
1) Veber die vermin säculären Hebungen und Senkungen einzelser Theile der Erdoberfläche. Verhandlig. k. k. geolog. Reichsanst. 1880, p. 171. uitvoeriger 

„ Wien 1888. 
een en En et es. Wanderungen eines Naturforschers im Malayischen tgn IL. Jena 1886 p. rt, 12; R. SEMON. Im vir pee Busch und an den 
Küsten d WR murder Leipzig 1896, p. 534; K. MARTIN. Reisen in hf Molukken. en eil. Leiden 1897, p. 48. as M. VERBEE er er rslag over de aard- 
beving Aperen n op 6 Januari zn Batavia 1809, blz. 14; R. D. M. VER ‚ Over de geologie van Ambon I. Verhandel K. v. W. 2de Sect VL No. 7. Amsterdam 
1899, blz. 21; K. MARTIN. Einige Worte über den ekain sowie über Stunlang en und Strandverschiebungen in den Mo rn SA K. Ned. Aardr. ie @), XVII. 
1859, blz. 719; R. D. M. VaRIEEK. Over de geologie van Ambon. IL. Verhandel. K. Äkad. v. W. 2de Sectie VIL. No.5. Amsterdam bla. 8; R. D. M. VeRsrEx. Voorlopig 
verslag over eene, geologische reis naar het oostelijk Gulnalie van den Indischen Archipel in zis. Batavia 1900. blz. 29, 35, 38, 39. 

Zie ve Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) XVI. 1899, blz. 131— 
N, Register der Geslagten van de drie Ryken der Natuur naar den 12, Druk van het Systhema van CAROLUS LINNAEUS. Verhandel. van het Batav. Gen. v. K. 

8 
sf bad 

Ee Ti Be, tot de natuurlyke Historie, uit de nagelate Schriften van den kedr BARON VAN WurMB. Verhandel. Batav. Gen. v. K. en W. IV. 1786, blz. 562. 
12) Dit is dan ook de oor rzaak van de stiefmoederlijke behandeling van de Indische rd zelfs in de meest uitgebreide asks der mineralogie. 
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beperkt heeft tot een bezoek aan de G. Ap? der Banda-eilanden in 1662. In overeenstemming met de meeste zijner 

tijdgenooten en van vele geologen der 18° eeuw, zag hij in het vulcanisme een verbrandingsproces. Zijne hypothese is even 

oorspronkelijk als vernuftig, doordien zij niet slechts eene verklaring weet te geven voor den toestand van eruptie, maar 

ook voor dien van de verminderde werkzaamheid en dien van geheelen stilstand. Doordien hij op den G. Apt vond 

zwavel en vederaluin, wier aanwezigheid eveneens op de vulkanen der Zwidwester-eilanden aangetoond werd, zag hij in 

het antagonisme van deze twee stoffen eene oplossing van het vraagstuk. Was de zwavel de oorzaak van het „vuur”, 

de aluin moest dienst doen als middel, die den „brand”, zij het geheel, zij het slechts gedeeltelijk, tot blussching bracht. 

Wat eindelijk betreft de niveau-veranderingen, Rumrmimus’ waarnemingen zijn, aangaande den Zudtschen Archipel, 

wederom de eerste van dien aard!). Zijne denkbeelden omtrent de oorzaak staan ver boven die zijner tijdgenooten. 

De wetenschappelijke beteekenis zijner argumenten zal dan ook de hedendaagsche tegenstander moeten erkennen. 

Het zoude niet in den geest van Rumrurius, die de waarheid boven alles lief had, gehandeld zijn, wilden wij 

niet duidelijk doen uitkomen, dat hij als kind van zijnen tijd, zich niet van alle vooroordeelen daarvan heeft weten los 

te maken, dat hij dingen zoo boven allen twijfel als vaststaande achtte, die naderhand gebleken zijn den toets der 

kritiek niet te kunnen doorstaan. 

De delfstoffen werden volgens de opvatting der oudheid nog als vruchten van den bodem beschouwd, die 

groeiden en rijpten (zie Diamant). De kalkspaat, resp. de korrelig-kristallijne kalksteen werd door hem niet herkend. 

Hij was er zoo vast van overtuigd, dat slechts stoffen van organischen oorsprong, zooals mestika, schelpen en 

koralen, „in limoensap koken”, en niet steenen „die in bergen groeiden”, dat hij met genoemd mineraal niet eens de proef 

deed. De praehistorische wapenen en werktuigen (gigi goentoer) beschouwde hij als voorwerpen met den bliksem 

naar de aarde gebracht. Avicenna heeft deze oostersche legende het eerst te boek gesteld. Zij wordt in den Indischen 

Archipel nog heden algemeen geloofd en niet alleen door Inlanders. De juistheid der Mozaïsche scheppingsgeschiedenis 

werd door hem als volkomen vaststaande beschouwd, evenzoo, dat de hooge bergen sedert het begin der schepping waren 

aanwezig geweest. En eindelijk is zijne meening aangaande de oorzaken van het vulkanisme gebleken niet juist te zijn. 

De litteratuur vormt als het ware de roode draad, die de opvolgende geslachten met elkander verbindt. Ten 

opzichte van de in de „Rariteitkamer” nedergelegde mineralogische en geologische gegevens is de draad verbroken 

geweest. . Eerst tegen het einde van de 1g° eeuw heeft men eene aanknooping tot stand gebracht en zich het bestaan 

van zijn boek herinnerd. Zoodoende doet zich het zeldzame geval voor, dat een werk heden nog bijna even nieuw 
en belangrijk is, als 197 jaren geleden, toen het voor het eerst het licht zag. Dit voorrecht heeft Rumrrrus te danken 

aan de nauwkeurigheid zijner waarnemingen en ook aan de vertrouwbaarheid der door hem ingewonnen inlichtingen, 

in welk opzicht hij onovertroffen is. Hij heeft daardoor oneindig veel meer nut gesticht, dan door zijnen tijd zoek te 

maken met het uitwerken van theoriën, waarvoor de tijd nog niet gekomen was, en die voor eene oplossing nog niet 

vatbaar waren. Dit heeft hem tevens bewaard voor het lot van zoo velen zijner tijdgenooten, die toen eenmaal 

„beroemd’’ waren, maar voor wier werken men heden — zoo men ze nog ter hand neemt — niets dan een glimlach 

over heeft, Ook de natuuronderzoeker van dezen tijd eert aldus Rumrurius als zijn uitnemenden leidsman en voorganger, 
wiens arbeid terecht genoemd wordt: monumentum aere perennius. 

ò 1 

van het eiland „Atlantis” (Herbarium Amboinense VL. Amsterdam 1750, lib. XL. p 18 
Er moge bij deze gelegenheid nog op gewezen worden, dat Rumrmius ook het zijne heeft in t midden gebracht aangaande de mogelijkheid van het bestaan 

) 
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EERSTE PROEVE VAN EEN RUMPHIUS-BIBLIOGRAPHIE 

DOOR 

G. P. ROUFFAER en W.C. MULLER. 

VOORWOORD. 

YE hier gegeven Bibliographie wil niets meer zijn dan datgene, waarvoor zij zich zelve aanbiedt: 

een eerste proeve. Ook al ware zij nog onvollediger geweest, dan zij nu noodzakelijkerwijs heeft 

moeten blijven, toch had ze in het Rumrpmimus-Gedenkboek niet mogen ontbreken. Zij is, als een 

register op een omvangrijk werk, een onmisbaar vereischte. Zoodra het plan der uitgave 

van dit Gedenkboek vasten vorm had aangenomen, begreep men dat eene Bibliographie daarvan 

de afsluiting moest vormen. 

Noch de tijd, noch de plaatsruimte, noch vooral ook de capaciteiten, waren echter ter beschikking der twee 

tegenwoordige bewerkers, om dit zóó te doen, dat afdoend werk kon worden geleverd. Men zou moeten zijn allereerst 

botanicus, dan zoöloog en conchylioloog, een mineraloog almede, voorts bibliograaf van professie, en daarnaast man 

van historisch en litterair gevoel, om zich bevoegd tot samenstelling te mogen rekenen; verder een jaar vrije tijd 

en een ruime beurs, om buitenslands naar zeldzame boeken te speuren, zouden niet minder noodzakelijk zijn ; en eindelijk 

de beschikking over een aantal vellen druks, zonder te vragen hoevele. 

In afwachting van die model-Bibliographie van dien model-Bibliograaf, meenden wij Rumrumus ook op onze 

wijze te kunnen eeren door te geven wat wij hadden, Zoolang nog niets in deze richting geleverd is, heeft ook elke 

eerste, maar ernstige poging, hare verdienste. En die ernst heeft bij ons voorgezeten. Vele mogen de boeken zijn 

die vergeten werden — vooral botanici zullen er dadelijk met den vinger kunnen aanwijzen —, diegene welke wij in 

handen kregen werden doorgegaan en bewerkt met vol bewustzijn van eerbied voor den man, wien deze arbeid 

gold: Rumrurus. 

De chronologische volgorde was daarbij de aangewezene. Zij vertelt hoe, sinds het laatst der 17° eeuw, deze 

„Germanus origine, totus Belga fide et calamo” een man van gezag en aanzien is gebleven tot op heden, een vinder 

van Indische wonderen der natuur, die ook nu nog hun wondervols behielden, een „curieus’ man in de taal van zijn 

tijd, dat is een dorstend weetgierige, een man van innige wetens-graagte om der wetenschaps wille. Zij geeft als het 

ware eene graphische voorstelling van den eerbied, dien men dezen Germano-Bataaf is blijven toedragen meer dan 

twee eeuwen lang. Vele geleerden en hooggeleerden, tijdgenooten of epigonen van Rumrrrus, rusten zacht in het 

graf van hun eigen boeken, zij, die slechts nuttige, zelfs onmisbare, schakels waren in de ontwikkeling hunner tijden; 

maar Rumrurus-zelve blijft nog tot op dezen dag de frischheid en bekoring behouden der bloemen en kruiden die hij 

zoozeer lief had, frisch in zijn natuurlijk-vloeiende taal, bekorend door zijn kinderlijken geest, eerbiedwekkend in zijn 

ondoofbaar vuur, tegen alle beproeving bestand, en daarbij: grootontdekker der Moluksche flora; hij, de blinde. 

De irdeeling onzer Bibliographie was ook vanzelve aangegeven. Eerst komen de Manuscripten van 

Rumrurus, slechts even aangewezen, omdat nader onderzoek van deze niet op Òònzen weg lag; dan de Gedrukte 

ra 
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Werken van Rumrmus, waarmee de eigenlijke Bibliographie een aanvang neemt; daarna de Biographiën van 
Rumeuus, een vermakelijke rubriek, vol fouten, naschrijverij, gemakzucht, en diergelijke min-fraaie kwaliteiten, doch 
waarbij aan HeNscreL en Leupe de eere toekomt, dat zij in staat stelden het Leven van Rumrrrus weder op te bouwen ; 
en eindelijk de Diversen dòver Rumemus, vogels van diverse pluimage, soms hoogst interessant, soms prullig, 
allervaakst tusschenbeide. Als eene soort Appendix volgt dan nog een overzicht van de „Portretten van Rumreurus”. 

De in 'tNederlandsch geschreven boeken werden behandeld door den tweeden bewerker; de andere vielen 
den eersten bewerker toe, die ook „Leure”, „Huet”, het „Register en de „Portretten van Rumerrus” gaf. 

Allereerst werden de te 's Gravenhage aanwezige boeken geraadpleegd, vóór alles die van de Konin k- 
lijke Bibliotheek — aangeduid met „Kon. Bibl.” —, dan die van onze eigen Koloniale Bibliotheek — 
aangeduid met „Kol. Bibl.” —; daarnaast werd de rijke Universiteits-Bibliotheek te Leiden, en de in 
sommige opzichten unieke Bibliotheek Teyler te Haarlem te hulp geroepen. Voor sommige werken moest 
bijstand worden gevraagd aan buitenlandsche bibliotheken, welke gulhartig verleend werd; wij noemen b. v. de 
Bibl. d, K. Leop. Car. D. Ak. d. Naturforscher te Halle; de Kön. Univ. Bibl. te Göttingen, en de 
K. Hof- und Staats-Bibliothek te München; de Kongl. Universitets-Bibl. te Upsala, en de 
K. Vetenskaps Akademiens Bibl. te Stockholm. Ten gerieve van hen, die later Rumpirus-studiën wilden 
maken, hebben wij bij de niet zoo heel gewone boekwerken steeds toegevoegd, welk exemplaar wij gebruikten, en 
waar die dus altijd terug te vinden zijn. 

Helaas, sommige boeken bleven ontbreken, ondanks moeite in het buitenland aangewend. Wij noemen b.v. 
Perwver. En bet raadsel van het Nederlandsche Register op het Kruidboek van Rumrurus, te Leiden aanwezig, bleef 
ten deele onopgelost, Die enkele werken, welke wij aldus slechts naar den naam konden kennen, en toch van 
gewicht waren voor dezen arbeid, werden daarom tusschen accolades even herdacht. 

Waar het Kruidboek van Rumeurus aangehaald moest worden, deden wij dat, zooals Hasskar1 het heeft gedaan 
in zijn „Neuer Schlüssel”; dus I—VII zijn de 6 folianten der uitgave van 1741—’50, plus het Auctuarium van 1755 
als 7e deel. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de altijd zoo bereidwillige en kundige voorlichting van den heer A. J. pe Marr, ren assistent ter Koninklijke Bibliotheek; en aan Prof. Dr. A. WIcHmann, die levendig belang stelde in onzen arbeid. 
Ten slotte nog dit: het schijnbaar dorre veld van Bibliographie is voor ons geweest eene zoete gaarde. Het 

duiken ín oude boeken brengt mede zijn eigen, wonderlijke bekoring. En, met variatie op een bekend zeggen van 
MoNTarene, durven wij beweren: dit werk is er een van stil genoegen, o lezer! 

Den Haag, Mei 1902. 
RK 

1. Manuscripten van Rumphius. 

1 AMBOINSCH KRUIDBOEK, OF GEDEELTEN DAARVAN. 
A. Univ. Bibl. te Leiden. Het geheele origineele handschrift met uitzondering van het ze Appendix. (De 6 eerste oeken zijn, daar de tekst met de „ Waterland” verloren ging, natuurlijk in afschrift). Samen 8 folio-bdn. (6 voor Lib. TXII, 1 voor ’t Auctuarium, 1 voor t re Appendix). Zie het opstel van Dr. J. P. 

Lorsy in dit Gedenkboek. 
at 

à : pe De volledige copie CamPHUYS—ST. MARTIN-—CHASTELEIN. In 1 3 folio-bdn., met nog 
io-bdn bd de, C. Univ. Bibl. te Utrecht, (Waarschijnlijk eene copie van) de(n) Tekst van het tweede A pendix, met een klein deel der oorspronkelijke teekeningen, en abusievelijk als Auctuarium in den catalogus der bibliotheek vermeld. In z folio-bdn.; tekst en platen MORE en D. Stedelijke Bibl. Amsterdam. Eene copie (abusievelijk als origineel vermeld) van eenige weinige hoofdstukken van fi REE KRODDER ven 

2. REGISTERS OP HET KRUIDBOEK OF GEDEELTEN DAARVAN. 
A. Rijks-Archief. Kort Sommier der Ses Eerste Ambonsche Cruydeboeken, door G. E. Rumruarus, . . . den nakomelingen bh 

ae B. zak Register der figuren dewelke in September Ao, 1694 weggezonden werden en tot de Ses Eerste Boeken van t Ambons Cruydeboeck syn behorende (dus het Register van het Tweede BENMEE ne de Ri En Ge a Register der Capittelen van ’t Sevende, Agte en Negende boek, aanwysende wat voor figuren compleet gebreckelyk zyn. 
pe es rde 

se, of Ee en D. Kon. Bibl. te ’s Gravenhage. Een klein octavo-handschriftje, waarin onder 2 een Register der capita van het En ä geheele Kruidboek, met uitzondering van die van het Auctuarium RR Zie ’t opstel van Dr. J. P. Lorsv. _E. Univ. Bibl. te Leiden. Zie hierboven onder 1 B. 
á 
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3. AMBOINSCHE RARITEITKAMER. 

Het handschrift der Rariteitkamer schijnt na de uitgave in het bes te zijn geraakt, althans tot heden werd niet aan het licht gebracht waar ai zich bevindt. Vermoedelijk bestaan er ook geen afschriften 
on. Bibl, te ’s Gravenhage echter (verg. Leupe, pag. 37) Bend: zich een rijkvergulde heel-leêren folioband, met gedrukten titel en titelplaat ens en herdruk in 1740 der Rariteitkamer), waarin een aantal hs. teeken ingen van Schelpen en H nz., waaronder slechts twee met aa den teekenaar: Pier UYTER, evenwel zonder arken Buitenop (met vergulde letters gedrukt) staat : „Dessins originaux rn Raretés d'Amboine par G, E‚ Rumpurus”, en aan de binnenzijde van den band: „Bibliothèque de A. M. Lanoucnère.” — Het zijn van binnen 45 folio-vellen geschept papier, waar nn witgeknipte Beheren kg grootere en kleinere, ren opgeplakt. Ongelukkig is men bij dat uitknippen zoo roekeloos geweest, talrijke bijsch rifte waarvan nu nog allerlei onleesbare sporen zijn overgebleven — weg te knippen! Schier bij toeval bleven op: fol. * en twee teekeningen van een kreeft en een krab bewaard — afgebeeld Gt de Rariteitkamer, op plaat III, F, en plaat VII, T; beide averechts, in digid ea waarvan de eerste gemerkt is „PR. DE RUITER lars, en de tweede „PIETER DE RUITER Frcit”. Zij zijn dus ze van dien Pie DE RUYTER, die — zie het opstel van zer) E. botsy,-blk en Ir — het teekenen van Pririp vaN Eyck had geleerd, en va en zekerlijk penis teekeningen voor RuMpuius verv aardigd e. huist in dezen zelfden tijd kwam ook de Ra riteitkamer tot afsluiting. Dat echter een aantal afbeeldingen voor den gedrukten sekht later in Nederland gemaakt zijn, zal ak nader blijken, en zie sub Chemnitz blz. 45. 

4. AMBONSCHE LAND-BESCHRIJVING. 
Rijks-Archief. 1 deel fol. bestaande uit 212 ppg.; en nog ri EEE fol. register. Met bijbehoorende 

groote kaart, n°. 1325 der Kaarten: -verzam |E geen Pp. 35 
Kon. Bibl. ’s Gravenhage. 1 deel octavo, tellende 255 dubbele blz. Dit ex. mist het Register, de achter in bovenstaand d ir heijn zei ar 

hs. voorkomende Lijst der Gouverneurs, zoomede de kaar en neer AOUFFAE 

vp 

5. AMBONSCHE HISTORIE. 
A. ’s Lands Archief. Batavia, 2 din. fol. in één band . „ Zie de bijdrage van Dr. F, pe HAAN in dit Gedenkboek. 
B. Bat. Gen. Batavia. 1 dl, fol. (bevattende het eerste deel der Historie 
C. Kol. Bibl. ’s Gravenhage. z dl. fol. (afkomstig uit den boedel N. Eno RD). Volgens Bijdr. h. Kon. Inst. 6, IX (roor), Pp. XXXVI. D. Rijks-Archief. 1 dl. fol. (bevattende het pen deel der i Historie). Volgens a. van den heer ROUFFAER E. Bibl, te Turijn. 2 din. fol. (aan het eerste deel ontbreekt het Honk) Volgens Leupe, pag. 36. 
F, Library ofthe Advocates te Edinburgh. 1 deel fol. (compleete tekst). »_… » Zie sub Crawfurd, blz. 19; en het opstel van Prof. Heeres 

in dit Gedenkboek, blz. 16. 

6. AMBOINSCH DIERBOEK., 

Evenmin als Rumpmius’ landbeschrijving en Beira zag zijn Amboinsch Dierboek het licht, ‚Het handschrift is zelfs verdwenen. R. had dit werk verdeeld in 3 boeken (Leure, pag. 26) nl. : „van Land- Lugt ende Zeegedierte deser eylanden’’ 
t is evenwel hoogstwaarschijnlijk, dat heann TIN, de groote plunderaar van R.’s geschriften, ook diens „Dierboek” in zijn Oud- en Nieuw 

Oost-Indiën „verwerkt” heeft. Dat hij in zijn Verhandeling der dieren van Ambon dezelfde volgorde neemt zooals R. ze beschr rijft, — iets wat LEUPE 
Pp. 37 reeds opmerkte —, is nog geen bewijs. Doch Rumpmius-zelf doet dat aan de hand, en wel, blijkens het navolgende, in zijn Kruidboek !). 

Amboinsch Kruidboek. DL. T (boek I) fol. rog. (nl. beschrijving VALENTIJN. Verhandeling der dieren van Amboina. ZZ. De 
van den „Zsjampadaha-boom gk DI. III, re st tal, 311 (nl. beschrijving van den „Papoesche ndr 

eek van de Para adys-vogels in de Popoeze (sic) Eylanden, midsgaders Vogel”) : 
haare graagte of gretigheit na deze vrugten, en hoeze dezelve zodanig | …....…. Ook is 0. een Mid lief hebber van de Tsjampedah- ee 
nrd datze, met hun geheele lyf daar door heenen schieten; daar voelende als zy rp z zyn bek 'er door hene n te booren, en dus 
an kan by 't Amboinsche Dierboek, parte 2, wat nader gezien en ge- n de andere zyde pt ade ee te han: Te, 
gn worden”,?). 

Een ander, nog meer afdoend bewijs is dit: 
RUMPHIUS’ voorlaatste hoofdstuk van het Auctuarium bevat een „Beschryvinge van den ste of Moncus”, den Slangenbijter. 
De tekst Sue, kre aan: ‚„Dewyl ik twyfele, of myne zwakheit en ouderdom, my zullen toelaten, myn onderhande werk van de Ep agt 

Gedierten te volmaken, in ’tlicht te brengen, daar in eigentlyk de voornoemde Moncus zyn lake behoort te hebben, en egter vee ge aan 
elegen is, om de an van bg bovenstaande Radix Mustelae, Cap. 37 beschreeven, ter deeg te leeren kennen, zoo heb ik raadzaam 5 

Ì ‘er aan bei d 
ij eur 

e laatste “feitelijk niet meer dan een uittreksel geeft, blijkt nu uit de woo ordschikking dat het niet anders kan, of Tiape, pn zich van RS 
en Ô hade bediend, hetzij van het hs. van het Auctuarium, òf, wat waarschijnlijker is, van R.’s Dierboek, waarvan dit ten voorbeeld : 

Auctuarium. 83e hoofdst. Beschryvinge van den Serpenticida, of VALENTIJN. Verhandeling der dieren van Amboina, DI. IL. te st. 
Moncus fol. 70. fol. 293 
Pe e stem is verscheiden, want als men hem bs kost geeft, en a Als het eet, knort het, als een Kat, dog is ‘er een Hond ontrent, 
ie hy doende is, om dezelve te tncorporeeren, zoo gnort hy als een de zoo maakt het een geraas, als of ‘er eenig vuurwerk in brand raakt” De} 

maar als 'er een hond of ander dier A4 komt, zoo Mer hy of ’e 
vuurwerk in brand wierde egel) 

Toont de tekst van Var N hier dus een merkwaardige overeenkomst met R's Kruidboek ter plaatse, hoeveel te meer zou dit het geval 
blijken wanneer een vergelijking bonk ware met Rumprius’ (van teekeningen voorziene) Amboinsch Dierboek. Zie nog sub Valentijn, blz. 30. _ 

I) Uit de voorrede van J. BURMAN in Dl. V van het ene sj blijkt, dat deze, rame! et wel weg jk ook EE pb people om RuMPuius' Dierboek 
het licht te doen zien. hee ekende van wat nà ee ie nog pl hef den idboek zal vers ser n zegt BURMAN: „.….mogelyk zal 1k ook daa, oen de Histo er dieren ie ded mbon, 
welke ik uit Indië, de overige schriften rûn ie nog gevonden worden, verwagte en verlan, nge te zien, en w ee ee ik ids heb, van zijn taande ofte 
nakomelingen zeer sorpruddie bewaart zjn, z00 da don valk ht geen tot de Historie der Natuur hase en van onzen schryver uitgewerkt is, ten gemeene nutte en gebruik se geren zoude 
gebragt zyn, welke wensche ik met yverige beden hoop, dat de Almachtige God, tot het gemeene nut, en welzyn zal vervullen”. 

Toen BURMAN in 1745 dit pg dacht hij dus blijkbaar niet aan de mogelijkheid dat RuMPHIUS' dierboek reeds in VALENTIJN's „Verhandeling der dieren van 
Amboina'’, terug te vinden was; dit is te verwonderen, omdat hij vianen ich geenszins vertrouwde. In zijn „Aanmerkingen' onder elk hoofdstuk van het ejanrted de ze gene 
voortdurend ; doch en het sterkst, waar BURMAN zegt: „De Camfri-boom wert by Valent. p. 213. mede beschreven, doch deszelfs figuur onder No. „ verbeeldt verschilt geheel va 
ie van Rumphi e anders in al hun deelen en gedaante met elkaar overeenkomen: En ik twyffele niet, ofte Valentyn heeft zyn figuren uit die van Rumphius ng of door „ 

Teekenaars dof hs re hy daar van in zyn Voorreden geen gewag maakt”. (Amb. Kruidb. 2 dl. IL, 1741, fol. 181 
n einde 1740 wist echter BURMAN a niet, wat hij in 1745 te weten was gekomen omtrent a zigentged van het ms.-Dierboek bij pr familie van 

Rumrnrius in Indië; want in zyn »Voorreden« in dl. I van het Kruidboek, dd Amsterdam 20 Oct. 1740 schreef hij : dog het was hep wensc! en ‚ dat de overige schrift 
van deeze Schryver over de La ve ige 1e n Zeergedietens agter dit werk gevoegt waaren, en of deeze Historie der Dieten van onze oude n voor zyn ä oodt ten einde 
gebragt en afgemaakt zy, iet, waaro onder imant particulier mogt zyn berustende, verzoeke zeer vriendelyk it naam bi alle de beminnaars k weete ik ve 
natuur-kunde nk t hy die hans in he ligt k Breni en uyt te geeven.« En nu vergelijke men nog eens, wat BURMAN in 1747 blykbaar ten slotte had ingezien, in 
noot 3 op biz. 5! 

2) De eursiveering is van mij. 
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7. KLEINERE HANDSCHRIFTEN. 

Maleisch Woordenboek, omstreeks 1670 samengesteld. 
et auteurschat van R. zien we aldus vermeld: „Ack verstae dat Meester Christiaen Geraerts een Maleyts Woordenboek ( Batavia £ vj 

al anni Passar opgekogt heeft en tegenwoordig onder UBEdelheyt add welcke na alle omstandigheden n sal 0 N 

is met myn eygen handen voor 25 jaren door my geschreven van het Boen tot het woort Pandas in de Ì etter P., Le 

een andere hand.” Aldus RuMPuius-zelve in zijn brief aan den oud-Gouv. Gen. Campmuvys, dd. Amboina 29 Juni 1605 (zie LEUPE, p. 54-55). 

Dezelfde GERAERTS deed kort daarna een poging om het er zoomede de en Jen van Boe ar van het Kruidboek in 
PHUYS, 

heeft aan te teeckenen wegens de kruydeboecken van d’ Hr. es de dato 14 July 1695.” (afgedrukt als Bijlage VIII, pag. 56 bij 

JEUPE) leest men: „Item een bondeltje met verscheyde papiertjes die saeck [nl. van het Kruidboek] concernerende, hebbende den 
Chirurgyn CHRISTIAEN geen deselve kruydeboecken en teeckeningen syn Edt, by een briefjen afgeeyst, dogh ’t welck niet heeft 

kunnen geloven met de mening en Intentie van d’ MPHIUS overeen te komen, nadien syn E. gelyck hy hadde kunnen doen, aen 

syn Edt, CaMmpuuys het minste daervan niet geschreven heeft.” 
Deze handelwijze van GERAERTS schijnt zonderling, maar treedt in een heel ander licht, wanneer men bedenkt dat hij aan Rumrnius 

behuwd was; op 15 Mei 1691 schreef deze: „meester CHRISTIAEN GIERAARDS, zynde aen myne familie gehuwt”, zie sub Leupe, blz. z1 noot 6. 

GERAERTS wisselde dan ook menigen brief met Rumenius. In een brief van W. TEN Ru HYNE, gedateerd g Juli 1694, aan CAMPHUYS, 
(zie LEUPE, Bijlage VI, pag. 52) schrijft deze: Ik gebruyke de vrymoedigheyt om Halen ingesloten brief van den E. RumrHius aen 

es 
seer wel bn erlangen.” Het slot van dezen brief luidt: „Met een een gem. J. C. [bestemd dus voor J. CAMPHUYs | 3 Sacken 

1 Doos in seyldoek benayt en 2 Samfoe-potjens, alle gemerkt EC. G.” [dus r CHR. "GERAERTS is dat het „bygevoegde goetjen” 

Maar ook uit neden Rariteitkamer blijkt zijne a ah olen: nare Op fol. 305 nl. schrijft R: „Ik zal noch hie 

yv aal van een zeker Chirurgyn, genaamt Mr. Chzstiaan Gyrarts, dewelke in zynen brief aan my aldus schryft 2” 

Volgt het er — Intusschen weet men niet, waar het En. van dit Woordenboek zich tegenwoordig bevindt. 

veg Leure’s Biographie vibe in het Rijksarchief nog kleinere Mss. van Rumphius 

Leupe schrijft (pag. 19): Nu eens vinden wij r apporten en advisen door hem uitgebragt over kerkelijke zaken — dan weder over 

for tificatiewerken of landbouw; hier leest men van hem „een korte beschrijving van den saguwboom”, elders een van 

den „Cajoe-Cassiboom”. Ook be vindt er zich het Ra apport over de aardbeving op Ambon op 17 Febr. heg hetgeen 

hderecrechikntsk van de hand van Rumphius is; zie hierachter, blz. g—10, omde „Diverse gedrukten van RUMPHIUS 

HI. Gedrukte Werken van Rumphius. 

A. KRUID-BOEK. 1e EDITIE. 

Het || Amboinsche || Kruid-boek. || Dat is, || Beschryving || van de meest bekende || Boomen, Heesters, Kruiden, Land- en Water-Planten, jj die . 

men in Amboina, 4 en de ae eylanden vind, || Na haare gedaante, verscheide benamingen, ‘aanqueking, en gebruik: | mitsgaders van || eenige 
ee en gediertens, || Voor ’t meeste deel met de Figuren daar toe behoorende, |j Allen met veel moeite en vleit in veele jaaren vergadert, 
n || beschreven in twaalf boeken, || Letrd | Georgius Everhardus og mphius, || Med, Doct. van Hanau, Oud Koopman en Raadspersoon in Beda 

d Ì Ì oomsch e onder || de n 
ie en een door || Jhanise Burmannus, || Med. Hack en Botanices Professor in den Hortus Medicus te Amsterdam, Mede lidt | van het 

zerlyke de chool der onderzoekers van de Natuurkunde; || Die daar verscheide Benamingen, en zyne Aanmerkingen heeft bygevoegt. || 
an fol. M.DCC.XLI-—M.DCC.L. Met portretten, koperplaten en titelvignetten. 

Deel I ag U. 1741; III en IV. 1743. Te Amsterdam, ks, de hermen JAN CATUFFE, HERMANUS UyTwerrF. || In ’s Hage, By PiETER GOSSE, 
JAN NEAULME, ADRIAAN res ANTONY VAN Dore. || Te Utrecht, By STEVEN NEAULME. | 
Deel ve 1747; en VI. 1750. Te renee am, By FRaNcoIS CHANGUION, HEeRMANUs UYTWErr. | In ’s Hage, By Pieter Gosse, JAN NEAULME, 
ADRIAAN MOETJENS, ANTONY VAN DOLE. || 

Te beginnen met Dl, HI is „Amboinsche” verkort tot „Amboinsch”’. 

De Latijnsche tegen-titel van het Kruidboek (bij sommige Exx. eerst van af Dl. III; zie later) lu 
Georgii Everhardi Rumphii, |} Med. Doct. Hanavensis, Gier catoris Senioris, & in Am boina je Rones | Pliniùi Indici ie & Mem 
ebr Societatis Aca- || demiae inr Curiosorum Germaniae, || H erbarium |Amboinense, || Plurimas er rbores, Fru'ices, Herben. 
lantas terrestres & Brei, icas, | q in Amboina, || et adhierihes reperiuntur insulis, | heure descriptas juxta earum fois as, cum diversis 
beemden nibus, || cultura, usu. ac evita || Quo insuper exhibet || varia insectorum animaliumque genera, | del cum seg eorum 
har depicta. || Omnia magno labore ac studio multos per annos conlecta, || & duodecim hehe bae libris. | Nun um in luc edita ‚& in 

ma, suasque 
Bij den Lat. titel van Dl. V is „Georci EvERHARDI Rumeaur”’ verkort tot „GEORG. EverH. Rumpuim”. 

Daarop volgde als Deel VII het sijn he ie in 1755, teld 
Het | Auctuarium, | ofte || Vermeerdering, || op het || Amboinsch || en Baek: f Dat is, || Beschryving || van de overige || Boomen, Heesters, en 
Planten, || die men in Amboina, [jen de omleggende en vind, en zeer accuraat beschreven en afgebeeldt na der zelver gedaantes, | met de 
verscheide Indische benamingen, aanqueking, en gebruik, || door || Georgius Everhardus Rumphius, | Med. Doct. van Hanau; Oud Koopman en 

_ Raadspersoon in Amboina, mitsgaders |londer de naam van Plinius Indicus, Lid van de Illustre Academia Naturae I Curiosorum, in ’t Duitsche en 
Roomsche Ryk opgerigt.|| Nu voor ’t eerst uitgegeven, en in het Latyn overgezet, door || Joannes Burmannus, || Med. Doctor, en Botanices 
Professor in het Illustre nee of Ee Hortus || Medicus te Amsteldam, || Medelidt van het Keiverijke Queekschool der onderzoekers van de 
Natuurkunde; || Die eve verscheide Benamingen, en zyn Aanmerkingen heeft bygevoegt. || 
Te Amsterdam, Ì en NARD hg Te en || De Wed. S. ScHOUTEN en Zoon. || M.DCC.LV. || 

el fol Met koperplaten en titelvignetten, 

De Latijnsche eene: ej 
Georgii Everhardi Rumph 

__Inlustris So- || cietatis Academiae line ade nn ken | Herbarii ee Amboinensis || Babi | Reliquas rens. s Arbores, Frutos, 
ac Plantas, || q quae in Amboina, || et adjacentibus demum repertae sunt insulis, || Omnes accuratissime ‘descriptae, & deinestde: mee ete £ for- 
de cum ‘diversis Indicis denominationibus, || cultura, usu, ac bd us; || Nunc primum in ens editum, & in Latinum sermon a > 
& Studio || Joannis Burmanni, || Med. Doct. Inlustris Athenaei, & Horti Medici Atnstelkaaméniss Professoris || Botanici, || A oadthia® € diese 
Naturae curiosorum Socii. || Qui varia adjecit Synonyma, suas ene ‘Observationes. | 
ne || Apud MyNARDUM UvtwerrF, | & || Viduam ac Filium S. ScHoureN, || M.DCC.LV. | 

ll | | a MO 



Bovenstaande titel werd afgeschreven van het Ex. der Bibl. van het Min. van Koloniën, als zijnde tint ar een Ex. der oorspronkelijke uitgave Cs Rijks Herbarium te Leiden, zoomede de weeg ee Â NijnorrF bezitte ten een dergelijk Ex); en wel 1°. om genoemd Ex, omstig is van de Amsterdamsche Kamer der 0: LC omdat de Lat. titel in alle 6 deelen gelijkluidend is; en 3 omdat ee Lat. titel het meest overeenkomt met het in 1739 oe Prospectus van het Kruidboek, zie sub Burman, blz. Bij een aantal Exx. verschilt toch de Lat. titel van Dl. I en II geheel van de overige deelen III — VI. 
Deze © afwijkende titel van Dl. I en II luidt aldus: 

É to a a a 
annos valea | & duodecim libris Belgice conscripsit || Georg. Everhard. Ru umphius, || Med. Doct. ens ensis, Mercator Senior, & in Amboina 
Consul, nomine || Plinii Indici celeber, & Inlustris Soderis sarge I ehs Eoriteg Germaniae Membrum. || Nunc primum in lucem edidit, & in Latinum sermonem {vertit || Joannes Burmannus, || Med. Doct. et in Horto Medico Amstelaedamensi Professor Bota- || nicus, 
Academiae Caesareae Naturae Curiosorum Socius;|| Qui varia smet armor suasque Otservanatter 

Dl. 1 van het Kruidboek [Ex. Kol. Bibl.] bevat: 1. een van red. daartegenover II, Klene Ie Latijnsche titel; daar tegenover 
Holl. titel; beide met vignet: Gezicht op „ Amboin . V. 3 fol, „Opdragt” 1) (Dedicatio) aan de „Edele, Erntfeste, Groot-Agtbare, 

Amboina aan ’t Casteel Victoria, den 20. September 1690. midden in ’t 63. jaar myns ouderdoms.” VI. 6 fol. „Voorrede (Praefatio) aan 
den Leser”, door den auteur, waarboven een de voorstellende Rumrmius, omgeven door geniusjes. VII, 1 fol. Gedicht: „De Autheur tot het 
boek (Auctor dd adloquitur)”; waaronder vas Dn G. E‚ Rumpurus”. VIIL 1 fol. Gedicht: „Het boek beantwoord. de Autheur (Liber 

spondet).” 

en Raadsperzoon in boina, en onder den naam van den Indischen Plinius, Lidt van ’t Illustre Collegie der curieuse en nie euwsgierige 
ontrent riet den Et in ’t Duytsche Roomsche Ryk opgerigt.” en der staat: „Franciscus Valentyn. Verbi divini Minister Amboinensis”. _ 
XI. Gedi „Op de Afbeelding van den Heere JOANNES BURMANNUS.”; waar briek „ADRIAAN VAN OMMERING JAcoBs Zoon.” 
XII. Portret van Joasins BURMANNUS, waaronder een Lat. egen, van Jac. Pair. D’ ORviLre, en zun onderaan: „J. M. bna 
Pinxit 1736”, en rechts: „J. HOUBRAKEN sculpsit Amst” XIII, 4 fol. Re ne (Pracfatio)” van JOANNES BURMANNUS, en aan ’t slot 
onder den Lat. tekst: „Dabam XX Octobris MDCCXXXX. Amstelaedami ex Museo.” XIV. z fol. Lat. me „Fratri carissimo JoANNI 
BURMANNO, ..”’; en aan het slot: „FRANCISCUS BURMANNUS FRATRI.” XV. 4 fol, Lat. gedicht: „Fratri optimo, ‘conjunctissimo, aes 
BURMANNO , ’; waaronder: „Perrus BURMANNUS Junior.” XVI. 4 fol. Lat. gedicht: „Viro clarissimo, expertissimo, JOANNI 
waaronder: „JOANNES Oosrakprk le XVII. 4 fol. Gedicht: „Aan den Weledelen, Hooggeleerden Heere, mynen vedkahten Nee: 

n8 22 JOHANNES BURMANNUS, en slot: „JAN BarLpe Junior”. 
En nu eerst begint de aanne tekst en wel (zooals trouwens het geheele werk door) halverblads, Latijn Zinks, en Hollandsch rechts. 

Died tevens boek 1 „Begrypende id ien die eetbare Vrugten dragen, en door Menschen dnreajnd head is verdeeld in 
69 hoofdstukken, "telt zoo fo ol., en 82 — ev nals in de volgende deelen — ‘door Rom. cijfers genummerde plate 

Di. II- heeft bids fol, met 87 pl; en bevat boek II (54 hoofdst.) „Behelzende de wa dai her ren én 1 (46 ven „Behelzende die 
Boom ‚ dewelke Ee Hers, aanzienelyke Bloemen, of scha adelyke Melk van haar gev 

Dl. HI telt ie fol. me r pl; en bevat boek IV (7r hoofdst.) „ ear aw van de wilde io waar van men Timmerhout heeft” en V 
(6o hoofdst.) „ Erden van de overige wilde bomen onder malkander 

DI. IV ís verdeeld in gr hoofdst.; telt 154 fol. met 82 pl; en bevat boek VI ge van de Heesters, zo tamme als wilde.” 

DN vk 4 den titel) met z ‚fo l, „Voorreede van den Autheur (Auctoris praefatio)”, waarboven het vignet van de voorrede in dl. I aan 
het „Amboina aan ’t Casteel Victoria, den laatste December 1695.” Vervolgens z ia „Aan den Goedgunstige, en Billyke Bemiis: 
naars a “Kruydk unde”, van J. BURMAN, met onderaan: „Gegeeven in Amsteld. 16 January 1745.” 3; gt. 

Het deel telt 492 'fol. met 184 pl. 5; en bevat boek VII (6r hoofdst.) „Behelzende de Bosch-touwen en kruy pende Heesteren” ; VIII 
(92 hoofdst.) „Behelzende de Hof EA, zo wel die tot de kost, als Medicyn, en vermaak dienen”; en IX (or hoofdst) , Van ne 
en omslingerende kruipende Kruiden 

DL. VI Msg in afwijking der vorige den op den Lat, zoowel als op den Holl. titel het di geteekend boven de voorrede van dl. Ten V, dus 
RumeHius met geniusjes voorstellende, Na den titel volgen 4 fol. Lat. grin, ie GIL EVERHARDI RUMPHII ord jatees sive iter in Brasiliam.”, 
waarna de tekst aanvangt. Het deel heeft 256 fol, met ke pl; en bevat boek X (64 er ‚„Handelende van Wilde Kruiden door 
malkander”; XI (6o hoofdst) „Handelende van de overige of resterende wilde Kruiden”, en XII (33 Eerd Handelende van de 
Ze ethaan en steenagtige Zeegewassen, die na een Plant gelyken 

1) Volgens de signatuur is hier dead een fout. De folio's „Opdragt”’ z ijn nl. gemerkt **, waaruit blijkt dat het gedeelte gemerkt ®, ontbreekt ; aangezien nu het 
Lat. rear eo bir de dmt voo de vóóraan in ze p ee pk us gemerkt is, bevindt het zi ch daar niet o op zijn DE s, doch behoort onmiddellijk achter den sat dus 
vóór „Opdragt’ de Enlrijk geraadple egde Exx echts één (nl. het Rn van de Kon. Bibl.) waarbij deze fout niet gemaakt is. In het Ex. van Dr. 
ard we rd door de heen ing van een Duitscher, die het blijkbaar enge be gnd rop de aandacht rik d. 

eze vergissing is evenwel verkla ai omdat buiten de signatuur der fol. gee prate aanwijzing omtrent ag sa der verschillende opdrachten, ge- 
dichten, enz. en veel dus aan het goeddunken der boekbinders was overgelaten, Vandaar de oadactine afwijking in eN verschilende Exx 

se Wie deze hk. Ds sihr (S= de reen geweest is, klerk van RuMrPnrivs in 1690, is ond it helderd ku worden 

5) Deze Voorrede van BURMAN, vóórin dl. V, bevat iz een deel der Exx., even vóór het slot, eene Ln van 161/s regel. waarin hij, behalve over de uitgave van het 
Auctuarium nà dl. VI, ook beloften den omtrent een mogelijke kee van „de Histo der dieren van Ambon” door RuMmrHius, welke hiervóór in noot 1 op blz. 3 al 
in extenso gegeven werd. Doch in de andere Exx, is deze passage ver vallen, teit galen de aldus verkorte Voorrede daarentegen een „Bericht aan den Boekbinder” is 
edrukt, luidende: ek de banden van dit Wetk wat egaalder van dikte te maken, moet dezelve het negende Boek van dit Werk .…. voegen by het Sesde Deel. 

Er behoeft niet aan getwijfeld te worden, of die Exx. waarin deze beloften omtrent Auctuarium en Dierboek wèl ereen zijn eerder afgedrukt geworden dan die, waar 
— voorzichtigheidshalve blijkbaar — die Esat weggelaten zijn, en ekke werd door het „Bericht aan den vraa er’, Het mooiste is, od dit „Bericht aan den 
Boekbinder” met recht „een wassen neus” mag heeten; in geen enkel der door ons A me aen Exx. en Boek IX vóóraan in ze 6 ee, re h overal achteraan in dl. V. 
ei stelle zich trouwens’ den Boe En he die dit boek IX Beg, in 1747. gren liggen om te wachten op het air van Ì ope eerst, dus 3 jaar later; 

had dan ook BURMAN in zijn rrede r dl. V, dd. 16 Jan. 1745 — dl, V verscheen eerst in maj! — gezegd, dat hij dl. Vi ai ‘de rd van een jaar”, dus in 1746, 
Hobpte te kunnen be dk Waarschijnlijk zijn gen de folio-pagina’s mèt di belofte are in 1745: en die zònder de belofte Aerdrukt in 1 47! En dus ook: tusschen 1745 
en 1747 hee wel de zekerheid gekregen èn dat de uitgave van het Auctuarium nog heel wat zou duren beten tot 1755), èn daf kij het ms.-Dierboek van 
Ru taten niet in ane zou krijgen. Het kan echter ook zijn, dat BURMAN chan jn en 1747 tot het besef is gekomen .... dat Ds. VALENTIJN al voor die publicatie 
had g d! 

ie 4) De nummering der platen is niet geheel juist. Zoo ontbreekt 7o, en is daarentegen 15 genden De lijkt alsof ek en | nein a afgedrukt, en pas daarna 
de Nee, tekst der ver ee van ien, ere ee aat. De zaak is dus: dat geen plaat as ontbreekt, bel i doch er enkel e nummering een abuis plaats vond. 

het genoem van GRESHOFF werd deze bizonderheid (waarop. althans vedeeltaijk. de sen he niet pede werd} met dezelfde hand van 
den Duitscher, die het werk ek. gp ernst verigens zie sub Qu bij 0d 48. B 

5) Zooals hierboven, noot 1, werd aangetoond behoort dit gedicht dus eigenlijk vóóraan in dl. 1, al bevindt het zich bijna zonder uitzondering vóóraan dì, VL 
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Het Auctuarium (veelal aangeduid als DI, VII) heeft op den Lat. titel het vignet Rumphius en op den Holl. daarentegen het Gezicht 
op Amboina. Na den titel volgt 1 fol. voorrede: „Aequo atque benevolo lectori s. d. JOANNES BURMANNUS”; waaronder: ‚„Dabam Amstelaedami, 

XX, Junii nie .C.LV.”, Het Auctuarium is verder verdeeld in 84 hoofdst, re heeft 7r fol. met 29 pl. Onderaan fol. 71 staat: 
„Einde van de Vermeerdering, ze van het geheele Kruidbo wet Niettemin bevatten de volgende fol. 72—74 nog een beschrijving 

n de „Smilax” (Radix China) door J. BURMAN-zelven, met 1 ongenummerde she terwijl ten slotte van denzelfden volgt: „Index 

Universalis in sex tomos et ik eharem Herbarii Amboinensis Cl, GEORG EVERHARDI Romer” ‚ vervat in 20 uiet-gepagineerde fol. 

Al. KRUID-BOEK. 2° EDITIE. 

Nadat de uitgave van het Kruidboek hetnet het ie hin dees: in 1750 voltooid kin hide in hetzelfde jaar bij M. Uytwerr te Amsterdam, dze 
inmiddels door aankoop daarvan eigenaar was geworden, Y) een nieuwe titeluitgav alle VI deelen 
Aangezien de titel dezer uitgave hier en daar Vrschite van de oorspronkelijke Be. sd deze geheel overgenomen. 

De Hollandsche luidt: 

Het Al is mboinschi|| Kruid-Boek, || dat Ee Ì hg Ak: || van de meest bekende || Boomen, Heesters, Kruiden, Land- en Water-Planten, || die men in 
mboina, || en de are eylanden vind gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en ge cbruik: I tea kr I eenige e insecten 

en PER Voor este deel met de Figuren gn ii behoorende, || Allen met veel moeite en vleit in veele jaaren ver t, | en beschreven 
in Twaalf Boeken, || hit Il Georgius Mendes Rumphius, |, Med. Doct. van Hanau, Ou d Koopman en Raads sperrsoon in genden mitsgaders 
onder kf de naam van Plinius Indicus, Lid van eee Illustre Ee Naturae rde Il in ’t Duitsche en Roomsche Ryk opgerigt. || Nagezien en 
uitgegeeven door || Joannes Burmannus, || Med. Doct. en Botanices Professor in de Hortus Medicus te Amsterdam, Medelidt van het || Keyzerlyke 
Queekschool der ein an kre Natuorkunde | Die daar rilde Benamingen, en zyne Aanmerkingen heeft bygevoegt. 
Te Amsterdam, || By MeEiNArp Uyt ‚M.D 

Zes deelen fol. Met hiene koperplaten en titelvignetten, 

De Latijnsche tegen-titel luidt: 
Georgii Everhardi Rumphii, |} Med. Doct. Hanavensis, Mercatoris” Senioris, & in Amboina Consulis, nomine || Plinii Indici celebris, & Membri 
Inlustris Societatis || Academiae Naturae Curiosorum Germaniae. || Her bari hale, Amboinense, |/ plurimas aaps I, arbores, frutices, herbas, plantas 
terrestres, & tama | quae in Amboina, || et adjacentibus ee insulis, || Adeuratisine descriptas juxta earum formas, cum diversis || denomi- 
nationibus, cultura, usu, ac virtutibus. || Quod et ns exhibet || varia insectorum animalium mque genera, it Plurima cum natur alibus eorum figuris 
depicta. || Omnia magno labore ac studio multos per annos conlecta, is & duodecim prend libris. || Nunc primum in lucem edita, & in Latinum 
sermonem versa, || cura et studio || Joannis Burmanni, || Med. Doct. et in Horto Medico Amstelaedamensi Professoris || Botanici, Kende 
aesareae: Naturae Curiosorum Socii; || Qui varia adjecit Synonyma, suasque Observationes. || 

Amstelaedami; || Apud MEINARDUM UytwerF. M.DCC.L, || 

Alle deelen dezer uitgaaf vertoonen op den mn titel het vignet „Rumphius” en op den Holl. het ae 5d Dit hele 
De titels der verschillende deelen verschillen niet van rand (in tegenstelling dus met ed Ie akin waarvan in e Exx, 
Lat. titel van Dl. I en II geheel anders is). Ook. in deze uit is de voorrede van BuRrMaN in DI. s verkort, en met het Bericht 
aan den binder (Ex. Dr. GRESHOFF); soms jg per verkee doe zònder da Bericht (Ex. Kol. us). 
Overigens komt deze uitgaaf van M. Uyrwerr gehee reen met die van 1741—50, zoowel wat betreft portretten, opdrachten, platen, 
als tekst. Daardoor komt het ook in menig tak van het Kruidboek voor, dat deelen der re en ze editie Aijeengevoegd werden, hoezeer ten onrechte. 

Bovenstaande in ’t kort rsr kan men dus zeggen dat er van het Kruidboek — naast het ééne Auctuarium van 1755 — bestaat: 
1. De uitgave van 1741—s50 te Amsterdam, ’s Hage en Utrecht bij FR. CHANGUION e. a, verschenen, welke uitgaaf nog te onderscheiden is in: 

. Exx. waarvan in alle 6 doelen de Latijnsche titel gelijk is. 
b. Exx. waarvan de eerste 2 dn, een geheel anderen Lat. titel dragen, doch overigens gelijk zijn aan a. 
€. Exx. waarvan dl. V de langere Voorrede van BURMAN zt mèt zekere beloften, doch zònder bericht aan den boekbinder; of de 

kortere Voorrede zònder die beloften, maar mèt dat beric 
De nieuwe bi uitgave van 1750, te erdee bij MEINARD pe ERF; waarvan alle 6 deelen dus in ns jaar en he jins uitgever 

erschenen. Evengoed bij II komt het ‚ dat in so billen Exx. de voorrede van Burma N vóóraan in Dl, V is verkort en onder die 
voer een „Bericht aan den Boekbinder” is geplaatst ; terwijl de Exx. met de langere gps dat Bericht” dientenen weer missen. 

laan lam 

N.B. In bijna alle Exx. is het Lat. gedicht („Peregrinatio”) van RuMeurus vóóraan in Dl. VI geplaatst; het behoort evenwel in DI. 1, 
onmiddellijk achter den titel. 

verdeeling ir hee kre is aldus: dl. I ie I; pl. 1—82); dl, H (Lib, ILT; pl. 1 —87) ; dl. III (Lib. IV —V ; ; pl. tas 
dl. IV (Lib. Vijn 82); dl. V (Lib. VII-IX; pl. 1—184); dl. VI (Lib. X— XII; pl. 1—go). Alsmede dl. VII of het ienie 
(pl. 1--29, plus r hes, rd). Te zamen 696 platen. 

B. RARITEITKAMER. VERSCHILLENDE EDITIES. 

D'Amboinsche || Rariteitkamer, | Behelzende eene Beschryvinge van allerhande || zn weeke als hr | geben 1 te weeten raare || 
Krabben, tan jen var eg Pose. ||als mede nen | sn rntjes en Schulpen, || die men in d’ Amboinsche Zee t: || Daar beneven 
zommige Il Mineraalen, Gesteenten, || en van Aarde, die mboinsche, en zotte mige omle eggende Eilanden BhaeAn: pen || Verdeelt 
in drie Boeken, || En met ri Priverbeeldingen, alle naar + hen getekent, voorzien. || Beschreven door || Georgius Everhardus Rumphius, | 
van Hanauw, Ko oopman en Raad in Amboina, mitsgaders Lid in d’ Academiae Curiosorum Naturae, || in ’t Duitsche Roomsche Ryk opgerecht, onder 
den naam van || Plinius Indicus. 
T’ Amsterdam, || Gedrukt by FrANGoIs HALMA, rapke Ik in Konstantijn den Grooten. || 1705. | 

Eén deel fol. Met portret, koperplaten en vignette 

1) Dit blijkt in mt Bapes ini he Brake 5 op het iii pr van gedag basse, die in de Jaaren 1745 tot 1750 Gd een, of her drukt. Rnd door J. E”, I, ae stuk. Leiden, S. GENET en C. DE PECKER 1750”, a. vermeld is: ‚„RuMPrHius (G. E.) Amboin pe Kruytboek/ dat is/ Bschartlag be Te E) 5 ‘deelen in tolie 0, met platen/ te Amsterdam, De Waas gd nu u door Iakoop, gekogt door M. dend en bied d dezelve dit lopende Jaar 1750. aan voor 70 gl, en zal absoluyt na de voorgeschreven tyd niet minder werden verkogt als voor 100 gl” Typisch! 
Onbegrijpelijk is de naam „WAASBERGE”, alsmede de vermeldin ng 1e Ei eelen 

_ Even onduidelijk is het „Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche wi td RE het ad ren tot het jaar 1761 zijn en.. voorheen uitgegeven door J. VAN ABKOUDE, Nu jer verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door R Tweede druk. Rotterdam, G, A. ARRENBERG 1788”, hetwelk op p. 448 vermeldt: „Rumrurus (G. E.) Kruidboek/ dat is/ Beschryving.. enz. deelen rn met bb aster H. UiTWeErFF.” deer dus 8 de cleh en bi boven) zonder vermelding van jaar, zoodat niet blijkt welke uitgaaf bedoeld wordt. Aan de opgave van 8 deelen: is blijkbaar geen waarde te hechten. 
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De al A Rariteitkamer wordt voorafgegaan door: 1. r fol. Fransche titel. II. Titelprent, waaronder: T Amsterdam, || Gedrukt Fr ANGOIS HALMA Boekverkoper. 1705. ||” III. Titel met vignet. IV. 5 fol. „Opdragt” aan „den Edelen Achtbaren Heere, den Heere HENDRIK D'Acquver, Burgermeester en Raad der Stad De t; Doctor, en ver maart oefenaar in de geneeskunde, groot voorstander der konsten en wetenschappen. en bemi r va e byzondere frayigheden, enz., enz.’ an het t: „Uwe Ed. Achtbts onderdanige dienaar en dienstverplichte Vriend, Grorcius Ever UMPHIUS, Koopman eh Raadspersoon in Amboina” ; terwijl links daarvan staat: „Amboi an ‘t Kasteel Victoria, den September 1699. „6 fol. „Opdragt”’ „Aan den zelven Heere”; met aan ’t eind: „Uwe Ed. Achtbts onderdanige en verplichte dienaar, FRANcoIs HaLMA”; en links daarvan: „Amsterdam den I van Herfstmaand 1704”. VI. fol. „Voorreden des Drukkers aan de ezer. Die eil wenscht”; met aan ’t slot: „F. Harma”, en links: „Amste hy all rdam den r van Slagtmaand 1704.” VII rr fol. „Tafel der Hooftdeelen” of inhoudsopgave der boeken, ‘waarbij ook een opgaaf der baae van SIPMAN (zie sera, VIII Portret van Rumr 
Hi volgt fol. r van den tekst, waarop bovenaan een vignet, dan de korte titel van het boek en daarna de „‚Inleiding”, eigenlijk een verkorte inhoudsopgave. De inleiding loopt tot hafvandse fol. 2, waarna onmiddellijk volgt: 

„Het eerste Boek van de Amboinsche Rariteit-Kamer handelende van weeke Schaalvisschen.” Dit boek heeft 44 „Hooftdeelen” en 16 platen 
(genummerd 1—XVI), en eindiat.o op fol. 54, blijkens het slot: „Einde van ’t eerste deel”, waaronder een vigne 

Daarna volgt r fol. titel van het tweede boek. vervolgens één fol. blank, waarna met fol. 57, voorafgegaan door een ps: bne 
„Het tweede Boek, Van de Harde wig tinggn, Zynde de Eigentlyke Amboinsche Ratiteit- Kamer.” Dit boek zer 39 „Hooftdeelen” en 33 pl. (genummerd XVIT—XLIX) en eindigt met fol. 166, blijkens het slot: „Einde van ’t tweede boek.” Doch aan het boek is # ante eene : 

„Beschryving en verdeeling der Ambo EET Hoornen en Schulpen, Door den Heer Sipman, Doctor in de Medicystn. enz, enz.” Deze beschrij- 
ving (zonder platen) eindigt onderaan fol. 193, terwijl op de volgende fol. vermeld staat: „De Hr. SrPMaN, een der grootste liefhebbers en 

waarders van gn dingen, heeft deze beschryvinge en verdeelinge der Amboinsche Hoornen en nBheE ean opgestelt, kat alstoen 
H fi vr 

ol. 
harel dees 35e en 30e „Hooftdeel” op fol. 262. zt Kiek pl. LITT en LIV), beide handelende over Amber, bevindt zich een 

„Beschryving Van het Stuk Graauwen Ambe e Kamer van Amsterdam uit Oost-Indiën heeft gekregen weegende 182 ponden; nevens eene korte verhandeling van zynen Se en krag Deze verhandeling, juister „brief” blijkens den aanhef 
„Myn Heer”, is niet van Rumpuius, maar van een an a best aan het slot staat: „Ik blyve, Myn Heer, U. Ed. gansch verpligte dienaar, 
N.N” Aan wien het schrijven gericht is, blijkt evenwel nie 

Achter het derde boek geen aanduiding dat het Eermalad ; is, noch slot-vignet, zooals wèl bij de eerste 2 Boeken; dan op de 
volgende fol.: 

„Blad-wyser der Voornaamste Saaken in dit Werk begrepen: 
waaronder „Einde’ 

de vermelding der „Drukfauten” is weer een druktout ingeslopen. Er staat nl.: „Pag. 298 lees 296”, wat moet zijn: „Pag. 

hid 

. in 41 ongepagrneerde fol.; aan ’t slot daarvan een opgave van „Drukfauten”, 

level 5 

295 lees 296”. 

Hoezeer de titel der Rariteitkamer er niet van rept, is dit werk niet se, zooals Rumrmius het manuscript aan zijn vriend 
den Delftschen Burgemeester H. p’'Acquer zond, door nd goede zorgen het een 5-tal jaren later het licht zag. Uit de inhoudsopgave 
va reeds dat (J. Pr.) StPMAN (dezelfde die aan Rumparus op Amboina Baken: tijd als assistent was toegevoegd) zijn „Beschryving en 

eeling der Amboinsche Hoornen en Schulpen” aan he Es boek toevoegde, terwijl in het derde boek eene beschrijving van een 
stik „Graven Amber” door den heer N. N. werd ingelascht, 

D e die Hia echter het meest verdienstelijk maakte en de waarde der Rariteitkamer aanmerkelijk park verhoogen, was Sim 
Selijvoets. wat BURMAN voor het Kruidboek deed, verrichte S. in zekeren zin voor de Rariteitkamer; hij wist er aantrekkelijkheid on 
e geven, vooral db in zijn aanmerkingen steeds te verwijzen naar personen, waarvan hij wist dat zij belde Rariteiten bezaten. Bijna 
ieder hoofdstuk voorzag hij van aanteekeningen of bijvoegingen, soms (vooral in het tweede Boek, de eigenlijke Rariteitkamer) zeer 
uitgebreid; maar he waar de afbeeldingen bij Rumrnrivs ontbraken, liet hij die zooveel mogelijk vervaardigen naar Rariteiten 
die hij pt bezat ), ved n bekende verzamelaars (en vooral van genoemden D'AcQver) wist te bekomen. Zie voorts sub Chemnitz, ar ef 

A aan D'A e o 
bewoordingen Srenld zaaken, oo „ Achtb. Heer, waren door den Schryver maar, als men zegt, met den vinger habroert: die 
nootwendig eene nader uitbreidinge ‘vereischten; gelyk ’er ook zulke in ’t geheel ontbraken, die ’er, zond pe schikking en orde van 
we te schenden, niet aan mogten gemist worden. Hier toe was tyd, onderzoek, en ar eid van nooden; en wy willen voor Uwe 
Achtbt. niet verbergen, dat wy zonder de Ripe en vlyt van den Heere Simon Schynvoet, groot kenner en liefhebber dezer 
Frayigheden, en onzer beide eedt ain niet waren terecht gekoomen; als die, alles in den grond kennende, niet alleen de aftekeningen 
der afbeeldzelen die ‘er ontbraken, ma r het werk zelf met zyne naaukeurige waarnemingen, die het zelve eene byzonderen luister en 
veel lichts toebrengen, doorgaans void: heeft: als uit de Byvoegzelen zelfs, met eenig onderscheit van zeta verant wore blykbaar is”, 

Herdruk. Leyden, P. vaN DER AA, 1709. ?? } 
Bestaat deze uitgave werkelijk? Nergens elders vonden wij er gewag van sn, als in het „Naam Register of verzaameling 

„van Nederduytsche Boeken, ee zede Ee ie Jaaren 1640. tot zE zyn uytgekomen.... Opge stelt en in mips gebragt door J. 
AN _ABKOUD side ABK 1743’ [Ex. Kon. Bibl.], waar op p. pt gemeld wordt: „RuMmPmus (G.). Amboinse 

Bat iteitkinen / zynde een srad van a aierhaade Schaalvissen / Krabben, / Kreeften en Diergelyke, folio. iiien 1709, P. VAN DER 
met platen nu Amst. 1741. J. ROMAN pe JONGE. 9 gl. ro st” Het is echter bekend, hoe sterk PIETER vAN DER Aa juist 

was in herdrukken, en nieuwe titel-uitgaven. 

Thesaurus || Imaginum || Piscium Testaceorum ; | Quales sunt || Cancri, Echini, Echinometra, Kben bee) ef | Ut & || Cochlearum; | Inter ee: 
numerantur || Lunares; Laciniatae; Trochi; Valvatae; sive Semilunares; aad striatae; Cassides tu e, || ve sae, lae ves & Murices; ir teen 
uccina; Strombi; Vol ae; Alatae; I Porcellanae NEN a minores: ran ri, er || Quibus de I Caneijtid. il Ut I Naut, Cornu Ammo 

&c. || Conchae univalviae & bivalviae; || Quarum ae nt || S univalvii, Chamae asperae, Chamae aeves, ectines, Pectunculi, apen ae, or 
Solenes bivalvii, Musculi, Pinnae, Ostrea, &c. || Denique e | Naer ij Vel Il Metella, Lapides & Argillae, variis in locis reperta. || Quorum mnium 
maximam partem || Georgius Everhardus Raken! D. | Academiae Cesareae Naturae Curiosorum Collega, dictus Plinius Indica, 
collegit; || Jam vero Naturae Amator & Curiosus Ranie gt ordinen digessit, || & nitidissimè aeri incidi curavit. || 
Lugduni Batavorum, || Apud Petrum hielen Aa, eelde MDCCXI. || 

1) Verg. wat mt en en 1726 over Liefhebbers van ee je enz. in trg ni drukken (III, 2e stuk, ind oe re kol): „De Heer Simon Schynvoet, 
die boven allen in kennis, en hek van fraeje stukken aldaar” — nl, Barend dam eekt, behalven dat zijn B. ongemenen schat van kennis ontrent veel 
andre zaaken,...…. zit’. En ev en „Alle deze Heeren — ob te Am — sg wike ik nu Bec en e ee Ee et en de Heer Schynvoet o t leven kenne) 
heben ongemeene fraeje nein: bezeten, van welke ik 'er geen weet ie midde ergelyken is”. Dit werd in 1726 gedrukt, arts 
SCHIJNVOET op 24 Aug. 1727 te Amsterdam overleed ile A. J. VAN DER AA's Biogsphnh ouden XV Ĳ Baarle” 1874, p. 57857 9). 

— II — | | en (7) 



Ex. Kon. Bibl. ini + Titel (* 1) + 2 („Naturae Amanti Curioso S.”” met aan de tegenzijde sn Characterum”’, * 2) + rn 

van RUMPHIUS + 1 p („D enominatione Figurarum, quae in hisce Tabulis continentur, A—Dz2 o Platen (a—ooo, Vs. Dn + 4 

me ppp-—qag) —+ 31% Aanwyzer, qqq—qqq2; deze 8 pp. Indices óók genummerd LX LVIID. fol. [Het Ex, Kon. Bibl, mist 

een compleet Ex. is gen in Teyler |. 

Terecht merkt J. G. Th. Graesse in ik „Irésor de livres rares et précieux ou nouveau gere bibliographique”, VI, Dresde- 

Genève-Londres- Paris, Een 4°, op p. 192, 2° kol. o es mêmes planches ont servi pour la version latine”. Inderdaad, de platen 

der editie van 1705, 1711, 1740, 1741 zijn alle Zetfer/ ijk gel ijk. De fouten der cheb ijk teha, beelden, door KLEIN (1753) daarin 

die d 
niet. Vermoedelijk echter is hg aaide ie SCHIJNVOET uit Amsterdam ‘geweest, welke ier editie van 1r7os ver zo ak 

en van noten voorzag. De tekst van RumrHius is hier ag hees verdwenen, en do en His van Namen vervangen, die op 

de afbeeldingen der 6o platen slaat; de Lat. naam gaat voorop, daarna volgen andere in verschillende landstalen. Indien men in 

aanmerking neemt dat de 60 platen. precies dezelfde zijn bi die der uitgave van 1705, en daarnaast het „Jam vero Naturae Amator & 

Curiosus quidam..... ibm aeri incidi curavit” van den Lat. titel, in volstrekt- re zin mag opvatten, dan moef zelfs 

SIMON SCHIJNVOET óók de bezorger wezen van Re sterk ingekrompen Lat. uitgave. Dat nog te meer, waar in het Voorwoord 

gezegd wordt: dbi Hollandiae nostrae Magnates ex thecis suis nobis diversas meles aeri incidendas impertiëre, quibus omnibus 

collectis & in hunc ordinem distinctum digestis, einden en & Tibi offertur hic Thesaurus” — en dat, waar toch niet ééne 

afbeelding anders is als in de eerste Holl. uitgave van 1705! !). 

Reenen ze editie. Hagae Comitis, 1739. fol. 

Nergens aangetroffen. O, a. door BRUNET (1863) vermeld; en zie sub Ebert, blz. 39. 

D’ Amboinsche || Rariteitkamer. Merdruk. „T° Amsterdam, || By JAN Bak pr JoNce, Boekverkooper, 1740. || ”[Ex. Jhr. C. H, A. VAN DER Wijck. ] 

De titel van deze uitgaaf verschilt slechts in zooverre van dien der eerste, dat het daarop voorkomende woord „beneven” eerd 

h ens”, terwijl er tevens een ander vignet op werd aangebracht. Het groote onderscheid is evenwel dat in deze 

uitgaaf de opdrachten van RumPHius giet dE ALM 'ACQUET ziet meer zijn afgedrukt, doch in de plaats daarvan kaak 2 

fol. opdrach DE JONGE n Ho ke mbr Heer JOHANNES BURMANNUS” voorrede aa de n den lezer van F. 

ALMA, gedateerd 1 Nov. 1704 bleef echter behouden, zoo ook de titelprent, met dat verschil evenwel dat het onderschrift, hoewel 

hetzelfde enb dragende, toch niet volkomen gelijk is, acu Fuadt st eere Gedrukt by FRANCOIS HALMA Boekverkoper 1705. | 

d Dus één regel, en in de uitgave van 170 (zie boven) op twéé. Verder ontbreekt achter het einde van het eerste Boek 

(of deel het vignet, terwijl eindelijk op de platen de handige verwijzing, naar de fol. waarop ze betrekking hebben, evenzeer is 

weggelaten. De eigenlijke tekst is volkomen gelijk aan de uitgaaf van 1705. Fol. 296 in de eerste uitgaaf gedrukt als 295, is 

hier wederom fout; er staat nl. 396. 

Nieuwe titeluitgave van den herdruk van 1740. „T’ Amsterdam, || By JAN ROMAN Dr Jonge, Boekverkoper, 174r. || ” 

Deze nieuwe titeluitgave van den herdruk van 1740 onderscheidt zich van dezen door het titelvignet, zoomede daardoor, dat achter 

Boek (of deel) I (dus als bij de re uitgave), en gs Abt ou voo tn Overigens is deze uitgave volkomen gelijk aan die van 17405. 

zelfs de drukfout van fol. 296 — er staat dus s ge 
Bij een enkel Ex. (bijv. ds t van de Kol. B) doet zich het een val voor dat het gmpronkeik onderschrift der titelprent dezer 

uitgaaf is overplakt met een strookje, aldus bedrukt: „t Amsterdam Gedrukt by JAN RoMAN DE JONGE, Boekverkoper 1740. || ” 

Het is dus niet onmogelijk, dat hetzelfde ook hr is bij ie van den herdruk uit 1740. 

Amsterdam, G. pE GROOT EN ZOON, 1741. ?? 
Bestaat deze editie weerd Het is niet tpm aangezien J, ROMAN DE JONGE in 1740 een herdruk der Rariteitkamer 
van 1705 uitgeeft en daarna in 1741 een nieuwe titeluitgave; in datzelfde jaar zou dus pe Groot het boek wederom hebben 
uitgegeven? LEurPer, die in zijne biographie (pag. 37) van deze uitgaaf varied maakt, deelt niet mede of hij ze ooit 
ermoedelijk ontleende hij zijne mededeeling aan het „Naamregister van de bekendste en meest in gebruik Braas Nederduitsche 

Boeken, Welke sedert het zn 1600 tot het jaar 1761 zijn uitgekomen enz. ,.... Tweede druk. Rotterdam, A. ARR 
hae (verg. noot 1 o . 6), waar op pag. 448 wordt vermeld: „„Amboinsche Rariteitkamer /met pl. nega) An enen: dr de: p b 
ROOT en Zodie folio. g.10 pe di. 

Dat genoemd „Naamregister” weinig vertrouwen verdient, werd reeds bij de omschrijving van het Kruidboek aangetoond. 

Georg Eberhard Rumphs | (Welcher ehemals Medicinae Doctor, - ältester Banka und Rathsherr zu || arr an ein Ehren- 
Mitglied der ripe Academie der Naturforscher || unter dem Beynamen PriNtmus INpicus gewesen) | Amboinische || Raritäten- 
Kammer || oder || Abhandlung II von || den steinschaalichten Thieren || welche man || Schnecken und Muscheln | as | aus ek nee 
übersetzt || von a Philipp Ludwig Statius Müller, || öffentlichen orden chen Belie r der Weltweiszheit zu Erlangen || und mit || Zusätzen || aus 
den boe Schriftstellern der en In vermehet | von || Johann dean Chemnitz, || Königlich Dihischen Gesandschafts- Prediger in 
Wien und Mitglied der Kayserlichen || Aca e der Naturforscher ke 
Auf Kosten der Krauszischen Buchhsdane 2 in Ee 66. || 

Ex. Bibl. K. Leop. Car. D. Ak. d. hdd Hale. ede edn *) + 10 (Opdrachten aan en Haarwie hr” crd 
VON BERNSTORF en GRAF ADAM GoT ON MOLTKE, gr +8 („Vorrede” van CHEMNiTz, dd. Wien, den 20 1765, 
…ene__ennns een ( eer Einleitung” je 2E hs van J. A. CRAMER, a—gz) - 10 6 (XXIX--CXXVIII „Kleine gas zu 
ern Werke des Rumra „von J.H: CHE z’, h—kk) + 2 (, Vollständige’ Titul delen Bücher, deren ich mich insonderheit 

der hier hknaimenden Arbeit ele. a: de ich desto richtiger citiren können, da ich sie RS selber besitze”, k k 2 
aon adr ra EBERHARD Rumens Abhandlung . … übersetzt von Pr. L. Srarius MütrERr”, Aat d 2) ++ 2 (Drucktehler) + 33 

Het werk geeft alléén, zooals de titel ed aanwijst, de vertaling van het IIe Boek, of zooals het in den oorsponkelijken 
druk van 1705 heet „Het Tweede Boek van de Harde Schaalvisschen, Zynde de Eigentlyke Ämboinsche Rariteit- Kamer”; slechts het 
aanhangsel van Sipm kika: is óók ee en Duitsche uitgave vertaald. Doch ontbreken doen dus èn de vie ften met andere 
schaaldieren, en. enz, èn de Mineralen. Alléén de heusche schelpen, hoorntjes, mosselen, slakken, enz. zijn behandeld. 
Vandaar ook, dat alléén de platen XVII—XLIX van de origineele uitgaaf aanwezig zijn; en inderdaad zijn de platen links met 
Tab. 1—33 gemerkt, maar rechts met V.XVII—XLIX. 

1) Het is natuurlijk een dwaze fout van Dr. C. EKAMA in zijn „Fondation TEYLER. Catalogue de la Bibliothèque. 1. Sciences exactes et naturelles”, Harlem 
18851888, p. 144, waar hij van dezen Thesaurus van 1711 zegt: „Après que J. ein man le jeune s'était acquis le droit de divulguer ce livre, il est beaucoup plus connu sous 
le nom de: Blum menbach (Joh. Fried.) Handbuch der Naturgeschichte” ! 
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Maar in die platen-zelve is ook een groote mai jbs In zijne „Vorrede” haalt Cremnirz het volgende zeggen aan uit de Voorrede weer van het zeer door hem geroemde werk van JAcop Turopor Krein „Tentamen methodi caet”,‚ Lugd. Bat. 1753: „In describendo RumpHIus omnium felicissimus ,... In unie et BONANNI icones multae per sculptoris errorem sunt inversae”’, waarop hij onmiddellijk tusschen haakjes zelve laat volgen „(dieser grosse Fehler is bei der gla ali Ausgabe aufs sorg- bah vermieden worden”, En inderdaad blijkt bij nader ve rgelijken, dat alle de Holl. en Lat. edities der Rariteitkamer dezelfde koperplaten hebben gebruikt, maar dat daarente tegen de editie-CHEMNITz — behalve bi klein getal van afbeeldingen waarvoor blijkbaar andere voorwerpen als dalai hebben gediend — de volgende schelpen enz. in andere, omgekeerde afbeelding te zien geeft (met sk van de gelij opende nummering der platen bij de Holl. en de Duitsche uitgave): plaat XX, n®. 2; XXIII nes, 2—4 C; XXIV, àlle, Bett n°. 2 en H; XXVI, àlle, behalve B en E; XXVII, àlle, behalve O; XXVIII, àlle ; XXIX, àlle, bekatik 'w: XXX A, BDE HK ST: XXXIL, len L; XXXIII, àlle; XXXIV, àlle, behalve B en H; XXXV, 
A XXXIX, àlle (en hier zijn ‘beide platen zuivere “spiegelbeelden van elkaar #2 Aun geheel); XL, àlle; XLIV, P;sen XLIX,H. K.M , 

Dat bij de overgroote meerderheid nieuwe kop erplaten zijn gemaakt, is zeker, en blijkt o.a. uit de vaak kj 
rangschikking van een deel der scheïpen en hoorntjes, waarbij ze ker andere, eigen exemplaren tot voorbeeld zijn genome r 
plaat XXXIX is duidelijk de oude et gr doch nu averechts, d. i. feitelijk zooals he ezen moet, afgedrukt, 
jer zraesse ee zijn „Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bilographige” VI, Dresde—Genève— Londres Pari ris, 1865, 4 zegt” op De 192, 2e kol. fen onrechte van deze Duitsche vertalin ' 

In aansluiting bij dre ha in zijn „Sendschreiben” aan „Jung fer ú Ma we d.d, r2 Dec. 1758 geschreven 
had — zie sub Chemnitz, blz. 35 —, ze gt hij dan hier weer in zijn „Vorrede” van 20 Febr. 1765: ‚„Nur haben es viele bedauret, dasz 
RuMPHs Anooinisous” Raritäten-Cammer holländisch geschrieben, und bisher aller ihrer Brauchbarkeit ohn erachtet noch von keinem 
gemeinnütziger gemacht und in die teutsche Sprache übersetzt worden” Maar nu had hij elukkig den boekhandelaar J. P. Krausz 3 e Rliten-C 

dp 

n 
Schnecken und Muscheln handelt, und dessen Vebersetzung immer am m n gewünschet w geeen bereitwilligst zu veranstalten”’, 

hij: „Aber wer ist dann der Uebersetzer dieses blmndhen Bin von den aalthieren? Hat er auch mit der 
holländischen Sprache eine genaue Bekanntschaft gehabt? . ‚ Herr Paiupp Lupwic fn: Mürrer, öffentlicher berühmter 
ehrer der Weltweisheit auf der Erlangischen Universität, hat diese Arbeit besorget, und man kann ihm die getreueste 
ete mit der zuversichtlichsten a erwarten, da er ein geborner Holländer, und dazu ein grosser Liebhaber, Sammler 
und Kenner der Schnecken und Muscheln 
De Eed ten waren door J. J. zer eps it Hamburg, „gröstentheils nach der Natur verfertiget”. En de correctie was in 
handen geweest van diezelfde „rühmlichst bikande Tochter, des würdigen Herrn SENIOR BiRCKMANNS, Jungfer MARIA BARBARA 
BIRCKMÄNNINN, Kaiserlich gekrón ne Poetin,” aan wie hij in n 1758 beiden had, haar toen echter „MARGARETHA” in plaats van 

ARIA” noemend, en „BüRCKMÄNNIN” in plaats van „BIRCKMÄNNIN 
Dan vertelt hij hoe „Die herlche, Einleitung welche woei kg ‘dieser sbat ven folgen wird,” „begierigst entlehnet” werd aan 
het mooie werk van Fr. REGENFUsz — zie sub Regenfusz, blz. 33—34 n daarin geschreven door „der verdienstvolle Königlich 
Dänische de Bed und eaten Professor der Gottesgelahrtheit, een Johann Andreas Cra amer”. Dan dat zijn eigen 
„Kleine Zus een soort bibliographisch materiaal bij elk der 33 platen, en elk der daar afgebeelde schelpen — op de 
katie RS werden samengelezen uit de andere standaard-werken der conchyliologie 
En dan volgt nog dit belangrijke over de afbeeldingen: „Bey den vielen Kupfern welche diesem ganzen Werke beygefüget worden, 
ist man sehr ernstlich darauf bedacht gewesen, die verkehrten bide fehlerhaften Stücke, welche so häufig im Rumru angetroffen 
en! in ihrer natürlichen Gestalt und Lage dem Auge darzustellen. Alle Schnecken haben gewöhnlicher Weise ihre Mündung 

recht n ber in den Schriften des BoNANNI, des SeBA?), des Rumens, und vieler andern, sind die Egger aren 
beras achläszig_ zu Werke gegangen, und sie haben kein Bedenken gehabt, viele Stücke ganz verkehrt vorzustellen, und solch 
ei ung auf der linken Seite anzuweisen, Iche dergleichen allemal auf der rechten haben; und wiederum (wie es im Seik 
dak meten ist) solche mit einer Mündung auf der rechten Seite zu versehen, welche offenbar Linksschnecken sind, und dafür 
auch im Texte des Werks ausgegeben werden. Da ich es willens bin, mit der Zeit der Fortsetzung oars kleinen Beyträge von 
der Perhosthealge eine ausführliche Abhandlung von den Linksschnecken einzuverleiben, (wozu ich die Materialien schon 
ziemlich beysammen habe) und dabey alle mir bekannt gewordene Linksschnecken, deren Abzeichnung ich sogleich besorget, in 
Kupfer stechen zu lassen, so verspare ich af dahin meine Urtheile über ten verkehrte a bildung ve Eerten zen he dazu 
noch am BONANNI ihren rde gefu nden %), und sage aren nur soviel, dasz unser Herr — te n „Herr 
JOHANN JacoB Waa us Augspurg”, de snijder der ed idee doo Beiler ifs’ dellideendiehe varnidde 
habe. Weil ich so slieke bin, die mehresten Stticke, welche im Spee, vorkommen, in meiner Sammlung zu haben, so habe 
ich mir eine wahre Freude daraus gemacht, dem Herrn Kanan solche mit nach Hause zu geben, damit er bey seiner 
Abzeichnung, die Kabe. vor Augen haben, die Fehler desto leichter vermeiden, und sich eher im Stande sehen möchte, eine 
genaue und accurate Abbildung zu verfertigen”. 

C. DIVERSE GEDRUKTEN VAN RUMPHIUS. 

[Verhael (Waerachtigh) Van de Schrickelijke Aerdbevinge/ Nu mna eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlyck op den 17. asma des 
1674. rrd In/en ontrent de Eylanden van Amboina, Mitsgaders Ongeh oorde rist droevige pugelus 

wonderlijcke by-sonderh eden, &c. gu opgevolght, gelijck sulex in het Dagh-Register van dien, neerstigh en omstandigh aanget mier biest 
staet, en uytgetrocken is, Als mede Autentyque Extracten van Brieven over het selve. Alles met het 1 Hekate Schip de en bericht / en 
bekent gemaekt. 
Gedruckt naer de Copye van Batavia, In ‘t Jaer Onses Heeren, 1675.] kl. 4°. [Ex. Kol. Bibl.] 

Blijkens den titel dus is bovenstaand „Verhael” in 1675 naar de Copie te Batavia gedrukt. Geenszins evenwel is het een letterlijke 

afdruk; de ee mededeelinge n over schade aan forten, redouten (iz ’4 a/gemeen vi rar be zaken) enz. door de aardbeving 

veroorzaakt, we in het origineele hs. voorkomen, werden in dezen afdruk wief opgenomen! Bovendien is het geheel zoo slecht 
gecopieerd ‘en ie zooveel drukfouten, dat nge [vergelijking met het he hs. de zin soms niet te verdrerd is. sdi 

bevat de tekst een toevoeging, uittreksel van een brief over de aardbev ving, welke et origineel n et aangetro 
Hoewel uit den titel niet blijkende, zijn er Evence: omstandigheden die er pi wijzen dat het origineel zorg beenie in 

’s Rijks Archief te ’s Hage) door Rumphius werd opgesteld; en wel: 

1) Zie ook wat hiervóór op blz. 3 rra gie gezegd over de 2 nog aanwezige re Pos pee van Dieter de Ruyter voor de Reiher op 
plaat 3 en 7; en de wr van Prof, E. von Mart n dit Gedenkboek, blz. 3. Men bedenke voorts, dat Chemnitz alléén de averechtsche afbeeldingen bespreekt 
bij Boek ge dus op platen van 17—49. Maar 6ök eind de afbeeldingen bij Boek I, plaat 1—16, min dus zulke ongerechtigheden. En desgelijks zeker wel Bj plaat 
50—60o van Boek II. 

ie Voor het werk uit 1684 van F. tbe zie sub Klein, blz. 32; het werk van A. Seba heet »Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata 
descriptio & caet”, Amstelaedami 1/34—65, 4 tom 

, Waarschijnlijk in zijn later werk »Musaeum Kircherianum … ‚ nuper restitutum, auctum, desiptus & Iconibus Üadtrarain)” Romae 1709, fol. 
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i°. Gaf dege zelf eene beschrijving der aardbeving, daar hij blijkens Aanteekening 17 in ER Reep (p. 61) 

zei „De swaerste aerd-bevinge die Amboina by de Nederlandsche regeringe uitgestaen heeft, men reeckenen die 

vooreriie en syn A©. 1644, 1671 in October en het allrverschrickeekste in February 1674, ann hsahbnte wy ant 

byzonder gegeven hebben” t). (D'Ambonsche yving Archief.) 

ij ing van dbs werd door den neden [van Amboinal Hurpr bij missive van 17 

Junij 1674 a e H. R. gezonden ” (Leu „ Ór 

3%. De man aise pls gelegenheid liet voorbij ple om Rivers’ geschriften tot de zijne te maken, VALENTIJN nl, nam 

verhaal in zijn „Ambonsche Zaaken” op (Dl. II, 2, fol. 230-237). Hij bediende zich zeker niet van den ‘gedrukten dirk 

(aangezien de daarin weggevallen passages bij hem wèl voorkomen), doch van het origineel, of waarschijnlijker van een 

fschrift er v Niettegenstaande VALENTIJN in zijn beschri Bing nu en dan zelf aan het woord is, geeft hij het verhaal 

tusschen aanhalingsteekens weer, zonder vermelding van bron evenwel. 

Op boven-aangevoerde gronden is het wel zoo goed als zeker, dat bovenstaande copie werd gedrukt naar gegevens, door 

Rumphius verstrekt, waarom het „Verhael” dan ook, zij het tusschen [ ], als een zijner werken werd beschouwd en opgenomen 
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Advys, en consideratien, ingegeven by den Koopman, helen Everhardus Rumphius, aangaande de Fortificatie van ’t Kasteel Victoria. 

In: Valentijn II; 172 À: Ambonsche Zaaken, fol. 238— 

VALENTIJN doet aan den tekst voorafgaan op En 237 onderaan: „A. 1673 den 13 September zond de Heer Rumphius zyn 

byzonder ee) egen ’t verleggen van ’t Kasteel Victoria, aan haar Edelheden, met een tegengesteld gevoelen van een ander 

e kant, 

Antwoord en Kd: ed op eenige pointen uit name van zeker heer [GisBERTUuS Cuperus, Burgemeester van Deventer| in ’t vaderland, voorgesteld 

‘door den Ede r THONY ie! dan nete over Nederlandsch Indië en beantwoord door Georgius Everardus Rumphius, 

oud eng bd Raads spersoon in Amboi 

In: in sastns, voor Sathrshoudkunde en gg ite pa ad Mr. B, W. A. E. Stoer Tor Orpnuis”, Deel XIII. Zwolle, 1856. 8%, Pag. 125—139; 
n p. 139141 aanteekeni e Redac 
Di niet gelterd nde: is, gesn Pp. dd van : nà 1683. RumPuius beantwoordt hierin o.a. vragen omtrent „Nova Guinea”, 

Hollandia Nov en „van de landen achter Japan en ’t vruchtbare Tartarie” Vooral wat R. vertelt over Nieuw-Guinea 
— gedeeltelijk iehona eg de reis van J. Keyrs in 1678 naar ‘t Westelijk deel (Onin) — is nog van belang. Op p. 137 spreekt 
hij van zijn gemis aan een teekenaar voor „het onderhandene Ambons kruidboek”, „en mij derhalve „behelpen moet met die weinige 
figuren, die ha ‚voor 14 ran toen ik mijn gezigt nog had, zelfs gemaakt heb, nevens nog eenige weinige, die andere daarbij 
gemaakt heb Het rapport is dus wel van r 
Jammer dat de at niet siedtedeth waar zich het origineel bevindt, vooral daar de tekst vrij foutief werd afgedrukt. 

Advys over den Ambonschen landtbouw, ingegeven by den Oud-Coopman Georgius Everardus Rumphius. 

Hierover zie sub Leupe, hierachter blz. 21. Is gedateerd Amboina, 23 Aug. 1686. Het origineel berust in het Rijksarchief. 

D. GEDRUKTE BRIEVEN EN FRAGMENTEN VAN BRIEVEN VAN RUMPHIUS. 

a. 

Brief aan de Heeren Bewindhebbers, dd. Amboina 20 Aug. 1663. Zie sub Leupe, blz. 21; en den herdruk in dit Gedenkboek, als Bijlage bij het 
opstel van Prof, Heeres. Het origineel berust in het Rijksarchief, 

iN: 

Miscellanea Curiosa sive Ephemerides medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum. Norimbergae, Sumptibus Wolfgangi 
Mauritii Endteri. 40. [Ex. Teyler. Ook de Univ. Bibl, Leiden bezit de volledige serie. ] 

Decuriae 11. Annus 1. 1682. Norimbergae, 1683. 

Observ. XXI. Dn. Georgii Everhardi Rumphii. De a den ga (p. 50—53). 
Deze mededeeling is het eerste gedeelte van den brief van R. aan Eg dd. Amboina, zo Sept. 1680, wen hat hier 
echter uit niets blijkt; alleen aan het einde, ie het ge en staa „LA. Excell. Dn. D. Christian ent ntzelium. |’ Hie 
hebben we dan, zz Met oorspronkelijk Latijn van Rumpurius-zelven, de levaniienaeeen die hij aan MeNTze werele lin later 
door ALENTINI in het Duitsch werden vertaald voor de editie van zijn Museum Museorum van Ee en daarna nogmaals 
weer in Latijn over-vertaald door VareNtini’s zoon, Cur. B. VALENTINI, voor de Historia Simplicium reformata 1716, zònder dat 
deze òf den oorspronkelijken Lat. tekst wats gekend, òf het der moeite waard achtte zooveel mogelijk dien in zijn Beuh weder 

M. B, op te nemen! Terecht heeft HENSCHEL in zij vis van 1833, p. 2, 1e noot al gezegd: „Tota haec epistola in alentinii 
„Museo Museorum” (Francof. MDCCIV., fol) vernacula lingua minus accurate de iter erumque, sed alia latinitate atque ea, quam 
Rumerius habet, donata est in India literata, qui libellus annectitur M. B. Var Ni „Historiae  Simplicium reformatae” « ‘rancof. 
MDCCXVI. fol.) versione scil. a C. B. VALENTINIO, M. B. filio facta, non ab oh: ile. accurata”. 

iste kan dat bewezen worden, door de door Rumphius medegedeelde levensbizonderheden naast elkaar te stellen in den 
oorspronkelijken, in 1683 afgedrukten, Lat. tekst, en in den tekst der 2 keer vertaalde woorden, in 1716 afgedrukt: 

Miscellanea Curiosa. 1683. „oVatentint, ed. 1716. 

„Quòd vel fama fallax more suo agens, vel amici cujusdam „E Literis Tuis humanissimis, Berolini die 2. Octobr. anni 1678. 
(forsitan Domini Cleyerí) indulgentiores literae me majorem ad me datis, nihil aliud conjicere possum, quàm 
quàm sum, apud te depinxerint, Vir Clariss. ex honoratis tuis quandam fallacem, aut Amici cujusdam (Dn. Cleyeri fortè) 
2. Octobris Anni 1678. Berolinô ad me datis, conjecturam facio : nimis favorabilem relationem meam tenuitatem maj ‚ quà 
quapropter animi tui candorem obtestor, hi succenseas, meretur, depinxisse; quapropter haud aegrè feres, quaeso, si 

isce parvitatem meam intellexeris: humanitate eni me his exero, cù enignitate Tuâ excitatus diutius me 
tua prolectus %) amplius te latere nolo: Germanus sum, nec inclyto abscondere non valeam. Sincerus sum nec de 
Ui Hagensi Rumphio Domini Principis Auriaci Archiatro ullâ Rumphio, Hagiensi, Archiatro Principis Arausiorum, ullâ cogna- 
(quantum sciam) cognatione junctus; zatfus in Comitatu Solmensi: tione, quantum mihi constat, addictus, dum in Comitatu Suimehsí 
educ atus Hanoviae, ubi Parens meus Aucusrus Rumruius natus, Hanoviae verò educatus sum, ubi Pater, Aucusrus 

De cursiveering is van mij 
2) Volgens LEUPE zou eef alle eed ek ie het en zijn ee inder bij nader ond k in het Rijl hief i l gebleken, dat nòch in de genoemde 

missive van HURDT, den in ’t verhaal zelve, RuMPHrus als auteur met n wordt v Ô 4) d 
8 stef Leek: »praelectus”. Verg ink Clavis nnen nak Pp: 4 
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Architectum egit ante Annum 1666. !) Ego vero insatiabili rerum Rumrpmius, Aedilis fuit, pi anno 1666. Ì) Quandoguidem peregrinarum cognoscendarum desiderio flagrans maturè Patriam verò rerum exoticarum cognoscendarum cupidissim mper reliqui: primò in Portugalliam delatus, deinde post triennium fui, juvenili statim aetate Siel meam reliqui, in ica redux ante 28. abhinc annos [scil. 1680 —28==165 Jin Indiam rimò abiens. Inde trienniô elapso redii, & ante XXVIII. annos Orientalem me contuli, & fatô in ultimas versus Òrtum Insulas in Indiam Orientalem contendi, fatoque sic volente in ultimas ductus Ambonae haereo, senectuti jam propinquus. Statim sub ersus Orientem Insulas delatus hic in Amboina, ubi nunc 
meum in lam ssum conscribere coepi Historico quidem, seniô confectus sum, fixam mihi sedem paravi rimù 
attamen methodico stylo rariores harum Insularum stirpes, in Indiam perveni, historico, sed brevi scribendi genere, rariora 
antmantta, marina, minerali ua ocul eis vegetabilia, animalia, rin ineralia harum insularum, 
obtulerunt, & quantum de eorum viribus ex incolis indagare quotquot videre licuit, annotare per Incolarum potul, adjectis (quantum artis in me erat) plerisque figuris, municationem experiri potui, illorum vires observare, imò pro 
d Latino sermone. Processerat rude chaos in aliquam em, irili figura nium designare, omni linguâ Latinâ, coepi 
m divina voluntas, absqu 10, meae saluti, quàm ego E rhapsodia hâc h mediocris talium copia oriebatur, donec 

plus consulens, totu un cu nibus creaturis subitò eo (qui sine dubio majorem curam adhibuit pro za aar 
meo visul be unde decennium in #ristibus quàm ipsemet) ita volente, universus hic terraru um 
tenebris sedere cogor: Catarrhacta nigra oculos meos invadens omnibus illic contentis creaturis, oculis meis subtractus aait id effecit: noluerunt tamen Domini mei Superiores schedulas ita ut guttâ en oculos meos corripiente in decimum jam 
meas perire; sed subinde Amanuensem unum atque alterum annum vitam in tristissimis tenebris ducere cogar. Interim 
mihi adjunxerunt: horum operâ praedictum chaos in ordinem tamen Superiores dn edas meas neutiquam perire passi, 
dirigere & certô and Latina in vulgarem Belgicam linguam unum vel alterum pven en quandoque mihi concesserunt, 
transferre aggressus sum, cum non exiguo prioris nitoris & quorum adminiculo chaos supradictum in ordinem redigere & 
doctrinae detri gr rout talia scripta succedunt, q certis de causis è linguâ Latinâ in Belgicam transferre licuit, 
mutuatitiis oculis manibusque compo ur, Plantis decem quamvis id non sine notabili decremento prioris nitoris & digni 
destinavi libros, quo m septem ferè absolvi, & (si Deus tatis, ut plerunque cum iis fieri solet scriptis, quae oculis 

itam mihi protraxerit) alios quinque addere animus est de manibusque mutuatis formanda sunt b d ibros 
pr uis animanti terrestribus, quàm aquatilibus, destinavi, quorum VII. jam absolvi. Q vitam mihi 
cochleis & lithodendris marinis paucisque mineralibus. Habes jam, indulserit, alios V. 1 de Animalibus praecipuis, tam 

ir honoratiss, RUMPHIUM dvi epe quantulus est, & quid aquatilibus, quàm terrestribus, de Conchis, Lithodendris & 
studiorum satagat” (fol. so— Mineralibus quibusdam subjuncturus ero. Hac ratione ideam 

quandam & delineationem, Vir Honoratissime, vides Rumrui 
Indici, Aen etiam & qualiacunque ejus sint studia”. (fol. 

Observ. XXIL. DN. GEORGI EvERHARDI Rumpuu. De Corticibus Massoy & Culilawan: mari Indico noctiluco, & aliis, nomine saltem 
insignitis. Pp. 5 7) 
Dit is, zooals RE oe rgelijking met den volledigen brief in Valentini’s „Museum Museorum” (Duitsche re ed. 1704; Latijnsche re 
ed. 1716) blijkt, het wigs rvolg van dien brief aan Mentzel dd. Amboina 20 Sept. 1680. ka heeft dien brief eenvoudig 
in tweeën geknipt, en er in eV etende 2 artikelen van gemaakt! De origineele tekst van Rumpmus in Observ sluit met 
deze woorden: „Haec de Caryophyllis sufficiant: reliqua, quae licita sunt, mundo patescent, EK ok ente Dei auxilio, Herbee meum 
in lucem prodierit, in cujus secundo libro Caryophylla fusè vacant ”, En Observ. XXII he n: ‚In illam plagam, quae versus 
ortum nobis propinqua est & Mova Guinea appellatur, ejusque occidentalem partem, quae gen dicitur, uotannis vicini nostri 
Ceramienses navigant”. En nu vergelijke men eens beide edities van VALENTINI, waar echter het „Ceramienses” eenvoudig wegge- 
laten is, omdat de Duitsche vertaler erin blijkbaar in zijn maag zat! TE spreekt daa aarin nog van een hem door MENTze 
beloofd boekwerk „mihi in wlfima hac barbarie & in tanta librorum penuria degent i pernecessarium”, Doch achteraan deze Observatio 
staat: „[ Dabam in “Insula rand ad Cesteltem Victoriae die 20 Septembr. styli novi Anno 1680’. Met 3 platen. 

Decuriae II, Annus III. 1684. Norimbergae, 1685. 
Observ, XXII. D. Greorci EvERHARDI RuMmPau. De Agallochi Pi a & Arbore Ne (p. 74—75)- 

Is deels genomen uit bovengenoemden brief van R, aan Mentzel, dd. Amboina 20 Sept. 1680, deels uit een dk aan denzelfden 
dd. Amboina 24 Sept, 1683, welke laatste zzef bij Valentini terug te vinden 3 Zie overigens sub Mentzel, blz. 

Ob serv, XXIII. D, Georemn EvERHARDI RUMPHII. De ele Lacca dicto, Funibus Sylvaticis, Resina Dammar Selan, & Dammar Bis (p. 76—7). 
Is aan diezelfde 2 brieven ontleend, en aan een „Catalogus” die bij den ren verzonden was. 

Observ. XXIV. D. GEORGIT EVERHARDI RuMPHm. De Coralliorum quibusdam speciebus & lithodendris. (p. 77—79). 
Is evenzeer aan diezelfde 2 brieven ontleend. 

Observ. XXV. D. Grorou EveRHaRDI RuMpni. De Unguibus odoratis ex Murice & deren Argyrodamante, Androdamante, 
Schoenantho Ambonico, Pisi Americani specie ann. Herba sentiente Ambonica. (p. 79—81). 
Is ev agr aan diezelfde 2 brieven ontleend. 
Neemt men nu in aanmerking dat slechts ir welig of niets, rk, fier is aan den brief van 20 Sept. 1680 aan MENTzEL, 
nd uit de vergelijking met den volledigen tekst bij VALENTINt blijk in aanmerking voorts nemend het bovengezegde procédé 
bij den zren brief, dan kunnen wij, door se Er van de 4 hennen in deze 4 Observationes, bijna den vollen weten- 

schidgpdlijken tekst van dien van elders niet bekenden brief van Rumpuius aan Mentzel dd. Amboina 24 Sept. 1683 recon: 
trueeren;, waarbij dan nog een stukje tekst behoort, wat straks vties Annus V genoemd wordt. 

Decuriae II. Annus IV. 1685. Norimbergae, 1686. 

à GeEORGI EVERHARDI RuMpui. De Ceraunia spathula metallica. (p. 212). 
ak agt tse n de vermelding „[ Zx Ziteris ad D. Mentz val um missis ex Amboina Insula die 30. Augusti anno 1683. & hine Augustam 

1686 d 15 Jama. kpn (sic). P Ook deze brief dd. Amboina 30 Aug. 1683 van Rumpuius aan Mentzel is van elders onbekend; deze 
had hem daarna er doorgestuurd naar Augsburg. Uit den aanhef van dit fragment: „Mitto quoque sub numero 81. Cerauniam 

metelieann': biljet: gie Magno Duci Hetruriae Nie misi”, blijkt dat R, zoowel aan Mentzer een heele serie curiosa, waar- 
onder een bronzen „donderbeitel’, gestuurd had, al t de diergelijke zending aan den Groothertog Cosmo III de’ Medici ng 

gebeurd was, wat ook inderdaad in 1682 het geval was geweest (zie VALENTIJN II, ze Deel, 1726, fol. 220, 1e kol). Met r pas 

it verschil reeds de volgende treffende opmerking: „Malé hoc „ante’ germanice vertit M. B. Valentini pater: hinc etiam 

B. ves n EE en bari quo quidem cl Be hen ef libro qui wm ent „Biographie Universelle” pn est, cum latina versione 

tur, ut hu umerum À LXVI ad mphii filii kn na rar voliroudek eo t, ideoque, cum a gardes esset, pro errore typographi declararet : quod, si 

genuinam epistolam cognovisset, omnino pee p potter” Se ‚P- 2, 4°-noot), Du Petit-Thouars Ke ee gezegd: „C est par erreur stg qu il ya 1666 

dans dri (sic)” (l. c. p. 320, 2° ko 1 ot), à-propos nk s ge eboorte die, volgens A in 1626 had p ts gehad. De Duitsche vertaling van VALENTINI uit 1704 

i in der Graffschaft en seleen und zu Hanau er erzogen worden bin/ ie aard Vatter/ Au ieden, Rumphius Baumeister gewesen ezen) d 
und zwar sien” Anno 1666”. re 

Ee en 



Decuriae II. Annus V. 1686. Norimbergae, 1687. 
[Observ. XXXIX. D. art asked He de Radice Chinensium Gîn-Sön. (p. 73—79).| 

wel dit stuk staat op naam Mentzel, is het grootste gedeelte, immers p. 75—79, eene „relatio D. Kumphii ex 
literis ejus binis dende (p- rd en wel staat boven het re gedeelte (p. 75—76) dezer beschrijving van den Chin. wortel 
ginseng — waarover Rumphius in zijn Kruidboek, VII, fol. 4249 uitvoerig zou handelen — het opschrift: ‚[ CZ. Da. Rumphii 
de Radice Gensing enarratio ex lit. ad D. Mentzelium seri Anno 1684. die 20. Septembris.]’; terwijl boven het ze gedeelte 
(p. 76—79) staat: [4 Ziteris verd novissimis die 20. Septemb. 1685. in mien Insula ni oe A ita refert.]’, en aan het 
slot op p. nog toegevoegd is: „[7666. d. 2 Sept. gd allate Ook dez ee ven van m lus aan 
Mentzel dd. Amboina 20 Sept. 1684, en 20 Sept. 1685 zijn van elders onbekend. Met ï afbeeldin so slat ne van Rumphius herkomstig. 

Observ. Ra D. Georam EvERHARDI RuMPHI, De Ovo marino, Porcellanis, seu Conchis venereis. (p. 222). 
Uit den brief aan Mentzel, dd. Hadeka, 24 Sept. 1683, hierboven bij Anpus III reeds genoemd. Met r plaat. 

Decuriae II. Annus hj 1688. Norimbergae, 1689. 
bserv. III. Dn. GroORGIH EvERHARDI RumeHi, De Ceraunia Metallica. (p. 5—8). 

Draagt onderaan de vermelding „Ze literis ad D. Mentzelium missis 2 Amboina 1687. d. 15 August. SE nov. datis.]”. Ook deze 
brief van RumPnius aan Mentzel dd. Amdboina 15 ar: 1687 — of, ouden stijl, 5 Aug. 1687 — is van elders onbekend. Hij spreekt 
daarin duidelijk over bronzen keteltrommen; doch het ís hier niet Se plaats om daarop in te gaan. Vo en spreekt hij hier 
(p.8) over de „Ceraunia metallica, quam inter reliquas exoticas res ad Sereniss. Magnum Ducem Hetruriae, Cosmum IV. (sic) Anno es 
1682 transmisi”’, waardoor dus het straks uit VALENTIJN aangehaalde jaartal 1682 poem Renk wordt gemaakt; doch jens: „Cosmum III”. 

Observ. IV. Dn. GeEORGI EvERHARDI Rumeni, De Nautilo velificante & remigante. ak) 
Draagt ded de verme Iding „Zx lileris ad D. Mentzelium Ambonae 1687. 5/15 Aug. datis.|” Het is dus uit dienzelfden brief 
aan Me el dd. Amboina 15 Aug. 1687, als ireen, Met 1 plaat: „Nautilus cum suo pisce, prout in mari velificat et remigat”’. 

Decuriae III, Annus V et ik 1697 & 1698. FRANCOFURTI & Lipsiar, ape J. M. Rüpicer, & E. STRECK. 1700. 
serv. CXLVIII. Dn. D. (sic!) Georan EveRHARDI Rumpuir. De Caryo elek Regis Ambonicis. (p. 3 

Draagt onderaan de vermelding „(Zx Zusula dal, Ambon na, ad Castellum Vic toriae, d. 20 ee “Anno 1696. ar eed dd 
Zooals uit het daaraan toegevoegd Scholium van de hand van L. Schröck blijkt, was deze brief van Rum s dd. 

Amboina 20 Sept. 1696 aan dien Augsbu urgschen esculaap L. ScHröcK gericht, die sinds 1693 — zie sub Büchner, blz. 33 — Vousiiter 
was van de Academia Studiosorum. Hoogst interessant is, dat hier Rumemius „Dn. D.” genoemd wordt, en te voren steeds alleen 
maar „Dn.” of „D.” heette. Zou men hieruit de gevolgtrekking mogen maken dat Rumphius ik pe en 1700 inder- 
daad „Med. Doct” is geworden, zooals hij op den titel van zijn Kruidboek ‚ge irene wo 
In dezen brief zegt Rumpurus over Hitoe: „cujus praefecturam olim per XIII aüos gessi”, doch lee s VII want Rumeurus werd 
p 17 Febr. 1662 definitief als Koopman te Hitoe benoemd (Leupe, p. 6), en in Mei 1670 als zoodanig vervangen (ib, p. 15). En in zijn 

Scholium haalt ScHröcK nog de volgende woorden van Rn uit dezen brief aan hem aan: „In studio Hotadoe totum ferè 
tempus, quod in hac India consumsi, maximè trivi, quo effeci, dum visu meo het ut de stirpibus peregrinis & hactenus nobis 
cognitis opus collegerim in XII. libris Hie pe: ehensum, cujus priorem partem ante quatuor annos in de ra transmiseram, 
sed in itinere naufragio periit, ob id jam secunda v vice, adjectis sex reliquis libris. Bataviae laboratur, ut totum opus perficiatur 
tam in scriptis, quam in figuris, & in Hollie mitti possit”” En nu bedenke men, dat inderdaad de Voorrede der laatste 6 Boeken 
(vóórin dl. V van het Kruid-boek) dateert van 31 Dec. 1693, terwijl deze brief van 20 Sept. 1696 is. Ook deze brief aan 
Schröck is van elders onbekend. Er hoort nog een afbeeldinkje van den Car aryophyllus regius bij. 

N.B. Voor de Ade in 1704 door Nalentini in Duitsche vertaling, bovendien onvolledig, uitgegeven g Brieven van Rumphius tusschen 1680 en 
1689 sub Valentini, blz. 26 hierachter. 

Voor de eerst in Rs 25 slechts in Latijnsche vertaling door Blume gepubliceerde 2 Brieven van Rumphius uit 169r, zie an hetdee blz, 42. En voor de pas in 1871 door Leupe witgegevene Ó Brieven van Ru mphius tusschen 1692 en 1699, zie sub Leupe, blz. zr. 

HIL Biographiën van Rumphius. 
beed er (Grosses Lerdvtjnget aller gisten und Künste, welche bishero durch menschlichen krieg und Witz erfunden und 

essert worden. Darinnen so wohl etc. etc. XXXIIer Band Ro.-Rz. Leipzig- Halle, J. H. ZEDLER, 1742. fol. [Ex Kon. Bibl. ] 
fen „Rumphius (Cr EORGE EBERHARD)”, ng ie 09. 

Wegens den tijd waarin dit geschreven zeta — Ls t wel in 1741, toen dl. IJ en II van het Herbarium Amboinense uitkwamen —, 
is deze korte biografie te curieus om h n haar geheel over te nemen: 
„Rumphius (GEORGE EBERHARD) ein pe aud fr aus Hanau, bekam den Titel eines Amboinischen Raths, und that auch 
selbst eine Reise(!!) in die Moluckische Inseln, da er denn während seines dasigen Auffenthalts, die dortigen Gewächse und andere 
Naturalien genau untersuchte, und sodann in Lateinischer Sprache eine Beschrei eibing davon aufsetzte. In Jahr 1683 ward er ein 
lg der academiae naturae curiosor um, und wurde bey derselben der Indische Plinius genennet. Er starb um das 
Jahr 1705, nachdem er lange Zeit vorher blind gewesen. Sein Museum Amboinicum ist kurtz vor seinem Tode ins Hollän- 
ar übersetzt (!), und 1705 in Fol. unter dem Titel: Amboinische Rariteit-Kammer, zu Amsterdam 4l/, Alphabet beek gedruckt 
worden. Sonsten hat er auch noch eine en geschrieben, und in die Ephemerides nat. cur. verschiedene Betrachtungen 
mit portieken lassen. Acta Erud. an. 1706. M. Febr. 

*Jöcher, elen Pe Allgemeines Gelehrten-Lexicon, darinnen die Gelehrten aller Stände sowohl müänn- als weiblichen ree zone aus den glaub- rdigsten Beebe In oe Ordnung beschrieben werden. Leipzig, J. Fr. Grepirscr, III, 1751. 4°. [Ex. Kon. Bibl ede 
de „Rumph (Greore EvERHARD)”, f. 2 310. 

Curieus „artikeltje, vrij ierk foutief, zoo o.a. „st tarb um 1706, im A9 Jahre” Maar dan vooral dit: „(er) rbi! he an eine 

-M In, und wurde zule dem öftern Anschau dieser Conchyliorum gantz blind””1) Maar B Hie mtd volgt onmiddellijk: „Johann Burmann, Med. Doctor und Botan gra r zu Amsterdam hat sein Hadordan Dn zicum, welches seit 
ren im Hause der ost-indischen Compagnie zu Amsterdam i m Manuscript gelegen, aus dem Holländischen ins Latein gitte und mit An zp get Din ediren. wollen.” „Wollen”, sic, en dit in 1751! Uit welk „Scribent” was dit gehaald? Er staat 

!) Dit zeggen — reeds HeNscHer in zijne Biographie, p. 62 en noot, heeft er op geduid — berust echter op wat zoowaar Dr. A. CLEVER dd. zo Dec. 1683 (zie hierachter an 26 en noot 2) uit Malaka schreef aan SEB. SCHEFFER: „Von dieser Materie (nl. „Muscheln”] aber wird D. Georg hidde Lan mphius, von Hanau gebürtig/ so jetzo mboina lebet/ und von stetem Anschauen solcher Muscheln an den ee ba Meers / blind worden / eine EN Historiam schreibe ap apen auch noch ein Baci von 400. Capiteln unter der Feder hat /welches er dem Printzen von nt n dediciren will”. Dit strijdt oen de witdrakkelijke woorden van RUMPHIUS- zelven in zijn »Voorrede aan den Leser” (vóórin dl. I van ’t Kruidboek, 14) ef hens nl. blind » Abe in begin 1670 »juyst in dat jaar, wanneer ik Amboina wanted te hing reg en At 'tlaaste, misschien al te haastig en onvoorzi. igtig, alle stranden en heuvelen d n volkomen kennisse der wara kruiden te bekomen.” Maar men ziet fabel van zijn ze ei worden door het turen op schelpen reeds in 1683 vert meld re, hete pe CLEYER, die reeds in 1682 met RUMPHIUS- Han in briefwisseling stond! Het groote boek van 4oo Capita dat Rumru HIUS, volgens dit van 1683, aan Prins Willem III wilde opdragen, is natuurlijk het Kruidboek. — Straks bij Valentini in cha if noot 1 op Bie 25) vinden we reeds Cleyer’s vérhasie terug, en zoo wandelt het verder, bij Jöcner in 1751, 
{ 

(12) | ) — 176 — 



„atnesataee): ê me es Magazin vom Jahr 1785”. VlIlIler Bd. Hanau, Im Verlag des Ev. Luth. Waisenhauses, 1785. 1) kl. 40. [Ex. Kön, 
' ngen 

t. edges er Rumph”, p. 337— 
chel werd op Ji hioekdnn de aandacht gevestigd; terwijl HenscHer-zelf er weer opmerkzaam op werd gemaakt 

doór Prof, Dr. J. K. Kopp te Hanau, gelijk hij in de Praefatio van zijn Clavis Blier an.1833 op p. VI vertelt, pn dat 
wel „sero, cum opusculum nostrum jam in eo esset ut prelo daretur”. Maar op p. 1 zijn penn Se tekst voegt HENSCHEL, 
bij het noemen weer der biographie van dezen „anonymus is quidem auctor shin us us”, ig belangri iej e noot toe: ‚‚Ni fallor, 
Gärtneri illustre nomen tegens”. Aangezien dit stuk nu onderteekend is met „G.”, alle reden om de aanduiding van 

ed ü h k 
1732—14 Juni 1791). Aan anne komt de eer toe het allereerste bronnen gebruikt te hebben voor het schrijven van een 
biographie van RUMPHIUS; met na R's eigen gedicht irene sive Iter in Brasiliam”, dan de Brieven in VALENTINI’s 
Museum Museorum, en dan Var terne of, zooals hijzelf op p. 342 het noemt, de „Liste der Bedienten von Range, die VALENTINS 
Beschreibung von 'Amboina angehi ngt ist”. Aan deze arn ad ontleent hij o, a. het gegeven, dat gesae „schon 1 ss 
18e eeuw veel ingang had trade af door de Dosertite van STICKMAN van 1754, tes Bode van LINNAEUS 
in 1759 herdrukt. Terecht merkt dan ook HenscneL op, dat de schrijver van deet ken ae em in handen gekomen biographie 
in vele opzichten van el oss bronnen gebruik bleek teres te hebben als hij zelve; „cujus auctorem etiam nonnulla ex iisdem 
fere fontibus mecum accepisse laetor” (Praefatio, p. VI, noot). 
GÄRTNER's belli « was bepaaldelijk: „das Leben eines Mannes umständlicher und mit mehrerer Zuverlässigkeit, als bisher geschehen 
ist, zu entwerfen, der in der Naturgeschichte keine geringen Verdienste hatte und in so ferne unser Landsmann war, als er sich 
selbst einen Hanauer nennt” (p e plaatsing in een Hanau’sch Tijdschrift was daarv eweze ts; en 

W 5 
„Zwar ist er nach seiner igenen Aussage (die doch wohl hierin mehr gelten musz als einige Privatnachrichten nach welchen 
Münzenberg oder Butzbach sein Geburtsort sein soll) in der Grafschaft Solms gebohren” (ib.) Dan duidt hij een versregel in R. 
„Peregrinatio”, ten onrechte, zóó alsof Rumpnius 24 jaar oud was toen hij de reis met den „Corvus Niger” bd te doen, terwijl 
HENSCHEL, p. 5 noot, terecht om meer dan een reden bewees dat dit als 18 jaar verstaan moet word at) denn gd puer 
denis bis quatuor anpis || Constitui partes orbis adire novas. ||”). Daarop maakt GäRTNER uit wand gedicht de wolken iste 
gevolgtrekking: „so ist es wahrscheinlich, auch nach dem Schlusse jenes Gedichts, dasz er nur bis Portugall gekommen sei” 
(pit 305 Dat maakt daarentegen GäRTNER de e fout, waarin ook Du Perrr-THovars (1825) pe zelfs HENscHeL (1833) vi ami 
door voor Ol. Stickman te substitueeren Car, Linnaeus; want hij schrijft: vree van Linne erkannte die Ver ienste unse 

Hij ontleent dan, om en om, gegevens aan het Voorwoord van RuMmPuius oat: zijn een 6 Boeken, en zine den bei en aad R 
„So s 

seine Pflanzenkentnisz, ob er gleich kein eigentlicher systematischer Botaniker war” (p. 341). Dan no mt hi de ferschitieide 
gedrukte werke n v en hun geschiedenis; zijn betrekking tot de „Academ. nat. curios. in Bresl de ees: 
„Augsburg” —, waardoor tirer kortere stukken van hem in de Ephemerides verschenen; hij noemt zijn briefwisseling met 

de Ephemerides afgedrukt zijn, en een opm merki ing over de collecties rariteiten, welke R. vaak aan an the vrienden en anderen 
zond, in 1682 aan den Groothertog van Toskane, in 1688 aan CLEYER. ortom: wij hebben hier in 1785 de eerste ike poging 

m samen te stellen wat wij onder het begrip kie evhis verstaan. hik GäRTNER, den boris daarvoor alle e 

*Sprengel. K. Curtii Sprengel Historia rei herbariae. ennn 1807-8, 2 dln. 80, [Ex. Kon. Bibl. ] 
Art. „Itinera botanica. Rumphius”. II, p. 9o- 

Geeft een heel kort, en weinig zuiver ‘levensberichtje van R., o.a. „1637. Vonage ar ent 17067 sars vertelt dan o.a. 

over het Herb. Amboin.: „Exemplar, quod possideo, a Nic. Laurentio Burm ‚ Joannis filio, emtum, Ee notas manu u scriptas 

et indicem dn eg vene habet. Licet Rumpmius ipse- credat, vix dike ge operi inesse, ab aliis iam descriptas, 

multo plures tamen novae autem fere redeunt ad sequentes :” (p. go) — waarop hij p. 90-94 een heele lijst laat volgen van 

154 planten, die werkelijk nieuw door Rumrrius zouden beschreven zijn. 

Geschichte der Botanik. Neu bearbeitet. Altenburg-Leipzig, 1817-18. 2 din. 8%. [Ex. Univ. Bibl, Leiden.] 

Vertelt in dl. II, p. 74-78, vrijwel hetzelfde, doch met wèglating van de bizonderheid omtrent zijn eigen ex. van R's Kruidboek. 

[*Kuhl. H. Ms.-Biographie van Rumphius. 1821? ?] 

Wordt door Henschel (1833) in zijn Blend he aldus vermeld: „Vane quoque spes erat, fore ut ex beati Kuhlii, ae litteris 

immatura morte erepti, qui vitam Rump olim manuscriptam, reliquisse ferebatur, scriptis aliquid acciperem: cum i tum 

sit, utrum aliquid unquam conscriptum füerit, an si fuerit, cum_ dk Rein Ee (Clavi is Rumphiana, p. VII). 

it is H. Kuhl, op 17 Sept. 1796 te Hanau ge boren, die in 1816 amanuensis werd van Prof. VAN SWINDEREN te Groningen — zelf 

een vriend weer van Prof. HENSCHEL, zie de Praefatio van zijn ‘Clavis, L c. —, op 2 Mei 1820 benoemd werd als ge bf ager 

Commissie voor N.-Indië, in eind 1820 te Batavia aankwam, doch er reeds 14 Sept. 1821 overleed. Zie over hem (zee d!) de 
Encyclopaedie van N.IL, II (1899), in voce, Zijn tekende berusten deels in het Museum voor Neturlijke Hist torie te Ten. 

deels ee De Archief van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. Zeker zal Prof. VAN SWINDEREN, die ook een Rumphius- Wijs was (zie 

Henschel l.c.) wel in deze richting op Kuhl geïnfluenceerd hebben, te meer daar deze zelf ín Hanau geboren was. uitvoerige 

levensbeschrjvin van Kuhl, met de volledige geschiedenis der missie-Kuhl en van Hasselt, verschijnt van de hand van Dr. M. GRESHOFF 

n Album der Natuur 1goz2. 

*Du Petit- enb L. M. A. Aubert. In ae SS Universelle ancienne et moderne ..... rédigé par une Société de gens de lettres et de 
vants”, Paris, L. G. MicHaup, t. XXXIX, 1825. 80. [Ex. Kon. Bibl. | 

Art. „Rumpf (GEORGE-EvERAD)”, p. 317-322. Onderteekend „D—p—s”, wat, blijkens de alphabetische lijst van medewerkers vooraan in 

elk deel, Du Petit- Thouars was; zelf botanicus en reiziger (1758-1831). 

Is in alle opzichten voor zijn tijd een merkwaardig-degelijk artikel, waarbij ruim gebruik is gemaakt van de gegevens door 

Rumrmrus-zelven in dl. I van zijn Herb. Amb. ve rschaft, en in zijn eigen brieven naar de Lat. uitgaaf door Valentini (India Literata, 

1716). Daarnaast zijn óók belangrijke dingen hem ontsnapt, als b.v. de Voorrede in R’s dl. V van ult? Dec. 1695 in het Herb. Amb., 

en die in in R's Rariteitkamer van 1 Sept. 1699, zoodat hij hem reeds in 1693 laat sterven; daarbij zelfs nog peen voerende 

ol hillende oudere gienen bibliographiën kan men ten onrechte vermeld vinden, dat er van dit „Hanauisches Magazin” slechts Bd. I—VII, Dessau 

1781 —83 versche a ue seggen zoo V. Hensis a uparsetnit Bücher-Lexicon”, II, G-M. Leipzig 1812, p. 889. En zoo bezit b.v. ook de Kön. Hof- und Staats- 
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tegen LINNAEUS — zooals het heet, maar feitelijk tegen Stickman — die „circa annum 1706” dat had gesteld; en wat weer Du Perir- 

THovars door talloozen nageschreven werd, zelfs door Crawfurd (1858), Bickmore (1868) en Yule and Burnell (1886). Ook heeft. 

hij R's gedicht „Iter in Brasiliam” niet g d, en evenmin de ee Duitsche uitgaaf van Valentini. Soms haalt hij verkeerd 

. bij aan; op p. 318, re kol., sprekende over de brieven van j V alentini, zegt hij: „La première ne Be Rumpf est adressée à 

Jaeger ‚….…» elle est datée d'Amboine, de mars 1683”, lees: „de Jaeger” en „mai 1683”; ib., ze kol, zegt hij „La dixième genen 
de Rumpf est adressée à Guillaume Ten-Rhyne”, lees: „neuvième”; ib. haalt hij aan „le Journal des Bauand: d'avril 1824” 8: 

„„mai’’. Maar het allermooiste is, dat hij ded het Lat. gedichtje citeert onder het portret van R.: 

„Caecus eene oculos tam gnavae fik acutos 
Ut nemo meliùs detegat aut videa 

Rimetida gee vultu est, Germanus one hi 
Belga fide et calamo: caetera dicet opus 

Maar in waarheid staat er aldus — Du Petit-Thouars heeft feitelijk „oeulos”, maar dit is een drukfout —: 

„Caecus habens oculos tam gnavae mentis acutos, 
Ut melius de aut videa 

Rumeuius hic vultu est Germanus origine, totus 
Belga fide et ales: caetera dicet opus 

LE En deze vermakelijke, maar niet onschuldige verhaspeling van het „Germanus origine, totus || Belga fide et calamo:” is ook net 

Daarnevens maakt hij eenige goede opmerkingen. Zoo b.v. „Ce n'est pas sans, nege qu'on a vu des savants distingués comm 
eben et ent She rivé de la vue dès son enfa ance, autre, dans u ( 
mathématiques. On voit que, par leurs profondes méditations, ils aient pu s’a Rane à des études purement spéculatives; mais 
il semble plus difficile. de cultiver, en cet état, une science toute de faits et d'observations”. (p. 319-320). Dan, over Amb. 
Kruidboek van RuMmpnius: Henn ces descriptions sont he sur un rk gag ie de Fuchs L. Fuchs, 15o1- td 

en 

20 ct tan les époques de a végétation; — 40, Locus; — 50. Usus: les propriétés médicales ou économiques; — 

En ten slotte ‘een puede vergelijking tusschen het werk van VAN RHEEDE VAN DRAAKESTEIN en dat van R.: „Tous wl deux ont décrit 
ou figuré à-peu-près le même nombre d’'objets kri a sept cent quatre-vingt-quinze planches, et Ruwer n'en a que six cent 
quatre-vingt quinze). L’un et l'autre n’avaient aucune connaissance de la botanique lorsqu’ils sont arrivés sur je theâtre de leur 
dj mais Rumer était mieux disposé pour en acne. par une éducation classique, qui manquait à l'autre. Aussi l'emporte-t-il de 
vst sur son émule, par les descriptions, tandis que, pour les figures, RHrrpe a quelques avantages, dus, il est vrai, à des mains 

emprun n bat ade au premier apergu, que Rumer fut moins favorisé par les circonstances, surtout quand on fait 
hdbeson au terrible fléau qui afligea les derrières années de sa vie; mais il avait pu, pendant quinze ans de sa jeunesse, recueillir 
des matériaux, au lieu que Rrrepe ne put y employer que quatre ou cinq ans.” (p. 322, 4) 

* Henschel, A. W. E. Th. Jie G. E. Rumpum, Bs ae „Accedunt specimen materiae Rumphianae medicae clavisque Herbarii et Thesauri 

ie Rumphiana botanica et zoologica. Accedunt vita G. E‚ Rumeni, Plinii Indici, 
u. 

( 14) 

nsis. Quae mu 
erg den edidit et die [VII] Aue MDCCCXXXIT hora [X] palam defendet Aug Guil. Ed. Th. Henschel, medicinae et l 

tor, Universitatis Vratislaviensis professor publicus ens medicus clinicus, caet. Adsumpto socio Sam. Pappf n heim, 
‚ stud. rntislavise, apud Schulzium et socios, 1833.” 8%. XVI, 216 pp. Met plaat. [Ex. Univ. Bibl. Leiden 

Dit is Zetterlijk sed werk als wat hieronder nader behandeld zal worden ; maar de titel verschilt. Deze titel hier duidt aan, hoe 
de pa =— Vratislavia ] benoemde professor Henschel zijn college es in de medicijnen zou beginnen (,auspicaturus”) 
met Ze zullen verdedigen A amer, deze studie, die hij nu nd in het ai gegeven had („edidit”). 
M. a. w.: dit boek is ideen Schrift”, waarmee Henschel zijn ambt van gewoon hoogleeraar in de medicijnen (‚,‚munus 
professoris medicinae dia aa niversiteit te Breslau o Aug. 18 3 aanvaardde. Evenals ten onzent de hoogleeraren bij 
zulke gelegenheden slechts een rates: Rede houden, plegen de Duitsche professoren een toepasselijke studie van meer omvang in 
het licht te geven. De afsluiting van dit Katie had plaats te Breslau op 8 Mei 1833, blijkens de onderteekening der Praefatio. 
In 2 Eexx. door mij gezien — het tweede van ’s Rijks Herbarium te Leiden — staat dan ook in beide het getal VII, en het 
getal X, hierboven in den titel tusschen vrou haken gezet, pe potlood en met dezelfde hand Berbo: Deze uitgave is dus de 

r 
be belande aar daar deze laatste de vorm is waarin deze arbeid in het publiek verscheen, is hiet” Adel dol dààr hem nader 

en. 
De verwisseling van titel mn minder gelukkig in de tweede ae Bij den oorspronkelijken titel komt veel duidelijker uit 
dat de Be rd Aar gaa ook vooraan diende te gaan wegens belangrijkheid. Het komt mij echter voor, dat de uitgevers 
meend: ‚ te zullen a indien men aan het belangstellend publiek een „Clavis s Rumphiana” aanbood, welke ieder 
zn ea Bad an hebben, dan een „Vita RuMrru” waardoor slechts zeer weinigen zich zouden aangetrokken voelen, Daaraan 
zal de totale omzetting van den titel wel te wijten zijn, hoezeer ze te bejammeren bliift. 
Dat bij die uitgave voor het publiek de bizonderheden van de inaugureele gene ge op den titel wegvielen, Le van zelf. Doch 
óók viel daarbij weg de vermelding „Adsumpto socio Sam. Pa nheim, med. stud.” Misschien moeten n dezen laatsten den corrector der drukproeven zien. Dat beide uitgaven overigens totaal geli Sikluidend zijn, behalve Bek titel, blijkt nog uit de Cor- 
rigenda op p. 216 achteraan, waar dezelfde fouten verbeterd worden 
Ook de uitslaande plaat is volkomen dezelfde. In een ovaal samengevat, geeft deze bovenaan te zien „IL. Larike”, onderaan „Il. Hila”, en middenin „III. Ambona, Castellum Victoria, Mons Soya,”, dus de 3 achtereenvolgende men eers van Rumeurus, en alle drie ontleend aan VALENTIJN’s vol. II, plaat no. XXVIII, XXVI, en XXX. 
Ook de opdracht op p. III van HenscreL aan de Breslau’ sche hoogleeraren in de geneeskunde van deze zijne „Commentatio”, is in hage uitgaven eenen En in beide sn is de titel met zijn ijn als p. 11 geteld. 

specimenque materiae medicae Amboinensis. Scripsit 
d, Th. Henschel, medicinae et chirurgiae doctor, Universitatis Vratislaviensis professor publicus ordinarius, medicus clinicus, 

Bibl. ] 

Guil. 
caet. Vratisläviae, apud Schulzium et socios, 1833.” 80. XVI, en 216 pp. Met plaat. [Ex. Kol. 
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Na de Praefatio (p. V—XIV), is het werk verdeeld in 3 deelen, en wel: 
IL. Vita G. E. Rumr ard 188). Zelf weer onderverdeeld in Cap. L „RUMPHII juventus”; Cap. 2. „RumpHius Amboinensis” ; Cap. 3- 

„Rumepnim infortunia” ; Cap. 4. „Rumprn commercium literarium” ; Cap. 5. „Rumruir diesen Cap. 6. „Rumpnu Physici censura”; 

HS 7- „RUMPHII Medici laudes”. 
pecimen Materiae medicae ring (p. 89—136). Weer door HeNscner onderverdeeld naar 2 groote groepen van planten 
Ll. „Thalamiflorae” en „Calyciflora ns eld 8 groepe planten, 

_— _ ad © a 
Mins, 

©} lan | = 3 EN Ss asl Pp. 137— 215). Ook weer onderverdeeld in A. Clavis Herbarii Amboinensis (p. 139202); en B. Clavis zoologica Thesauri Amboinensis s. d'Amboinsche Rariteitkammer (sic). (Edit. Amstelod. 1705). (p. 203— 215). 
Ten slotte Corrigenda (p. 216). 

an den prachtig-breeden opzet en systematische volledigheid van deze voortreffelijke biographie beantwoordt een even 
degelijke uitwerking. Erst DE enschel was medicus, en en medis che studie tot Rumphius gekomen; in den 
aanhef van zijn Praefatio zegt hij het: „In gid Pini Ee ici, . „. . incidit auctor, quum Materiae medicae studium via illa, quam ultimo hujus libelli capite expos Cap. 7 det Vita — „ingressus esset” (p. V). Zoo had men kunnen verwachten dat hij uitsluitend of bijna aitslaitend- de betskeitin van RumePHius voor nee kundige tenschap 

hed 

partes easque gravissimas his operibus contineri miratus, ea, quibus nos quidem aliqua en adipisci possimus, fusiori in opusculo i 
usum medicorum excerpendi consilium cepit” (ib). Maar, a ore: groeïde zijn werk en zijn doel: hi begreep ook Rumphius, Kaa 
hk tcus, en daarmee tevens het leven van Rum phius is moeten behandelen, wilde het niet schijnen alsof hij dingen vertelde, ad men 
maar op zijn persoonlijk gezag moest aannemen: „Sed c cum ex viro Botanicis quidem celebratissimo, tamen quoniam haud in 
ol mile ejus his ipsis obscura exstant, Medicis eng minus cognito, petenda essent, ne nova plane ac fide destituta terr 

ori 

potuerit” (p. V—VI). Vandààr dit” boek, a hij hoopte later nog in deze richting ee erk te geven alléén voor medie? bestemd : 
„Hinc libellus, aarda” en ortus: vlam, i Dii favent, muniat ad alium Conen saaie plane argumenti, si huic contigerit, 
ut medicorum sibi conciliet gratiam” (p. V D.! 
Door een medicus geschreven, is vanzelf het werk dus verbreed tot een volledige biografie, die èn den man èn ook bp naar 
waarde trachtte weer te geven, UMPHIUS, sa vie et ses oeuvres” had in 't Fransch de titel mogen luiden. Het eenige wat te 
bejammeren valt, is .... dez biographie, in plaats van in 1833, niet in 1873 door HENSCHEL geschreven ie worden, nà 

‚in 1871 publiek geworden 
Nu heeft HENsCHEL, die — zeldzame, witte raaf — als Duitscher er rn verstond, en o.a. in briefwisseling was met 
de hoogleraren TH. VAN SwIN DEREN, bad en H. CHR. vaN Harr te Groningen, deze laatste botanicus, van wien hij 
brieven in ’t Hollandsch ontving (zie Praef p. VII, en p. 43 noot De zieh voor de feiten van Rumpnrus’ leven moeten behelpen 
met de gegevens, verstrooid tusschen de lijvige folianten van Valentijn, dien hij bovendien veel te veel als oben getuige 
in zake Rumenrus beschouwde, en met zijn „vit eruditissimus” (Praef p. VIII), „candidus est testis” (p. IX), en „optimus vir” 
(ib. noot) heel wat meer eer gaf dan hem toekwam;?) al mag dan ook het ‘Latijn hier wat medegewerkt hebben, dat bij waardeering 
van personen altijd superlatieven schijnt te e ischen. 
Daardoor is b.v. het heele Caput 2 in zijn levensbeschrijving, ar mus Amboinensis”, vrijwel van nul en geener waarde meer, 
na LiEuPE's archiefstudie; al de gegevens on ntleende HeNscHeL hier aan VALENTIJN, dien „dominus loquacissimus’”, zooals hij beter 
te noemen ware; en die daarbij een vrij booze tong er op na hield, vooral tegen Ambonsche Gouverneurs die hem, VALENTIJN, 

of andere reden antipathiek waren. Zoo geeft HeNscHeL het VALENTIJN’sch fabeltje van Pieter Marville 
contra Rumphius (p. 21), hetgeen door LEuPe (p. g—10) als onaannemelijk afgewezen werd. 
Na en naast Valentijn heeft Henschel zooveel mogelijk alle gearukte bronnen over Rumeuius rei, het Herbarium 
Amboinense-zelve (wat Leure vergat!); de Ephemerides; de Rari teitkamer-ze/ve ; en Valentini’s India Literata, waarover hij de 
volgende bitter-ware opmerking maakt: „qui liber certe locupletissima vitae documenta et supplementa delle, sf integrae litterae 

que ea tantum, quae in epistolis ad Pharmacologiam spectabant, omissis rebus privatis, excerpta ac recisa ab 
editore in lucem emissa fuissent” (Praef., p. VIII). Voorts Pad Prof. Dr. J. K. Korp, medicus te Hanau, voor hem gegevens 
gezocht over het leven van R HIUS in de Hanau’sche tenten: zij het dan ook vruchteloos; £) de bio ra hie van Du Petit- 
Thouars (1825) was aan HeNscHeL bekend, en Dr. Korrp had, nog vóór de Clavis Rumphiana ter sia, ging, hem opm res 
gemaakt op de den Me van Ruxeaius in het Hanauisches Magazin door Gärtner, welke HenscuHer „brevior quidem, tamen 
Thouarsiana [vita] rerum copia praestans” achtte, terwijl hij er aan toevoegt: „cujus hadt vidi nonnulla es iden. fere 
fontibus mecum accepisse laetor” (Praef., ì 

ver de samenstelling van zijne botanische „Clavis Herbarii Amboinensis” zegt hij dan ggd in Be Praefatio: „Clavem operis 
a divo Linnaeo (MDCCXLVI)5) et Joh. Burmanno postea (MDCCL XIX) exaratam ante consultavi : evolvi diligenter 
Willdenovii et A. Dietrichii Species Plantarum, Lamarckii et Poirerettin ingentem Encyclopaediam, De 
Candollii Prodromum, Sprengelii, Roemeri et 'Schultesii editiones en wegetabiliam, all. irii et 
Roxburghii Floras, Wallichii et Blum 1e ra, Hamiltoniique excellentissimum commentarium, (quantum quidem 
editum habemus) aliosque haud paucos scriptores a quibus Rum phii plantas invenirem ties: ex undique ke et inter se 

collatis nominibus Index consutus est” (p. XI—XII). 

Ook vraagt hij Aid trinn,| dat hij het gewaagd heeft eene zoölogische „Clavis” op de Rariteitkamer samen te stellen, waar 

a „hac in urbe [— Bresl au|, quibusdam Conchyliologiae operibus Senn ca gen ac sola quadam pietate erga Rumphium, 
in Botanie sola justo laudandum, 3) ad conscribendi indices consilium perductus est: quo enim suscepto nil aliud s bat, 

vam ut in Rumphii imagine perficienda Zoologus non deficeret, omnisgue hujus bert ingens ambitus pd lateque pateret” '8) 

fe XII—XIV). 

Dit is „iet gebeurd. Wel heeft HENSCHEL in 1837 te Breslau nog uitgegeven: «Zur genre der weeg seeds in Schlesien. 1. Heft. Die zoets iterärischen 
Anfänge», en in LS aldaar ook «Das medicinische Doctorat, seine Nothwendigkeit und seine nothwendi ; orm» n latere st ne: ir zijn hand over RuMPHIUS _ 
is wiet verschen Over HENsCHEL is niets te vinden in de «Allgemeine Deutsche Biographie», hieronder sot 4 ved 5 

zegt o.a. van VALENTIJN, die immers van Mei 1686—Mei 1694 op Ambon met RuMPHIUS samen was geweest: «videturque werk et familiariter 
s et cum ie) studiis ee amore maxime historiae naturalis tien etn fuisse, Et candidus est testis, qui quamvis non consulto ad scribendam Rumphii vitam 

accessit, tamen saepius hunc ab eo in republica Amboinensi gestas commemorat». (Praef., p. IX). Inde ee beschreef VALENTIJN wèl al de levens der Gouverneurs- 
Generaal en van de Gouv Kornet van jn bon, doch voor dat van wierde schijnt hij geen tijd te hebben geh 

3) De cursiveering is mij. 
4 AD Hanovia, in ian urbe primum litteris imbutus est, ut aliquid pinda kn ad hoc tempus vitae Rumphii ern ee lam ren 7 illustraret, 

fieri non potui kg enim jn ted cl. Kopp Cancellas Regim inis, documenta Magistratus, actaque Gymnasii reg mees (Peake pp was zelf op 17 Sept. 
1777 te Hanau ine wa 1807 benoemd tot Protect der Chemie, Physik und Naturgeschichte am Lyceum in Hanau.... und später zum de men Medicinalrathe 
und zum Leibarzt des, Kurfürsten Hout fiebicis ernannt.» (Allgemeine Deutsche Biographie, XVI, Leipzig 1882, lars rl “Hi stierf in 1858. 

5) Sic! Lees: «ab Ol Stickmannos, en 1754 in plaats van 1746, Op p. 48 van zijn hoofdtekst zegt HENSCHEL dit laatste beter, door daar te e schrijven: 

«... ipso Linnaeo duce, qui anno MDCCLIV si non specierum, saltem iconum Rumphianarum clavem primus in libello academico tra didit (Amoenita t. academ. Tom. IV, 
2 i os; rev ad Ï 

ht vermeden nnen deed die | in de degelijke patri van HENSCHEL arg zr is. Zie nog noot 2 op hie sub Stic! Lan — Overigens er 

On | | a B 



En hoe hij de figuur van Rumphius Ziefhad, blijkt uit zijn woorden, om de plaat te verklaren welke hij aan zijn boek vergezeld 

deed gaan, eenige afbeeldingen uit Amboina, ontleend aan VALENTIJN’'s IIe Deel: „illorum enim quos amemus omnia quae 

attigerint, piae menti grata a sunt” (p. 
Uit deze warmte van hart 0e zen omvangrijken wetenschappelijken arbeid, is dan dit degelijke samenstel van biographie en 
natuurhistorische registers hai 

an zijn Vita, art. re 

besteed heeft om het leven van RumpHius uit hÀ r 
vermoedens door redeneering eh en; hij vermeldt z oel de mogelijkheid da 

fschap Sol u bij het Re gierigheid („provincia”) Coblentz behoorend, als te Münzenberg (recht noord 

van Hanau, aan den linkeroever van hen riviertje den Wetter) in de zoogenaamde hilset (p. 3); het dd 1627 (?) stelt 

hij vast uit de eigen gegevens van Rumpnius, al vergist hij zich waar hij zegt (p. 1) dat o.a. Du Perrrr-Trouars het jaar 1637 
want deze had wel degelijk in zijn biographie van Jens gezegd, dadelijk bij den aanhef: 

„Ruwer „.. naquit en Allemagne, à Solm, en 1626” (p. 317, & 

Maar dan vooral heeft hij getracht uit het eigen gedicht van Rua ‚de „Peregrinatio sive Iter in Brasiliam” alles op te diepen, 
an gegevens in verscholen kon zijn. in hij de uitstekende Latinitek van dit hek icht naar waarde heeft erkend, we ek uit 

het afdoende oordeel van Prof. J. J. Hartman, medegedeeld in noot r op blz. sub Leupe. Ook maakt HENSCHEL de 

scherpzinnige opmerking dat het wellicht ze in de edoeling van Rumphius heeft ed dat dit gedicht ss ied: 

„ « « » carm(en), quod diu post mortem, Zpso fortasse invito, 9) publici juris factum est, dudumque inter scripta latebat 

en waarbij het zeker merkwaardig coïncideert, dat BurMAN blijkbaar geaarzeld heeft dit gedicht te laten hind zapt dat ven 

blijkens de signatuur, zich dehoorde te bevi nden vóórin Tom. I (1741), maar dat het in alle tot nog toe door ons oe ziene op één n 

zich bevindt vóóraan in Tom. VI (1750), dus blijkbaar eerst in 1750 aan de bennen verzonden is! Wat z imhoud betreft. 

is dit zijn conclusie: ne aane ingenue fateor, etsi dum est absoluta et me Í 

Brasiliam primum vidisse At equidem sententiam itineris in Brasiliam Ted Be prorsus rejiciens non sum qui pernegem, 

c occasione demum in Portugallia quoque fuisse” (p. 11). HeENscHeEL geloo en dus, dat Rumrnius werkelijk eerst in Brazilië is 

ekomen met dat schip, de Holl. Swarte Raef, en daarna — hoe dan ook — n Portugal is gekomen. Ten bewijze dat hij ten 

minste Portugal’s stranden heeft gezien — en wel de m monding van den Minho de wijst hij op het Kruidboek VI, fol. dd en dat 

hij zelfs als soldaat naar Portugal was gekomen, leidt hij af uit het zeggen van RuMrnius in zijn brief aan ANDR. CLEYER, dd. 
ki Aug. ag in VALENTINYs India Literata (1716, p. 425) — hetgeen hij EoU kan kunnen aanhalen in de primaire Distiche 

taling 1704, Pp. 53, welke uitgave HeNscHeL heel goed kende —; maar hem ontsnapte het veel mooier gegeven uit het 

eigen Bruidboas Iv, fol. 89. ® Doch hij sluit de behandeling van deze duistere periode uit RumPnrius’ leven met deze juiste 

opmerking: „Cujus quidem nin stipendia mereret, an Batavorum miles navalis, an Lu sitanorum captus fuerit, an transfuga, non 

lique t, ero explicari non possit, quomodo fieri potuerit ut it Batavis invitus contra Lusitanos hostes faceret ef famen 

/ m 

(p. 1—13), Ís geen en ook nù nog van waarde, door de grote zorg die HENSCHEL 

rschen vóór hij naa ing, al moest het dan ook helaas bij 

KS la (p. II—12). 

En over den niet minder duisteren tijd, nàdat RuMmeHius in 1648 uit Portugal was teruggekeerd, en vóór zijn vertrek naar Oost-Indië in 

1652, zegt hij even waar: „eed quae ad satis longum illud, quod inter utrumgque iter est, intervallum explendum pertineant non habemus, aa 
cum quid illo tempore ab eo gestum sit , plane ane (p. 1 2). 

Caput II dan, enne s Amboinensis” (p. 13—22), is, na Leure’s biographie, fofaa/ iss Al die gegevens, aan VALENTIJN 

ontleend, hebben nu geen waarde meer, Hoezeer Koso anders het Kruidboek van RumPnius bestudeerd had, blijkt weer uit 

de door hem haneeld: zt A fol. 124 over de „Radix Deiparae’', waaruit hij terecht (p. 14 en noot 1) opmerkt, dat RumPHrus 

reeds in 1654 in Ned. gr en — had hij er kunnen bijvoegen — op Ambon ook blijkbaar met zijn botanisch onderzoek was 

begonnen! A, vestigt h ie terecht de eeen B de hulp die RumrPHius had van eee — eerste! — vrouw SUSANNA, blijkens 

Herb. Amb. V, fol. 286 oe en op de hulp van n PauLus Aucusrus, den helper in zijn botanisch werk (blijkens s den brief hul zijn AUL 

aan CLEYER ad. 15 Mei 1688, in VALENTINI's India Lira, 1716, p. 430), den conchyioloog, en den goeden teekenaar (blijkens 
het portret dat hij van zijn vader maakte in Juni (?) 16 

Caput III, „Rumphii infortunia” (p. 2230), is pin verouderd, na LEUPE’s arbeid. Toch maakt hij hier op p. 24 weer de 

scherpzinnige en volkomen juiste opmerking — die aan allen, ook lateren, steeds ontsnapt is! —, dat Rumrnius Kars nà zijn 
b worden in April 1670 moet besloten hebben zijn Latijnsch c concept in ’t Hollan dsch over te zette „Primum vero 
opus nune erat, ut schedas latino sermone conscriptas in hollandicam converte ret linguam”’, en dat dàt wel de voornaamste der 
„verscheide redenen” zal zijn geweest, door hem in zijn „Voorrede aan den Leser” van 1690, vóóraan de anas Boeken, eventjes 
aangeduid. Dit klemt te meer, nu er in beide hss. van het Kruidboek te Leiden, vooral bij es namen der planten, brokstukken 
van den oorspronkelijken Latijnschen tekst van me hij teruggevonden zijn — zie het opstel van Dr.J. P. Lorsv, blz. 11, noot 2 — 
en Rumprius in zijn brief van 20 Aug. 166 n de Heeren Zeventienen Beits. Bijlage D bij het bespreken daar van zijn 
toenm nog „int Latyn beschreven” werk, hili juist de „rechte benaemingen, soo uyt de oude Griecxe, Arabische ende 
Latynsche, als nieuwe autheuren, van my uytgesocht, met malcanderen veen eecken ende arta (Le.p.40) vooropstelt. 
Zulke ren pn van het origineele Latijn vindt men in beide hss. o.a. in: en dep. 1, 4 in (aan:'teinde), 17; Li 

8 (eventjes), 30, gi (eventjes); Lib. III, cap. r, 8; Lib. VI, cap. 13, zo enz. Bij Li p. 20 doet zich zelfs 
h Ea dige ger v r Lat. Ee van Ru UMPHIUS, over namen van planten volgens Heb eeuwsche 

Caput IV, en commercium literarium” (p. 31—41), is weer hoogst verdienstelijk, hoewel onvolledig. Aan de hand toch van 
VALENTINTS India Literata geeft HENSCHEL een woe overzicht van Rs briefwisseling met Dr. ANDREAS CLEYER te Batavia, „antiquior 
Rumphii amicus” (p. 33); met dokter WirLem TEN RHINE ook te Batavia, „praedicti Creer adversarius”” (p. 34), waarbij hij 

he attend is van mij. 

at In e editie van ggn (2704) luiden die woorden van RUMPHIUS aan CLEYER in het Duitsch aldus: »Dieses aber weisz ich wohl/ dasz ich das rechte 
Sium in Portugal habe. wachsen sehen ar allezeit an feuchten wässerichten Oerthern/ also/ dasz das hen in selbst im Wasser gestanden. Sie nenneten es allda 
Peroxil de Agoa, das ist/ Wasser-Petersi ien” wad ist in solchem Werth gehalten/ dasz ein jedweder Platz/ da es grünet/ seinen eigenen then hat/ und also nicht einem 
jeden frey stehet elken. abzupflücken; wiewolen wir als Soldaten dasselbige zuweilen zu Salat und Mues ei ag Le haben/ ohnerachtet der Schleudersteine/ die wir öffters 
an die Köpffe bekommen habens. — De andere aan zE V, fol. 89, door W. D gevon idt: »De zelfde manier van heini ‚ dog van een ander 

ik gezien in ’t Zuid van Portugaal, ne ia noemt, en verstont van de Portugezen, “datze het geleert hadden van de Brasilianen. Dit was ’t dikke 
melkagt lad, het welk onze Hoveniers Indiís me zom zelde puntia mengen ‘twelk zo digt in malkander geplant en verwert was, dat het een hegge van vier voeten 

hoog maakte, ontzaggelyk genoeg voor An ne, die niet dan blote handen had, ma ar Duitsche Soldaten wisten door hare h en 4 t ken, d oor 
as. De Brasilianen maken n groote heggen daar van, en ik houde, dat 'tde Opuntia der ouden niet zyn kan». er heeft men dus de bekende 

pe ‚Tinde dier ) of Ee cij chuambas Sp) door Ede zelven in Algarvië, An Duitsch soldaat hei pen aries De ge nt ‘einigen Lo an nog in Sicilië 
lgiers, r. LOTSY egt mij echter dat deze Opuntia =soort nief »me Ikagtig« ste zijn n Eu uphor orbiace ei 

k dit is een glen van. W.C. ge In het Hollandsch van de aangehaalde B aant, duidelijk: Pos en é a 
Susanna, ter  gedachtenisse van die geene, die by haar leven myn eerste Gezellinne en Be ine de Wen eken van miden en n planten is gende) À a erstemaal ay 
deze b oem getoond heefte, wat BURMAN echter onvolledig, en juist te dezen ine zeer slecht zelfs vertaalt enn memoriam charissimae mea ip 
Socia & auxiliaris fuit in indagandis & conquirendis plantise. En daarnaast nu staat deze plaats uit de Rariteitkamer ( tas ol. 296 bovenaan, Verkderdelijk: ala ie 

__gepagin ize »Op m edge gtt trouw ag heeft een van de aanzittende gasten enze De gegeven ns in deze en de vorige noot genoemd, vindt men lichtelijk 

an | | do 



den naijver tusschen CLEYER en TEN RuijNe zeer goed aantoont, en ook in de bijbehoorende noot er op wijst hoe CLEYER een hs. over den polsslag volgens de begrippen der Chineezen van RumPHrus ontvangen had). Dan met JAcoB pe Vicq, van wien hij ie — aan de hand blijkbaar van VALENTIJN's lijst achteraan diens dl. II, fol. 18 — opmerkt, dat deze in 1680 Onderkoopman Ee ge a 

o ate 
comparanda quae in Merbario Amboinensi coacervata inveniuntur; denique cernimus, quot ak rd megma en disputatiopes contentiones praecesserint ad confirmanda ea, quae postea in opera maturata et absoluta, prodiere” (p. 41). ‘Toch, — hoe verdienstelijk dit hoofdstuk ook zij, door te trachten de wetenschappelijke correspondentie te schetsen van RuMmPHius met anderen; t n toe de Ééénige poging in die richting! —, het is veel te onvolledig, omdat het zich maar beperkt tot d 4 gen mden. De studie, die naar waarheid teruggeeft hoe aanzienlijk ber RumPHius gecorrespondeerd heeft met allerlei soort van me sonen, geleerden en ongeleerden, En allen belangstellenden, alles ter vermeerdering van zijn kennis, alles sar rin ter verrijking van zijn Kruidboek en zijn Rariteitkamer,.... deze zeker hoogst panas studie moet nog geschreven worden! Caput V, „Rumphii opera” wis, is ook nu nog belangwekkend om te lezen, en getuigt van de eeerkinid en den ernst waarmee HeNscHer zijn taak opvatte, al is ook door Leure’s arbeid en nu door het opstel van Dr. Lorsy heel wat meer over 

he 
de Miscellanea Curiosa van 1700, hiervóór blz. 12 middenin —, sloeg op het nogmaals copieeren van den tekst nà de ramp met de Waterland van 1692. Op p. 44 wordt dan ook de fout gemaakt dat HeNscHer, in plaats van STICKMAN, fen onrechte LINNAEUS als auteur noemt („ut Linnaeus ait”), welke zelfde fout op p. 48 („ipso Linnaeo uce”), en TME on ce Linnaeus palam re ) nogmaals herhaald wordt; bij den zoo nauwkeurigen HENscHEL toch een zeer zonderlinge fout. Over de bewerking door HaMirToN der eerste 2 Boeken van R's Kruidboek — zie sub Hamilton, blz. 40 — heeft zj niets dan lof, en voegt er bij: „ di cum tantus ipse vir, qui tamdiu in India td, plurima indeterminata reliquerit, md: mium honorem Rumphii operi non tribui, si Botanices thesaurum id vocemu s, plane inexhaustum” (p. 49). Dan geeft hij een overzicht van het plan dat Rumrpuius bij zijn Kruidboek is blijven volgen — eenigszins à Linstar van wat Du Perrr-Tuovars reeds in 1825 gedaan had —, en noemt deze rubrieken: I. Qualitates. Nomina, II. Locus. IV. Tempus. V. Cultus. VI. Usus. VII. Natura. VIE Mores — hetgeen ‘wij nu ad ethnolog gische gedeelte zouden noemen — IX, Historia. En dan maakt hij Ì RumePuiu 

na 
en deze red niet tot zijn beschikking heeft gehad: „Sed et paucissimis ve a libris ad Zoologiam et Mineralogiam spectantibus qui c temporis existebant, vel ab initio carebat, vel incendio iis, quos possesserat, geht erat”, (p. 53), hetgeen ik in de 
ileoade noot ee uitwerkt door te zeggen dat men in de R Rarigeifkaaner alléén angehaald vindt de werken an C. GrSNER [ze ed. 1604], Rocuerorr [1658], Jonsron [1657], NieremBeErG [1635], en Ten [lat ed. 1684] %, denn 
Prinius en ink, Dan spreekt hij over de verschillende personen, die aan de uitgave der Rariteitkamer medewerkten, 
allereerst d’ Acquet, dan „varii amatores Batavi, inter quos numerantur Faillieus, Vincentius, Blaauwius, Jo. de. ong (flius collegae et amici olim Rumphii) aliique: ita ut tabula operis XXXIV et XLIX integra nonnullaeque figurae passim, 
alienorum studio debeantur” (p. 54); voorts, als grootsten medewerker Simon Schijnvoet — dien hij met een drukfout 
„ochynvogt” noemt —, „rei oologicae optime gnarus”’; en ein Eene „Systema denique, vel dispositionem sieg methodicam 
Molluscorum a Rumphio descriptorum ex Amboina then misit et adjecit doctus vir Jor Phil, Sipmannus, M.D.,5 Rumphii 
collega sociusque ultimis hujus annis” ( mtrent wiens conchyliologisch systee j in de noot nog toevoegt: „Naturae 
curiosorum ne locoque in Historia Zoologiae litteraria eo magis di idea EL il, Sipmannus], quod cl. Joh 

n ajor primus fuit,*) qui his temporibus systematicae Conchyliologiae dispositionis tentamen faceret”. Over de schaaldier 
or Rumruius behandeld op plaat 1—XI der Rariteitkamer, merkt hij op „i lura invenias, quae et postea rarissima 

habita sunt” ( n herinnert aan PHIUS genoemde „Drom hi Lam.” 1, n@. 1. Zijn oordeel over 
de conchyliologische waarde der Rariteitkamer vat hij aldus dan samen „Et revera hujus studii post Fabium Col 
N nter Batavos auctor fuisse videtur, ut Phil. Bonannius inter Italos terus inter Anglos: quorum 
tamen operibus sero aut nunquam uti poterat, quamvis hos omnes viros, studiis suis conchyliologicis jam ante annum MDCL 
inceptis, antecesserat” (p. 57—58). Alleen het door hem o p. 58 dan aangehaalde oordeel van Blainville is foutief, zie 
toch sub Blainville, blz. 40. Aan het slot van dit sig P- 59, constateert hij dan den sterfdag van Rumrurus als te zijn 
geweest 13 Juni 1702, en dit wel op gezag van VALENTIJN 

e Duitsche uitgave van VALENTINIL, 1704, p. 55 luidt deze plaats in den brief van RumPHius aan J. pe Vicq, dd. Amboina 18 Aug. r »Di 

rn überlass 

end oi 1682 e rl gen Pulsz-Fühlung ra Hs gehabt/ und zwar mit Sinesischen und Lateinischen Buchstaben beschrieben: Weilen sie mir dan nicht dienete; hab solche vor einigen a leve 

meerder eten wdd ik hier tusschen haken bijgevoegd de jaren waarin de conchyliologische werken van deze schrijvers verschenen. Door een drukfout 
») Tot 

staat er bij HENSCHEL: »quas possessera 

D.« is Be voor Sipman, deg als or »Med. Doct. ien Hanau« op den titel van het Kruidboek voor Rumphius-zelven onbewezen 
P, 

Dit »M. 
Verg. n a We opstel van Dr. Lorsy, blz. 7 noot Alleen zou men hierbij nog kunnen en ‚ in tegenstelling tot wat HENSCHEL hierboven zeide, dat 

h wèl zich een man van bizondere begaafdheid hok. enol. esn al die Alden van RuMr 
\ iris wordt bedoeld de 2° vermeerderde en bijgewerkte uitgave van Fab. Columna’s werk » zE caet‚« a ed, Romae 1616), mrd in 1675 te Kiel 
er Eran titel »Opusculum de delnie, cum annotationibus Jo. DAN. Ma AJORIS, cui adjecit gehen de Testaceis ee Detinid Ostracologicoe. Zoo dade elijk 

io Col ook het genoemde werk van Fabio Colonna bedoeld. Zie voor deze, en de straks opgesomde onahivdoninche w tan ie grenen in de goede balies” Eran VALENTIJN’S Veetiendeling der Zeehorenkens enz, Amsterdam 1754, ierselkel op blz. 33 nader behandeld. 

en he ek 



Caput VI, „Rumphii_ Physici censura” (p. 59—73), is minder gelukt, hier en daar rhetorisch en gezocht. ee eindoordeel over 
RuMearus. als natuurhistoricus vat hij aldus op p. 61 samen — waarbij de spatieering ook van “hemzelven Nn 
omnino tanquam P ysicum s. naturae scrutatorem spectatum, pulcherrimam sui saeculi quasi eden videri, 
neque tamen vim tem o illius transgressum fuisse, censemus”. le, zijn verdeding dezer stelling is het echter 
zonderling dat s in gen der 16e eeuw, de groote figuur van Garcia da Orta ten eenenmale vergeet ! Dan weer 

o de mooie opmerking dat het wel „aliquid divini el ominis saltem” mag heeten, dat Rumeuius, die 
zoozéér alléén sf dor-en gzien dingen beschreven heeft, „qui sui temporis inter summos autoptas habuerit 
locum”, dat an eigen aanschouwing juist blind is geweest ! Maar dan gaat hij hierop nog, quasi symbolisch, door, 
en vervalt in rhetoriek (zie Ee 63). Op p. 66 maakt hij dan weer een mooie opmerking, ook, weer door hemzelven gespatieerd 
„Amor rerum enim naturalium in omni Physica primum est ac praecipuum”, en een andere ed mooie, passend 
op de beschrijving der uiterlijkheden van schaaldieren en schelpen door Rumepuius in zijn Rariteitkamer: „natura m recte putabat, 
in superficie quoque profundam esse” — al is zoo’n zeggen dan ook bijna op de grens der rhetoriek. Waar en mooi ook is dit: 
s onamus enimvero saeculi XVII viros in Conchyliologia inversa via progresso s, studium ab intimis incepisse, anatomiam et 

orphosin hen’ neglectis plane istorum animalium tegmine et habita aculo, more nostrorum spectasse, nonne summa hodie 
seas urgere ut jam eorum, quae ad meram rei superficiem pertinere dicantur, et quae prosecutos eos esse in opprobrium 
illis vertatur, Oiloenkna et acuratissimum, ne quid in naturae cognitione deficiat, studium inchoemus nosmet ipsi?” (p. 
En, omtrent den botanischen arbeid van R. vraagt hij terecht of wij dezen man, die alles door eigen moesten arbeid verkregen had, 

| Ì is, facillimo sane negotio post le hd magni praecepta rem absolventibus, ‘adeo inferiore em putemus”’ (p. 70) y? 
Doch, waar hij bij een vergelijking tusschen het v erk van VAN RHEEDE n RumPmus 

anus i 
oe, , Lef B e 58 en & u 7) lend Te A pd ee ae ES) 

etsi e pariter aeterno, comparatum omne punctum non tulerit” (p. 71), — daar vergeet hij al te zeer, evenals de meeste gd 
beoordelaars dit ook maar al te zeer plegen te vergelen: dat Ru wui toch ook zéér, zéér veel aan de medewer 
va iverse assistenten, en allermeest aan Sipman te danken heeft gehad! In de noot op has wr 
laatsten regel, leze men dan 1688, in plaats van 1668. 
Caput (p. 

an 
hij zegt „me utplurimum verbis Rum p 11, quamvis haud semper elegantius a Burmanno redditis, usum fuisse” (p. 9o). volgt 
de botanische, waarbij hij voor Lib. I—l1 nog gebruik kon maken van den juist hem in handén gekomen laatsten arbeid in deze ba van HAMILTON in dl, VI der „Memoirs of the Wernerian Natural History Society” ahead. 1832), waarvan hij eerbiedig getuigt: dieen ingenue fateor, me, si prius scivissem, spem aliquam adesse, fore ut Hamilt ni Commentarii continuatio unquam proditur sit, nunquam vel conscribendae vel edendae Clavis opus kau agressurum “fuisse” (Pe: 148 En: Wipe sluit hij met En zoölogische, waarbij hij met één uitroepteeken heeft gekenmerkt al die dieren welke Rumpuius almede het éérst heeft ontdekt. en twee uitroepteekens de zéér zeldzame geen „quae neque ab aequalium ullo, neque post hos revisa en (ib); dit blijken te zijn de Buccinum Rumphú Lb a ARV RS 3E B Voluta spiralis 1, (Pl. XXIX, n°. Xx), de Voluta lapponica [2 L. (Pl, XXXVII, n°. 4), de Cypraea indica 1. (Pl. XXXIX, no. H), e Mytilus saxatilis L. ee XLVI, n°. D). Alleen Boek III der Rariteitkamer, 

. 44. 
“(Hoëvell, Dr. W. R. van). Geschiedkundig Overzigt van de kann van Kunsten en Wetenschappen in Neêrland’s Indië. ‘In „Tijdschrift voor Neêrl kas Indië”. Ile jaarg. DI, II. Batavia, 1839. 

In dit overzicht wordt (pag. 255 30) ook eene B van RuMmPHIus gehouden. Aangezien echter aan Dr. van Hoëvell de noodige bronnen ontbraken (hij v onbekend met HeNscuer’s Biographie), is de schets vrij EE, hoewel tt toch de 
nt R's 

voor zijn bew Send getro — Hoewel de aad dive er wist dat in de archieven te Batavia Rumphius’ handschrift der „Amboinsche Historie” berustte, bleven zijne ‘nasporingen dienomtrent vruchteloos. Ook geeft hij de Lat. inscriptie op het graf (p. 30, noot). 

*Collot d'Escury, es Baron. Holland's Roem in Kunsten en Wetenschappen, met aanteekeningen en bijdragen. DI. VII. ’s- Graven ge Amsterda, d 1844. 
pe schrijver geeft op pag. 314-317 eene beschrijving der groote verdiensten van RuMPHIUS’ uitgegeven werken. Hij is evenwel in de door van Haren’s mededeeling betreffende het verloren gaan der geschiedenis van Amboina, Zie sub Haren (v an), bi Z. 37. Bepaalde evedsbtanndernee van Rumphius deelt deze schrijver overigens niet mede. 

“Woordenboek (Algemeen noodwendig) der Zamenleving. Aanvankelijk zamengesteld door P. G, Witsen GeysgBeeK. Dl. P-Sce. Amsterdam, 1847. 40. Hierin (op pag. 2522) een goed geschreven artikel „Rumpf (GEORGE EBERHARD D)”, doch waar ’t feiten betreft nagenoeg en onjuist. Van RumpHius wordt o. a. re dat hij geboren is in 1626 te Solm en overleden te Amboina in 1693. Verder dat de O. I. C, hem benoemde tot consul en eersten handelaar op Amboina. 
Uit den inhoud dezer biographie blijkt overigens duidelijk, dat de samensteller Kruidboek noch Rariteitkamer onder Pr heeft gehad. Hetzelfde kan men trouwens zeggen van velen die zich geroepen achtten eene biographi le van RUMPHIUS te gev 

1) In zijn Ned. bewerking van A. W. von ScHreGer’s «Ueber die Zunahme und den gegenwärtigen Stand unserer Kentnisse ind Indien», origineel verschenen in den Berliner Ka Kalender auf das (Gem metde Jahr „ah en in neemt pn pe EVELL in het Tijdschr. v. _N. IL, gen jrg, Batavia 1842, dl. II, p. 86 ook zonder protest of _ rectificatie deze sterke en gen ON SCHLEGEL over: UMPHIUS w. n Duitscher in dienst der ptit com ene die eik eene Gonökj lade onder den onwetenschappelijken naam «Am, hie Raritei tsha amer» (sic), heeft nrhandeng Zijn boek en zijne verzameling gaven vermoedelijk (!!) de eerste aanleiding tot de Ds a en pl algemeen ne lief hebber voor zeldzame en schoone conchylien, waardoor ze di len handels-artikel werden». Het origineele Duitsch konden er niet in handen 

dae | | Ee 



*Crawfurd, J. A descriptive dictionary of the Indian islands & adjacent countries, London, 1856. 80. 
Art. HN George Everard; Latinised Rumphius” (p. 370). 

art. Is In menig opzicht zoo interessant, zoo tante nkelijk en naar niemand nageschreven — behalve hier en daar Dt Petit-Thouars —, b sommige zoo rake opmerkingen en zelfs enkele dingen die aan Leupe e. a. totaal onbekend bleven, evat 
dat het wel zz zijn geheel mag overgenomen worden. Enkele zonderlinge fouten komen er echter ook in voor. 
„Ihe celebrated sali of the „Hortus Amboinense” was, like several other persons who acquired distinction in the Indian rige the Dutch, a German, having been a native of Solms, in Hesse Cassel. He was born about the year 1626, and educate physician at Hanau, At the age of twenty-eight he proceeded to India, and arriving at Batavia, entered the civil, or dn 

ie} eh 

there exist several copies besides the two a the Du tch dk one of them ap sn sited by myself in the Library of the Advocates 
in Edinburgh ®). His great work, the „Herbarium Amboinense”, was not published until forty-eight years after his death, when it was 
rescued ror the Dutch archives by BuRMAN, and the original, which was in Latin, printed along with a Dutch translation ( j} 

a hich a RuMmrHrius’ account of pts contains many which are not peculiar to the little islands of Amboyna, and embraces their names and synonyms, their botanical description, sg flowering seasons, their habitats, their uses, and the modes of Gales of such as are objects of cultivation. He is stated not to have been a professed botanist, but having received a medical education, we 
necessarily included a certain get with nrd he was probably as much so as most of his cotempóraries in an age botany hardly existed as a scienc 
RumrHius was evidently a man of talents, sound sense, gp indefatigable industry. Much of his information was obtained dee 
the natives of the country, and his work affords ample ence of his familiarity with their language. It was he that taught the 
natives of Amboyna the improved process for preparing dado, “which is still followed by them, and for which his baie is'still remembered”. 

mn enge Ren biographisch) van Nederland,.... bijeengebragt door J. C. Korus en Jhr. W. pe Rivecourr. DI. II. Zutfen, 1857, 80. 

*Leupe, P. 

e biographie (pag. 137—138) van „Rumphius of Rumph (Greorce EBERHARD)”, nagenoeg geheel ontleend aan het „Algemeen 
honderd Woordenboek”, is echter vermeerderd met verschillende onjuistheden. De sc rijver zegt bijv. dat VALENTIJN („die in hem 
een dateen! vond in de mteische taal”) de eene van RuMmepnius met verschillende geleerden, in het licht 

ven onjuist a: zijne mededeeling, dat Rumpmivs in 1651 (als geboortejaar meldt de schrijver 1626; dus op 25 jarigen leeftijd), 
tengevolge van zijn rusteloozen en moeielijken arbeid in een heet klimaat, bijna geheel zijn gezicht verloor 

A. In „De Navorscher”, XVlIen Jrg. (Nieuwe Reeks, Gen Jrg), Amsterdam 1866. Ee 
Art. „Rumphius, George ed Pp. 207, 2e kol. Onderteekend „Labor ’ (== LEUPE). gen beantwoordt hier eenige 
vragen, door een zekeren „JJ. C. op p. 120, 1e kol. van ditzelfde XVIe deel seed: onder het hoofdje „ p ”, die o. a. nadere 
inlichtingen vroeg over R's he met kor die zich toenmaals in Oostindië bevonden; welke later is uitge geven nt 
F. Valentijn [sic!! lees: M. B. Valentinij, — die van Ee em de maleische taal leerde — onder den titel: Zdia litterata”. Ook v oeg 
Gee nl. Gek end con ardin us, zie VAN DOORNINCK 266 — wie de ‚N. S. Gub, Amb.” was onder het gedichtje bij R's Bien 

LEUPE antwoordt o.a. over RumeHius: „He t leven van en (sic) verdienstelijken natuurkundige wacht nog op zijnen beschrijver. Wat 
in de aa nae end van hem leest, is van weinig beteekenis, onvolledig en onjuist. et ontbreekt mij voor alsnog aan 

gelegenheid, om dan het volgende over hem mede te deelen, namelijk: dat hij eerst in 1652 met het jacht Muyden, onder 
riaen Gereed van Hanau in Indië kwam, in den rang van etend en te Amboina op den riden (sic!) junij 3) 1702 

bi oud- koopman overleed, Zijn vader was Augustus Rum p ius, bouwmr. te Han 
En dan voegt hij nog toe: ‚‚N. S. Gub. Amb. is Nicolaas Schagen beta and van Rete van 1691—1696; van hem bestaat 
Hai levensbeschrijving in het Maleisch geschreven door Johannes Tzâla (zie Nav. V, blz. . — Wa 
s dat HEN reeds in zijn Clavis Rumphiana van 18 „63 noot, voor dit ‚‚N. S. Gub. Arib terecht deze oplossing gegeven had: 
Bod mi mea it rb opinione alium auctorem indigitare nequit, nisi Nicolaum Scha ghen, Amboinae Gubernatorem, qui rem ns 
moderatus est ab anno MDCXCI ad MDCXCVI: virum ingenuum, laetum, simulac eruditum ‚ Juris consultum, Rum phiique amantissim 

och wij zien hier duidelijk in 1866 bij Leupe het embryo van zijn biographie over RuMmruius, waaraan Leure sinds sn as 
ijverig bezig was, en die in 1871 gedrukt werd. 

In „Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen”, XIIe Deel, Amsterdam 1871. 4°. Laatste (Derde) Stuk. 

rt, „Georgius Everardus Rumphius, Ambonsch natuurkundige oe ien eeuw”, p. 1—63. (Vel 21—28). f) 
Aan Leupe de groote eer het eerste de kennis van het leven van Rumrmius zeker te hebben gesteld op den grond. van 
ernstige studie in nog ondoorzochte archiefbronnen. Hij heeft daarmee gedaan wat niemand nog had gedaan, e och 

isbaar was, wilde men verder komen. En bovendien heeft hij dat uifstekend gedaan, zijn biographie is een mod aroliefstudie, 
overal gedocumenteerd uit voor het eerst aan het licht gebrachte ne De jr is daardoor even rijk aan verrassende, 
als aan tegelijk stellige, nieuwe feiten. Maar een dzographie, den ruimeren zin van het woord, is het daarmee zet! 
Buiten zijn archiefbronnen is LEuPE niet getreden, Al de toch óók ‘kostelijke, en gedrukte, bronnen over RuMruius heeft hij 
ter zijde gelaten, en zich we as niet eens moeite gegeven om ze te leeren kennen. Op p. 2 noemt hij, in zijn Inleiding, de hoogst 
witiehdtalijke Clavis Rum vr caet. van Prof, Dr, A. W. E, Th. Henschel op de volgende merkwaardig-foutieve wijze 
„Eene dissertatie (sic) van A, 'G. L. T. HERSCHEL (sic!), Vita G. Z. „Rumphii, Plinii dlsed fiel 1833) wike he op 
P. 3 weer van de Hindettaie van HENSCHEL” spreekt, nu ten minste zijn Aran goed noemend. En ddelijk a op 
p. 2 spreekt hij van „de Zudia Litterata (sic) van VALENTIJN (sic 1”, lees: van M. B. Vale eind Deel 1 der » Benga” van 
Prof. C. L. Blume heeft hij in as en gehad, maar terwijl hij daar wèl Se Bijlage XI aan ontleende (verg. zijn Aanteekening 

29 bovenaan en noot r aldaar), heeft hij de 2 aders brieven van RuMmeHius, in datzelfde deel door Brume alléén in P 
Lat vertaling gepubliceerd, niet open erkt. De oudste in druk verschenen stukken van Rumpmius in te Ephemerides heeft hij 
niet gekend, hoewel de volledige serie hiervan èn in de Univ. Bibl. te Leiden èn in Teyler aanwezig i 

oemd, 

1) Zie echter sub Blume, blz. 43 en noot 1, het goed gedocumenteerde feit, dat juist in den „Engelschen” tijd van Amboina, het graf van RuMPHIUS vernield werd ! 
2) Dit feit bleef aan Leupe onbekend, in het Re dat hij van de hss. der Landbeschrijving en Amb. Historie gaf op p. 34-—36 zijner Biographi 

Merkwaardig is dat Leupe hier rr rant 7o2 als zk) opgeeft; in safe ‚biographie van 1871, E 30 gaf hij dn Jun. De betrekkelijke egen daar 
en Gouv. van Amboina dd. 23 Sept. ng ge. op het Rijksarchief door mij nagezien; inder daad s aat er 15, maar de 5 is zoo onduidelijk, dat LEuPrE 

) 

vroeger eh II san gelezen. VALENTIJN noemt tot Zweemaal toe 13 Juni 1702 als sterfdag, zie sub Valentijn, bi, 29; en sns net opstel van Prof. He eeres in dit 
Geden Ee oek blz. 9 n 

een vergissing van rukker is de signatuur der vellen in dit XlIle Deel, van vel 20 af — dus even et ne begin van LEUPE’s ER — 
ing. 

oor d 
»Natuurk. Verh. der Ee Akademie Deel xr: lees: XII. Elk der Stukken in deze Verhandelingen begint weer met een nieuwe paginee 

men de Ro 



m 
in den brief dd. 15 Mei r6gr aan Is. pr SA EM te Batavia — door BLUME in Latijn gegeven in 1835%) — heft Rumpurus 
mi : „Alsoo ik UEdts. nedrige dienaer Georgius Everhardus Rumphius verstaan hebbe dat de 6. eerste delen van ’t 

onse cruyde oek, door my ’tsamen gebragt, onder UEdts, opsigt en bewaring zyn gestelt, het zy dan om pr. naeste 
gelegentht na ’t vaderlant te senden, of om nog een tyd lang op te houden, of tot een ander insigt dat m ‚ onbekent is”; di. 
dus: óók Leur had kunnen weten dat die eerste 6 Boeken in eind September 1690 van Ambon naar Batavia zijn gegaan, zóó, 

Ï mbon ARTI 
* 

uit bon naar Batavia waren verzonden —, dan zeker óók wel vermeld, dat deze bezending vergezeld was gegaan van de 
„Voorreede van den Autheur” dd. Amboina 31 Dec. 1695, welke dan ook vóóraan Lib. VII (— vóóraan Tom. V) in Binn 

is. 
at Leupe gehinderd heeft in het vervolledigen van zijn overigens zoo voortreffelijken ie is, dat hij geen Latijn heeft 

erkin verstaan, en dit ank iu heeft willen bekennen, in allen gevalle niet de medewerking van een ander heeft gezocht om die 
leemte aan te vullen, Dààrom heeft tij hoogst belangrijke bronnen als de Ephem ds pan — dien hij blijkbaar niet wist 
dat in een oudere, meer konten Duitsche uitgave beston en HENSCHEL ongebruikt gelaten. En dààrdoor heeft hij de 
grove fout begaan, in een archief-studie als die van LEUPE dubbel bedenkelijk, bij *t overnemen van zijn Bijlage XI uit Dione 
Rumphia, onderaan het „Aldus. gedaan enz.” er bij te plakken, door het jaartal 1692 bij Brume, I (1835), fol. 9 willekeurig te 
veranderen ìn 16 9, en de Lat. zinsnede waarmee Brume het duidelijk afgescheiden had van het heusche stuk van 1699. gladweg 
over A hoofd te zien !! 

breedheid van behandeling, in warmte van ae we voor den levenden Rumrurus, in Begrip van diens buitengewone aac als wetenschappelijk ontdekker, wint Henschel het dan ook verre van Le upe! Leupe is en blijft dor en roog, het schrijven van eene biographie opvitreid gr een al wiskunstig dlg waarbij archiefstukken de uitsluitende 
„gegevens” vormen. Indien Henschel over de feiten van Leupe had kunnen besc en, dan had hij een model-biografie 
geleverd. Willen wij, Nederlanders, een biografie over Rumeuius liae van de voortreffelijk heid, zooals de botanicus Graa de Ficalho die gaf voor Fai Anderen en ouderen Plinius Indicus, Garcia da Orta,3) dan moet zij geschreven worden door 
een even warm hart en een even groote natuurwetenschappelijke deskundigheid als waarover prof. He nschel, en een even 
groote kennis van hikordeche teken als waarover Leupe beschikte. 
In er Inleiding (p. 1—4) maakt Leure het zich gemakkelijk; de heele eerste periode van RuMmPmius (1627? — — waaraan EN L_ 

door jaartallen vrek 

n ‚ En op vermeldt roelen sed de vinden r. W‚ N. pu Rieu, toen zijn opstel „grootendeels gereed” was, f) van de mss. der brieven van en Rum welke Leupe achteraan in atie “Bij agen [IT—VIIL en X toen publiceerde onder de signatuur „Uit de Mss. XX Te Febr “Bidliotheek se welke bundel ee inderdaad 24, niet zr stuks zich thans bevinden, uit de nalatenschap van den heer A. Vos r (+ 14 Jan. 1799), all RKumrHius en diens Kruidboek oge hebbend, en in 1800 doo Ln Leidsche Univ. Bibliotheek dataskoeht — thans de slaan draagt: „B. P. L. 246”. Zie noot r op de v olgende blz. p p- 4 begint dan de eigenlijke ethiek. stude van Leupe, en dat op schitterende wijze. Alie wat de papieren van het Rijksarchief hem sinds 1866 aan de hand hadden gedaan over RuMrnivs, vindt hier zijn plaats. a A 30 ene de documenten aan het woord over de heele Indische 50-jarige loopbaan van RuMPHrus, ran Dit volle uitstekende arbeid, de degelijke, onmisbare grondslag voor alle nader ken van ’s mans ek nlke hese kt ht sprek dan ook Busken Huet in 1884 (p- 94) van LEUuPE’s „voorbeeldige baadt studie”, 
Het slot, p. 30 — 39, hoewel verdienstelijk, is van minder blijvende waarde k 
van Rumrnius’ graf, die Brume reeds gegeven had, eas over het hoofd gezien; uit BicKMORE wordt de ne op het 

P. 32-33 mededeelt uit de agens gen een omtrent de uitgave van Rumpnius’ Kruidboek. De o opgaven omtrent ge hss. en En gedrukte werken van Rum S, P- 34 — „57 zijn verdienstelijk, hoewel geenszins volledi Ig; van de nieuwe titeluitgave 1750 «1—=VI van het keoidboek: wordt o.a, niet gerept. En de aanteekeningen omtrent wat VALENTIJN aan RUMPHIUS bederiefienne ontleend had, p. 37—39, hadden heel ve vollediger kunnen zijn. 

1) Het oordeel over de litteraire waarde van dit t gedicht van Rumpmius loopt sterk uiteen. HeNscHeL (1833, p. 4), eg toch waarlijk hete. goed Latijn kende, zeide er van: ein quo praestantissimis, quos Virgilii fere arte compositos dixeris, versibus de juventute sua ipse edocet”. Prof. HART 1885 p. 3, 1) schrijft er van: t bovengenoemde gedicht is waarschijnlijk mee na zin terugkomst van zijn eerste reis gemaakt. Het dra aagt nog den gymmasiastenstempe door zi zij » Moogdravendneid. a BUSKEN Huet (1884, p. 94, noot 1ì noemde »de eregrinatio, blijkbaar in Portugal geversificeerd. onder den verschen indruk v geleden o ed 07 waarde het a innen van Latijns 
aan k rkend. | TOR Leide Ë Is do Siet gedicht van Rumphius is ie werk van olleerd ar vj taal en versbouw zijn gid Hoewel de dich hter lang niet geeft wat hij in zijn inleidende verzen e Sis aangew wat een 

et 
den 

jr 
mij zijn opgezet, lang ederwaardigheden door hem beschreven, toen h zijn lange omzwervingen rustig gezeten was, en ook dat hij zijn verhaal veel verder hee willen uitstrekken, maar, toen hij al zooveel verzen over dat ed gedeelte had Sn (tweede-rangs-poëten gebruiken gewoonlijk ie versregels dan ze zich hiaat k en voorgesteld), het ….. er maar bij rn heeft”. 

Lie over de mn mij te Leiden teruggevon werd or dg Bens Rn en een andere en brief ae Bn uit 1691, blz. 42 sub Blume, en noot 2 aldaar, gaa 
$) »Garcia da Orie e o seu tempo pelo Conde de Ficalhé” Lisbon: 1886. 80. vil enn 392 pp. (Ex Kol. Bibl). Verg. sub Ficalho, b Bie *) Blijkens het eigen ex. van Leupe zijner biografie van RuMeuius, in de van het Kol. Museum. met latere hs. aantekeningen en hi res anar hore EUPE, Prof. Bman en se DU RIEU, vond pu Rieu op 29 Taai tje — krachtens een aanwijzing van oren — den brief, dien BLuME had gepu in 1835, terug, en beloo DU eerdere te zullen zoeken. En vóór 16 Juli d.a.v. wâren die gevonden. Daarentegen blijkt ind een brief aldaar van _ Prof. Faria: aan Leupe dd. 28 Mei sÓe, dat he re hoek reeds op voltooiing stond, en Prof. H. er eerst een plaats aan had aeg, in het Album der Natu 

oee) 3 Gn 184 ia 



Daarna volgen de he waarvan [—]I aan het Rijksarchief, III —VIII en X aan de hss. te Leiden, en XI aan de Rumphia van 
BLUME ontleend zijn (p. 40 —59). it: he ee van Bijlage IX blijft in het duister. En daarna nog de Aanteekeningen (p.60 —63), 
waarbij wel op te debet vilt dat van p. f in de Noten de nummers der aangehaalde Aanteekeningen steeds met één verminde rd 
moeten worden, omdat Hhitekening 16 (de 6 op blz. 14) verviel, en dus alle volgende cijfers (behalve Aant. 30) één verliepen. 

Aan orsgineele stukken van en over Rumpmus, heeft Leure dan in zijne Bijlagen (p. 40-59) de volgende uitgegeven: 

Opstellen van Rumphius. 

(1) „Advys over den Ambonschen landtbouw.” In ’t Rijksarchief. . . .. „|aa. Amboina, 23 Aug. 1686 |Bijl. II, p. 42-44. 

Brieven van Rumphius aan anderen, chronologisch. 

(1) R. aan de Heeren Neen be ‘t Rijksarchief . . . . . . .{dd. Amboina, zo Aug. 1663 |Bijl. 1, p.40-42. 
(2). RK. „Is. de Saint-Marti Univ. Bibl. Leiden, n°. 1 }) ER Ze ö 15 Sept. 1692 | Bijl. UL Pp. 45-46. 
(3 Me 2 es 5 8 Juni 1694 |Bijl. Iv, Pp. 4J. 
(4) [R. ’ w. ten Rhijne. wid trad Dn ’ ’ ’ ee vi Rare ee 9e ’” LN „” Im Bijl. Vl,p.51-52. 
(5) R. „ Joh. Camphuys, -G.G De EE adr a 29 „ 1695 |Bijl. VII, p. 53-55. 
€60) Rede de: Saint- stein ne di 9(?) Juli 16969) | Bijl. IX, p. 56-57. 
(DR, de Heeten Zeventienen. In ’t Rijksarchief fe WEEG we ig Sept. 1699%)| Bijl. XI. p. ô 

Brieven van anderen aan Rumphius. 

(2) Joh. Camphuys aan Rumphius. Univ. Bibl. Leiden, n°. 5 . . . . .|dd. Batavia, 2 Maart 1695 |Bij. V, p.48-51. 

Stukken van anderen over Rumphius, chronologisch. 

a) W. ten Rhijne aan Joh. mphuys. Univ. Bibl. Leiden, en dd. neet, g(of 8?) Juli 16945) | Bijl. VI, p. 51-52. 
(2) hd: Camphuys, op zijn ziekbed over t Kruidboek „ „ Ae 14 hb I si, Bijl. VII, p. 55-56. 
(3) orn. Chastelein aan W. nOuthoorm, GG 5 si en ds 6 ee 8 rr get: Bij AD 48, 

Deze en te a cijfers zijn die, welke de stukken bezitten in Bin bundeltje hss. te Leiden, Oe geïnventariseerd als »B. 5e L. Ml, en uit de auctie- 
maer (1800) herkom rde „Aangezien. uit diezelfde nalatenschap te Leiden zich ook bevindt een ‘bundel brieven aan Mr. J.FR. EM tn AN SCHOOTEN te 

bai gewezen ordina gang Indië, uit de jaren 1738—1739, is het en) ben ne dat deze Ramphiana ‚ thans te Leiden, dsagent Ë dek boedel komen 
van dien bake peat ten, er aan A: rabe Univ. Bibl. a 8 ateerde de ie CAMPHUYS- me RTIN-CHASTELEIN van het Kru fdboek: zie toch het opstel 

Dr. re P. Lo bla 12 Ebre MO is bn maakte op in © seineidentie opmerkzaa En Dr. S. G. de Vries, bibliothecaris der Leidsche Univ. 
Bibl ee mij op hel Chtalogss jn auctie-Vosmaer, op 17 Maart 1800 e SL dagen (bij de firma B. Scheurleer en Pin Haag gehouden, waarvan ik het ex. berustend 
te Amsterdam in de Bi bl. d, Vert b ‚ bel. des Boekhandels door vriendeljkhe id van der …de ies ter inzage mocht krijgen. De toen geveilde 
mss. icn vele en baelkorns van aad: waren door Arnout Vo er zelf indertijd weer aidsiescht op id pee -van Goens, op 19 April 1785 en vlg. 
dagen. Verg. o ook nog noot 1 op blz. 35 s sub Chemnitz. 

?) Dit fragment is nl. als excerpt te vinden in den straks te noemen brief van W. TEN RHIJNE aan etna dd. 9 (8?) Juli 1694. 
5 ) De datum g re is verdacht, zooals reeds in noot 3 op blz. 7 van Dr. Lorsy’s opstel opgemerkt werd; 5 Juli zou beter kloppen. Het P. S. is van 16 Juli 

1696, nà den PE dood van den Gouverneur NiC. SCHAGHEN op 7 Juli, din vriend van RuMPHius, die kort ke voren het goedgevoelde vierregelige Lat. vant op zijn 
gg had gemaakt. De wens uur »MSS. R. U, als voren” bij LEUPE (p. 57 onderaan) is een raadse el; het stuk is „ief aanwezig in den bundel te Leiden, hierbòven in 

besproken, thans Nido sn vk »B. P. L. 246”, en die door LEUPE eerst als »Uit de Bron: XXI Akad. Bibliotheek eben (p. 46) werd aangehaald, en daarna 
feed za »M' Als voren stuk is evenmin in het Rijksarchief. zooals Dr, H. T, COLENBRANDER zoo goed was voor mij na te gaan; evenmin ‘ook in het 
Archief van Curatoren te Biden, zie een blz. 41 en ee 

LeEurPeE gecopieerd naar de id ve door vof n diens »Rumphia”, I, 1835, p. 8—9; zie Leure's Biographie p. 29 en Aanteekening 2. Thans 
s dit, naar Leider spre verdwaalde stuk, weer terug op het Kijksachier, oyeresckomstg Leve’ Aanteekening 25. Men winne ae onderaan in medie Aran XI 

het hierboven in den en prokene dd heal »Aldus gedaa ee nog vergelijke Ee opstel van Dr. ‚ 3. Het origineele stuk, thans in 
’t Rijksarchief, draagt kar gee op den »ontfan es her batavia Ed zi Getobee Bo p". d'andromeda”; dus: de rd in in et 1692 het eerste meden van 
Ambon meenam aren niets te ie met de a dr len # te 

5 origineele stuk draagt bovena andere hand bar CAMPHUYS eanteneae e bijgeschreven: »de H: W: Ten rhijne van bata®: 9: Julij 1694: 
(het sal 8: Julij nd wesen). ontfn. g: d?, met de Bhlen 1e vlieger op Edam 

ooals men weet, enen CAMPHUYs in dit memorie'tje op zijn ziekbed, tevens sterfbed, Ege, ook over een briefje van »den Chirurgyn Cr 
RDS’, waarbij deze ù da el v Kruidboek van RUMPHIUS met bijbe deerde teeken ningen had »afgeeyst”. Doch Leupe had over iS mee ned en dit briefje, 

zij Shet ongeteekend en ohrentumed; wel pdre óók te Leiden aanwezig is, zooals uit den inhoud glashelder blijkt. Het luidt B. 12): 

»Hoogh-Edele Heer. 

al ek van den ouden Sr. RUMPHIUS nn iggte en eg den reen. hog deeses jaers, wert d drei heei te moogen weerom 

Men krijgt hier den indruk, ee eh dagen egel weige ved atie in dit ine van + Juni 1695, \ biagtn wanneer men in aanmerking neemt 
dat deze chirurgijn aan Rumenius behuwd w: an RumP aan DE SAINT-MARTIN dd. Amboina 15 Mei 1691 — r BLUME in zijn Rumphia alléén in Lat. 
vertaling gegeven, I, 1835, p. 57- 5 — serif hij geh in a oorspronkelijk Hollandsch aha „De res van sea uncu sniger, of Rottang Itangh met die 
van Rottang Djernang naby overee de, sullen uEdt: konnen getoon En da den brenger dezes, r Christiaen Gieraards, zynde aan m 
familie gehuwt, ad, my behulpsaem int ne heh van vreemde plante(2) (Leiden, in beide hss. Kruidboek, dehter Eb III, en Zn nde In den brief van RuMrmius 
aan RHIJNE, dd, bin 7 ee sel bn eas ang in het rien Baert dat TEN ank weer in zijn brief aan CAMPHU teln van 9 uien 8?) Juli send 

î der 

genoot —: »Ik nee u hèt voor een goede gen ne end aen, dat UE. en Ee Crtetnn EN my soeken te bewe En van EE op jen nr deg en gen Bini te komen wonen, var 
wy sullen dat weelde uit den sin stellen, vermits enz.« (ib, p. 51— EN rd ee TEN RHYNE èn GERAERTS getracht hadden RumrHius te bewegen van Ambon naar 
Batavia te verhuizen! En zie ook wat over dezen chirurgijn Mr. visi N GERAERTS hiervóór op blz. 4 gezegd wordt, bij de bespreking van het Herm Lexicon van 
Rumruius. Dit alles pleit er voor, dat GERAERTS volkomen te goeder bals pa, waar rh. overeenkomstig een brief van RUMPHIUS aan eer dd. 12 Mei 1695, van greerd 
voor Rumphius tijdelijk had teruggevraagd: het vlaats . . . gesondene werck” — za ik vermoed, het Tweede Appendix, v on in eind Sept. 1694 van 
naar Batavia verzonden; zie LEUPE, p. 23, en Dr. Lorsy’s dark blz. HIE —, greerd vr seg ed te Lib. 1—VI ak cht elen het Mal. Neesenbent wat 

De 
ntegendeel, mag men eens vragen o MPHUYS De een gr oe edenkelijke woordig hee pa voor het Be daard van andermans geschriften. Indien 

niet het et van Lib. ge 1 van het Kruid oek daartoe van + Oct en ebr. 1692 te Batavia angehouden, zou het vergaan dezer origineelen met de oWaterldnde 
op 12 Sept. 1692 nooit gebeurd zijn, al had dan ook een andere zeeramp evengoed k heden plaats foctand n. En ook die bizondere belangstelling weer van CamPHuYs voordat — 
Maleische Kale icon van RuMPHIUS, wat deze laatste »als zynde niet hen om publieck te vertoonen« (LEUPE, p. 54) pertinent terug wilde hebben, heeft toch ook 
weer haar bedenkelijke zijde. Waar CAMPHUYs gewoonlijk zoozeer in de lucht wordt gestoken als redder der hss. van RuMPHIUS, mocht ook wel eens op het vane jke 
goede recht eener andere beschouwing worden dtas 



*Larousse, P. Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle. XIII, Paris 1875. 4°. 

Art. „Rumpf (G EORGES-EvERARD), en latin Rumpmius’ leven; (p. 1520, 4° kol— 1521, re kol). 
Vrij onzuiver artikel, b.v, „médecin et botaniste allemand, né à Solm en 1626, mort en 1693”. Het verdere is beter, 

*Huet, Cd. Busken. Het land van ReMBRAND. DI, II, ze Helft. Haarlem, 1884. 80. 

De schrijver geeft op pag. 91—gg een zaakrijke schets van Rumenius’ leven ‚hoofdzakelijk naar Leure, doch belangrijk aangevuld met gegevens 
uit de autobiograpbische „Peregrinatio” vóóraan in DI. I (of VI) van ’t Kruidboek. Met zijn fijn litterair gevoel geeft HuverrT op p.98d 
volgende mooie opmerking: „Zoolang de republiek der Zeven-Provincien den heeft is er in Nederlandsch-Indië nooit zooveel aandacht 
aan de natuurwetensc ei appen geschonken als in de dagen van Rumruius. n het eene tot het andere eiland in den Archipel boden toen 
de geleerde dilettanten tegen elkander op. CAMmrnurs, gouverneur-generaal de ruste, eigenaar van een of twee kleine eilanden in Batavia’s 
buurt, vischt daar schelpen en horens met denzelfden ijver als Rumeprius in de wateren van Amboina; en de eene hs de den 
anderen met zijn trije magen en met zijne vangst. „ sf, schrijft Rumparus heila aan CAMPHUIS, „mede nie Ale Oane nd 

*Harting, er In „Album der Natuur”, jaarg. 1885. veeg 1885. 80. 
t. „George Everard Rumphius. Geschetst”, p. 1—15. Met portret 

In deze er ae dr elen rine aan LEuPe, doch aangevuld is R's autobiographisch Lat. gedicht in het Kruidboek, 
schetst Prof. HART het leven en de groote verdiensten van R.; zoo zegt hij o.a. (pag. 14): „Rumepmius vereenigde in zich 
talenten, die thans: pes zelden meer bij eenen enkelen persoon tesamen voorkomen. Hij was zoöloog, botanicus, mineraloog, 

e 
Het is te bejammeren dat schrijver aan het slot zijner verhandeling de ‘foutieve tekst der inscriptie op R’s monument, evenals 

Leupe, AET van BICKMORE, en, evenals Leupe ook, er weer eigen veranderingen in aanbrengt; zie sub Bickmore, blz. 47, en de 
noot ald 

Het zeer duidelijke portret is een tot op de helft verkleinde reproductie van dat van het Kruidboek. 

*Winkler Prins, A. Geillustreerde Encyclopaedie. Tweede herziene en vermeerderde uitgave. Dl. XIII (1887), pag. 136. 
ls een curiosum volge hier de geheele tekst Ee ld in bovenvermelde Encyclopaedie, verschenen, lang nadat de voortreffelijke 

bijdrage van LEUPE (en ook van HARTING) was uit 
„Rumph (GEORG EBERHARD) of Rumphius, een verdienstelijk kruidkundige, geboren te Solm in 1676 (sic !), studeerde te Hanau en begaf 
zich vervolgens naar Portugal waar hij zich 3 jaar bezig hield met nasporingen op het gebied der natuurlijke historie. Daarna trad hij 

0 

gevestigd en overleed aldaar in 1693. Eerst 40 jaar daarna verscheen door de zorg van JAN BURMANN zijn hoogst belangrijk werk: 
»Herbarium Amboinense plurimos complectens arbores, en herbas etc, quae in Amboina reperiuntur (6 din. met platen)». Ook heeft 
men van hem de »Amboinsche Rariteitkamer met 60 platen 

*Wunschmann, E. In de „Allgemeine Deutsche Biographie. Auf Veranlassung Seiner Majestät des en von Bayern herausgegeben durch die historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften”. XXIX. Leipzig, 1889. 80. [Ex. Kon. Bibl. ] 
Art. „Rumpf: Georg Eberhard R. (Rumphius), p. 663-6 

Is voor zijn tijd een slecht artikel, een mixtum compositum uit Du Petit-Thouars + Henschel, zònder dat het 

u Verfügung zu stellen” db) 1 Ook laat hij 2 maal R's mss. in zee te gronde gaan, door één feit tot twee uit te hara want hij 
schrijft : „Die ersten 6 Büc er, mit sämmtlichen Tafeln 1692 nach Holland geschickt, wurden ein Raub der Wellen; eine zweite 
Sendung, copirt nach dem im Archiv der Gesellschaft hinterlegten Originale, ging ebenfalls verloren, da das Schiff, welches sie 
trug, im Kampfe gegen die Franzosen zu Grunde ging” JL Dat EE Henschel’s Latijn botweg naschrijvend, phius 
„Oberkaufmann und gr ren Consul” (p. 664) laat worden, en nrich d'Acquet, Consul in Delft” (p. 666) noemt, zijn 

â e 
Het eenige goede wat hij zegt, is dit: „Es beweisen diese Bemühungen, wie hoch das Werk auch in unseren Tagen noch geschätzt wird und in der That gilt es auch jetzt noch als unersetzliches Quellenwerk für alle Studien, welche die Pflanzenwelt Grandiens zum Gegenstande haben, so dasz kaum ein malen isches Werk aus älterer Zeit zu finden ist, welches seinen Werth so ungeschmälert behalten hätte”. (p. 666). 

„*Dictionnaire de Botanique par M. H. Baillon avec la collaboration de MM. J. pe Seynes, J. pr LANESSAN etc. etc. III. Paris, 1891. 4°. [Ex. Kon. Bibl.] 
Art. se eben (GEORG -EBERHARD), dit Rumphius”. (p. 753, 1° kol.) 

Een zeer klein, maar vrij zuiver artikeltje wat de ges betreft. Alleen in de zinsneden „Les 6 volumes in-fol. de ce livre Herbarium amboinense] parurent de 1741 à 1755. En 1755 fut aussi publié un Avctwartum de cet ouvrage”, moet het éérste 1755 zijn: 1750. 
*Rhede van der Kloot, M. A. van. De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Ned.-Indië. 1610—1888. ’s Gravenhage, 1891. gr. 80. 

In de Korte Kroniek, behoorende tot en volgende op de levensbeschrijving van J. CamPHuvs en vermeld (pag. 70): „1690, De beroemde 'kru ruidkundige GEORG (JURRIAAN) EvERHARDUS RuMPH Bunion gebaren e Hanau in 1637 ie 1), koopman in dienst der O. 1. Comp. te venijn biedt zijn „Herbarium Amboinense” of „„Amboinsch Kruidboel” aan Heeren Bewindhebbers der O. 1. Comp. aan” Vervolgens worden in een noot eenige jaartallen gegeven op Rumrurus betrekking hebbende. Dat deze, zoo te zeggen Officisele schrijver in 1891 nog 1637 als geboortejaar van R. noemt, is wel vermeldenswaard. 
5 smeyers Konversations- Lexikon. Fünfte, gänzlich neubearbeitete Auflage. XIV. Leipzig-Wien, 1896. gr. 80. 

Art, „Rumpf, Rumph” (p. 1022, 2° kol.) 
Onzuiver; éD. Vv. „gest. 13 Juni 1702 als holländischer Unterstatthalter auf Amboina’”, en „Schrieb: „Herbarium amboinense (Amsterd. 174155, 6 Bde.)” Lees: 15 Juni, en 7 Bde 



*Papageno [= S. Kalff]. De „Indische Plinius”, I—VI. In „Java-Bode”. Jaarg. 1896. Nos. 30, 33, 36, 38, 41 en 44 (Februari). 
De heer Karrr geeft hier een bes ne van Rumparus’ leven, en van zijn werken, zoo boeiend geschreven, dat men als ’t w medeleeft met den „Indischen Plinius”. den di man, di 
wijdde aan de enb ahren | der Wies in den meest uitgebreiden zin, 

Wat schrijver ons aan feiten meêdeelt, is nagenoeg alles te vinden in En bn eer doch weergegeven in een vo waarbij de archiefstudie geheel op den achtergrond treedt. Ook BuskEN Hue erkingen maakte hij zich ten nutte, en raadpleegde eveneens De weinige bizonderheden die Rumpuius omtrent zijn eigen eve in zijn werken mededeelt. Maar,” zegt hij: „veel heeft de den dienst der OI. Comp. vergrijsde ambtenaar over zijn eigen levensloop niet losgelaten. Het is als heeft de „naturelijke drie” tot een nog onontdekten tak van wetenschap ei hart in di te bezeten, zijn ledigen De, zoozeer in beslag genomen, dat eigen levensbeschrijving, of het ophouden van een Oos t-Indische gd voor den nazaat, er bij in het 
achterschip is geraakt. De geschiedenis van zij 
van het regnum animale op het eiland zijner 
Ë Eenige losse voorbeelden uit des vee hdn bographe orb steaten teekenen, zij dst ojee hing den geest waarin tgeheel is samengesteld. Zoo bijv. zegt schr. van Run s’ blin „Dit mp; en toch, onderwijl dat hij in Comp. dienst bleef, bleef hij ade in leser” der Weteiid hap. “De kes nn Ben OER, banen vervangen, het 
zintuig van ‘t gevoel verfijnde zich bij den blinden man en met een scherper geworden gehoor, et prikkelbaarder vingertoppen, trachtte hij zich de voorstellingen bij te brengen, die vroeger op het netvlies der oogen zich afteekenden” Zoo verhaalt hij, na 

g der aardbeving van 17 Febr. 1674, waarbij RumPHius vrouw en dochtertje verloor: „Deze bezoeking deed w de klimmende jaren, wat zelfs de verduistering van zijn gezicht niet had kunnen uitwerken; zij verdoofde de werkzaamheid van 
moed, Ee 

nahe 
zijn brein, on roofde hem den, Re van ‘tg n floers was over zijn net gedaald, dichter dan het floers over vind oogen 
rouy en, en met zijn voor altijd beneveld gezicht had eng niet eens 

zijn jammer kunnen gende k u me de handen slap, n leekten_ uit die blinde oogen de tranen. o 
e el ij 

oegt 
beschreven vaderen op het Oost-Indische Huis bevonden, bevoegd o m over de wetensc appelijke waarde van dit werk te oordeelen, 

eds het volumen maakte indruk. Het gezicht van eene zoo verbijsterende hoeveelheid botanische wetenschap, met de 
illustraties er bij, alles saamgebracht door een enkel man, stemde tot eerbied.” Zooals bekend is, bestond de belooning voor RumPnius’ 
moeite-vollen arbeid hierin, dat zij n en mede-werker PauLus Augustus van onderkoopman tot koopman werd bevorderd. 
Dit ontlokt en heer Karrr de schampere opmerking: „Gouden bekers schonk men aan gering met gouden ketenen omhing men 
terugkeerende landvoogden, voor iemand die een standaardwerk geschreven, en daarover meer dan de helft van zijn leven gearbeid 
had, was het voldoende een zijner kinderen Tate te verklaren tot koopman.” Nadat shijt nog uitwijdt over de warme 
vriendschap van RUMPHIUS met den Oud-G. G. Camenuys en vertelt van hun eddie naïviteit, eindigt hij zijn biographie 
me volgende treffende slot: „GEoRGIUS EvERHARDUS RUMPHIUS blift in de geschiedenis der natuurkundige wetenschap eene et 5 D 

. Door he 
zijne wedergade op dat Et is vóór noch na hem opgestaan. Slechts Fr Ss VALENTIJN 
gesteld kunnen worden, ware ’t niet dat diens ambonsche verhandelingen den kledi dn van één ardonen letterdiefstal, gepleegd 
op Rumruius’ onuitgegeven ie 

Gemak- en winzuchtige nederlandsche ambtenaren moeten met botten glimlach neergezien hebben op dien boekenworm en 
oesterjager, dien immer ontle edenden, vergelijkenden, aire lin Duitscher. Gewis viel het geen hunner in, zich op een zoo 
eervolle en voorbeel delooze wijze de verveling van een indisch buitenkantoor van ’t lijf te houden 

Als jeugdig ed fortuinzoeker zien wij ie op Java landen, zonder brieven van aanbeveling in zijn mars; zonder andere 
gegevens tot slagen in het kamp der geleerdheid dan eene oppervla kkig-wetenschappelijke Aben” dan een nauw te bevredigen 
kennisdrift en de onderscheidingsgave van een Linnaeus. Zijn onbesproken levenswandel dwingt eerbied af, zijn inschikkelijk 
ante den VE ich be ‘dubbelhartige De en korzelige gouverneurs. Voor een sober traktement van zestig gulden 

eloo 3 ip. „ Hij komt, ij 
zijne rampen te boven: arhieetikntentnp in zijn carrière, verduistering van zijn gezicht, verlies van vrouw en dochter, en draa, 
ten slotte met romeinsche gelijkmoedigheid. Of ook, met christelijke eas ng. In zijne ledige uren wordt hij de schepper van 
een standaardwerk, waarmede, in dat tijdvak, slechts een enkel wetenschappelijk boek „vergeleken kan worden: v. RHEEDE VAN 
DRAKENSTEINS Mortus Malabaricus. Zijne in stilte aan de wetenschap bewezen diensten zijn zoo t, dat de »vader ve na 

ô histories [LINNAEus] met waardeering van zijne Webkel getuigt en zich er van bedient; dat zijn boezemvriend V JN hem 
de en plundert; nf wij bewindhebbers rrd Comp. hun koopmansgeest zien verle chenen om hem deferen atie te Ebduijnen* 

*[Greshoff, Dr. M.] In „Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië”, Deel III. ’s Gravenhage-Leiden (1902). gr. 80, 
Art. ee voe Everhard)”, pag. 464—468. 

De schrijver geeft in beknopten vorm een keurige biographie van RuMruius, met gebruikmaking van verschillende bronnen, o.a 
van HeNScHer s biographie en het „Museum Museorum” van M, B. V ENTINIL. De geest, waarin deze levensschets gesteld is, blijkt p 

in centrum 
loosde Molukken”. Slechts hier en daar zijn onwillekeurig enkele kleine onjuistheden rise ee welke hersteld kunnen worden 
zonder aan de groote verdienste van Dr. GrESHOFF’s arbeid ook maar eenigszins te schaden 

1) Dat de heer KaArFF nu en dan zijn verbeelding eenigszins laat werken, doch geenszins de feiten daarbij uit he verliest, blijkt duidelijk waar LEUPE n 
't verhaal der aardbeving zegt: „Dat deze eran ej eng niet zonder invloed op zijne werkzaamheden is geweest, mag men wel veronderstellen; het is dan ook miet 
vóór 1679, dat wij weder iets van zijn studiën vernem (pag. 18). 

*) Hier doelt schrijver op kon verkee, waarvan hij te voren zegt: „Hij had zich de plek voor zijn graf zelf uitgekozen, en die plek was hem ook 
als »bysonder grate in eigendom afgestaan. Doch ondanks dat hier het overschot rustte van Insulinde’s grootsten natuurvorscher, de ne raakte in vergetelheid, niet 
eens, maar herhaaldelijk.” 5 

Ee 



Op pag. 465, 1° kol. verbetere men de kleine, maar hinderlijke drukfout „of te inhaligh”’ in „ofte inhaligh”. En wat op de ze kol. gezegd 
wordt, dat akki briefwisseling had met „de leeraren der Leidsche hoogeschool”’, is, ondanks Kruidboek, II, fol. 176, eene onbewezen 
gissing. Pag. 466, ze kol. zegt schrijver dat VALEN NTIJN een aanzienlijk gedeelte van R’s nagelaten geschriften als zijn en werk heeft 
uitgegeven en noemt daarbij ook R’s rens wat blijkens het in deze bibliographie aangetoonde, zie sub Valentijn, blz. 29, 
niet geheel juist is. Op pag. 467) 2° kol. bij de vermelding der geschiedenis van R’s oe ndschrift van het Kruidboek deelt schrijver 
mede dat in 1696 Lib. I—IX „zijnde de vier bern follanten der uitgave van 1750” naar patria werden gezonden. Lib. 1—IX is 
met vervat in vijf folian ten, het eerst verschenen in 1741-47. Even lager zegt schr. dat het Kruidboek in 1741—1750 te Amsterdam 
bij M. UijtTwerr e.a. vers cheen; dit geldt deels de zde uitgave, zie de omschrijving van het Kruidboek in deze hd ade Pag. 468, 
1e kol. vermeldt schr. dat te Utrecht het handschrift van het Auctuarium berust en te Amsterdam Lib. 1—VI v t Kruidboek. 
De onderzoekingen van Dr. Lorsy (zie diens opstel in dit Gedenkboek) brachten aan het licht, dat zich te Utrecht R's 2e Appendix 
en te Amsterdam slechts een deel der hoofdstukken van het Kruidboek bevinden. Op dez elfde pag. en kol. verwijst schr. naar 

Je „deze Enc. DI. III, 167”, lees „267”. Pag. 468, 2° kol. zegt schr. dat de Rariteitkamer (Holl. uitgave) werd herdrukt in 1740 en 
1749; bedoeld is 1740 en 1741. > ets lager dat BickMORE zijn reis naar Amboina ondernam in 1868; lees: 1865. Waar Dr. 
GRESHOFF op . 465, 2° kol. ze LV erveelijk zal sg ’t vinden, dat de bescheiden natuuronderzoeker in 1682 met vreugde 
zijn schoonste schelpen en steenen let bijeenzoeken o voldoen àan het ‘vereerend verlangen van den bekenden Groothertog 
van Toscane, Cosimo de Medici III”, is in werkelijkheid de adedrdcht pri gee) anders geweest. In de Rariteitkamer (fol. 163) 
zegt RuMpurus zelve toch: „Ik verklaar dan, dat ik over een Kabinet van omtrent 360 soorten, alleenlyk in Hoorntjes en Schulpen 
bestaande, dewelke in de Amboinsche gewesten gevonden worden, by de 28 ite vergadert heb, en dat daar onder veele soorten 
waaren, waar van ik maar een stuk gehad heb, welke alle in ’t jaar 1682. op het Den van eenige Vrienden, aan dewelke 
ik verplicht was, gezonden zyn aan zyn Hoogheit Cosmus den III. groot Hartog van Tosca 

en zeer goed en gemakkelijk overzicht van den inhoud van het Krui dboek geeft Dr. re op pag. 468, 2° kol, hetgeen 
hier wel overgenomen mag worden na de meer letterlijke inhoudsopgave van blz. 5 hiervóór: 
„Deel 1, tevens Lib. .… handelt over de gekweekte boomen en hun nut, in de eerste plaats over de palmen; DI. II o at Ee 
spece 5. ver de 
soorten (Lib. V); Dl. IV (Lib. VI) over de heesters. Bij den Soie foliant hd eene tweede afdeeling aan... DL 
omvat Lib, VII over de lianen, Lib. VIII over de geneeskrachtige en andere gekweekte planten, en Lib. IX over de slingerplanten 
en het kruipend gewas; DI. ‚VI handelt in Lib. X—XI over de wildgroeiende kruiden en Lib. XII over koralen en andere op 
planten gelijkende zeegewassen”, 

*Bintang Djaoeh [—=J. F. L. de Balbian Verster.] In „Eigen Haard”, van Zaterdag 14 Juni 1902, no. 24. 

Art. „Rumphius, de blinde ziener (1702 — 1 ni 1902)’, pag. 381—384. Met portret en afbeelding van het ne 
Deze allerjongste biographie van Rumrpmius is in hoofdzaak bewerkt naar het bovengenoemde en van Dr. GRESHOFF, en gee 
voorts eenige bizonderheden over den inhoud van dit Gedenkboek. Het begeleidende portret is met een Enkel woord oe 
besproken onder onze rubriek Vblz. 54; en voor de afbeelding van het grafmonument vergelijke men noot 2 op blz. 44 sub Blume. 

IV. Diversen over Rumphius. 

Mentzel, es In „Miscellanea Curiosa sive Ephemeridum caet. Decuriae dd Ee as II, Anni 1684. Norimbergae, sumpt. 
M. ENDTtErI, AO 1685, 70—74, Observatio XXI: „De Coralie in genere, Andro Fucis marinis, unguibus odoratis, lignis- 

denis, pyritibus, silicum generibus &c. praemissa ad Cl, Dn. G. EvERHARDI Ruman ne sequentes, de rebus variis & raris x Indiis ad me transmissis” [Ex, Teyler. ] 

gid opstel, eigenlijk een inleiding op de 4 daarop volgende stukjes van Rumpurus Aettann XXII-XXV, zie blz. 11) begint: , APE vk s E RDUS RuMP 
igntacdeais : bis ad me literas, non per Angarias, sed triennium ob longinquum én ke. cum rebus exoticis & curiosis ed 
adjunctis, dedit, quarum secundâ vice transmissarum arcula nobis adhuc invisa latet.” (p. 70). Dit zijn de briev aan MENTZEL 

mboina 20 Sept. 1680 en 24 Sept. 1683. Jp P- 73 herinnert MeNtzeL aan de Observ. van RumpHivs in Annus 1 der Ephemerides, Decuriae II, over „Culilawan” en „„cary ophylli”. Hij besluit: „Jam enumerandae sunt Observationes Rumphian ae, 
rerum exoticarum à se Ban shohaaa juxta contenta in ejus literis””, waarop dan de excerpten uit RuMPHIUS’ zijn 2 brieven dolen 

Valentini, M. B.?) „Natur-und Materialien-Kammer j Auch Ost-Indianische Send-Schreiben und dend [L.J Museum ae be Vollständige Schau-Bühne Aller Materialien und Specereijen Nebst deren Natürlichen Beschreibung / Election, Nutzen und Geb ET de Material- Kunst- und Naturalien-Kammern / Oost- und West-Indischen Reisz-Beschreibungen / Curiosen Zeit- und Ta pek real, / Natur- und Artzney-Kündigern /wie auch se seinen Erfahrung / Zum Vorschub Der Studirenden Jugend / Materialisten / Apothecker hid: geeen Visitatoren / Wie auch anderer Künstle er /als Jubelirer Rad Verd u. s. w. also verfasset/und Mit etlich hundert sauberen Kupfferstücken Unter Augen geleget von D. Michael Bernhard Valentini, .. oes ib- und Hof-Medico, etc. [IL] Unvorgreifliches 
n Kunst mmern 

Bäumen / Jubelen / Auch andern Zu der Natur-Kündigung und pe Kunst be id nen / Durch Die mare und here Europäer/ So vormahlen in Oost-Indien gestanden [AR DCI Rumphen/Herbert de Jage Rhyne, &c. rel beeld Und aus Deroselben in Holländischer Sprach geenen Originalien in eg Teutsche inter. Spratne übersetzet von D. Michel Bernhard Valentini / Hoch-Fürstl. Hessen-Darmstättischen vaak Prof. Ord. zu Giessen und Academico Curioso. Eranckturt Ki Mäyn/In Verlegung JOHANN Davip ZUNNERs, [3 Bde. in 1.] Im Jahr 1704. > gr. 4. (niet fol.). Mit Kupfern. [Ex. Univ. ei 

dl. IT — hetgeen eerst ming titel  Titelprent_ nj Aen (2 pn (5 fol.) + Verzen en Proza aan den schrijver (9 fol.) heeft — volgt dan een „Einleitung oder Vorberi van VALENTINI (4 fol.), daarna sien „Conspectus librorum et auctorum allegatorum” (4 fol), dan nel eigenlijke Museum brea in 3 Boeken med ag met o gepagineerde folio’s, p. 1—520 een tusschentitel voor dl. II: nvorgreifliches Bedencken he ”_ met een atsobdeiiike: Opdracht weer (2 fol. ‚en dn de „Bedencken”-zelve van 76 afzonderlijk gepagineerde folio’s, p. 1—76. 

)) Hier heeft men dus „Plinius Secundus” niet „Plinius Indicus”. Merkwaardig is dat Rumpumus aid „Plinius Secundus” wordt genoemd in een ms. daders on van 20 Sept. 1685, ‚hetgeen zich bevindt achter het, 8%hs. ter Kon. Bibl. m n ’t Am bonsch Kruydboek” — zie het opstel v blz. 13 — geïnventariseerd als „70. J. 13”. Dit Memorandum over VI Boeken Natuurlijke Historie van zijn Bant — feitelijk het verdwenen Dierboek #/us de in ed ema uitgegeven Rariteitkamer, resp. heegt als Lib. LI, en IV—VI door korte inhoudsopgave even aangegeven — ein igt: „datum in Insula Amboina. ad castellum Victoriae _20 7bs, 1685. — RuMenius. — hoc posuit GEORG dere RuMemrus consiliarius amboinensis, & Collega Acad. curiosorum dictus Plinius secundus” Ô ) Valen t Vv. alentijn, z eupe nog in zijn ie van 1871, p. 2, schreef. Ook vroeger schreef men wel Valentyn” zelfs BURMAN in zijn Noten op het Amboinsch Kruidboek (b.v. iL fol, Wht Met MER ù bond eben er belge he en en EA dn ES }. entegen noemt J. A CRAMER in 1758 onzen VALENTIJN wel «Franciscus Vale ntini, ein 
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In zijn van 20 Maart 1704 hijgt een, ad Vorbericht” zegt VALENTINI o.a.: „ob desz Hn. Rumphii Amboinisch Rariteit- Kammer welche Frantz Za/ma in Am am zum Druck bereiten wollen / würcklich heraus gekommen seye / hab noch nicht erfahren 
können” (fol. 3 on eraan). Maar op Ee ‘volge nde eed gn hij zich gelukkig dat hij, na 17 jaar professor in Giessen e zijn geweest — dus 
1687 — Im staat is geweest zijn groot werk bijeen te brengen, dank zij allerie: medewerkende omstandigheden, „indem nicht 
allein obbelobter Herr Zunner” — zijn u itgever dus — „einige rn theure und kostbare Bücher / als en Hortum Malabaricum, 

R t 
Natur alie n und raritäten/sondern auch einen zimlichen con volut” — dus: bundel — „von Holländischen MSS. aus des Herrn 
Herberti de Jagers Verlassenschafft mit sich brachte. Nun konte zwar bey seiner ersten Ankunfft/da Er noch etwas 
wunderlich und „griedlich war/ solche weder umb Geld/noch umb gute Wort von Ihm erhalten: als ich aber nachmahlen Ihme 
meine Intention schrifftlich entdeckte/auch ein af dafür offerirte, hat Er mir solche nicht allein überlassen / 
sondern ist auch von freyen Stücken zu mir naher Giessen gekommen /umb einige Tage lang selbsten mündliche Instruction 
von einem oder andern mitzutheilen /zumahlen die ii so vielenabbreviaturn geschriebene Brieffschafften ohne vorhergehenden 
Unterricht nicht wohl zulesen waren. Bald he Lopen hatte auch das Glück Tit] Hern D. Engelbrecht Kempffern pent 

r | kurtz_ zuvor auch von sein rsianis se zurück gekommen war] z allhier in meinem Hausz zusprechen / welch 
dan vieles/so mir Herr Vitus mündlich erzehlet lat 1 comfi ve und bestättigte. Was mir nun dieselbige noch vor ein Licht 
in diesen Sachen er gegeben /wird der gü za Leser aus dem Anhang dieses ig /nemblich den Oost-Indianischen 
Send-Schreibe und darbey gefügten beschwornen Rapporten selbsten judic können. Zum wenigsten hat man hier 
etwas zuverlässiges / weilen es von kenen / erfahrnen und er bestelten, Leuten (deren eigene Hand ich noch besitze) 
herrühret / welche alles mit Augen gesehen ha und desto mehr Glau 
In zijn daarop volgenden „Conspectus Lierrinn. et Auctorum A eiitarver. sd Entwurff Aller Bücher und Scribenten / welche in 
diesem Werck angezogen und gebraucht worden sind”, komt dan dit voor over R.: 

„Lumphii. Amboinsche Rariteit- Kamer. 
Ambonisches Kräuter-Buch. 
Send-Schreiben.” ‚d.i. dus: in 1704 waren kr mss. van 

Rariteitkamer en Kruidboek onder pien, goede bekenden. En de Hollandsche hss., die VALENTIN: in handen kreeg, waren 
uit de nalatenschap van Herbe de Jager medegebracht, die waarschijnlijk in begin 1694 in Perzië overleden was (zie 
diens bourkei door LEUPE in Bijdr. en Inst, 3, IV (1869), p. 88-89), en gig nagelaten „Boecken en geschriften” ten minste 

; 5 in Nederland door de Compagnie ontvangen waren (ib, p. 85, noo 
L en — hetgeen eerst den Titel (1 fol.) Opdracht fol.) bezit — sd dan een „En; van VALENTINI, als fol. 1 —z2 

gepagineerd, waarop de wrdt „Ost-Indianische Send-Schreiben”, zijnde fol. 3—62, volgen, die daar weer overgaan in de „Ost- 
Tennne 'Bêrichte und Rapporten / von allerley frembden Gewächsen”, die fol, 62 —116 elan. el nog een laatste „Send- -Schreiben”, 
fol. 117—119. Dan volgt nog een Index in Latijn (6 fol), een ze Register op de Duitsche namen (4 fol), en g folio’s Platen, eN 3 
In zijn „Eingang” maakte VALENTINI eerst deze curieuse vergelijking: „Gleichwie aber die Handels-Leut ihre Correspondentz 

n 
und Geschäften wegen dahin reisen und nachmahlen in ihren Itinerariis oder Reisz- Darten derselben elen offt 
keinen rechten Unterricht edn dplaf sondern alles von hören sagen melden/ ja zuweilen sich eine Freude machen/ wann sie von weitem 
sicher ogen können. Und dieses mag die Ursach seyn/ warumb die so Erne tige Ost-Indische Compagnie in Holland diejenige 

sarios, welche sie in i ihee antagien und andere Oerter abschicket/ zuvor in Eyd und Pflichten nehmen 

sic diejenige cu 
sich in den peer Boso hä media „niedergelassen/ par alles/ was zu der Nemi. inne und Artzney-Kunst gehöret/ genauer 
zu gei vollko ne Gelegenheit haben/ halten: wie dann deszwegen viele vornehme Glieder der Welt-berühmten Käyser- 
lichen Secietät der Natarkandiger in Teutschland/ als hob, schroekius, Menzeltus, (welchem der König in Preussen eine 
eigene Pensiën. hierzu reichen lässet) Schefferus, ee auch der berühmte Jobus Ludolfus und andere eine genaue Correspondentz 
mit einigen Gelährten in Ost-Indien/ als Clevero, de Jager ‚ Rumphio, ten Rhyne,und andern ga haben/ ane Observationes 
und Send-Briefe guten Theils in den MZz scellaneis Germ. Curiosis zu finden und zu lesen sind. Noch ein grösseres Licht aber 
bekommet man aus denjenigen Briefschafften und Send- Schreiben/ welche diese nee in Óst- radia unter adel selbsten wechseln/ 
als worinnen sie sich offters aemuliren/ widersprechen und also zu fernerer und genauerer Untersuchung ansporen: Da alsdann 
endlich nothwendig heraus kommen musz/ was sonsten im verborgenen geblieben wäre. Ein merckwürdiges Exempel findet man in 
diesen unsern Ost- re Send-Schreiben/ von dem rothen Sandel/ dessen wahrer Ursprung niemahlen so genau wäre 
untersuchet worden/ wann nicht der berühmte Merbertus de Jager mit dem gleichfals curiosen Rumphio in einen so ha 5 e ik 

Ee sind/ so habe nicht penod bisz dieselbige von Herrn Johann Gottfried Vito, jetzo vornehmen Materialisten in 

bie s (welcher die ziekt edt und eigenhändige Schrifften aus des Herrn Merberti de Jas er hinterlassenen raken mit 
st-Indien gebracht) u Geld und gute Wort erlanget habe/ umb selbige mit einigen deschwornen Rapporten aus dem 

Holländischen (worinnen sie petan sind) ins Hoch-Teutsche zu übersetzen/ und der gelahrten Welt im offentlich sag mad mit- 
zuthetenf mok He mich befl eissigen/ ehistens noch mit einig-andern ernie Schrifften/ und nahmentlich mit einer 

sehr accuraten Besch reibung der Ambonischen See-Muscheln/ welche der schon belobte Herr Rumphius (so von stätigem 
bn derselben endlich blind 3) worden ist) hinterlassen hat/ ferner zu gefallen 

Het had dus weinig ap of Valentini — het hier geschrevene is van be egin nd — had nog vóór de Holl. uitgave der 
Rariteit-Kamer van 1705, een Duitsche RD het licht doen zien ! Volkomen en is ook, dat de origineele brieven kwamen uit 
de ern chap van den’ in begin 1694 in Perzië pine Herbert de Jager, en e 3 bri umphius 
aan de Jager, en van de Jager aan halrh te — die dan ook 7 van de 14 doer VALENTINI gepubliceerde brieven vormen — 

1) Dat deze Vitus (= Veit?) zoo goed als zeker persoonlijk te Batavia is geweest, blijkt op fol. 291 van VALENTINI's dl. I, het Museum Museorum, waar 
hij „Von den Muscaten-Nüssen und Muscaten-Blumen” sprekende, daar schrijft: . allein diese Meynung ne gans falsch / indem mich noch kürtzlich ein Materialist (ba 
lang in Ost-Indien gewesen/nahmens Herr Zok. Got en Vitus, jetzo in Weeks gesessen, /versichert /dasz es in: der dn arheit ein entei > Art seye und wä 
darvon zu Batavia Nova im Garten bey dem Wirths-Hausz vor the beth ieue ds Er le Nieuwpoort] zu sel ke? hem uch die von den lebendigen Buttern 
Blüt und Früchten genommene Abrisz mit kebekigen Farben bekommen hat /u Dr. Waibime heeft op p. aad van sen ch „Die Muskatnuss etc”, Leipzig el 
deze plaats ts aangehaald bij de behandeling van de „mannetjes-no bot (Myristica ‘fata Houtt.. 

E‚ Kaempfer kwam in 1694 in Holland terug van zijn reizen rs Perzië en Pir in 1682 was hij als enge En Bagger naar Perzië vd spend kwam 
Maart 1684 e Ispahan, bleef lang in Tiflis, was Sept. 1689 te Batavia, geep ‚ dank zij den G. G. CaMPnuys, in 1690 m „ gezantschap mee naar Japan —, en 
keerde in + 1697 in Duitschland Kai waar En in 17oo huwde. Zie over hem Sel art. van la in de Allgemeine Deutsche Biograjhie, XV, Faisel 1882, P- 62-64. 

blz. 3) Zie hiervóór noot 1 op 

ee 189 — On 5 | ie (25) | e 



oorspronkelijk in het Hollandsch geschreven zijn ; hetzelfde is hoogst waarschijnlijk 66k het en vba met de z door VALENTINI 

gegeven brieven van R. aan Ten Rhijne, de sgelijks € 00 ze wel met den eed brief van aan De Vicq; doch aan den 

é anderen kant zijn vermoedelijk de 2 door Va ebde opgenomen brieven van R. aan Cleyer oorspronkelijk in Latijn geschreven, 
terwijl dit laatste volkomen zend a voor dn: en se brief van R. aan Rien tiek dd. Ambon 20 Sept. 1680, blijkens 
de et tegdre. zie immers hie r blz. I 

We n dan nu bij Vane: ane de volgende brieven: 

Duitsche Oek van 1704. Brieven van Rumphius aan anderen, chronologisch. Latijnsche uitgave van 1716. 

(1). R. aan Car. Mentzer, dd. Amboina, zo Sept. 1680. sia. Latijn. [r°. LII RENE, fol. 117 —119g | n°. IIX (=VIII), fol. 420—422. 
ekke oi A LEVER, F5 18 Aug. 1632. Latijn? n®, IX Ò OL rende LR Mere te mike tl. 424-427. 

(DeMe oi de DE VICO ), en on 4 pd Hollandsch. no. ok VR fol. gebe Ee ier. Fol, 427-428. 
lak Kem HDE JAGER, oe 20 Mei 1683 s re Te ruiter se HAD Zed ME aster tok 391383, 
(5). R. „ W. TEN RHINE, A pen E ok ie no, Are ed fol 56-87 ne Nkk ee fOk 448-429. 
(Gh RH. Dr JAGER, D 6 Mei 1684. d BAM eeen ee Ard MI Meeren an es TOL 40E 40% 
(7). R. W.-TEN RHINE, is 20 Aug. 1687. ne n° MIE re tol. 4951 ne NA ater tol 422-424, 
Bh A CLENER, e 15 Mei 1688. ie Latijn? n0. XII, echelon dt 57 60.00 XIL see fol 429-431. 
(o). R. „ H. DE JAGER, a 14 Sept. 1689. ki Hollandsch. n°. VII bne We dE VI oi dok 416420. 

1704. Brieven van H. de Jager aan Rumphius, chronologisch: 
(1). Aan Rumeuius, dd. Batavia, 20 Mei wd ete ne Origmeel: Hollandsch. nl. 1, fol grz |-n0. IL … . …—. fol: 382-389. 
(2). » » uli ke D ES n°. III, fol. 13—22 | n°. III. . . . fol. 389—399. 
és) is ue dd. Dinding (bij Perak, " Malaka), 25 ‘Jan. 1684. Ee ee n° IV, tol 2a=27.j nl. IV; fol 399 —40t. 
bek ke dd. Batavia, 25 Febr. 1689. (Terug van end a ee ne. VI, fol. 30-44 |.nl. VI, . … …. fol 404 —416, 

1704. Brieven van anderen aan anderen. 

(1). A. Cleyer aan Seb. Scheffer. Latract, zonder plaats of jaar °). Origineel: Latijn. n®. XIII, fol. 60—62 | n°. XIV, fol. 432 —433- 

Alleen in de Latijnsche pig van 1716 voegde Valentini nog toe als allerlaatste nummer, n°. LII, een brief van hemzelven 
nad Dn. ANDREAM CLEYERUM, Bataviae Novae Consulem & Soc, Ind, Orient. Proto-Medicum”, dd. „Ambstelredami (sic), die 28 Maji 
Anno 1686”, waaruit ten dhidelijst o. a. blijkt: dat CLEYER toenmaals nog te Batavia woonde, terwijl VALENTINI hem in zijn 

en 
u verg. de 
sub Klaproth, blz. 39. mede als n°, XV een extract uit een brief van nen: SPEELMAN aan CHR. ME eri over vergiftigde 
pijlen der Makassaren, a Ivie maar dus #2 elk geval van vóór 11 Jan SPEELMAN’s sterfdag. 
Daarna volgen in de 2e Rubriek „Ost- ger Berichten und rd big Hen 62—116; ns XIV—LII) nog 3 verschillende 
stukken die openlijk aan RuMmenrus ontleend zijn, e 
XXII. „Beschreibung der Nägelein-Rinde / oder Cort. Gans obhiikadie en Malaisch Coelilawan oder Kulilawan genannt / 
ausz Hr. Georg Eberhard Rumphens Ambonischen Kräuterbuch Lib. 2, Cap. 22 gezogen”. (fol. 79—8 
ke „Beschreibung der Tubae Ricci und der Coccel- Körer fatsd des Herrn Rumphii i Ambonischen Kräuter- Buch 
Lib. 7. cap. 18”. (fol. 94—g95). 
XXVIII „Bericht von dem Ganiter. Aus des Hn. Rumphii Ambonischen Kräuter-Buch / Lib. 5. cap. 16”. (fol. k 
Voorts dit, wat ief op naam van Rumpnius staat, doch bij vergelijking met het Kruidboek, 1, cap. 17—18 aoe van 
hem blijkt te zijn: 
XIV (dit vodgcijfer is, zeker door een verzuim, weggevallen). en inn: desz Sagu- oder Brod-Baums”. (fol. 62—66). 
Se dit, wat reeds door Dr. WArBurG in zijn werk „Die ! uskatnuss etc.” ’ Leipzig 1897, terecht herkend is — zie ul Warburg, 

3 — als geheel gelijkluidend aan het Kruidbroek, II, cap‚ 5—10 Lib. II; doch met deze prikkelende ebt zes k van 
Bieden. dat VALENTIN’s vertaling eenige — Kritieke ! — bizonderheden vertelt, die in BuRMAN’s uitgave werden weegela 
XXXIIL „Gründliche Beschreibung der Muscat-Nüssen/ samt deren Plantagien und Handlung”. (fol. 81— 90). Da plaat ie en Iv. 

4 Alsmede het volgende, wat evenmin op zijn naam staat, doch, volgens de opmerking van Prof. Dr. c n, blijkens het 
Kruidboek, VI, fol. 221—235, aan dit laatste ontleend is — zie trouwens de witdrukkelijke bevestiging bij de Let editie van 1716 — 
LI. „Bericht von den Ambonischen See-Bäumgen”. (fol. 107—116). 
Samen dus 6 stukken aan het Ms, van het Kruidboek ontleend. Daarop volgt dan, tevens als slot, zonder he fer, maar feitelijk als LIII, de wie van RUMPHIUS aan tn dd. Amboina, 20 Sept. 1680, ‘hierboven genoemd, fol 

Acta kenden ban de Hdb . Lipsae. Apud Jon. Grossu HAEREDEs, caet. ke [Ex. Kon. Bibl]. 
o MCCIV, Lipi, Ht P. 363—364. Aankondiging van het „Mu m Museorum D. Michaelis Bernhardi Valentin 

Pet ad Moe .…. 1704.” Korte bespreking, en aan het slot ‘de vermelding der Bstoh a D. CLAYERO (sic), RumPHio ros 
'E Kain ue Indiam Orientalem olim petierant, lingua Belgica scriptae, sed in Gerin translatae”, (p. 364) baten Barad 

Anno CVI. Lipsiae, 170 ; met koperplaat. Bespreking van „D’Amboinsc amer e ed. 
Harm Een vrij uitgebreide behandeling. Herinnerd wordt aan den brief dien R. ie Celeberrimum Mentzelium 
perscripsit”’, aan het f culo usu per guttam serenam privaretur” ; da zijn bo abithieh arbeid ; en dan: is 

ambi adhuc potuisset videri, num tales omnes aut saltem eorum aliqui lucem adspecturi sint, qu utor in Inclytam Naturae 
Curiosorum Academiam A. 1683 receptus jen la Plinius Indicus cognominatus, tanto temporis intervallo non nisi Gen dag guasdam in celebratae Academiae Ephemeridibus, speciatim Decurtae secundae Anno primo, tertio, guarto, Lind se Limo, ee Decuriae terliae Anno quinto & sexto divulgaverit ; dubiae aired s expectationi praesens nunc 
totidem partes continens, quodammodo satisfaciet. Dissimulare qnidem non li c 
ps imo enrico LAcquet, Delphorum Consuli meritissimo atque ico re transmiss 
men aliaque, in illo quae „desiderabantur, opera Curiosissimi D. Simonis Schynvoet suppleri pri 

Bins egredi, nec impediri interea potuit, quo minus ipse Autor, sagacissimus naturae scrutator, in ie a Filio delineata & in frontispicio u repraesentata, octo a sexaginta aetatis annos numerans, ultimum naturae debitum ge ie 
an int een nauwkeurige bespreking van het heele boek, wat o voet gevolg rdt, door een afbeelding van een poliep nog ver- luch 8 el tr stuk sluit met deze merkwaardige zinsnede, waaruit blijkt zein men in 5 volkomen op de gte was, onder geleerden en sm onder dezen laatsten we â. be ’A T”’, medelid dus der Sh „Eruditi —, van het bestaan der Mss èn over Zoölogie Ta over Botanie HIU eterum haud def af sn) dubitamus, qui Autoris pariter Zoologiam atque Herbarium wei: cujus duodecimus etiam liber jam inlaten citatus,” — si ali haer an cum publico communicari, & üsdem non minus, ac Museo praesenti, memoriam Rumphianam conservari, mate et Eis 

ì Ee, rr B hen druk ee Ben Zie en wild JACOB DE HE wid oaeen en keeg sub Henschel, hiervóór blz. 
in en gevalle van vóór 1 1mmers SEB CHEFFER — at 

_ brief is van CLEYER aan Fiel FER rn A. 1683. d. 20 Decembr. in reditu à print hen scriptas”. ro Jan 1686, Fan bi malen vrgelijking erat ede en Latijn werden opgenomen in de ee erides, Decuriae II, Annús IV, Norimbergae 1686, p. 2-—g9. ' ht CLEYER's terugkeer van Japan naar Bata De brief is dus van ao Dec. 1683 en te Malaka geschreven, bij 
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Journal (Le) des Sgavans pour l'année M.DCC.XI. Paris, Veuve de J. Bn III. be [Ex. Kon. Bibl] 
Geeft op p. 541—544, 30 En I711, een bespreking van den Thesa 
Lugd. Bat, P, vAN DER AA aa 

s de curiosités sont ze ordinaire les délices 
: où lon puisse par Yattouchement, ou par quelqu” autres sens, se dédommager des pertes que l'on fait du côté de la vûe; on peut dire que le eine de M. Rumemius est moins à lui, qu’à ceux auxquels ilen donne le spectacle” (p. 542). En dan wordt er van „L'Anonyme qui a procuré Edition B ce Livre” — versta: Nonas Schij et — lit gezegd: 

pour les lui communiquer. Par ce moy s _Naturalistes peu alsés trouveront de quoi suppléer à leur ind ence, puisque l'acquisition de ce seul volume les mettra en possession de tell a par exemple, qui a coûté n propriétaire jusqu'à soo. florins. Il est vrai qu'ils n'en verront que la figure gravée; mais n'es e pas en Ren sorte posseder cette coquille plus réellement que ne la possede M. Rumruius, privé de la vûe au mili u on Cabine” (p. 5 

Kaempfer, Rn Amoenitatum Trien politico-physico- medicarum Fasciculi V 
Eee & ze terio 

he he Kon 

‚ quibus continentur variae relationes, egen & eri vaan 
s Asiae, multâ attentione, in peregrinationibus per universum Orientem, collectae. Lemgoviae, H. W. Mey 

zijn terugkomst i in opn (1694) van zijn verre weten- 
schenke. reizen; td oals het in den ef van zijn chan heet: „Octodecim anni sunt, cum ab Znd?s in patriam appuli; non 
l ‚ quibus exoticas notitias, in variis Heroolbes, multo labore, sumptu ac 
periculo conquisitas, et bn ver die talrijke hs. 5 oee geven in zijn vele beslomm er 0 schrijft hij dan vase Pete 
„Hinc mea spolia remota sunt Te in cistas recondita: in quibus „hactenu magno meo dolore sepultÂ (sic) jacuêre”. Dit w eeft 
hij dan nu echter uit als een voorproefje, met de belofte grootere ded rn in, raa te zullen geven; hij noemt het vld dan 
ook zjn Prodromus. Maar zi Ee de drie groote werken, die hij zou willen u 

apontam nostri temporis … 2. Herbarit Trans-Gangetici specimen in (olie. Latin cum Iconibus circiter quingentis; si 
prius CL Dni. Rumphii Hortus hen publicam lucem viderit, ne ab eo acta agam & sylvis inducere ligna videar; 3. Modoe 
poricum tripartitum in folio”, recto. 
en dit laatste keen zijn Reisbeschrijving- -ms. in 3 Vaan verdeeld, gaat ‚hij dan nog door en vertelt de hoofdtrekken van zijn reizen 
1682—96. r wèl had hij zis eerbied voor en kennis van Rumpmius’ Kruidboek, dat hij a hai botanisch werk niet in het 
licht zoude wien geven, indien dat Eruidhter gedrukt mio worden !). Als Rascschiak IV (p. 6 iĳ ì Ì 
beschrijving van den Petzischen dade lboom, welke in 1716 door NV ALENTINI in diens ne Mio Lichtelijk vrekort (vooral op 

| Petiver, J ‚ Aquatilium animalium Amboinae .. . . icones et nomina, Londini, 1713. fol. 

Dit werk — waarvan zeker wel een ex. zal te vinden ne in het British Museum te Londen — moet 4 pag. tekst en 20 platen bevatten. 
Hoogsraarschijnlijk a het een hv omwerking van den „Thesaurus Imagi ” van Rumphius, ed. Lu atav. 171, ren 
noch Brunet (IV, 1863, 534), noch W. Th. Lown aen „The Bibliographer's Manual of English literature”, IV, London 1865, p. 18 1841, eenige anenkdtng geven in die richting. Miet gezien helaas ! : 

Valentini, M. B, SchauBühne oder Natur- und Materialien-Kammer/ ete Ost-Indianische Send-Schreiben und Rapporten. 1. Museum Museorum, 
oder Vollständige SchauBühne etc. Zweyte Edition. II. etc. III. Ost-Indianische Send-Schreiben / von allerhand raren etc. Zweyte Edition. Franckfurt am Mayn, J. D. ZuNNers Sel. Erben/ und J. u keen, 1714. 3 Bde, in 1. fol. Mit Kupfern. [Ex. Marr. Nijnorr.] 

Is een Zetterli ike herdruk van de editie van 1704, zoozeer, dat men tal van malen aan een nieuwe titel- -uitgave zou denken, indien 
bij nauwkeurige vergelijking niet overal bleek dat men met een herdruk inderdaad te doen heeft. In de opvolging der ‘brieven 
van en aan RuMpmius is dan ook niet het geringste verschil in het Derde Stuk te bespeu 
Hier bij deze uitgave behooren dan : „Musei Museorum, oder der golistandiges SchauBühne frembder dae sik’ ares, 
Worinnen etc... vorgestellet... von D. M. B. Valentini”; en: „Neu- auffgerichtetes Rüst- und Zeughausz 
zum erstenmal in Hoch-Teutscher eed beschrieben/ und an Statt des Dritten ete: did Musei wone ae had geleget 
v 5 UNGEN, 1714”, 
Dl. II hiervan geeft nog allerlei curiosa op natuurhistorisch een doch DI. II is eha gewijd aan physische instrumenten en 
bizonderheden. Over Rumeuius wordt er niets naders in gevonden 

„Michaelis neige Valentini, Archiatri Hassiaci & Prof. en Gisseni, Historia Simplicium Reformata, sub 
Musei Museorum titulo antehâc in Vernacul edita, jam autem in gratiam Exterorum, sub wijden emendatione & locupletatione 
autoris, à D, Ton onrado Beckero, Medico Alsfendensi, Latio res ict. Accedit India Lite ‚ E Lingua Belgica primum in 
nn translata, nunc verò, ad eens; Exterorum Latinitate donata, longe auctior reddita, ih enn Figuris aeneis illustrata à 

Christophoro Bernhardo Valentini, M. B. Filio. F rancofurti ad Moenum, Ex Officina Zunneriana, Apud Johannem Adamum 
Jungium, MDCCXVP'. fol. Cum ke [Ex. Kol. Bibl. |. 

tse Se is eene add trg van de 2 vroegere Duitsche uitgaven van 1704 en 1714. Voorafgaan doet een Opdracht 
CK 4 Oe ER aan s Lupwic, Landgraaf van Hessen, dd. Alsfeld 14 Juli 1715; dan volgt eene sdam Lectori Benevolo” 

van here ‚dd. Alsfeld, fe Juli 1715; daarna een lang gedicht „Autoris Vita”, bl ijkbaa 

„ Den Haag, Delft, Amsterdam, Rotterdam, waarop hij van Den Briel overstak naar Londen, ngen he Dover —Calais naar Parijs 
ging en weer terug naar Du schland; ter wijl ‘hij overal de geleerden en beroemdheden o zocht. Daa a volgt eene Introductio van 
VALENTINI, dd. Giessen, 30 1715, waarin ai o.a. zegt: „An Museum Ambonicum Dn. Rumphit, Haat. Belgicâ conscriptum, & 
ab Editore Halmâ c. ae petan editum, sua mox complementa sit visurum, dies nos & tempus docebit. Omnibus hi 
meritò Reposit oria Aromatum & simplicium, in dein berend Societa Zndicae, tam Orientali, quam Occidentali, bd 
videndis, occurrentia, ut & Aroma atariorum, in aritimis viventium, reconditoria accensere poteris, utpote qua 
nudae contemplationi, quam usui bonoque denuiee: detinat sunt, dum ècontra de prioribus valet illud: Quid juvat ein si 

1) Ik heb hier toch het «si priu lucem viderit» vertaald, alsof er stond rn prius caet.», hetgeen ook tebergen goe bedoeld is, en alleen een 
gezonden zin geeft. Misschien zelfs is het kade, enisi» s hiovatien, en stond er «nisi sì prius caet». Doch in de Errata achteraan staat dit 
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non conceditur usus?” (p. ** 2 vsa)l). Doch daarop volgt in het Latijn vertaald tig wat din de Omg oder 

ER. den g. Vorbericht” der editie van 1704 gestaan ae omtrent de herkomst der hss. van HERB. DE JAG 1 ij 

Kaempfer voegt hij toe „nunc Archiater Lippiacus, & Med. D.”; ; terwijl hij de sinnidede 4 an 1704 over de hss. van DE JAGER 

en anderen — „(deren eigene Hand i döen esitze)” — nu duidelijker i in Latijn, maar overigens gelijkluidend in het wezen der zaak, 

aldus zegt: „(quorum autographa adhuc agens Van 1704—1715 was hij dus in he vd er hss. van DE 

Jacer, RuMpaius enz., welke die drogist J, G. Vrrus (= Vert?) van zijn Oostersche reis 5 Herb. 

In zijn dan volgende bibliographie, „Allegata” belden: noemt hij alleen: „Aump/hit pen Kariin helf en er 

Ambon.” Overigens loopt de pagineering van deze uitgave geheel dóór, in tegenstelling van de 1704. ed) 

zijn het de Mierde Role setorniatae”: maar dan volgt op fol. 377 het afzonderlijke titelblad der a Lieren dat 

aldus luidt: 
„Michaelis goden Valentini India Literata; seu A epistolicae de ee arboribus, gemmis aliisque rarioribus, 

en scrutinium naturae artemque medicam spectantibus, ab ropaeis curiosis et eruditis, eyero, Rumphio, Herbe rto 

Rie ne, Kaempfero aliisque in Iadia reciproca atae et ex autographis ordi heen antehde in linguam 

ode translatae, nunc verò Exterorum gratia Latinitate donatae à Christophoro Ber do Valentini M. B. 
Fil. gent ad Moenum. Prostat apud Haeredes Zunnerianos. MDCCXVI à , 

fer wordt dus nu in 1716 met n ro ied genoemd, hetgeen in 1704 riet het geval was, ondanks het feit dat ook in 

deze del. van 1716 geen enkele ben hen brief van of aan KArMPFER voorkomt! Maar dit wordt duidelijk door het gi van 

het nu volgend Prooemium ie 379-380). Want, terwijl dit ook slechts een dan is, met zeer kleine noodzakelijke wijzigingen, van den 

ingang” uit 1704, sluit dit nae op fol. 380 (alles pagineert dóór) „Hâc vice autem pro BEN adjicio curiosissimam 

non minus, quàm accuratissimam Palmae Dactyliferae, ceu Phoenicis Pers ici, Descriptionem, ab Anonymo erudito 

(quem Excellentiss. Dn. ENGELBERT. KAEMPFERUM, in Persia & India Oriental. diu ‘versatum, esse, dan ae literae initiales nominis 

me credere jubebant) ad Illustrem Dominum vaN REEDE in India Orientali (unde eandem per amicum obtinui) olim Latinè sic 
perscripsit en ze perscriptam}; quam nuper admodum cum Figuris aeneis ipse Dn, Autorin Amoenitatibus suis Exoticis 

‚ (Zie sub Kaempfer, blz. 27 ; VALENTINI gebruikte hier dus eene uit Indië weleer ontvangen en verkorte copte). 
ig valde dn: rj dezer India Literata, fol. 381— 578, waarbij als Epistola LII de afsluiting nt een brief van M. B. VALENTINI- 

zelven CLEYER te Batavia, dd. „„Ambstelredami’”’ 28 Mei 1656, reeds bij de Duitsche editie van 1704 behandeld, blz. 26. Terwijl n Â. 
dus in die Duitsche editie een brief van RumPnius aan MENTzeL dd, Amboina zo Sept. 1680 geheel achteraan kwam, zoo is nu deze 
plaats ingenomen door VALENTINI's eigen brief, terwijl die brief van RumPHius et) tusschen de andere vooraan ingeschoven 
werd. De eigenlijke brieven in dezen tekst zijn aldus de nes. I—XIV (p. ine LII (p. 576 „518 nen bant de andere 
nummers zijn wetenschappelijk- boe beschrijvingen, meest extracten. ans de feitelijk 53 in de editie van 
1704 besloegen 117 „ (fol. 3—119g), zoo beslaan in deze editie van Kap D maar 52 nummers grs pp- Hr 381—578). 
Deze uitgaaf is derhalve inderdaad eene „editio longe auctior reddita”, wat dit laatste gedeelte betreft. — arn volgen nog 8 
Disputationes (fol. 579—66o), een slot-gedicht van VALENTINI (fol. 661—664), e n de Indices met eigen pagin 

Vergeleken met de Duitsche uitgave van 1704, is de Latijnsche editie van zt. dus vlan in bet. pg se cdeehhe (520 pp. 
in 1704, tegen 376 in 1716); het IIe gedeelte (76 pp. in 1704) is zelfs geheel weggelaten; maar wat in 1704 het IIIe gedeelte was 
en toen rig pp. telde, is nu dus het IIe gedeelte geworden, en belangrijk uitgebreid, immers tot 2e pp. (fol. 379—660), dus tot 
meer dan het dubbel. Die vermeerdering zit natuurlijk niet in de eigenlijke brieven, waar slechts twee aan toegevoegd zijn: XV. 
het extract van den brief van SPEELMAN aan MENTZEL, van He 1684; en LI, de brief van VALENTINI aan CLEY ER, dd. Amsterdam 
28 Mei 1686, beide aan ’teind der behandeling van de Duitsche uitgave pret genoemd, zie blz, 

Maar de ich 
Gewächsen” hee en met n°. XIV „begon; doch nu be tot titel heet „Descriptiones et Relationes juratae de variis rebus 
regen us nd Oriental familiaribus” ‚en met XVI o op f ‚ 435 begint. Hier Cen e dan de 6 in 1704 reeds En stukken 

MPHIUS in het Latijn terug; en wel XVI — ren Es fol, EE ; XXIV — vroeger XXII, fol. 450—452; XXV —= 
edn XXIII, a 452—460; XXIX vroeger XXVII, fol. 484—485; XXX == vroeger XXVIII, fol. 485486; n XLVII 
== vroeger Lil, zelfs met de uitdrukkelijke id „Dn. Rumphii’. Doch bovendien vinden we hier nieuw Oovenolden 
van RuMmPHius- deven. hg ien ie „Van zijn artikel over den „Lapis Cordialis” uit de Rariteitkamer (Boek III, cap. 86), als XL, 
fol. 497—498; en ral dit: „XXV van Rumemius werd Zoegevoegd de hoogst belangrijke „Fragmenta ex Relatione Jurata 

er ariorum 
Bandâ, de dato d. 20 De ec. A, 1682, Da. Padbrugge exhibita’”’ (fol. 461—480), waarvan de hooge waarde reeds geprezen werd 
door Dr. WareurG in diens studie „Di e Muskatnuss etc”, Leipzig 1897, p. 116—120, en hetgeen, zonderling genoeg, zonder eigen 
nummer, achteraan het stuk van Rumpurus over de noo ootmuskaat als een soort A dix zóó maar volgt 

Voorts hebben we dan als nieuwe stukken: XXXV „Relatio de praeparatione sacchari in India Oriental, è Msc. Dn. Bei 
de Jager”, fol. 493—494; XLVIII „Historia parreirae bravae” — den an eira-wortel — door M. Fr, Lo OCHNE R‚ fol. — 5345 
XLIX „Mungos animaleulum et radix” door dienzelfden M. Fr. Locrner, fol. 534—544, en hetgeen natuurlijk doet Beken aan 
wat RuMepgius over den „moncus” (He erpestes javanicus, den anuebhne en den Radix mustelae e („Raiz de Mongo”), in zijn 
Auctuarium, cap. 83 en 37 zou vertellen, doch wat eerst in 1755 het licht zag — LoCHNeR behandelt zijn onderwerp echter geheel 
onafhankelijk van Rumrnius —; dan het gewichtige stuk L, afzonderlijk op den titel der India Literata vermeld gelijk boven bleek, fol. 545 —575, en hetgeen hier dezen titel voert: ‚„Phoenix Persicus, seu historia Palmae erken ad illustrem Dn. H. A, va pd tot Drakestein,.... ab E‚ K.”, hetgeen dus ENGELBERT KAEMPFER is, die dit stuk in zijn eigen Amoenitates Exoticae an 1712 in meer gele erden vorm had uitgegeven, Sd) het in ieder geval vóór 15 Dec. ot a RHereEpE’s sterfdag — opstelde, 
En het laatste nieuwe stukje is LI, fol. 575—576, uit een brief van J. Car. VoLCKAMER aan L. Scuröck, over den koffieboom, 

ok n nog volgende 8 Disputatìones (fol. 5 79—660), onder den verzamel-titel ne exoticorum academica’’, zijn 
geheel nieuw in deze editie van 1716 toegevoegd; maar la Nederlanders is er geen werk meer bij 

„Michaelis Bernhardi Arme Archiatri Hasso— Darmstadini, Prof. Med. P. Ord. & Rei Osconomics in vre ' Gie essena De were Aurifodin edica e triplici naturae regno, mineral, vegetabili & animali, seu Histo P ' eformata, tradens originem mio enuinam, vires usum legitimum, cum India Literata seu Di kde E pietolieis. „ Viris gelebérrinsis, Georgio Everhardo Rumphio, Her berto de Jager, Andrea Cleyero, ten Rhyne waged in India Orientali de aromatum or ze 

r urcaru smalta, hyster ie semine es ge e; mastiche, caffé à la Sultane, granis c terein cascarilla, terebinthina Veneta, armoniaco, lapide bezoar, secundis m relationes & observationes ee Pro nide adjecta est Tabula chnographica Stadii Studiique Me edici. Giessae & Prwocöfarti. Prostat apud DOMINICUM à SANDE & EBERH. HE web, Tae MDCCXXIP”, fol. Cum taminis. [Ex. Kon. Bibl. ] 
Het merkwaardigste bij deze ze editie is: èn dat de bikes van het India Literata hier in den hoofdtitel is opgenomen, ee vooral dat hier de naam van Rumphius vóóropgaat, terwijl Cleyer, die in de Duitsche edities van 1704 en 1714, in de __Latijnsche van 1716 steeds n°. 1 was, nu nê, 3 is geworden. En ook is merkwaardig, dat de naam van Kaempfer Be op md 

dn In deze duistere Lat. periode geeft dus Valentini te kennen: dat men, waast — grootendeels Near dn — hss. van RuMPHius, ook rekening moet houden m gd der enn te Amsterdam (in 't Oost- en Westindisch Huis), alsook ie Art, re zeesteden te vinden: welke Pedi ten ‘gerieeren ine niet zoozeer slechts te zien, als wel te gebruiken zijn; terwijl men van de eerste amen zeggen: dat men ze alléén zien, doch niet pel Bat vante mag. 
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hoofdtitel ief voorkomt. Maar wèl komt die naam weer voor op den eigen titel van het India Literata, hetgeen op rj folio-bladzijde 377 begint als in de editie van 1716; ja, in het Ex. Kon. Bibl. is dat India Literata- zelve de eigen editi 

ä / fol. 1 geplaa 
draagt de signatuur Ate, is ie 12 pp. groot, waarop dij een uitslaande tabel met de tie sehde volgt. En dan zijn in de editie van 1722 de Opdracht, en de erve in 1716 beide van J. C. Becker, vervangen door eene Praefatio van VALENTINI-zelven, 
ng Giessen ro April 1722, waarin hij den titel van zijn boek als ee Goudmijn” nader verklaart. Het India Literata achteraan als gezegd, precies Ene dezelfde dik: en hetzelfde titelblad van 

In ER eindelijk — za ood van M. B. VALENTINI, welke te Giers op 18 wigs 1729 overleed — verscheen nog een 3e editie van de Latijnsche nat met letterlijk denzelfden titel als in 1716, all zonder het vignet daartusschen, en met aan het slot: „Veneunt posthac Offenbaci ad Moenum, Apud JOHANNEM nest Könio, Bibliopol. MDCCX XXII,” 
Valentijn, An Oud en Nieuw Oost- ner tje een en rige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die tingen 
RR ki À Bra G. ER DE LINDEN, 17241726, 5 dln. in g stukken. fol. Met koperplaten, kaarten e 
portretten 

Op tallooze plaatsen wordt door Valentijn de naam van Rumphius in het voorbijgaan genoemd. Maar wel de interessantste 
plaats is te vinden in DI. II, (re gedeelte) peage © van Am eind Bij de beschrijving van het eiland Manipa z ch 
VALENTIJN: „Eindelijk voegen wy hier een net Kaartje, geteekent No. VI. by, tgeen de vermaarde Heer Georgius 
Everhardus R umphius, en Man, van wiens nette aaah over dit land van Amboina, wy ons veel bedienen.) In 
‘t Jaar 1654. toen hy nog zeer wel zien kon, wonder rlyk fray afgeteekent, en beneden het welke hy ook een Orangkaja van 
Manipa, die tegen een gemeenen sene Tsjacalilt, of schermutselt, met al zyne toebereidselen 'er bygevoegt, en nog een Manipees in zyn dragt vertoont heeft” (fol. 

Werd door verschillende gen herhaaldelijk en terecht oor, Vetra dat our vaak van Rumpuius’ er erde png 
j matig bro 

m 
7 

te hebben gebruikt; in dit evil van het hs. der Amdonsche Landbeschrijning. Het was dus niets vend it oen LEUPE in zijn 
biographie, na eene — evenwel allesbehalve nauwkeurige — vergelijking van R's mer prikt. met VALENTIJN is Beschrijving 
van Amboina, verzekerde: „daarin zooveel overeenkomst (te hebben) aangetroffen, dat h t geheel niet wjelachti is, of de 
Landbeschrijving van RuMPHius heeft tot grondslag voor de et Gee van VALENTIJN wenscht (p. 3 

Ook op andere plaatsen erkent VALENTIJN zijn gegevens aan R. te hebben ontleend. Zoo ijv. verwijst hij in zijn beschrijving 
van Ceram „en in ‘t byzonder Hoewamohel” naar het kaartje van Hoemaihet (het zgn. Klein-Ceram), afzonderlijk geteekend op 
de groote kaart No. I: „De landvoogdy van Amboina”, en zegt dat hij, hoewel zelf een kaart van Ssregge gegen ae erp 0 
gebruikt omdat „het nog veel oude naamen van dorpen, nu niet meer bekent, en ook veel andre zaak net ‚ die Ì 

35): En 
í to ‚zo als het de Heer Rumphius, in ’t Jaar 1654. zelf zeer net ‘regent 

eeft, in het plaatje, No. VIL” En lager: „De afteekening deezer Vesting [nl. van Cambello], ziet men onder No. VIII. 
Ì h À ce). 

Niettegenstaande VALENTIJN er dus eerlijk hier voor uit komt, dat R's. beschrijving hem tot grondslag krrtee, wil het toch voor- 
komen, alsof hij bij pent en schier Beja kend daartoe geraakt is. Immers in het „Voorbericht” va ‚ HI, dus zeer in toog 
loopend, betuigt hij zijn dank we/ aan een groot aantal personen die tot het Erihken van zijn nek het hunne bijdroegen, 
maar RUMPHIUS wordt daarbij niet re oemd! Dat VALENTIJN ook voor zijn „Bandasche Zaaken” rain aan R. ontleende, 

En 
Behalve dat VALENTIJN in zijn „Ambonsche Zaaken van ‘den hd (DL III, le st) ook nog meermalen van den 
ei eren Politicus de heer nan spreekt, vertelt hij in „Des Schryvers eerste Uyt- en T’ Huis- reyze” (DI. IV, ze st. fol. 

van een theologisch verschil van gevoelen tusschen R. en den Gouverneur PADBRUGGE, en zegt, sprekende ee zijn 
biielning van het Maleisch: „‚„Myne Leermeesters in deze taal waren de Heeren Rumphius en de Ruyter” (ib) ®). 

et is niet te ontkennen dat de kundige veelschrijver en biograaf VALENTIJN, over vele zaken breed uitwijdend, maar bovenal 
zich beiĳverend in het geven van levensbizonderheden der personen ide wie hij in ran komt, zulks opzettelijk ten 
opzichte n__RuMPHIus en nagelaten, it treedt vooral © en voorgrond in de beschrijving van zijn 1® uit- en 
thuisreis, waarin hij to einste bizonderheden afdaalt, ede zijn aankomst op, verblijf te (van 1686 —1694, 
behoudens een kort mcheakebijk op. Banda), en vertrek van "Am boina; eind ontvangst bij en beschrijving van verschillende 
personen aldaar. Maar om hierbij, 8 ‘took slec De eenige en te wijden aan zijn „boesem-rrend” (DL HI. re st. fol. 34 8), 
aan RuMPHius, den man wiens leven en werken eer dan and anders edere “had g ade te slaan en te... vereeuwigen, 
ch ae blijkbaar ongewenscht. Blijke ns de adres van pen ze uit- en thuisreis veracide kneed pe oor de tweede 

1707—1712 op Amboina, terwijl Rumruius er in 1702 was overleden; ie h ook ie vermijdt hij imastallie elke 
zee Eden welke ook maar het geringste licht zou werpen op het meer intieme leven van den reeds beroemden Rumrurus, 

Als tegenstellingen moeten ook deze gelden: nergens gi VALENTYN het hont Kn idboe heg waar hij van RumeHius spreekt; 
nergens brengt hij het verder dan tot den term „zeker groo schoon werk” Eik de fol. 322), sub Haren, blz. 37, aangehaald! Dus 
ira het lofdicht dat hij er in aen op had tjdener den voorin dl. I BURMAN'’s uitgave (174), en waarin hij vb. a. 
ingt: ik agt dit werk te teer, || ’t Past anderen om vo kt de send van Rumph te noemen. ||” Maar over de 
Recioelsamer de immers in 1705 het licht echei had, heeft hij het telkens, en openlijk. In III, r, fol. 344 vertelt hij: „Wy ver- 
toonen hem niet in Prent, om dat dit reeds door de ‘Heer Rumphius in zyn Ambonsche Rariteit-Kamer gedaan is.” Even verder, 
fol. 3 hij het over kreeften „die by de Heer Rumphius in het eerste Boek, en ettelyk Hoofd-deelen van zyn 
Ambonsche Rariteit-Kamer reeds beschreven, en ook in Prent vertoond zyn”. Weer even verder, fol. 348, de mooie plaats: „Wy 
zullen die hier niet beschryven, aangezien dit door de Heer Zumphius, mynen Boezem-vriend (met hoofdletter !], uitvoerig in zyn 
Ambonsche Rariteit-Kamer, gedaan is.” Dit alles naar aanleiding van visschen, in VALENTIJN's „Dierboek” dus, waarvan men de 
herkomst nu weet, zie blz. 3. In zijn dl. III, ze Stuk, waar hij in den beginne de „Oost-Indische Zee-hoornkens” behandelt, valt men, ZO 
te zeggen, over den naam RumeHrus, en over „zyn keurlyk Werk, de Amboinsche Rariteit-Kamer,’ (aldus fol. 517, in het inleidend 

jen 
‚@® 

ĳ) as dh sed is van mij 

2) Ook nog een tweede maal getuigt VALENTIJN over R.’s kennis van het Maleisch, en wel waar de in zijne „Ambonsche Zaaken van den nt rme dien 1, fol, el 
uit het jaar 1661 beds hie toen „de Heer nge Hoofd op Hila” deel uitmaakte es eene pm e om de hoog-Maleische preeken van Ds. MorLaNus uit Ban da 
toetsen. Door C. A. L. TROOSTENRURG DE BRUYN w it weer overgenomen in zijn werk „De Herv e Kerk in Ned. Oost-Indië onder eng OL Cap.” Arnhem 
P- 24 — een werk allereerst op VALENTIJN pe —, en aldus weer aangehaald door. Pt Benus ie en oe opstel in dit Gedenkboek, p. 3 noot 11. 
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woord). Ook streelt het es eigenliefde om te verzekeren, dat hij, ned nnen drie honderd zoorten van Moorns en 
Schelpen meer, dan de Hee nen geha ze Sea, (fol. 536). En in zijn Uyt- en T’huys-reyze, bij het ophalen van zijn 
verwantschap, spreekt hij over PAuLus Aucus „ „Zoon van dien vermaarden blinden Hr. Georgius Everhardus Rumphius, die 
e Ambonsche rd it-kamer beschreven heeft” av. 2, fol. 

Maa k zijn aje van dane (II, re ipncgen geeft hij wèl onder de namen der straten : 
„4 De mem dapde dat een nieuwe straat . „is, is de plaats, daar de vry gegeevene Macassaaren, tusschen de brug, die 
over de Way Tomo by de Heer’s wagt loopt, en tus sche n de graf-thuin van de dn Lumphius, we | à 
er niet aan er graftuin, en het daar vóór 1712 2 hoogstwaarschijnlijk reeds aanwezige monument — zie sub Labillardière, blz. 39 ; en 

n 

re 

Lesson, blz. — te gt fori doch op te nemen op zij e Grond en n 1718” achteraan bij het eind ba ie van 
dit geheele ue a el. En s hij op fol. 128 van dat re as voerd van dl. II e notes locale beschrijving begonnen van Ambon ! 

iet men echter die ent Me dan zoude het ons foedunken dat A atetner eN ee e willen, de Kiek van het, at, À 

m aan ’teinde een vierkant ‘gebouwtje zonder naam ne teekend, dus daar waar nu op het tn Gab van „Amboina en 
Omstreken” bij Stemfoort en Ten Siethoff, het aderen” en „B e Gad zh” at, en waar ook inderdaad het monument 
in 1824 werd „hiet ver van Batoeg ja ‚in de verlenging der burgtstraat”, zooals BLEEKER in 1856 (zie blz. 45) schreef, 

Als afzonderlijke stukken van Rumpmius heeft VALENTIJN opgenomen in zi e gedeelte, fol. 230—237 de hiervóór op blz 
g—10 reeds nader roken beschrijving der aardbeving op Ambon van 17. 1674, en wel volgens den enge pe 
— dus mèt alle militaire bizonderheden —, zooals die nu nog op hef Rijksarchief te vinden is in hs. (altijd indie 

\ dat deze beschrijving onloochenbaar van de hand van Rumruius is, hetgeen echter niet stellig A, en ee eieren 
daarachter het „Advys, en consideratien” van RuMrnius over de versterking van het fort Victoria, fol. 238—239. Juist het feit, 
dat dit openlijk aan Rumrurus ontleende stuk dadelijk volgt nà de Beuh der Aardbeving, is een aanduiding te meer dat ook 
deze laatste van RumPnius moet zijn. 

De hoop die wij hadden eenig nader licht te zullen krijgen uit het Ae bevattende de oorspronkelijke, gekleurde teekeningen, 
PR bij ae afdeeling „Gemeene en ongemeene visschen van Amboina” in VALENTIJN’s Oud- en Nieuw Oost- Indië, D. HI. 

e otheek der Rotterdamsche Diergaarde”, zooals deze collectie beschreven haa op p. 1 kn it Groep Il in den 
Ca atalogus ‘der enh Kol, Tent. in 1883 te Amsterdam —, deze hoop bleek ijdel. Kan boekdeel, langw. 40, we door vriende- 
lijkheid van Dr. J. vagans n ter beschikking mochten hebben, vertoont 527 stuks zeer mooi met waterverf 2 ek visschen, 
véél mddist dan de platen bij VALENTIJN, met korte bijschriftjes in een oud- Hollandsche hand, en een dito ouderwetschen Index 
aan ’t eind. Maar nergens vertoont zich de naam van PieTER DE Ruvyrer, of iets anders dat op Rumruius en zijn teekenaars wijst. 

Burman, 5, bre rus Zeylanicus, exhibens plantas in insula Zeylana nascentes; inter quas plurimae novae species, & genera inveniuntur. 
stelraedami, apud JANssONIo—WAESBERGIOS, & S. SCHOUTEN, 1737. 40. [Ex. Kol. Bibl. 

Onder de pa ie in de Bibliografie itn spion auctorum explicata’”) genoemd — die àchter de Praefatio volgt — 
wordt tot 2-maal toe het Herbarium eg en van Rum s genoemd, en wel eens aldus: 

onicum, c 
opus sane regium est; & propediem a nobis rt de quo vide pe pen hic prae 
En in die Praefatio nu, dd. Amsterdam, 30 Nov. 1736, zegt BURMAN aan eind het volgende: zi ri autem illud Len: bede 
nier. animus est publicae luci exponere tamdiu etiam nunc desideratum, & omnibus absolutum opus ee: nicum, H lu m 

mbonicum Georgii ended Rumphii, quod ultra millia fere plantarum Indicarum continet, sexque tant ja voluit 
in folio complectitur; Plantae hae ab auctore illo tam accurate, tam ample, & dede cum earum virtutibus, usu '& cultura sunt descriptae, ut 
certe palmam ZZorto Mal alabarico, staan & illud eximium, & regium sane sit a praeripiat; plurimarum i insuper descriptionibus 
Figurae elegantissimae, & ad vivum in locis natalibus per Rumphi indefessan cura prodigiosos sumptus depictae additae sunt, 

partes atus est, eg ed ae) ita ut non tantum praestantia® sua Malabaricum Hain den sed & eo insuper elaboratior 
plurimis in locis haben beat; 
Per generosam aute oe non satis laudabilem Rectorum & Praefectorum Societatis Indiae Orientalis munificentiam concessa mihi est 
istius libri inpressio, Te editio uum per semiseculare fere spatium in domo societatis Indiae Orientalis tam splendidus, & adeo cuique 

dabitur. Quibus solis hoc donum acceptum re eferre, & eo sibi gratulari universa ebe s „Petanicorum cohors, & cuncti hujus delecta- bilis studii rde tranquillí. Interim hisce meis laboribus caet‚” (fol. 2 VO. WE Hert), 
mmm |P 10 5 ke Ede a ik voorjaar van 1739 verscheen daarop een folio proef-vel, een formeel prospectus, in Latijn-alleen, met een proef-plaat n de eerpalm. [Ex. Kon. Bibl. waaraan echter de proefplaat ontbreekt EEE 

De Lat gn ge bijna letterlijk peters die bij de heusche uitgave in de officieele exx. is gaan luiden, dus in hoofdzaak: ersten GH EvERHARDI Rumphii..... Herbarium Amboinense, „ Omnia Nunc primum in lucem edita, inque Latinum versa ermonem, cura & tui} JOANNES Burman leng . Pars Prima. ‘AÁmstelaedami, Apud FRANCISCUM CHANGUION, JOANNEM CATUFFE, Heras ANNUM UyTwerF, Hagae nani Apud Peu Gosse, JOANNEM NEAULME, ADRIANUM MOETJENS, ANTONIUM VAN DOLE. 
CC.X 

„Lect oribus S. D. JOANNES BURMA pod ”__Daarin vertelt hij eerst bekende dingen over het werk en diens fat ta, over den schrijver, over de indeeling in boeken, over de platen die er in zullen komen, en over de hoo ooge kosten die noodzakelijk aan deze uitgave verbonden zijn. „Hinc, ut illorum [scil. bibliopolorum] justis subvenirem petitionibus ac votis, Subscriptione, ut vocant, ibrum i Ì Ì ia ores & aestima beni Î 

quem ipsi impendo, Epen & opera. Utque omni inservire posset populo nationi, in Lat de vit incepi linguam, primumque jam absolvi tomum, adjectis plantarum Synonymis, meisque zllnfteationihaë ” Dus dl. n 1739 persklaar. Dan begint het eigenlijke Boekverkoopers-prospectus: „Totum opus ex sex constabit Vantailbne: a folio, ea forma, littera ac papyro seu charta impressum, ac subsequens exhibet spe cimen, excepto, quod nova erit littera, quae hoc ad o opus formabitur.” Het aantal der fol-bladen tekst wordt op soo geschat, à 1 stuiver elk, maakt f25; 370 konbinken, ä3 een elk, maakt J55-10; het portret van den schrijver, titels ‘en andere versieringen f 3.10. Samen f84. Ter rwijl de inschrijvers slechts zullen betalen f 80, waarvan f20 bij de inschrijving, f 25 na dl. I-II, f25 na dì. 1I-IV ‚f ro na deel V-VI (door een vergissing staat er wel 

Oe, Ook de bibliotheek Aeret bezit een ex. van dit Prospectus, waaraan echter óók de proefplaat ontbreekt, 
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ten onrechte: deine sn ac quarte parte”). Een zeker aantal exemplaren „magna imprimentur forma, sed non plura, quam sub- scribentium sit numer en CeZE 'UXE-EXx. op groot papier zullen kosten f 120, in dergelijke termijnen te voldoen met f 30, È 37-10, f 37-10 en 7 I ig „Post subscriptionem Exemplaria minori forma Impressa haud minus vendentur, quam 100, & majori forma non minus, quam 150 florenis si supersint Exemplaria, quum non plura quingentis imprimentur, nisi subscribentium copia illum excederet numerum.” De oplaag zal dus wel 5oo exx. in het geheel zijn geweest. „Subscriptionis tempus prolongabitur ad ultimum Octobris 1739, han en vee hk primarii Bibliopo lae non tantum in Hollandia, sed totam per Europam.” Maar dan het slot, te e vermakelijker, omdat alles zoo anders is witgekomen: „Totum vero opus absolutum erit, atque subscriptoribus usui dabitur intra trium annorum spatium post peractam subscriptionem: bini nempe primi tomi post annum, sub fine inns Octobris 1740: tertius ac quartus ultimo Octobris 1741: quintus & sextus demum post annum. Subscribentium Nomina & numerus primae operis parti praefigentur.”” Dit laatste is zelfs in ’t geheel niet gebeurd! Dan volgt nog een „Iconis Explicatio” van de sagoeweer-palm. 
Seguier, J BAE Bibliotheca botanica, sive Catalogus auctorum et librorum omnium qui de Re Botanica, de seg rn ex Vegetabilibus paratis, e Rustica, & de Horticultura tractant. Accessit caet, Hagae-Comitum, J, NEAULME, 1740. 4°, [Ex. K n. Bibl] 

Art. „Rumphius. [Georgius Everhardus]”, p. 172-173. 
Geeft” er. vite. bibliographie van wat er van Rumeurus in druk bier was, als de Rariteit-Kamer, de brokstukken in de 

red h Ephem de brieven bij VALENTINI, en dan nog al curieus in 1740 # et Amboinsch Kruidboek, waarvan hij zegt dat het is uitge geven „Amsterdam, by Craamer a en anders (sic). 1740 en ).& seg: in fol. 6 w rl 
Dit „6 vol.” kon hij alleen aan het Prospectus van 1739 ontleenen do ete men niet, dat de uitgever van dit botanisch 
werk van SEGUIER din der mede-uitgevers was van het Kruidboek van et We hebben ej rn wel met een boekverkoopers- handigheid te doen 

Gualtieri, Se ore testarum conchyliorum quae adservantur in Museo Nicolai Gualtieri . . . . et methodice distributae exhibentur tabulis CX”, Florentiae, C, ArBizziN1, 1742. gr. fol. [Ex. Kon. Bibl]. 
In de Praefatio wordt op p. XVI gezegd: „In actuario quoque Musei Balf var in Museo raa Te bgn harden 
Bonanni, in Thesauro Cochlearum, Conchar arum, & an eed Musei Amboinici Georgii Everardi mphii, ubi prae_ 
ceteris ad vivum Testae expressae sunt, & quem saepenumero citavi, in Systemate wahda Viri Caroli pgs Sveci, ordo 
aliquis, & distributio quaedam inspici itur, sed non horten Methodus eruitur 
Als uitgave in hen edig! haalt hij ‘die v van 1705 aan, welke dus zeer dikwijls s_ door hem gebruikt werd. De edities, door hem 
van BALFO BONANNI genoemd, waren van 1697 en 1709; van LINNAeus bedoelt hij de re editie van het Systema Naturae, 
Leiden ae ie idem dissertatie dus van LINNAEUS. 

Acta (Nova) Eruditorum..… pubhcata. :..- Lrestae, Apud Jo. Frip, Greprrscurum, & B, Lanckisn haeredes. 40. [Ex. Kon. Bibl] 
Anno nend LIPSIAE, 1744. p. 1-8. Bespreking van dl. I-IV van het „Herbarium Amboine se”, 1741-1743. Een geregeld overzicht 

n deze 4 deelen wordt egeven, hier en daar afgewisseld met critische opmerkingen, Zoo heet het over R.: „Dolendum omnino est, 
irum C c_methodi botanicae, nec partium plantae, nec there, sufficientem cognitionem habuisse ; quodsi enim his fundamentis 

cognitionis historico-plysicae vegetabilium instructus fuisset, opus, tanta industria susceptum, uberiori cum fructu elaborare potuisset.” 
(p. 2.) Maar dan herinnert hij ook aan R’s eigen woorden uit zijn Praefatio. Over de behandeling van den „usus plantarum” door gd é : A 5 
arum vel nihil commodi tie t; non desunt tamen alia, ad historiam plantarum, quaru rtes per commercia ad nos 

transferuntur, gedek e dk ae Materiae medicae studium juvant.” ( n ziet he e criticus stelt zich op een speciaal- 
E ees heel RR standpunt. Terecht maakt hij aanmerkingen op vele platen: „Sed in conibus, nitide satis 
exsculptis, non ea ear elegantia atque perfectio, quam hortus Malabaricus exhibuit, &, si Autor noster hujus are, cujus 

ntu ima Volumina vidit, icones cu uis rre potuisset, multas forte commentario egregio illustrasset. DS D 
ook dan herinnert hij weer onder welke ongunstige omstandigheden, immers, „met geleende oogen en handen”, deze an 
waren gemaakt geworden. De criticus vat dan zijn oordeel vrijwel samen in de : tis apparet, Herbarium hoc Ë . k . . ì 

votis Betalen non omni ex parte respondere, Materiae medicae tamen cultoribus varias, minime contemnendas, observationes 
exhibere”’ (p.6). En zijn laatste woorden zijn deze: „Animalium, quae in titulo promittuntur, in Praefatione Autor ris nulla injicitur 

lo, & nos, praeter nonnulla insecta, passim adpicta, in his guatuor Partibus illorum animalium nihil invenimus.” (p. 8.) Een 
echte moderne kritiek, zou men 200 zeggen ! 

Kestner, eden W. Bibliotheca medica, optimorum per singulas medicinae partes auctorum delectu circumscripta, et in duos tomos distributa. 
ae 1746, CHr. H. Cuno. [Ex. Univ. Bibl. Leiden |. 

De pagineering van beide dln. loopt dóór; op p. 379 na Ee II „isque specialis”, terwijl dl. I „generalis” was. Op p. 582 
wordt in de rubriek „De Secriptoribus materiae medicae” (Cap. an Tom. bij de onderrubriek „De scriptoribus botanicis”, 
en wel in S XV, welke aanvangt: „De Asiaticarum prouincarum plantis etiam exstant diuersi scriptoris speciales” (p. 581), na 
vermelding der werken van VAN RHEEDE, BoyM, Kar ‚ HERMANN, AN, 8 
„De plantis Amboinensibus Georg. Everh. Rv rds condidit, belgica conscriptum lingua, Merbarium Amboinense, idque 
manu exaratum post se reliquit: quod opus. A, romana a sese ciuitate donatum, Io. Bvrmannvs euulgare coepit 
Amstelodami anno 1741. folio”. Waarna nog oot x op p. 583 de volledige Lat. titel van het Herbarium wordt gegeven, 
aarvan KesSTNER dus alleen Tom. T—IV kan ra) hebben 

Als echter GäRTNER in zijn gn dd van 1785, zie hiervóór blz. 13, over den rang van „Coopman” dien RuMurus bezat 
sprékende, toevoegt: „woraus aber JÖcHER und KestNemr, die von RumeuH Nachricht gegeben haben, ganz rk) einen Kaufmann 
nach ai eenn Begriffe Bicht haben” (Hanauisches Magazin, VII, p. 342), moet een ànder werk van KeSTNER toch 
bedoeld met meer biographische bizonderheden. Misschien is bedoeld KESTNER’ Ss „Medic, able mit alphab, 
Or B ek pe hetgeen ik echter nief kon raadplegen 

Weinmann, J. W. Taalryk glee der Plaat- ofte daan der ige ensen a En in het Nederduitsch door een 
voornaam Kender en Liefhebber vertaalt; en opgeheldert door Johannes Burmannus, . e daa zyn Kak tekeningen en verscheide 
Vreemde Gewassen bvrersor heeft. Ie Deel. Amsterdam, Z. Ròuao, pede (sic! Lees 1748) Ĳ. fol Miet platen. [Ex. Kon. Bibl. ] 

# Dit werk draagt inderdaad op den titel van zijn re deel ee beat ‚1736, en nh ht je Eej. de Sheen bn titel dit: HGe der 
Vv lle Vier Waerelds Deden wassende Bomen, Stammen, Kruiden …... Naar in de REEN la 
B oe Sd en ans uitge ik ngee. met veel moeite zt zuivere kopere. ank veele vertoont wo hek doo! En w. Rn sie) den pn vens een 
Regist ter En alle Je an de Naamen der Kruiden, waar in enz. Eerste Deel. Te Amsterdam, By Zac ARIAS Ronan” ee NME XXXVL * En toch ied s beide 

A sd, oet Toe worden als 1748! Want de Opdtseht van den uitgever Ro Dans is emi erd . „Amsterdam den 7de September 1748”, en de 
den keeren earl mickie ie en Aes ede Pod den Heer D. ALBRECHT HALLER” heeft tot slot Gereie n te Gottingen den 15 Ya nuary A©. 1745”! Bovendien bezit Rijks 
Herbarium te Leiden eene audiere titel-uitgave van dit pore van „ie ‚ WEINMANN, waarbij dl. I tot Brel ee tied pe Register der ae ofte Melissen 
Bloemdragende Gewassen Nu in het Nederduitsch doo voorn m Kender e n Liefhebber vertaalt; opgehe t door Jon Es BURMANNUS, ..…... Die daar de 
penta en en verscheide Vreemde Gewassen bean eheelt. Ehste Deel”. Amsterda Z vera en 1748 biceXLvuj. 2 ooals peen tie precies dezelfde titel, en nu uitdruk- 
kelijk van Eet ed j 1748 h de Opdracht, en de vertaalde Voorrede, zijn hier weggefaten Het meest misleidend is, dat bij de officieele H Holl. uitgave e van WEIN MANN. dl. I p dra 
niet alleen het ae aa ger jaar 1736 op alek titel Paid doch dl. II 1739, dl, OI 5. en i dL IV pas 1748. De eenige pe verklaring dunkt mij dus deze: de tekst 
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In de vertaalde voorrede van den ips medicus en natuurhistoricus ALBRECHT (von) Haller, dd. Göttingen 15 Jan. 1745, 

leest men in dl. I, op p. 27—28 het volgen 

„LXXXVII. In den jaare 1741. is reets het eerste Deel van het Amboinsche ere ee, het welk er wylen den 

Heer GEORG. EBERHARD Rumpr van Hanau, oud Koopman en Raad in Amboina, nagelaaten is. osn meergemelde Heer JOANNES 

BuRMANNUs heeft het zelve van de Bewindhebbers der Oostindische Compagnie gekre ien is nog v werkelyk m Ede uitgave 

bezig. ezit vier Deelen in Folio, als zynde ongeveer de helfte van het Werk.) In de, an kostbaarheid Benen dit Werk 

den Malabarischen Kruidbof niet te wyken; gelyk het dan ook ten aanzien der Gewasschen in ’t geheel daar van verscheiden 
is, vervattende gantsch nieuwe in de Waterachtige Indien en zuidelyke Eilanden groejende Planten: waaronder de meesten wel 

gedeeltelyk voorlang in de Artzenykonst beroemt, nochtans in hunne waare gedaanten geheel nieuw zyn. (l zonderheid aan 

Boomen, als de Afbeelding der Sandelboomen, van het Ebbenhout, de Sago, de Nagelbloemen, Muscaten, de Cu//awan, Cujaputi (sic), 

Slangenhout, en veel anderen.) Alleenlyk is te beklaagen, dat de onvermoeide Auteur, die met et kosten in dit uiterste 
einde der Waereld eigen Teekenaars onderhouden heeft (Ĳ, geen ge ame kennis van de tegenwoordige Kenteekens der Planten 
gehadt hebbe, die men uit de Zaaden en Bloemen neemt. Want hier in overtreffen hem de nen van het Malabarische Werk”. 

Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen auf das Jahr MDCCLI. Göttingen, J. W. Scamp, (1751). kl. 40. [Ex, Kon, Bibl. | 

Geven op p. 731—733 een korte bespreking van de voltooide Ren van an Kruidboek. Het begint „Bey Uytwerf sind noch im 

vorigen Jahr 1750. die zwei letzten Theile des RumeriscHeN Amboynischen Kruytboeck’s herausgekommen, und damit 

dieses kostbare und ansehnliche Werk gänzlich geschlossen art (p. aan De fen En dus niet dat de re ed. van dl, V 

n 

. Kräuterkenntnisz, und für eine mn) reiche, und unentbehrliche Quelle in der Materia medica ansehen kan, Der Mangel eines 

Registers in einem so weitläuftigen Werke ist würklich ein Fehler, der leicht hätte gehoben werden können” (p. 732—’733). 

Klein, Jac. Th. Tentamen methodi ostracologicae sive dispositio naturalis Cochlidum et Concharum in suas classes, re bj Wipe 
Iconibus singulorum Generum aeri incisis illustrata. Accedit caet. Lugduni Batavorum, apud G. J. Wisnorr, Conr. 0. [Ex. 
Kon. Bibl. | 

Klein heeft getracht te geven „un nouveau Système de Conchyliologie”, contra Linnaeus (Blainville, op. cit. p. 309). Om zijn 
doel te bereiken, zoo zegt hij in de ding van zijn werk, had hij alle mogelijke moeite en systematiseering aangewend; „quem 

quoque in finem Rumphii museum Ambonense, nec non ver — bedoeld is F. BoNANNr’s „Recreatio mentis et oculi 

in observatione animalium testaceorum’’, Romae 1684 Ie, & Listeri Testacea (libros pretiosos) laceravi, singulaque in paginis 
onder secundum enata genera juxta e invicem posui, non een aen rursusque revocavi similia; & quae porro.” (*3). 

an op de volge side” ‚Pag: volgt 
lit: describendo Rumph eis de: Bonanni multum luxuriat,,... In Rumphio & Bonanni icones multae 
per sculptoris errorem mat: bn pleraeque ab una saltim parte testam contemplandam exhibent; in conchis testa altera tantum, 
eaque aversa plerumque, cernitur, neglecto interiori cardine & laterali situ partium, ex quo concharum species definiendae”. Hier 
heeft men dus — voor het eerst? — de duidelijke mededeeling, in 1769 pe CHEMNITZ in de Duitsche uitgave der Rariteitkamer 
inn vd en deel der schelpen en hoorntjes bij Rumphius in spiegelbeeld afgebeeld werden 

at v n de werken van B ien Rumphius de hoofd-werken waren, blijkt ook nog even verder uit zijn zeggen: 
ddr ie zie in usum nostrum conversimus, ut descriptiones aak provide contraxerimus ac suppleverimus, eundemque 

autorem cum Rum p in consensum redegerimus.” 
En in zijn achteraan toegevoeg „Commentaria in locum Plinii.... de concharum differentiis,” zegt hij nog eens 
„Rumphius in Insulis Indiae Orientalis intra 28. annos, 360. species summo nie collegit, Lg descripsit, Heid Ee daden 
reliquit; multas raed En Notis ad dictum Heifidfens easdemque raras & summe pretiosas, addidit; se numerum nec 
hic inire Sj e erder: „Sed, ‚ Rumphius nimis laxus est, a eens & instituto, den Faial similia in 
Testis habitantia dhonidseedaree bete sufficiens.” 

Stickman, Ol. (ID. Herbarium Amboinense, Les: consens, me Facult. Medicae in Regia Academia Upsaliensi, sub praesidio viri nobilissimi 
n atque experien tissimi, Dn. Doct. Caroli Linnaei,. publico examini elen vid A r jn avus ick man, Smolandus. 

sähotie Car. Majori d. XI. Maji, aad MDCCLIV. “Upsaliae, L. M, Höjer. kl. 40, IV + 28 pp. [Ex. Kon. Univ. Bibl. Upsala] ®). 
Wij hebben hier dus de dissertatie van Olaf Stickman van 11 Mei 1754, zooals te de volkomen goed aanhaalt in het voorwoord 
v, A m, zònder echter ded naam te noemen, dd. Amsterdam 20 Juni 1755: ‚„„Nomina universali huic Indici 

C Li subjuncta, tam Generica, quam specifica ex eleganti Dissertatione de Herbario Amboinensi, sub pr esidio Clariss. Caroli Linnaet, 
Upsaliae Die XI. Maji Anni MDCCLIV. habita, petita sunt, adeoque eadem Litera L, notari curavimus.” Zonderlingerwijs is daarvoor 
foutief „Maj.g” in de plaats gekomen in den ren druk van pn IVe deel der Amoenitates indie (Holmiae, 1759, p. 112), 
zoowel als in den zen druk van dat dl. IV ne, 1788, p 
“Deze oorspronkelijke uitgave der dissertatie 1754 is Ebitendpen heel wat beknopter dan de nieuwe van 1759, welke inderdaad 
een vermeerderde en gew erkte editie ive, heeten. Aan den tegenkant van het titelblad staat een opdracht aan een 
viertal „Patronis & Fautoribus”. Dan volgt een dankbetuiging in het Duitsch van „OLor STICKMAN” aan den apöchilier AAN 

an dl. I is werkelijk in 1736 gedrukt, die van dl. II, li en IV ook de resp. in de jaren 1736, ’46 en ’48; doch in 1748, arn het geheele werk compleet was, heeft 
er een ger n de aties Id e oorrede van HALLER aan toegevoegd, in te binden natuurlijk vóóraan in dl. Dit dl. I is dus werkelijk van 1736, £ f 

voegen Hag jaar 174 w. 
nt de Kon Bibl. bezit n bt x, nu verden eld i he hm de platen apart in 5 bdn., en de tekst apart in 4 bdn., deze laatste weer met de i 4 ' k E jaren 1736, 39, 46, en 

hier zit opdrach ch se 1748) en baggeren orrede (1745) vóórin dl, AV van zn hr Ook kon ik nog ‘raadplegen de oorspronkelijke Duitsche Eitje va 
äume u.s.w.”’, te „Re u anzen 

in de jar 1737, ’39, eg en ’45. “En ook hier zit is jektede”" » an 15 Jan. 1 vóórin dl. JV, en geeft hier 2» originali: 
SEAAKVL Schon’ a. 1741. ist der erste Theil des prächtigen Amboinischen ten van 5 Daemen: Weiches Weyland He gen EBERHARD Rumpf 

aus Hanau alter Kaufman, und Raths-Person in Amboina hinterlassen, obenbelobter Herr JoHANN Burman aber von den Ostindischen Bowindbemeen erhalten, und noch 
ese bemühet bee 4). je Aaf and ij arme weicht dieses Werck dem Malatietischen Garten sehr wenig: es ist auch in Ansehung der Gewächse von demselben 
ganz unterschieden, und giebt uns gan em wässerichten Indien, und den südlichsten Eyländern wachsende Pflanzen zu kennen: worunter die meisten, zum theil in der rzney-Kunst längs? betaat nr doch Ee wahren Gest It nach, gän nzlich neu sind. 6). Nur ist zu bedauren, dasz der unermüdete Herr Verfasser, der mit unsäglichen 
Unkosten in grave äus sgr en de der Welt sich Mahler gehalten, pens genugsame Kenntnüsz von den heutigen Kennzeichen der Pflanzen gekabt, die rn aus seed Saamen 
und der Blühte herni nn hierinn übertreffen ihn die Verfasser des Malabarischen Werckes”. En ook hier rd men dezelfde 2 noten, a en b, hierboven in 't Holl, tusschen er gd bg mij, j lagelascht: „Ich ard vier Bände ix folio als ungefehr die Helffte des Wercks”; en: „Sonderlich an Bäumen, als die pie thi di Siaredbumme, 
des Ebenholz, des Sago, der Nelcken, Muscaten, der Cu mee „ der er das Schlangenholz, und unzählbare ia 

A De v ie limsche sie an Roma 1681. Het werk van Bonannus heeft Rumphius ed wat laat, gekend; immers in 
aan Bu urgemeester D' ACQUET van 1699 schrijft ni gs nij „ook, het meeste deel der zelve al hadde heehoevr lekt ik’ er knee enmifien. uit sdh aandeden van den Italiaanschen Heere Ean heen gn an bequam.”’ Verg. ook in dit Gede kboek de bijdrage van Prof. E. von MARTE 

*) Een 2° ex. van dit werkje mocht ik te leen krijgen uit jh Kön. Hof- und Staats-Bibl. München. 
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BöTTIGER voor de goedheid so ich in Ew. Edlen geehrtem Hausze unter der Zeit, dasz Dero Kinder meiner Aufsehung und Handleitung anvertrauet gewesen /zu genieszen die Ehre gehabt/”. Dan volgt een opdracht aan den auteur do Z UNGDAHL #7 en, N. LIUNGD het Zweedsch. Deze 3 stukken, p. I—IV doch ongepagineerd, zijn in de latere editie van 1759 alle weggelaten Doch daarna begint de eigenlijke eeste Jop pet 6 gen kr elfde levensschets van Rumpmus, die in hoofdzaak /etterlijk herdrukt werd in dl. IV der Amoenitates ademic AÈ ï e 1759, P han door dien herdruk onder de vlag van LiNNaArus de sche opha tting is ontstaan, alsof LiNNaeus die levensschets geschreven had. Tòch zijn er, zooals bij collationeering blijkt, te afwijkdesen. In de lijst van botanische reizigers wordt het Ï Carolinam’” van 1755, in 1759 gemist, en is daarentegen In 1759 achteraan toegevoegd „Browne Jamaicam”. Ook in S 2 de geographische indeeling va é in „intra Gangem”, „extra Gangem” en „aquosa” kwamen in 1759 redactie- verbeteringen. Desgelijks in S 3, dus in de levensschets van RumeHius, een Jzigingetjes; in 1755 wordt van wonin ta’ 

een drukfout „Musem Amboinense”, en „Naturae curiosorum Plinius indicus” in 1759 „Natura curiosorum Plinius i dieu” S 4, over BURMAN, loopt dan gelijk. Bij S 5, over het Herbarium-zelve, wordt dan in 1759 pake cher „praeter Auctarium (sic), waarvan STICKMAN in 1754 natuurlijk niets kon weten. Zoo ook wordt het „Figuris 966” van 1754, i 1759: „Ligwris 1010”; voorts wordt in 1759 een heele periode van 15 regels ingelascht over de dichte Indische wouden met bii zwaar loofdak en met hun talrijke 

7 
Doch nu komt het delangrijke verschil. Na deze inleidin ng op p. 1—6, heli, bij STICKMAN in 1754 alléén de De verd van Tomus I—VI (p. 6—28). Daarmede eindigt de Dissertatie. zier Key gelijk met p. 118—136 in de end van 1759. Dus alles daarnà is in de editie van 1759 toegevoegd (p. 136—143); dat is: 10. de Concordantie van „Tom VII”, het gs in 1755 Eerst verschenen Auctuarium; èn 20% de heele „Flora A iomdnt: met hare indeeling bij 23 linnea: C lus een Appendix) van de verschillende planten in het Herbarium Amboinense voorkomende. De herdruk van dl. IV der Kiotis. (Erlangae 1788) geeft dan de redactie van 1759 Letterlijk weer, zelfs met geheel gelijke paginatuur; alleen de hierboven aangegeven 4 drukfouten zijn er (behalve ook hier weer „Auctariu m”, wat inderdaad klassiek Latijn is) verbeterd; maar ook „EvaRHARDUS” — gelijk reeds in STICKMAN’s aleras, van 1754 stond — is in „EvERHARDUS” gewijzigd. 

Valentijn, rl Menn) der Zee- sja en Zee-gewassen in en wisk wrange ina en de nabygelegene eilanden door — —, in zyn leven Bedie- des Go Woords in Amboina, Banda, enz. Met ze ette Prentverbeeldingen verrykt. Als mede het Af beeldzel van den Bl Dienende tot een vervol van de Am oinsche en beschreven door GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS. Amsterdam, J. vaN Keuren, 1754. fol. [Ex. Kon. Bibl] 
Is een letterlijke herdruk van wat VALENTIJN reeds in zijn Oud en Nieuw Oost Indien, III, ze Stuk, 1726, fol. 517 — 586 gegeven had, met precies dezelfde 17 platen, doch in veel slechter afdruk ; bbele alleen met "één plaat, een herdruk van de ee- meermin HI, re Stuk, fol. 330, en in tekst alleen vermee rderd, vooraan, met een „Berigt van den Uitgever aan den Lezer”, en dan vooral met een daarop volgende „Lyst van Schryvers en Boeken, handelende over de Schaal-dieren en Zee- dend die werkelijk heel practisch en degelijk is. — Voor de Duitsche vernis van dit werk in 1773, zie sub Ebert, blz. 

Büchner, A. E. Academiae de Romani ids Leopoldino- rr erae Naturae Curiosorum Historia conscripta ab eiusdem praeside — —. Halae Magdeburgicae, J. J. GEBAUER, 1755. 4°. [Ex. Univ. Bibl. Leiden 

Op p. 471 staat agent onder de lijst „De Collegis Acad. Nat. Cur.” (p. 462525): 
„98. D. Zberhardus Rumphius, Consiliarius supremi Iudicii Societat. Belgicae ad Indos Orientales mercaturam exercentis, in Insula Amboina Moluccensi, natus in Comitatu Solmensi, recept. in Academ. 1681. denat. 1706. dictus Plini 
Bij de meeste andere lede t wel is waar, behalve het jaartal, óók de dag opgegeven van hun lid-worden der Academie, maar er zijn toch ook wel degelijk verschillenden, bij wie dit evenmin vermeld staat als hier bij Rumrur 
Tevens blijkt er uit dat Chr. Mentzel op 18 Febr. 1675 lid werd, en op 17 Jan. 1jor te Berlijn stierf (no. 57); dat Luc. 

röck in Aug. 1677 lid werd, terwijl hij sinds Nov. 1693 — zooals op p. 394 blijkt — tot aan zijn dood de Jan. 1730 de Ì Ì s (no. 72): Ì 
lid werd (no. 81); dat SeB. SCHEFFER te Frankfort, op 5 April 1680 lid werd, en op ro Jan. 1686 stierf (id, 92); en dat M. B. VALENTINI lid werd op 13 Oct. 1683, en op 13 Maart 1729 stierf (no. 118). 

Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen .. . . auf das Jahr 1756. Ier Bd. Göttingen, Pockwitz en Barmeier, (1756). kl. 4°. [Ex. Kon. Bib i 
Geven op p. 951—952 een korte aankondiging der verschijning van het Auctuarium in 17553 wg Ee naar de vroegere bespreking in 1751, toen het tijdschrift nog „Göttingische Zeitungen” heette. Het slot er van luidt: „Den zweyten Theil dieses 
Anhangs macht ein Register für die sechs Theile des Rumphischen herbarii Amboinensis aus, wobey man, so oft sie bekannt gewesen sind, die Linnäischen Geschlechter-Nahmen der Amboinischen Kräuter angezeigt hat” (p. 952). 

Lesser, Fr. Chr. Testaceo-Theologia, oder gründlicher tij des Daseyns und der vollkommensten Eigenschaften eines Göttlichen Wesens. aus natürlicher und geistlicher Betrachtung der Schnecken und Muscheln, zur gebührenden et rlichung des grossen vig und Beförderung des ihm schuldigen Dienstes ausgefertiget. Bane: vermehrte Auflage. Leipzig, M. BrocnperGer, 1756. 80. Mit Kupfern. [Ex. Kon. Bibl. 
Pp P. 35-—36 t de behandeling der verschillende schrijvers ge PN Der scharfsichtige blinde nori Eberhard Rumphius, « ein gelehrter Kaufmann aus Hanau, welcher nachhero Holländischer “Rath auf Am boina worden, wie auch ein 

Mitglied der er drh Gesellschaft der Nat. Curios. schrieb in Holländischer Sprache seine Amboi diuhe Rarität- Cammer, und 
stellete sie(!) Anno 1705. zu Amsterdam an das Licht, weswegen(!) er der Indianische Plinius genennet worden. In dieser hat 
er unter andern woude 360. Arten von See-Schnecken und Muscheln beschrieben. Simon Sch ynvoet hat in en en 
Sprache Anmerkungen darzu gemacht, so in das Werk selbst mit einverleibet sind. Es hat auch Halma Anmerkun 
verfertiget, und sonderlich heek rare und kostbare Muscheln gemeldet” Ook hij spreekt dan op p. 41 van „Franciscus Valentin? 
in plaats van VALEN 
En op p. 48 zegt hij dan nog: „Die Kupfer der Schnecken, welche des Rumphit Amb oinische Rarität-Kammer aufweiset, 
sind überaus sauber und gut”. — Ook de eerste editie van Lesser moet van ditzelfde jaar 1736 zijn geweest; doch ziet gezien. 

Regenfusz, Fr. M. an Schnecken Muscheln und andre Schaalthiere auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichem Majestät nach den 
Ori riginalen gemalt, in nk Saen, und mit natürlichen Farben erleuchtet von — —, Königlichem vet Kopen nhagen, 
(A.H. Gon "1758. g „ [Ex. Teyler]. 

De tekst is èn RR èn Fransch, in den titel en opdracht achter Aai in den eigenlijken tekst naast Be linksch Duitsch, Gek 
rechts Fransch. De Fransche titel luidt: „Choix de Coquillages et de Crustacés pen d'après nature gravés en taille douce et Rn. 

1) Door een vergissing staat er alléen at 37” (p. 118). Ook in den herdruk der Amoen, Acad. ‚Frangae, 1788, p. 118 bleef dit zoo staan. 
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illaminés de leurs vraïes couleurs”. In de „Chronologische Anzeige der Schriftsteller, die etc.” (welke ziet zoo nauwkeurig is als 
men bij een ae uitgave wel zou meenen), vindt men o.a. op p. II: 

„1705. Everh. Rumphii Amboinsche Rariteit-Kammer; met Waarnemingen van Sim. Schynvoet. Amstelodam. fol. c. tabb. aeneis, 

bonis rt Edit. alt. Amstelod. 1j4r —; zoodat ‘hier de naam van Schijnvoet dadelijk bij den titel wordt gevoegd! 

Dan heeft men, niet he el zuiver op 
„I710. Kumphii Thesaurus cochlearum, conchar. conchylior. Lugd. Batav. c. ie bon.”;en nota bene nogmaals: „i7ir. G. Z. Rumphii 

thesaurus imaginum piscium testaceorum. Lugd. Batav. fol. c. tabb. aeneis. esf dn onomasticon Muset Amboinensis”. 

En nog veel minder zuiver op diezelfde - s 

„1724. Franc. Valentini Oud- en nieu- Ostindien, in 8 Deelen, fol. maj. Amsterd. 1726. c. fig. aen. eleg.””, terwijl daarentegen de 

uitgave van VALENTIJN'S zee -Horenkens” van 1754 zief vermeld wordt. 

Na een beschrijving dan van „Die vornehmsten Naturalienkammern und Conchyliensammlungen in Dänemark”, volgt de belangrijke 

0 ie epa . we van d i n Ee ‚ Cramer, hoewel dit in het ma ge niet blijkt. Doch zie hiervóór 

b en verg. Brune S „Manuel du libraire” Kk IV, 1863, 1180. nu zegt Cramer over Oe en VALENTIJN het 

„Georg Eberhard Rumph, ein gelehrter Eat und holländischer Rathsher rr auf Amboina, untersuchte EN baths) die Conchylien 

Werken der Natur erlangt werden kann. Seine amboinische Raritätenkammer ist voll Nachrichten, die man einer 

ern le shin der Schaalthiere nicht entbehren kann, ob sie gleich, weil sein Werk holländisch ist, rine gan 

worden sind, als s ene sind genau u nd sorglalt ig, und diese Vorzüge können ihnentschuldigen, wenn er zuweilen 

ins Wfeitbehwelige aut Gcinie Methode, die Conchylien unter gewisse Geschlechter und Arten zu bringen, leidet Verbesserungen ; 
sie bleibt aber immer ein Beweis, dasz er in seinen Kenntnissen einen Geist der Ordnung besasz, der ihm Ehre macht, Simon 

Schynv Halma i [er a 5 Lj eg @ 5 u es 5 (4) a B, et ed 5 = CD De el sr 5 
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Abzeichnungen sind vortrefflich, und von der Tochter des berühmten Merian alle nach den Originalen verfertigt; man musz aber, 
um sie in ihrer ‘vollkommnen Schönheit zu ge die erste Ausgabe td (p. 8). Over deze Maria Sybilla Merian zie 
sub Chemnitz, blz. 35, die dit gegeven aan Cramer weer ontleend 
En dan luidt het over Valentijn: „Franciscus à Valontint, ein hlländisctie: Prediger auf den Inseln Amboina und Banda ist 

in seinen Beschreibungen der dasigen Schnecken und Muscheln nicht selten ganz offenbar zu leichtgläubig, und da aher nicht 
so zuverlässig, d n seine Nachrichten als sichre und bestätigte Erfahrungen brauchen könnte; unterdesz verdient er doch di 
Aufmerksamkeit der Kenner, einiger überaus seltnen Arten von Conchylien wegen, die er durch sehr vortreffliche Abbildungen 
bekannt gemacht hat” (p. 
In den eigenlijken tekst dan van het werk — die weer met Romeinsche cijfers gepagineerd is — wordt herhaaldelijk de naam 
van RuMpnius genoemd, evenals tal van Hollandsètie benamingen, bij de beschrijving der heerlijk- mooie bilt ed pf ers 
is, werd door Chemnitz herdrukt op p. X en XI van de „Vortüufige Einleitung” in de Amboinische Raritäten-Kam 
van 1766 (zie hiervóór blz. 8—g), alwaar dit heele stuk van J. A. CRAMER „begierigst entlehnet” er É: KR lrertik here 

Stickman, Ol. (II). „Herbarium Armboinense”, in „Caroli Linnaei . Amoenitates Academicae; seu dissertationes variae herre medicae, 
botanicae, "antehac seorsim editae, nunc poliesad et auctae, cum tabulis aenaeis,” Vol, IV. Holmi iae, L. Salvius, 175g. 80%. [Ex. Un niv, 
Bibl. Leiden.| p. r1 

Reeds Buse: aoe Stickman, O1. (I), blz. 32-33, is deze sne er in haar oorspronkelijken vorm van 1754, den Burman 
haar in 1755 heeft gebruikt voor ee „Index Universalis in sex tomos et Auctuarium Herbarii Amboinensis Cr. GEORGI EvERHARDI 
Rumeuir”, gevoegd achter er ex. van het Auctuarium (xr wf 5). ok: 4 daar reeds aangegeven in hoeverre de editie, in dl. IV der 
Amoenitates Academicae — re ed. ie miae 1759; 2e ed. Baie J. J- Palm, 1788 [Ex. Kon. Bibl.] — een vermeerderde herdruk 

r eze id eers 
afgedrukt te worden in dit verzamelwerk van Linnaeus, En Re andere dissertaties zijner leerlingen ook afgedrukt zijn. : à hit lui BS 

Herbarium Amboinense, sub praesidio D. D. CAR. LINNAEI, props Onis STICKMAN, Smolandus. Upsaliae 1754 Maj. g. lg zl 
Doch de meesten hebben hier overheen gelezen; de da tes Academicae staan nu eenmaal op naam van „Linnae 

z n voor zich hebben!! Maar daar SrickMAN’s werk eerst in deze editie, en in zijn bijgewerkten 
vorm (inderdaad dus ook „auctum”), algemeene bekendheid kreeg onder de geleerden, is het van pas uit deze editie ook de 
excerpten te nemen. 
TICKMAN dan nu geeft, na een korte inleiding over Ape onderzoek in Indië, en over de indeeling van dat werelddeel in Vetus 

India en Aquosa India, de volgende levensschets, die ook weer tallooze malen „sub nomine Car. Linnaei” door lateren nageschre- 
Du Peti 

mphiu 
Plinius Indicus, in orbe erudito adeo celebris est, ut ejus historiam & vitam heic enarrare supervacaneum en et. oina 
vixit, ut ipse testatur, per totos quadraginta duos annos, multaque passus non modo Rei familiaris, sed ipsius sagitatie discrimina. 
Amisit hi Nt Susannam cum uobus eed de horrendo terrae motu, qui Amboinam 
quassabat anno 1674, Sie 17 Febr. stylo novo; verum etiam sub shan Sirio, indefessus plantas inquirens, cataractam contraxit, qua 
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imi qu 
circa annum 1706, natus 69 annos, esse desiit. D Nullus deren magis studio atque diligentia Indiae Gazophylacia naturae 

Ee cujus rei lucentissimum testimonium exstat Museum Amboinense, quod in Conchiliorum histori reliquis omnibus bn Se / es 3 Testaceis prodiere, longe palmam praeripuit. Plantas itidem Indiae aquosae infinita diligentia investigavit, conquisivit, descripsit & 
delineavit, cum earum Nominibus, Locis, Usu & Viribus, tam medicis, quam oeconomicis; quaecunque de plantis audivit, vidit, aut indagavit 
hnctetesen auctor, ei candide ‚ modeste, nulli gravis, sincere notavit, & anal io suo Amboinensi expos it c P- 114-115) 

spr reekt hij over J. BURMA N, en eindigt over hem . ille etiam Rumphii Herbarium Amboinense, in dom 
societatis I Is Amstelodami o annos gr, gepulum, blattis tineisque certans investigavit, eruit ®, & suis observationibus & synonymis illustravit ac publice edidit, quod alioquin c vix quidem uam lucem adspexisset. » (p- 11 a 

vervolgt hij: „Sic prodiit Rumphii eed Amboi iienss complectens plantas, guae in Amboina & adjacentibus von 
reperiuntur, Amstelodami ab anno 1741 ad annum 1750, in fo/io, Latine & Belgice, Volum. VI comprehensum, praeter Auctarium (sic). 

opere proposuit semper laudandus Auctor circiter mille plantas Indicas, easque ds 1010 illustravit. Inter has plantas, 
nullas observamus Europaeas, sed exoficas omnes.” (ib.) 

Dj Ve ermakelijk wdn is het volgende zeggen van Du Petit-Thou «On ne voit sur quel fondement Linné(!!) a rapporté la date de 1 t rg à add c'est une erreur qui a été copiée par Dryander (Giaro Banta) Celie jout! ì) en il avait 69 bes. ce qui etc.” (Bio dn vg X, ine. Seok en warring ! ; — De hier ber blz. 33, aangewezen drukfouten in dez enita Bone Ees stilzwijgend door mij verbeterd, na vergelijking met de ze ed. Ook hier is opmerkelijk de verwarring bij den eetrhans en Binden el ntigit, ut in domo Societatis asservatum vel potius sepultum — deg. MDCCXXXVI! — vt en [BURMANNUS], blattis daan) aten ut Linnaeus(!!) ait, ar hen statim eriperet.» (Clavis 
opus anno MDCCXL» 
Rumphiana, pn P- 44). Zelfs Henschel is de kluts kwijt! 
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I 
volgende woorden, waaruit ij eden blijkt wàt biens het aandeel is van Spe wàt de eigen arbeid van Stic 
„Cum pretiosissimum opus ad Sd nostras nondum pervenerat, dum D. D. Praeses Species suas plantarum edidit en Pen 
factum, ut hujus Synonyma, ae maxime illustrarent plantas indiae rarissimas non potuerint assumi, proinde operam meam non 
displicituram fore Botanicis efen, um Plantas Rumphit cum D:ni Praesidis [scil. CAR. LinNaei] Herbario contuli, ut 
Synonyma eruerem & connecterem. Acquiescere debui in hoc opusculo plantis evidentissimis, multasque deponere, cum A 
beneficio Seculi jn Naer e noverat partes minutissimas fructificationis describere & delineare, in quo solum cedit Horti Malabarici 
Auctoribus” sop. 

volgt ‘onruddetigs de Concordantie naar de platen, rd, steeds links de Lat. namen van Rumphius, rechts die van 
Linnaeus gaan. Alles wat niet zuiver over planten handelt, is door STicKMAN ter zijde gelaten; dus het heele Liber XII. En 
Tom. VII, het Auctuarium, is, als gezegd, toegevoegd. 
Na de Concordantie volgt dan nog eene „Flora Amboinensis”, zijnde een indeeling der door RuMpmius beschreven planten naar 
23 der Linneaansche Classes; ook deze Flora is eerst in 1759 Zoegevoegd, zooals op blz. 33 bleek. 

(Chemnitz. it HJ). Kleine Beyträge zur Testaceotheologie oder zur Erkäntnisz Gottes aus den ee in einigen Sendschreiben den 
Nebst einem Anhang von etc. Frankfurt—Leipzig, 1760. he [Ex. Bibl. K. Leop. Car. D. Ak. d. Naturforscher, Halle. ] 

res uit 5 Sendschreiben. Daarvan draagt n°. 4 (p. 67—106) dezen titel ma Sendschreiben von meinen Hülfsmitteln zu 
ren Käntnisz der Conchyliologie zu as pi die HochEdle Wohlgelehrte und Tugendreiche Jungfer Margaretha 
Bär ra Bürckmännin zu Nürnberg Kaiserlich gecrönten Poetin, auch Ehrenmitglieds (sic) der teutschen Gesellschaften zu 
Helmstdt, und in Altorf” De brief is onderteekend: ien den 12 December 1 
Op p. 70 noemt hij dan allereerst onder „die kostbarsten claszischen Schriftsteller der Conchyliologie”: „1. Georg Everhard 

mboin aritäten Cammer. fol. 17 Amsterdam”, Dan zegt hij op p. u „Von des Rumphii 
Amboinischen Raritäten Cammer besitze ich zum Glück die erste beste und rareste Ausgabe von 1705. Weil ich voraus setzen 
kan, dasz Ihnen dieses schöne Buch gar wohl bekandt sey: so will ich den Raum meines Briefes für die Anführung einiger andern 
die wei Ì | hnen m ì a 

aangeduide kunstenares was Maria ee Merian, geboren te Fr ran js 2 April 1647, 
als dochter van den boe ikander Matthäus Merian der Ael e (1593—19g Juni £650); diein + in naar Holland 

T, III, 1862, p. 
1650—1651) verscheen haar: „Met morphosis insectarum Surinamensium”, met 6o platen; d. i. ve in hetzelfde jaar toen bij 
HALMA te Amsterdam R’s eetkamer verscheen. Sinds 23 Sept. 170r was zij te Amsterdam terug, waar zij j 13 Jan. 1717 
stierf. Zie over haar A. Houbraken, „De Groote Schouburgh der Nederlantsche pilaren en Schilderessen” ‚HE 
Amsterdam 1721, p. 220—224 met portret; en de „Allgemeine Deutsche Biographie”, XXI, eig de 1885 (art. van We sely), 
die druk gebruik maakte van HOUBRAKEN. Zij was eene „natuurhistorica”, en kende Lat n. Maar van haar iaer a de 
platen in de re editie van R’s Rariteit-Kamer wordt door HOUBRAKEN, die als tijdgenoot het wel weten kon, niet gerept; evenmin 
zegt WesseLYy er iets . Een ex. van dit schitterende werk over Suriname met gekleurde platen is in de Kon. Bibl. — Evenwel 
had Chemnitz deze bizonderheid niet uit zichzelven, maar ontleende haar aan het in hetzelfde jaar 1758 te Eoltalngen 
verschenen werk van Fr. M. REGENFusz, zie hiervoor blz. 33—34. 
Dan geeft hij op p. 95 verschillende vrome wenschen te kennen, en daaronder b.v: „Ich wünschte . „ dasz der scharsichtige 
(sic) Blinde, der vortrefliche Rumph seine Amboinische Raritäten Cammer, in der teutschen Sprache, die dazu seine Muttersprache 
war, möchte ans Licht gestellet und sich nicht blos auf Amboinische und Ostindische Schalthiere eingeschränckt haben”. En op 
p. roo zegt hij iets ee „Des Rumphii Werck hätte es vor vielen hundert andern Büchern verdient in die teutsche Sprache 
übersetzt zu werden. Denn die Holländische Sprache dieses unentbehrlichen Schriftstellers, ist den meisten Liebhabern nicht 
bekandt und hat zu eht fast lächerlichen Fehlern Gelegenheit gegeben.” Hier voorziet men reeds den bewerker der Duitsche 
vertaling, die in 1766 in erdaad verschijnen zou. Dat hij even te voren op deze pag. roo ook het werk van „Rumph” had 

En op p. ror geeft hij nog den prijs van R's Rariteit-Kamer op: „Für die erste ‘edit. des Rum phii wird gerne bezahlt 30 fl" 

Linnaeus, Car. Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, hed 
selectis, locis npe Heen systema sexuale digestas. Editio tertia. Vindobonae, J. Tr. pe TRATTNER, 1764. 2 vol, 80. [Ex. Kön. Hof- 
und Staats-Bibl. Mün 

Dit is de nd behe in het Register op het Kruidboek (Batavia; en. zie blz. 37) als „het Species Plantarum Caroli Linaet, 
derde Druk te eenen in 1764 uitgegeven”, In het Voorwoord „Lectori Aequo” worden onder de „Inventores recentioris aevi” 
genoemd „Rheede, Rumphius” terwijl in de me volgende lijst van Zach onder de rubriek „Fundatores” is opgenomen het 
Herbarium eed van RuMmPHius als 64 fol. vol. groot. 
Voorts kom Pp. 49 voor het emt (genus) Rinie en daarvan wordt genoemd de JZyxa Portformss, teer tot de 
Ordo der T Fiaridels Mono e re editie der isbces Plantarum” was uitgegeven Hohne rik e ed. Holmiae, 
1762—63; beide in 2 dln. 80, Eene 4e editie vende te Berlijn in 179o, door C. L. WirLpeNow bezorgd. 

Pallas, P. hee Elenchus tkn sistens generum vinne ap! Ne ag et specierum cognitarum succinctas descriptiones cum selectis 
uctorum synonym s. Hagae-Comitum, P. vaN Creer, 1766. 80. [Ex. Univ. Bibl. Leiden. |] 

Noemt in zijne Praefatio op d IX o.a. „„magnu Ln decus Rumphium”, en in zijn „Elenchus Auctorum” haalt hij aan 
de Amboinsche Rariteitkamer van kin dam 174r, en het VIe Dl. van het Herbarium Amb. van 1750. Zijn voorrede is ook uit 
Den Haag gedateerd, waar hij „medicinae doctor” was. Ook noemt hij zich lid der Academia Caesarea. 

1) Dit is het werk van M. Lis Hpi eer ae we kie 1685 — 93, fol. — De naam van haar, die een deel der platen voor R's Rariteit-Kamer 
jim je Sr niet uit de Holl. uitgave; slsea zegt de uitgever der 1m a, in zijn Opta. aan bie pants sel D'ACQUET, dd. Amsterdam 1 inde t 1704, dat het 
hs, us »in den ein et veel sere cn gereeder vondt; 
der Hoomnen en Schulpen, die o ord r Uwe Ed. Achtb. wel door dek Schryver belooft raden, maar die e elite.” door wat prik is onbekent, dn nimmer overgezonden 
of altoos ons nooit ter hand ge komen pief zoo dat wy van den nood, a spreekt, e deugt mosten maaken ‚en met de riemen roeijen die wy hadden; dat is, dat 
we met veel moeite, daar ook kosten aan vast waren, uit de Kabinetten Bier te ade Benen revalien t geene wy uit Indiën niet bequamen”. — Over e en deel der af beeldingen, 
tes inderdaad van den laatsten assistent van Rumphius ieter de Ruyter, moeten zijn, zie echter wat hiervóór o blz. sub Aaboliide Rariteitkamer”’ gezegd 

erd. In de auctie-Arn Vosmaer (1800), den natuurhistoricus, uit wiens nalatenschap de Rumphius-hss. ter Leidsche Univ. Bibi „B. P. L. 246”, zie sub Leupe, 
bie on noot Jk herkomst tig ia, bevond zich ook onder n°. 137 op p. IO ged den Auctie-catalogus een ex: „G. E. RumPuius. Amboinsche rarieitka amer. Amst. stede err 

M. 5. es naa E Bnr leven red en afgezet na haar peen ie op pergament : Se exempl. uit het Re van L. VINCENT herkomstig heeft n val oe 

+ vanral te 

weer, eik a” En “Bib d. d. d. 
nog alle die zelfde oi. Bodt Mi. Ss Mie proe en gekozen uit de seen er orden van Bake AER OPDAM.’ 
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Linnaeus, Car. a Lin Systema Naturae per regna Ars naturae, secundum classes, ordines, eas: Nar on cum characteribus, „Caroli yst 
di fferentiüs, synonymis, kod Editio duodecima, reformata.” Holmiae, L. SaLvrus, 1766, 67, 67, 68. 3 tom. in 4 part. 8%. [Ex. Univ. Bibl. Leiden]. 

Burman, N. L. 

In dere se part. II (1767), bij het rie ra Animale. bike VL. Vermes” wordt, na het algemeen aen der indeeling, dit gezegd: 
„Aucto Vermium pretiosi: Intestinor ulli; Molluscorum praeter Bohadschium pauci; Testaceor um rimarii: 
sobrius ekwi 1681, ditissimus rt 1685, solidissimus Rumphius 1705, curiosissimus Ene 1702, eline 
Gualtierus A en Argenville 1742, omniumque pulcherrimus Regenfusius 1758, n on Columna, Barrelierus, Plancu 
prs csi Adansonus, nrs me Ne 3. ali. Lithophytorum Comes Mae ee, ocilktar Donatus. Zoo 

071) 1. 

Flora Indica: cui accedit series zoophytorum indicorum, nec non Prodomus Florae Capensis, Lugduni Bat., C. Hark; Amstelaedami, 
. Bibl] J. SCHREUDER, 1768. 4°. Met koperplaten. [Ex. Kon 

4 

Noemt in zijn „Prooemium” allereerst den arbeid van VAN RHEEDE TOT DRAAKESTEIN, en daarna dien van „Georg ius Lverhardus 
a Rumphius in immensi laboris descriptionibus” (* 3, ro), noemt dan de andere emerce en Westersche bo ; 

„Systema magni & immortalis Ziznaei, (Praeceptoris mei eo, quo Upsaliae versa mpore honoratissimi & familiarissimi. ),” 
en spreekt dan over den Elenchus Zoophytorum van Parras (1766), waarbij alike. half lane: achtige half dier-achtige wezens ter 
sprake kwamen, ve lantae-formia vel Plant-Animalia dicenda,... licet sagacissimus Rumphius, cujus perspicuitatem non tantum 
in vegetabili sed & in animali regno cum admiratione we dediigdas suo tempore jam haesitasse videatur, ad quaenam regna forent 
referenda, quum in pre Musaeo” — versta: de Rariteitkamer sb 1. C. 37: Crustaceis & testaceis tertium subjunxerit ordinem 
Zoophyta continentem, quorum plurima in Ejus Amboinensi „Herbarlo t. 6, 1. ra. describuntur”, (*4, ro.-vo.). 
In het werk-zelve wordt ies telkens en telkens R's ee mb. cn terwijl het heele werk op het systeem van LINNAEUS 
gebaseerd is, en Ge » en mmlden Synonymorum”’ volledigen klapper op het heele werk leveren, ndex Gener 
waarbij in dien laatsten idôn tal. van inlandsche en la: namen, door (peas gebezigd, opgenomen zijn. 

Burman, J. Index id in omnes tomos Herbarii Amboinensis Cl. Grorai EvERHARDI RuMeai, quem de novo recensuit, auxit, et emendavit 
Joannes Bur ad M. D. Botanices ren Nh Caesareae Naturae Curiosorum, nec non Regiae Scientiarum Acad miae 

De anr sis Snbbin ugduní Batavorum, apud CoRNELIUM Haak. Amstelaedami, apud JOHANNEM koen es MDCCLXIX. fol 
ko Vve nde Akademiens Bibl. Stockholm. Titel (C DL 20 („Index Alter”, D—H 2). ngepagineerde folio-pagina’s °). 
n de keerzijde van het titelblad staat het volgende: „Prooemium. — Ren ovatum, Dela in Se illustratum, & juxta constituta 

hodie genera digestum, vobis obfero, Botanices cultores peritissimi, Indicem in totum m Opus Rumphianum elaboratum, post hujus enim eximii operis editionem plurimae de novo detectae & constitutae zie plantae Indicae, certisque suis generibus adsignatae, 
antea maxime obscurae atque incertae, ita ut hodie illarum numerus forte duplo sit major, atque superet priorum seculorum detec- 
tionem ac cognitionem absque controversia haud comparandam, unde sperandum quoque est, si in subsequenti temporum tractu 

adhuc latent, nobisque incognitae sunt, e latebris eruantur, suisque adserantur generibu u nim sylvestres Arbores, Frutices, ac 
plantae in Me to Kamphiano & apud alios obviae, supersunt, quae defectum partium, quae fructificationem constituunt, dignosci nec determinari potuerunt, quas itaque praeterivi, vacuumque ipsis locum t, si successsu temporis deteguntur, adscribi ipsarum nomina erica pos — Cognitis vero nomina tam gener quam specierum adnotata sunt jux nnaet 5, ultimo editas, atque Zloram Zndicam nuper a Filio meo elaboratam & edit ; — Pla ro marinis olim creditis, quae im sexto Aumphi tomo continentur, adjecta sunt nomina, Ge . Pallas in opere suo Zoophytorum denominavit, en ut quem nunc edo, multo perfectior & amplior sit priore Indice m ipso opere edit uo itaque hic novus, quum non magnae we pee: eerd ipsum opus he inseri poterit, 3) quique hats: in indagandis plants ipsis plurimum lucis & chibeit ut puto, adferet. Vale 
Vóór dezen „Index Alter” van Burman op het Merbarium Amboinense, dient, wil het exemplaar her zapt 0 te gaan Burma sIndex” op den Mortus Malabaricus, tegelijkertijd bij den tweeden uitgever in het licht gegeven En r den analogen titel Eloi Malabarica, sive Index in omnes tomos Horti Malabarici, quem juxta normam a botanicis hujus aevi r Eeen conscripsit, et ordine alphabetico digessit Joannes Burmannus M. D. Botanices Professor, Academiae Caesareae idni ige ut et ars 

put JOANNEM SCHREUDERUM, 1769”, fol, met de signatuur welke den daarop volgenden Index Alter, die met C2 (Titelblad) en aanvult, en zelve na het eigen titelblad 8 pagina’s ‚telt die als 3—10o gepagi gers nn eren het titelblad als fol. r—2 geldt. De volledige uitgave moet dus 32 folio-pagina’s tellen, waarvan ro op den eers Inde 22 op den Index Alter vallen. Ook aan de keerz zijde van het titelblad van den eersten Index staat een Sa Dae Hatan Peritis” ‚ waarbij Burman o.a. herinnert aan het oudere register op den Hortus Malabaricus, de „Flora Malabarica, sive Horti Malabarici catalogus, Lugd, Bat. 1696” van Casp. Commelin. Dit Voorwoord heft aan: „Post splendidissimam Mort? Malabarici editionem, ac praesertim post Lumphii Herbarium Indicum ae Botanophili acrius inquirere inceperunt, atque indagare plantas Indicas antea maxime obscuras & fluctuantes, ita ut caet.”” (fol, ij ing dan 
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elijk gebruik gemaakt van nieuwere gegevens voor de determineering der planten ee de methode van Linnaeus. bi verntnlins van den Index Universalis, achter elk Auctuarium van 1755 te vinden, met dezen Index Alter van 1769, blijken tal planten bij RuMmenius nader en juister nu bepaald; het „„multo Bedecuar & amplior”, waarmede deze tweede Index door ge wordt aangeboden, is dan ook volle waarheid. 

Martini, Fr. H. W. Neues systematisches Conchylien-Cabinet geordnet und beschrieben von und unter baie Aufsicht nach der Natur gezeichnet und mit lebendigen Farben erleuchtet. I. Nürnber erg, G. N, Raspe, 1769. ze. [Ex. Univ. “Bibl. Leiden |. 

1) Ook reeds in de zeldzaam nei Editio Decima ged ns LINNAEUS’ Systema persie Holmiae, L. Sar — A ag emt rde wird icae i Verlin edita”, verscheen in 1894 £ ENGELMANN te re in 3 din; < „ Bibl. Rotterd. Breva hae ge ir red aa et hoofd. kika ditzelfs fde nr et, Amplis hals eve vrg meeste de en 
madre miet rele meden het Bilade arn ze hek ned Sen ee ian r epanigchnrie namen en epitheta. Doch de ar zijn 

ei 5) Een 2 volledig ex. mocht ik te leen krijgen uit jn Kön. Pa iv Bibl sten hier was echter een folioblad d f, Ee Hortus ‚Malabaricus ad den Index Alter tai ald. Den reed Alter-alléén bezit Dr. Greshoff persoonlijk. En it voorafgaande Index DE den Heu rl es alléén is in de Kon. Bibl. aanwezig, repte gend dl. XII van dien Hortus. rn hed die van Leiden, Upsala, Halle ünchen. beitsen merkwaardigerwijze geen dezer beide Indices! — Curieus is, dat bij h n Dr. Gentndir het 2e «apud» aan het einde van den titel pete ten vert als « adud». 8 

Van binnen, na de Opdracht en de „Vorrede” dd. Berlijn 15 Aug. 1769 voor dl. I, heeft dit deel nog een nieuwen titel, gelijk- rg d aan. den bovenstaanden, doch met het jaartal 1768, en me vermelding van den naam be die de platen maakte, 
o.a 

_n A. Fr. Hape. En in de volgende „Einleitung”, dd. Berlijn 30 Jan. 1768, zegt nu MARTINI 

von langen Zeiten her der Lieblingsautor der Con nchylienfre unde gewesen. Der Herr Prof. Müller in Erlangen hat ihn d deutschen Lesern verständlicher und der Herr Gesandschaftprediger Chemnitz durch seine nützlichen Zusätze Bech Palichtate: 

) Dit is in niet één ex. van de ons ten oogen gekomen Kruidboeken nt hein werd deze Index Alter bijgebonden ! 

algen sk BES wal 

on Oek Sen EL. 



gemacht. Seine Beschreibungen sind sehr unterrichtend. Nur hat er eben nicht die bequemste Methode gewählt, und sich durch den Vorsatz, blosz Amboinische Conchylien zu beschreiben, allzusehr eingeschränket. Nach Erscheinung der deutschen Vebersetzung fehlt har Werke nichts weiter, als die Illumination, eine richtigere Ordnung, und mehrere Vollständigkeit” (p. XIII—XIV). En op geeft hij nog in koeterwaalsch de volgende onzuivere bibliografische opgaaf: „ Eberh. Rumphii Ambenieht Rain Kane mit waarnemingen van Simon Schynvoet. T'Amsterd. 1704 (!). 17ir. & 1745 Se fol.” 
Register op het Ambons Kruid-Boek van G. E. Rumeurus. Z. P. vi Lhetvin, E. Heemen ; ol. Ex. Univ. Bibl. Leiden. Titel iden + 16 olene nee 2) a 18 lede (li agin's (ader Universalis”, *__aaent). 

Het Seer Titelblad draagt onmiddellijk na het bovenstaande opschrift „Register op het Ambons Kruid-Boek van G. E‚ Rum ” de volgende mededeeling, die in de plaats blijkbaar treedt van BURMAN’s ng bij zijn Index Alter van 1769: „Dit pane. in zes Deelen in Folio, ard den Heer Joannes lire jr (sic) Professor te Amsterdam, van den Jaare 1741. tot 1750. uitgegeeven wierd den o. Juny 1755. gevolgd door een zevende Deel, bevattende het Auctuarium of de vermeerdering, waar agter een Zudex- Universalis is ged, dan dewyl dit vond met het Register zeldzaam gevonden word, 1) heb ik nodig g'agt dat Register alhier (sic!!) te laaten herdrukken, en by het zelve te voegen zoo wel de Maleidsche Naamen, als de Naamen in het Species Plantarum Caroli Linaei (sic), derde Druk te Wenen in 1764 uitgegeeven, zoo mede de Naamen te vinden in de Mora Zndica van den Heer Nicolaas Laurens Burman, in 4to 1768. uitge 
Dan begint op de gepagineerde bladzijde 1 een scan op het Ambons Kruid-Boek beschreeven door G. E‚ Rumrurus. Nagezien en uitgegeeven door JOANNES BURMANNUS. van den Jaaren 1741. tot 1755. Zu zeven Deelen in Folio”, hetgeen de 7 folianten op den nj voet volgt met vermelding, links van het „M aleids”’, fechts van het „Latyn” (nl. de Latijnsche namen n door RuMmrPHius-zelven gegeven) en overigens naar die deelen „eenvoudig verwijst; alleen op fol. 15 erf df ee hoje als 9) is de leelijke drukfout: „ 7. Deel. Vermeer- Want he ; 

bei va ennen in EIS lees: 1755 ! Want het Auctuarium wordt bedoeld. Duidt dit op een drukjaar n 7: volgt een „Index Universalis in sex tomos et rie, ern Amboinensis Cl, GrorGIT rdt 5 Rumruir”, wat Vterlijke ptit! is van den Index Universalis van 1755, alleen met bijvoeging in e kolom van de Makeische namen, en en 3 onder weglating van de bizonderheden die in den Index van 1755 achter sommige geslachts- plus soort-namen nog wel vermeld waren. Zelfs drukfouten worden overgenomen, zoo b.v. „Abutilon husutum”’, terwijl BURMAN’s Index van 1769 natuurlijk schrijft: „Abutilon hirsutum”! — Nu had BuRMAN bij zijn Index Universalis, achter het Auctuarium van 1755, reeds gebruikt de lijst welke ze on Ickman op rr Mei 1754 onder den naam „Herbarium Am oinense”” had gegeven als concordantie tusschen de namen Rumr 
: ar wit dat ik Watariaschie Register de nieuwe 3e uitgave van diens Species wlan fendt en de Flora Indica van BuRMAN, in het Voorwoord genoemd, ook inderdaad gebruikt zijn! Het eeni ige nieuws wat men vindt in de op LiNNAEus gegronde wetenschappelijke namen van dit Register uit 1770 (??), zijn — zooals blijkt uit geregelde bolierisnis in den Index Universalis, achter elk Auctuarium van 1755 te n — ... drukfouten; zoo b. v. „Arundo” ‚ „Dol dchus’  „ Cuburbita”’, „Cenvolvulus”, „Malastoma”, „ Phaseolus”, het verwisselen met elkaar van „Piper 'siriboa” en „ZP er longum”’ Ô ingi 

kn de Is dus de waarde v ezen nieuwen Index niet volstrekt nul, behalve de toevoeging der Maleische namen? En is het zeggen in het en, idee een mystificatie? Alleen het Register vooraan, de eerste 16 folio-pag. dus, zijn practisch en gemakk Heel merkwaardig is het feit, dat in het Leidsche ex, vooraan wi het se) as schutblad met een echt-ouderwetsche hand onderaan bijgeschreven staat: „Gedruckt te Batavia”. En zoowaar wordt dit sub Ra decrhuitet op de hier volgende blz. zeer aannemelijk gemaakt, en blijkt zelfs de naam van den ren drukker. Doch het jaartal blijft een zuivere conjectuur, al moet het besloten liggen tusschen 1769 en 1781; en misschien valt het wel nà 1775, volgens het bovengez in 
Het geheel maakt den indruk of dit Register in het licht is Eeen door een boekhandelaaruitgever, die na de uitgave van BURMAN's Index Alter van 1769, ook iets wilde doen voor het Hollandsch- Tadigene pls dat geen Latijn verstond, 

Haller, A. von. Bibliotheca Botanica. Qua scripta ad rem herbariam facientia a rerum initiis recensentur. Tomus 1. Tempora ante Tournefortium. Tiguri, Orell, Gessner, Füssli, et Socc., 1771. 40. [Ex. Univ. Bibl. Leiden]. 
Op 61 18—617 geeft HALLER ri) „058: js Gt Everard. Rumpf een vrij uitvoerig overzicht van de gedrukte botanische geschriften van RuMmrPzius, met ee enkele o opmerking omtrent zijn leven. Hij noemt eenige zijner fragmenten in de Miscellanea Nat. Curiosorum gepubliceerd; eet een systematisch overzicht van de 7 deelen van het Kruidboek — waarbij hij teng het 
Auctuarium als in 1751 verschenen voorstelt (p. 617) ° —; en verwijst naar de En zjn brieven door VALENTINI in 1704. Zijn oordeel over het Kruidboek luidt: „Historia arborum & plantarum satis plena est, oeconomica etiam & medica, tantum ne bidses & modernos characteres florum requiras. Numerus immensus est, rr an, post du Malabaricum novae” (p. 616). 

Haren, O. Z. Proeve op de leevens- beschry vingen der Nederlandsche doorlugtige mannen: Behelzende het leeven van JOANNES CAMPHUIS, Haenen Zwolle, S, CLEMENT, 1772. 80. [Ex. Univ. Bibl. Leiden.] 
De schrijver zegt op pag. 64: „Maar de v voorzorg van de [Gouverneur-|Generaal Campnurs bepaalde zig niet tot Japan alleen zonder hem was de Amboïnsche spegsd van Jurriaan deet ius verlooren geweest. Deese die een volmaakte kennis van 

last van Carn HUIS tabellen: en mtv, rade sd ernetde: hen ar blyft leggen. Mr hy andere syne Leesers 
niet of by de O. 1. C., of by Pariuleren, is: en myne afweesendheid van Geleerden en van boeken, behalven alleen myne 
weinige sle, belet my eenig, verder licht over dit boek, dat egter waarschynlyk niet te verachten is, te kunnen geeven”. 
VAN HAREN vwlf even wel foutief aan wat helen schreef, en is zoo weer oorzaak dat dit onware ver! van de „Amboinsche 
Historie”, in latere biographiën over Rumruius, telkens voorkomt. Wèl zegt te in DL. IV, re St, fol. 322 dit: ien Heer 
[nl. CamPnuis] is het ook geweest, door w elkers v voorzorge zeker groot, en schoon werk van de heer Rumruius oude, 
in wezen gebleven is, os hy het, eer ’t meg den wierd, uitschryven liet, gelk men het toen weg zond met hah. Waterland’ 
dat met den.zeevoogt Kemp, Ao. 1692, dat het bevorens tegen eenige Fransche schepen geslagen had, is gezonken, dog 
naderhand wierd dat zelve werk weer nne. en in ’t Vaderland gebragt, daar het vrugteloos leggen bly ft. 8) 

1) Dit lijkt wel een boekverkoopers-4ruc. In niet één der ons oe oogen gekomen exx, van het Kruidboek werd het Auctuarium van 1755 met zijn Index Soetens gemist! 

3 Evenzoo zegt arn in dl IL p. en ten onrechte dat pe XII van den ve Malabaricus verscheen in ) lees: 1703: 
Deze periode van Va tijn is weer aldus vertaald i t Leven van Ca uys, 6: HEER ij J. A le u Bois de des Gouvelhalis Généraux ‚ avec labrégé de histoire daens H olla Bral aux Indes Orie”, Ee Haye, P. ps Hosot, 17 Spe 251 t 2: Ceat à ui, dit VALEN NTYN, qu'on est redevable 

za Pexistence d'un grand & superbe Ouvrage de Rumphius, l'ancien, qu’il fit copier avant que d khalhg reina or du Vaisseau ë Wate rland, lequel coula à fond en 1692, 
avec lAmiral Keyts (sic), après s'être battu contre ee ie Vaisseaux Frangoise. De ver mg van »de heer umphius, de oude« in >Rumphi ius, Yancien« is heerlijk! 
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Valentijn wist maar al te goed, wàt hij met zijn „zeker groot, en schoon werk” ine Heeft hij niet zelve, als predikant 

in functie op Ambon, een gedicht gemaakt „Op het Amboins Kruydboek van den wyzen en hoog-gele erden heer Georgius 

Everhardus Rumphius”, hetgeen voorin dl. I van BUuRMAN’s uitgave (1741) bleke. saat Een gedicht, dat dus moet 

gemaakt zijn in 16go, toen VALENTIJN op Ambon stond. 

Radermacher, Mr. J. C. M. Naamlyst der planten, die gevonden worden op het eiland Java. Met de Ae van eenige nieuwe Geslagten 

en Soorten. II. Stuk. Batavia, Gedrukt in dE: Compagnies Boek-drukkery, By EGBERT HEEMEN, 1781. Een Kon. Bibl. | 

Op p. vindt men hier een „Derde Alphabetisch Register na de Herbariu hae inensis (sic)”’, wat een groote 

merkwaardigheid bezit. Immers het is ziet alleen geheel Ltr id met den Index Viiversalie zooals het Register van 1770 (?) 

t — zie voorgaande blz. —, dus ook met bijvoeging der Maleische namen, maar ook , ‚ het wordt gesloten door 

denzelfden krullerigen cu/-de-lampe, welke tweemaal in dat Register als afsluiting dient, wt „de tekst is met dezelfde letter 

gedrukt !! Dit wijst op éénzelfden drukker, op EcBerT HEEMEN, die inderdaad (verg. de ‘„Eroeve eener Ned.-Ind. bibliographie, 

1659—1870”, door Mr. J. A. vAN DER Caijs; in Verh. Bat. Gen. XXXVII, 1875, p. 258) van 1767—1781 boekdrukker op Batavia 

was. Oók RADERMACHER was van 1768—1783 (weer) op Batavia. Het is dus geenszins her sen dat deze óók de bewerker 

is van dat Register van 1770 (?), evenals hij nu in 1781 de tweede helft liet Aerdrukken. Zie ook nog botanisch werk van hem 
t 

op 24 April r 78 het Bataviaasch Genootschap v. K. en W. stichtte, en dat EGBERT HEEMEN de witgever is geweest der eerste 

3 dln. Verhandelingen (1779—81) van dat Bat. Genootschap! VAN per Cuijs heeft den Bataviaschen druk van dat Register ziet gekend. 

Boehmer, G. R. Systematisch-Literaerisches Handbuch der Naturgeschichte Oeconomie und anderer damit verwandten Wissenschaften und Künste. 

Leipzig, À Fr. Junius, 1785—1789.. 5 Theile in g Bden. 80. [Ex. TEyYLER). 
In Theil I („Allgemeine Schriftsteller”), 1 Bd., 1785, drs onder het hoofd „Schriftsteller von rr edere opp. 383—395 
gegeven je bibliographie der Rariteitkamer, alsmede e daarover verschenen tijdschrift-artikelen,. Geno ng worden: de re editie 
van 1705; de „edit. zda Amsterd. pe JONGE 1741... geen differt a priori”; de Lat. bewerking van gn n de ze ‘druk hiervan 
„Hagae Comit. 1740 (sic!) fol”; de Duitsche gedeeltelijke vertaling van 1766; de Zee Horenkens van VALENTIJN, ee 1754, en de Duitsche 
vertaling daar weer van, 1 ; alles met vermelding der daarover hem bekende ki 
In Theil II („Thierreich” Ket 1786, wordt dan op pag. 34 nog even de Thesaurus beta van 1/7II genoemd; en in den 2 Bd. 
1786, op p. 437 worden derde oihren Soren opgesomd de al in het Theil II peen genoemd waren ; ook weer diezelfde editie van 
den Thesaurus, „Hag. Comit. 1740. fol.” Lees: 1739. 
In Theil 111 („Gewaechsreich’”), 1 Bd, 1787, volgt dan onder het hoofd „In besondern Gegenden wildwachsenden und in botan. 
Gärten unterhaltenen Pflanzen”, en bij de onderafdeeling „Asia” op p. 353 EEN de bibliographie van het Kruidboek, welke echter vrij 
kort is, omdat alléén de re uitgave van 1741—5o plus het Kent 1755 aan BOEHMER blijkt bekend te zijn geweest, doch 
niet de tweede titel-uitgave van 1750. Naast de daarover verschenen tijdschrif ehentt wordt dan ook alleen nog verme 
„lo. Burmanni Flora Amboinensis 's. Index in omnes icones (sic!) Herb. Amboin. Amst. 1769 in fol. pgg. 22”, een opgaaf die, 
wegens haar onzuiverheid, ] aan der Smplieia schijnt. Voorts Et nog verwezen naar de brieven bre RUMPHIUS en 

3 
—; alsmede neemt hij er nog op den genden minder zuiveren titel: ler innaei  Herbari ium Amboinense. Resp. 

drei (sic 1). Vpsal. 1754. 4. pgg. 28”, en tevens verwijst naar de „Amoenit. Acad. Vol. IV 
In het bibliographische gedeelte van BoEnMER zitten dus wel degelijk’ fouten; maar zijn litter added bij elk werk zijn van groote 

„waarde, Doch zet is het mij gelukt in handen te krijgen de volgende oudere Duitsche tijdschriften, door Bo OEHMER in zijn Theil II, 
I Bd, 1787, P. 353-354 genoemd, en welke alle het Herbarium Amb, en ee Auctuarium moeten bespreken 

Over ’‘t Herbarium: Over ’t Auctuarium: 
Comment. Lipsiens. Vol. r. p. 175. Comment. Lie Vol. 5. p. 233. — Erlang. gel. Beytr. 1756, p. 806. 
Erl. gel. Anmerk. 1750. p. 341. Ien. g. Zeit. 1756. p. 171. 

[Noronha, F. OR Kle excelsa Malaice et Javanice Rasamala, Lignum Papuanum Rumphii Herbar. Amboin, Vol. 2 Pag. 57. In „Verhandelingen 
t Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen”. Dl. V. Batavia, 17go. 80. 
De schrijver van dit Latijnsche — doch er ge daarachter in het Holl. vertaalde — stuk, p. 1—z20, een Portugeesch reiziger en 
botanicus, verschilt met Rumrrius van meening omtrent vindplaatsen en eigenschappen der Rasamala-boom, en zegt (ten onrechte) 

aa 
r. A. G, VoRDERMAN in Teysmannia, 1894, pag. 108; en verg. Encycl. v. Ned. Indië, III (1902), p 

Loureiro, J. de. Flora Cochinchinensis, sistens plantas in regno ene. nascentes ;. omnes dispositae engin) urn sexuale Linna 
anum. Denuo in gedima edita cum notis Caroli Ludovici REA ow, Berolini, “HAupe et SPENER, 1703. „80, Ex, Kol, Bibl] 

De re druk v and in 1790 te Lissabon (,„Ulyssipone”), 40. ih zijn voorwoord „Candido, ac rei Re Saads lectori”, wat 
ook reeds in eh ren druk moet gestaan hebben, brengt Loud het volgende “compliment aan Rumpurus en aan VAN RHEEDE VAN DRAAKESTEIN, als de twee voornaamste botanici onder hen, die zelf in Indië waren: „Nos ad singulas species duos plerumque 
laudabimus, ex his praecipue, qui ween mgr in ipsa India examinarunt, vel saltem, si habeantur, qui, acceptis inde herbarii 

ec per Ï 
et indefessus RuMPrius, cum quo nostra fraequentius cohaerent, tum ob minorem distantiam locor ‚ tum ob acuratius (sic) hujus 
Autoris examen. Hortum Malabaricum Clar. „Rreepi, quem mihi perutilem futurum sperabam, quamvis diligenter quaesitum non 

HI). 
ee a dan RE eed lijst ke tg ki Ren Flora laudati” noemt hij „Rum mph. Amb. Ge. EvERHARDI RumPun Herbariu 
mboinense, libri ‚ et Auctuarium. ami, 1750—17 fol”, zoodat hij te Lissabon d titel-uit, 

Kruidboek heeft gehad, hetgeen in zijn encheivinad verder Gios malen wordt ne haa en het 

Dryander, J Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks. Londini, G. BULMER et Soc, 1796—1800. 5 vol. 80. be Teyrer]. 
In deze, in menig opzicht bewonderingswaardige bibliographie worden de werken van Rumpmius meermalen oemd, zoowel de stukk in de Miscellanea (Ephemerides) en VALENTINI afgedrukt, als de afzonderlijke werken. Men zie den zeer avant Index hinseuns: die bijna het gansche 5 deel vult. Het heet daar ten onrechte op pag. 411 ten opzichte van Rumrumus „ob. 1706. aet. 69”, blijkbaar 

1 ige, die i 
2E In 
foutief als „5” opgeeft, lees: 22. Daarentegen geeft hij Mn a goed op p. 179 van J. BURMAN: „FI arl Ì i ” . : „Flora Malabarica Ind omnes tom DS os Horti Malabarici. Amstelaedami, 1769, fol. Pagg. 1 ; praeter indicem Herbariü ed ee quo mox infra”. Dat ee ai „Ox infra” kes op p. Dr  Gezeg gd ‘wordt, luidt letterlijk: get Burmannus,.,.. Index alter in omnes tomos Herbarii Amboinensis ‘Rumeuir, quem de n recensuit, auxit, et emendavit. mpr. cum ejus Flora Mitebathn. vide supra pag. pe 88: (sic.) s (ach hi onmiddelijk daarop elk hij het ‘Herbarium Minbioitsehse. van Ol, Stickman onder het when Car. Linn 
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A J. S. Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en tn naar Samarang, Macasser, Amboina, Suratte, enz. gedaan in de 
aren 1774 tot 1778. Leyden, A. en J. Honkoor, 1795. dn 

In DL IL, 4e niel) van „De Inwooners van abort ‚ pag. 268 vermeldt Sravorinus: „Bij de ge van zen zis 

gevon on Hierop rige drie pag. letterlijk aan RumPrrus’ handschrift ontlend en wel tusschen aanhalin 
niet alleen merkwaardig dat het Sravorinus gelukte een gedeelte van RuMmPHrus’ red len) te publiceeren, maar 

tevens Siet deze schrijver e ren vooruit komt, uit welke bron hij putte. Hij lag met zijn schip voor Ambon van Febr.—Junì 1775. 
ier J. J- de. Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par ordre de l'Assemblée Constante pendant les années 1791, 

792, et dan t la rère et la 2de en de la République Francoise. Paris, an VIII [1800]. 2 tomes. 4°. [Ex. Kon „ Bibl]. 
299 vertelt hij van zijn verblijf op Ambon, met de vloot van DENTRECASTEAUX, Ain maar dit over zijn bezoek aan 

het graf’ van RuMPHIus, in mi den ept. 1792: „Une ter excursion faite dans le sud de la ville [ scil. „Amboine”] près du quartier 
habité par les Européens, nous procura la vue du tombeau de RuMmrpurus. La simplicité ee ce arpa nous rappela celle des 
moeurs de cet habile observateur de la nature: sa tombe étoit entourée du joli arbuste conn l m de panax fruticosum”, 

it Is, naar HENSCHEL (p. 59) opmerkt, de „Scutellaria tertia” zooals Rumpmius die zelf in zijn des, Amb. IV, fol. 78—7g 
beschreven heeft. 

an noemt LABILLARDIÈRE, die zelf natuurhistoricus, vooral botanicus was, in I, p. 303 nog even de beschrijving van de sagoe- 
erpa de „Saguerus” va n Ru UMPHIUS, I, fol. 57—64; en op pag. 362, Krems over damar, noemt hij diens beschrijving van „dammara 

b] 

aar dan vertelt hij op p. 327—328 nog iets vermakelijks uit 1792, wat óók in den tijd van Rumpmius zeker van kracht is geweest : 
„Le goût de recueillir des objets d'histoire naturelle est assez répandu parmi les Hollandois [d'Amboine]; c'es 

ils s i e 

Ô 
zomtyds hun verzoek en zinlykheid niet konnen voldoen: Weshalven ik aanwyzen wat tyd en moeite zy kosten, als men 
een stel van Rariteiten by malkander wil krygen éd n volgt bij onmiddelijk de veeleer omtrent het ‘geschenk 
van RuMrnrus aan den Hertog van Toskane in 1682, “aangehaald eg Gresho 24, beginnend met „Ik verklaar dan enz.’ 

mba kpbs) rde par ordre Ee en par une soc ne de gens za ijb S, de beni 5 d’ artistes. Beunde par le citoyen 
tinuée par J. L. M. Poiret. Tome VI. Paris, An XII, 4. 4°. [Ex Bibl. 

Zn P. Gee B wordt het genus Rumphia beschreven, Rumphia ict, R. pobescens R. amboinensis of Myxa pyriformis. 
Als Beta voor de Rumphia amboinensis wordt verwezen naar: „Linn. ile aleer vol, 1. pag. 92. Ï ec. Plant. vol. 1. 
pag. 187. — Juss. Plant. Gener. pag. 370”. Voorts haar „Rai. Hist. 156”, e r Rr ane Hortus ind. Malabaricus, IV (1683), 
fol. 25 „Tsiem-tani”. (Verg. het aanhangsel van Prof. WARBURG’s opstel in dit. Gede nkboek). 

Fleming, J Naamlijst van Indische geneeskundige planten en droogerijen, met hunne namen in de Hindostanische en er ee EREN sne 
Uit het Engelsch vertaald en met de Maleidsche namen vermeerderd . . . oor J. R. Vos. Rotterdam, [1820 

Blijkens den tekst raadpleegde de schrijver-zelf Rumrnivs niet, do ch de ‘vertaler wel degelijk en vooral in ‘het door zijn hand 
toegevoegde naamlijstje van „eenige Javasche geneeskundige planten”. Bijvoorbeeld zoo zegt deze geneesheer: „„Rumeuius meldt, 
dat deze plant [Tabernae a, in verscheiden streken hie Oostindien, zeer algemeen gebruikt wordt; zulks is de waarheid 
en [ik 87). ] heb het zeer dikwijls . „ . „ voorgeschreven.” (pag. 

Ebert, Fr. dn dare Bibliographisches Eeniknn Ier Bd. Leipzig, 1821. 4°. [Ex. Kon. Bibl] 
„Rumph. G, Zverh”, p 6 

Geeft een vrij goede ee hoewel niet zonder fouten. Zegt b.v. over het Herbarium Amb.: „Vom rn Bde gibt es auch 
Exx. mit einem neuen Titel vo sid zoodat je de volledige nieuwe titel-uitgave van 1750 niet gekend heeft. 
Blijkbaar heeft hij de ze uitgave van den Thesaurus Imaginum — d.i. van de Lat. verkorte bewerking uit 1711 der Rariteitkamer — 
onder oogen gehad, want hij en er van: Noe geringer ist die Ausg. Magae Com, 1739, f. mit 6o oe ee 2e pt 
schijnt in het eerste kwartaal der rge eeuw nog al verspreid te zijn geweest, want Cuvier noemt in règne an 
distribué d'après son organisation. Nouvelle édition, revue et augmentée”, II, Paris ed o 408 in zjn Tai we oen de p Pp. 
auteurs cités”, na de re Holl. uitgave der Raritei tkamer van 1705, alléén n nog maar den „Zhesaurus vmaginu „ La Haye, 1739, 
1 vol in-fol., avec les mêmes planches et un En ir abrégé.”” Maar dan geeft Ke zeer goed den tbe fi ‘Duitse sche vertaling 
der Rar kane. Wien 1766, en voegt er e de „Verhandeling der Zee-Horenkens” van FR. VALENTIJN, Amsterdam, 

VAN KEULEN, 1754, met 18 platen; terwijl hij dr en dit laatste werk opmerkt: „Ist ein Anhang zu RumrH's Werke. Deutsch 
von Pr. L. Stat. Mürrer, Wien, Krauss, 1773, f. mit 18 ae 

iermee is de afdoende tegenspraak gege din van wat Leupe in zt Eentje (2871) op p. 36 min en meer onduidelijk 
te kennen had gegeven, alsof er nog een ze Duitsche en van de Rari zou zijn „vermeerderd uit VALENTIJN 1 ln Di 
Integendeel, het werk van Valentijn, dat een ooit verme erdetag rmde B De He tanker, is zelf in het Duitsch vertaald in 1773. 

Klaproth, J. hem en der Chinesischen und Mandshuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Paris, 1822, gr. 8°, 
[Ex. Univ. Bibl. Leiden |. 

reed zijn „Vorbericht” zegt KLAPROTH aldus bij den aanhef: „Die Chinesischen Bücher und er welche sich in der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin befinden, sind zu verschiedenen Zeiten an dieselbe gekommen. Den Grund dazu legten die Ankäufe, 
welche der Churfürst Friedrich Wilhelm der Grosse !) in den Besitzungen der skrei ren, Compagnie, und 
besonders in Batavia, durch Georg Eberhard Rumpf had: Andreas Cleyer machen liess; und die zuerst Andreas Müller, und nach 

ihm besonders Christian Menzel besorgte...…. Menzel der des Chinesischen wegen einen hakbebtenteten Briefwechsel ern 

suchte noch auf anderen Wegen Bücher und Handsctirista is zu erhalten, said besonders stammen alle medizinischen und botanischen 

Werke von ihm her”. (p. VIJ—VIII). 
Ditzelfde wordt dan nog eens aangehaald door J. P. Abel-Rémusat in zijn bespreking van es ade werk in het Journal 

des Savans, Paris Ee (Mai), p. vis hetgeen dan weer door Du Petit-Thouars aangehaald w 

5) ee was Keurvorst van I 1640—g Mei 1688. — De 2 bekende brieven van RuMPHIUS aan CLEYER zijn van 18 Aug. 1682,en 15 Mei 1688; en Cleyer mèt 

ntzei — zi vrare er, blz. 33 — get in 1681 Ruxervs zeker page gemaakt der Academia dagens menespen „Cleyer. zoude — volgens het art. van A. Hirsch i 
de Allgemeine Detsche Biographie, IV, Leipzig 1 . 332, sinds 1680 i nde 1680 en 1686 een 3-tal „die Botanik 
und Medicin betreffende chinesische Schriften in lateinischer Vebersetzung herausgegeben” hebben (L B hr ee voor het jaar van uitgifte der Clavis medica moet gelezen 
worden dn in ee van I MRT ok is ònwaar, CLEYER n Batavia, en schreef op zo Dec. 1683 een brief aan zijn vriend SEB. igeddee te eten sn 
Malaka, aar hij was aa ngekomen op zijn terugreis van Japan naar hates zie toch noot 2 op blz. 26 sub Valentini. Het is ein heel merkwaardig d 
Beenaor Ie in pr eer Hirsch in 1876, het prin hin van Cleyer geweten hebben; wet, een rme dat de man in Indië gestorven 

zi 

en 



Javasche Courant. Ee (Zaterdag 31 Juli), No. 3r. 
meldt: „Een grafsteen ter eere van G. Z. Rumph, in de geleerde wereld bekend onder den naam van de Groote mhd 

elisie * van de Ambonsche rariteitkamer, in der tijd geplaatst in den tuin van het huis ig dien Een mat onderzoeker o 
Ambon bewoond, was sedert lang verwaarloosd, en zelfs laatstelijk gansch opgeruimd zoo dat men te naauw an nog de dan 
kon ontdekken. Zijne Exc. [nl. „Gen. baron vAN DER CAPELLEN] hiervan onderrigt heeft bende dat aitverwila dit Eat worde hersteld 
n dat hetzelve worde versierd met een deftig gedenkstuk tot een blijk hoezeer ook wetenschappelijke roem aan de regering van 
Neêrlandsch Indië, ter harte gaat, en dat de verwaarloozing der nagedachtenis van zoo verdienstelijke mannen als Georg Everart Pumph 
ers Kakhoe zoude zijn. De teekening van het monument is terstond door den Architect van den Gouverneur Generaal (den heer Patjen), 
ontworpen, en door Zijne Exc. goedgekeurd. Eene korte en GE Renet in steen t en geven »dat dit graf ter bevrediging 

ip 
p Amboina.« 

bes bijna letterlijk extract van di e officieele vermelding is nog te vinden in het Tijdschrift voor Neêrland’s Indië, zen jaarg. 539), 
II, p. 628—629, in een artike Relsbeschrijv vingen ... . Beknopt Overzigt der Reize van den Gouverneur Generaal ‚B 
VAN DER CAPELLEN, naar het Oostelijk gedeelte van den ‘Indischen Archipel, in den Jare 1824.” Doch uzefs nieuws wordt teen 

Blainville, H. M. Ducrotay de. Manuel de Malacologie et de Conchyliologie. Paris-Strasbourg, 1825. 80. [Ex. Kon. Bibl]. 
Zegt op p. 306 het volgende over Rumphius als conchylioloog: „En 1711, Rumru fit connoître une assez rande quantité de coquilles 
de la mer des Indes; mais e n'ajouta pas grand’ chose à la conchyliologie proprement dite; il ne sépara même plus les bivalves des multivalves; 
du reste, les univalves sont simples ou turbinées, comme dans Aristote. Il ne faut t cependant pas cacher qu'il indique quelques coupes 
génériques assez bonnes, comme celles des strombes, des porcelaines, des volutes, etc.” 
Het is echter een raadsel hoe de zoo nauwkeurige en degelijke Hensc hel, bij aanhaling van difzelfde boek en deze zelfde pd daarin 
heeft kunnen lezen over R.’s Rariteit-Kamer het volgende oordeel van Blainville: „cet ouvrage contient des choses encore tout à fait 
nouvelles nad hui” (p. 58 en noot)!? Dit zouden zijn, zegt HENSCHEL, de eigen „verbacl. Blainvillei inter summos nostri porn 
Conchyliologos vocandi”; BLAINVILLE zegt hier ziefs van in zijn hoofdstuk „Histoire de la Conchyliologië in genoemd wer 
P- 304—316! Vanwaar dit misverstand ? 

Hamilton, ed of eigenlijk Hamilton, Fr. Buchanan. Commentary on the Herbarium Amboinense. Liber Primus. In ‚„Memoirs of the 
erian Natural History Society”, Vol. V, Part II, Edinburgh 1826, p. 307—383. 80%. [Ex. Teyler]. „Read r4th June 1823, &c’ 

A Commentary on the Second RT of the Herbarium Amboinense. pe se of the Wernerian Natural History Society”, Vol. VL, 
Edinburgh 1832, p. 268—333. 38°. [Ex. Teyler]. „Read z2d en 

Niet verder voortgezet. 

HAMILTON (176215 Juni 1829; hij heette feitelijk slechts Francis Buchanan, maar nam in + 1818 zijns moeders naam 
H k al d „HAMILTON” er bij aan) behandelt in het ze Stuk al de 69 capita van Liber I, en in het ze Stuk al de 54 capita van Liber II. 

Reeds in v‚ P- 307—308 verwijst hij naar zijn „Commentary on the first part of the »Hortus Malabaricus»”, zie beneden. Telkens 
gebruikt hij de andere beroemde botanische schrijvers, vAN RHEEDE, de twee BURMAN’S, LINNAEUS, WILLDENOW, LOUREIRO, GAERTNER, 
ROXBURGH, THUNBERG, e.a, bij zijn doorloopende kritische bespreking van wat RuMPHIus, caput voor caput, geleverd heeft. 

A Commentary on the Hortus Malabaricus. Part I. Do. On the Second Part. De. On the Third Part. Do. On the Fourth Part. In Sne amen of the Linnean Society of rid Vol. XIII, London 1822, p. 474—560 („Read en 1, 1821”); Vol. XIV, London 1825, Pp 71312 
(„Read April r, sed ’); Vol. XV, London 1827, P- 78—152 („Read December 7, 1824; and June 21, 1825”); en Vol. XVII, endet 1837, P: 147—252 („Read F Lan z1st, and November 7th, 1826”, en hier met de bijvoeging „By (the late) Francis Hamilton”). 40. [Ex. libs 

Ook hier ek Rmeanus telkens in genoemd, nu ook in gezelschap van oudere botanische schrijvers, „GARcIAS AB HoRT 
Ac 5 ANAN (HAMILTON) ies officier van gezondheid geweest in dienst der East India Company, en kreeg o. a. 
in 1800 een opdtacht fot gesn, van Mysore, Canara en Malabar, waar wel zijn liefde voor vAN RHEEDE VAN DRAAKESTEIN zal 

zijn ontstaan; in 1814 werd hij chef der Botanical Garden te Calcutta, en keerde in 1815 naar Engeland terug; zie over hem 
den „Dictionary of National Biography, edited by Lesure STEPHEN”, i. v. „BUCHANAN”, VII, London 1886. [Ex. Kon. Bi bl]. 

Bijdragen tot de en eed Wetenschappen, verzameld door H. C, van Har1, W. Vrorik en G. J. Murper, IVe Deel. voor 1829. Amsterdam, 1829. 80. eens Kon. Bibi. ] 
In Eerste Stuk van dit Deel, „Behelzende oorspronkelijke stukken”, bevindt zich op p. 189—192 een heen over twee Gedenkteekenen in Nederlandsch Indië, door Z. Excellentie den voorm algen Gouverneur-Generaal Baron van de r Capel len de erlandsche Natuuronderzoekers H. Kuhl, J. van Hasselt en G. E. Ru SON ius opgerigt”. 

P. ‚ gehee 
eere van den schrijver van het Merbarium Amboinense, den grooten Rumruius, in der Be in den tuin van het huis, h k deze ad meenden bewoonde, geplaatst, was enz” lets wat Leupe reeds in zijn Biographie van 1871 als Aanteekening 29 0 
Op ee tide volgt dan de tekst der Lat. Be bijna letterlijk zóó als Leupe haar, quasi als komende van BICKMORE, ook op P- 31—32 van die Biographie zou publiceeren; zie dezen tekst van LeuPr hierachter sub Bickmore, blz. 47 noot 1. Alleen hier in deze Bijdragen leest men juister Senenpen en „Totius Indiae Belgicae”. Het eenige bepaald afwijkende is het slot, wat den datum geeft als 8 April: „Amboinae A. D. 8. Mensis Aprilis. || A. D. MDCCCXXIV. ||” 
Ook in gie hieronder volgende titeltje van den „Algemeene Konst- en Letter-Bode” van 1829 vinden we den gegeven datum als April terug, zonder dat echter blijkt aan welke bron deze beide gelijktijdige berichten batieend zijn. De geheel òn-authentieke tekst sn gen grafschrift, hier medegedeeld, verzwakt echter het vertrouwen op dien toegevoegden datum Zie overigens sub Bickmore blz. 47, en verg. de Aeusche inscriptie sub Blume blz. 43. 

_Konst- en Eottei dt. Sen voor het jaar 1829. Dl. 1. Haarlem. 8%. [Ex. Kon. Bibl.] 
Op p. 369 o (nummer van 5 Juni 1829) wordt, in nog beknopter vorm dan in de hiervoorgaande „Bijdragen enz.” van 1829, de tekst afgedrukt den. eerie op de graven van Kuur en vaN HASSELT, en van RuMeHius. Alles wordt in doorloopende regels echter hier 
weer met dat slot „Amboinae a. d. VIII mensis ee a. d. en Het heeft den schijn, of er geco ieerd werd naar die ke Alleen wordt hier toegevoegd, dat Prof. Reinwarpr de ontwerper is geweest der ee jud het gezamenlijke graf van Kur VAN HasseLT, onder verwijzing naar den Alg. Konst- en Letérrea voor het jaar 1823, II, 

Blume, CL: Hen nige waarnemingen omtrent den Culilawan- ete, van RumPHius, in het Ide deel, pag. 65-69 van zijn Herbarium Amboinense. 4 „Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis n Physiologie. ban door J. van DER HORVEN wos: en W.H. DE Vriese” a À enen k ‘Amsterdam, 1834. 80. Eerste Helft (Oormptoukelijke Stukken”). [Ex, Univ. Bibl. Leiden, | ee 

(40) | a oe — 204 — 



Dit opstel, p. 46-65, eigenlijk eene verhandeling over de eigenschappen van bovengenoemden boom, is van belang omdat BrLuMe ook mededeelt: „Hoezeer wij bij VALENTYN de eerste narigten vinden over den boom,. . . „en zijn werk ‘de eerste afbeelding van digen be at, zOoO moet men toch eigenlijk onzen Rumpmus de verdienste toekennen, deze zaak het eerste behandeld te hebben aange- zien VALENTYN het grootste gedeelte van le hij met betrekking tot de kruidkunde over Ambotna aanvoert, uit de toenmaals 
os berus ende, Keris edet beschi ing waren gesteld) getrokken, en zelfs de meeste zijner afbeeldingen uit dezelve ontleend zijn” (pag. 52-53). Het hier door mii gespatieerde blijft echter bloot vermoeden, en voor BLUME's rekening. Zie en het opstel da Prof. O. lin RBURG in dit Gedenkboek. 

BLUME deelt o,a, ook nog mede (waar hij had aan den gedrukten tekst der beschrijving van genoemden boom): „Ten einde 
S n te ik Ï 

eB 
epaling van het karakter van dezen Amboineschen boom zeer belangrijk zijn zou, blijkbaar van den Nede rduitschen tekst, waarin het werk oorspronkelijk opgesteld is, afwijkt.” (p. 54). In de volgende pgg. geeft dre de resultaten zijner vergelijking. 

Vriese, W.H. de. In Aetzelfde Tijdschrift. Deel I, Amsterdam 1834. Tweede Helft („Boekbeschouwing en Letterkundige Berigten”). 
t. „Clavis Rumphiana .... scripsit A. G. E. T. Henschell (sic). dieen 1833. forma octava”. p. 208— ged Hier geeft Prof. pr Vriese, dezelfde, die later — in 1858, en zéér onvoldoe nde, door overhaast herte naar Java — REINWARDT's Reis ‚zou uitgeven (zie sub Reinwardt, blz. 46), als mede- aan an het zoogenaamde VAN DER HOEVEN’s Tijdschrift” e eene aan- kondiging van de Clavis Rumphiana van HeNscHeL, het jaar te voren te Breslau verschenen . Nieuws staat er niet in. Op den voet en 

HENSCHEL volgende, geeft hij eerst een overzicht van het leven van Rumruius, daarna een klein. verslagje van het bt medek eid. 

Olivier Jz, J. Reizen in den Molukschen Archipel naar Makassar, enz. in het gevolg van den Gouv.-Generaal van Nederland’s Indië, in 1824 gedaan, en volgens de dagboeken en aanteekeningen van onderscheidene reisgenooten, beschreven. Amsterdam, 1834, 37. 2 din. 80. 

De schrijver bevond zich wiet officieel in ’t gevolg van den Gouv. Gen., medegaan op een korvet; hij vertoefde van 4 Maart tot 18 April 1824 op Amboina, en deelt van Rumrarus’ begraafplaats het hase mede (Il, pag. 48): „Naast het Kerkhof ligt het 

met een eenvoudig, maar gepast gedenkteeken versierd gewor rden, waardoor de nagedachtenis van eenen ge e aan wien de wetenschap en het Vade rland zoo veel verpligting heeft, vereeuwigd en hierdoor de regtmatige dankbaarheid it natie aan den dag gelegd is geworden 
Afdoende is lide beschrijving Bd ie maar ‘tis te verklaren omdat de schrijver bij latere aanhalingen blijken geeft den dn erf nn de plaatsing van het monument n iet te kennen. Eerst in Dl, Il (verschenen 3 jaren nà het eerste), pag. 2 noot, vermeldt hij den tekst met dba der Hides. ia de verbeterende vac opin e Pp. 352 achter in dat deel: „omdat zij mij eerst M Maa later in handen gekomen is.” Men lette ook op de drukfout-verbeterin ing op p. 2 in Dl. II gegeven: 18 April, wief Maart. 

Vergeefs zoekt men in deze beschrijving (hoe geheel anders had het kunnen ii aiet ‘toog op Sanik bronnen !) naar eenige 
feiten; beschrijving van het monument-zelve, door wien de onthulling geschiedde, enz. .. geen spoor er van. Wel geeft hij 
DI 142) aan de hand van Cuvier, een korte biographie van R., doch waarvan letterlijk alen deugt. 

Blume, C. Ee cognomine Rumphius. Rumphia, sive commentationes botanicae imprimis de plantis Indiae Orientalis, tum penitus incognitis tum 
in libris Rarrepi, RuMPau, RoxBURGHIT, WarricHi, aliorum, recensentur. Lugduni-Batavorum, 1835, 36, 47, 48. 4 vol. tol. Cum bmi [Ex. Kol. ibL 

Reeds HenscreL had in zijn Clavis Rumphiana van 1833 over de „Botanici incliti Angli, Batavi, Germanique” die met eigen bacci 
Indië hadden leeren kennen, en van wie men dus opheldering verwachtte over de geschriften van Rumpuius. dit gezegd: „Inter quos 
quidem in Blumio, celeberrimi nominis viro, maximam spem pono.” (p. XIII der Praefatio). En geheel in overeenstemming 
hiermee en de aanhef der Praefatio van Blume in zijne „Rumphia” aldus: e 

commentationibus, quae praesertim G. E. Rumphii Merbarium “Ambornense spectant, in lucem editis, officio jam a longo 
inde fetpaie debito satisfacere conatus um. Anno scilicet 1818 Illustrissima Academia Caesarea Naturae Curiosorum me, vixdum 
duos et viginti annos natum, honorificentissimo gravissimoque cognomine Rumphii ornavit, quo me, credo, excitaret, ut funda- 
mentis olim a Rumphio nostro ZE itis templum Florae Indicae superstruere et altius gn conarer.” (p. I). ste het slot 
dezer Praefatio — dd. Nov. 183 ook verwijst naar de biographie van HENSCHEL, en met woorden eindigt: „Simul duo codices 
Hollande conscripti, et genuinae delineationes, Mt J Burmann (sic!) in edendo Hetarij Amboinenst usus est, quaeque 
optime servatae, Bibliothecae Leidensi sunt mento, summâ a me religione consulentur.” (p. VI). Dit klopt geheel, dat 
BLUME aire za van RumepHius’ Kruidboek te j eren in En Univ.-Bibl. tot zijn beschikking had; want het ex. van CaMPHUYs was er 
sinds 17255 het eigen ex. van R.… vroeger eigendom der OI. tid door adden ‘gebruikt, werd er in 1826 in ae 

‘ Domum-boek ingeschreven, eres dat er bij vermeld werd vanwaar het kwam 

5) ang de schrijver hierop terug komt (Il, pag. ens zegt hij rn an aneh rt genoegen vernam ik den ren [nl. tik ! 1824) dat zet enten 
Generaal [van der Capellen] ter eere van den beroemden Ge ge Everard se meern zal op doen o bien, hetwelk zich doo voudige 
netheid kenmerken en een latijnsch opschrift voeren zal.« —— En wa LIVIER in per aatste eningen in dl. II op pag. 352 schrijft: „Van meer egen is het, 
hierbij aan te ol dat de ER id an r on heh n het door hem nn even Tijdschrift van deze hae: eene vertaling he eft eije. welke rd 

et bekend was, r die ongetwijfeld de beste is, en naar wel kk ree ek leze shet verwijzen”, is, tot onzen spijt, Hi zijnen opge we lderd kunnen w ‚ Indee 
4 jaa neen, van het Ti ijdschrift voor Natuurlijke vagen gf Physiologie. Uitgegeven door J. vaN DER HOEVEN en W. E’’, Amsterdam hage staat zoo’n 
be ng „ie dezer jaargangen moest OLIVIER natuurlijk in zijn Ie alanis van 1837 bedoelen. Doch ook elders hebben dep pd bs dan bij OrvreR-zelven eene 

4 (rid fg van het grafschrift op het RUMPHIUS-monument, hoezeer OLIVIER er blijkbaar wèl een gezien hee 
%) Zot mijn groote vreugde kan ik ook deze vraag nader beantwoorden. Zoekende naar de herkomst van de grin Teer IX bij Leure (verg. blz. 21 

hiervóór, en noot 3), Dr LHUYSEN mij op de mogelijkheid dat deze berustte in iet Archief van Otiatoee n te Leid en ee ver, van Mr. J. E. 
BODDAERT, Secretaris van het Co ollege Curatoren, mocht ik toen verschillende rde uit dat Archief tot mijn beschik king krij =d van LEUPE werd miet 
gevonden; doch wèl werd opgehelderd de aanwezigheid van het authentieke hs.-RuMPHIUS ter arg Univ. Bibl. sinds 1826. Het sip rele Vast dit te d en is 
aa bemoeienis van Prof. Dr. C. G. C. Reinwardt, den botanicus. Da. 27 Dec. 1825 wendden zich de Curatoren der eidsche Hoogeschool tot den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, met eene missive die aldus aanheft: „Wij zijn door den Hoog!" le Be onderrigt dat bids er de archieven der voormalige Oostindische 
Compagnie papieren voor de wetenschappen van belang en nagelaten door wijlen den beroemden RuMrrr,‚ zouden berustende geweest zijn, welke bij gevolg thans tot dat van 
a ie hek zi Et behoren”. Het slot van de alzoo sie end en nog geheel aanwezige Hament — REINWARDT bracht o.a. 16 Nov. 1826 een advies 

Cura ek aan ’s Gravenhage om de hss. bij «Marine en Koloniën» te bezichtigen, waarin hij constateerde: » « kan ik thans, na eene oplettende 
being riet Nidectrandn de eer hebben aan UEGr. Achtbaren. a Terchten dat dezelve het oorspronkelijk handschrift zijn van tiet algemeen geacht en vermaard 
kruidkundig werk, getijte UMPH ir ellie Ambo wa Kruidboek» —, he via en de Minis ter voor Marine en paepe ELour, bij 

me k deep 
16 Dec. 1826 voor dit geschenk hun «wel wilg dank» aan dien Minister behan. — us de 8 folio- ad. thans te Leiden ‘aanwezig, ie a. 2 sub L it 
Maar BURMAN in Nov. 1736 (zie blz. 39) spreekt slechts van 6 fol. din, dus wel van het hs. van ber TX alléén, zònder Auctuarium noch 1e Appendix, ppp nrden ov. 
blijkbaar „og ar, aan toegevoegd w: 
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In het dan volgende caput I van dl. 1 publiceert Blume onder het hoofd „Rumphii laborum remuneratio” het origineel van 
den Holl. brief, met Lat. vertaling, (p. 8-9), dien Rumprus dd. Amboina 1g Sept. 1699 aan de Bewindhebbers schreef om hen te 
bedanken voor de bevo ering van zij s s an Onderkoopman tot Koopman, als vergelding voor de ontvangst van 
Lib. I-IX van het Ms.-Kru ek door die Bewindhebbers;een brief, dien later LEUPE in ks ger van 1871 nogmaals als Bijl. XI 
afdrukte; die vroeger in het Rijksarchief berust had (zie LeurPe's Aanteekening n°. nu ook weer terug is gekeerd. LEUuPE 25), 
heeft dien pes weer uit BLUME overgenomen

, 
wief van het origineel, zooals hij ook drak

 p. 29 erkent; maar hij begaat 

daarbij de e fout het onderschrift wat ser óók had-aangehaald,
 

als aanwezig „in altero Manuscripto Herbari Amboinensis, 

scilicet in additaimenti
s 

ad sex priores libros” — d.i. dus in het zoogenaamde
 
eerste Appendix, van 1692, te Leiden aanwezig, 

verg. LEUPE, p. 22; terwijl het tweede kt bna van 1694 was, zie aldaar p. z onderaan bij zijn Bijlage XI te voegen alsof het 

behoorde tot dien brief van Rumrpnius, en daarbij ban va het ee. tal 1692, wat pr terecht gaf, te veranderen in 1699! Iets, 

5 

servatos,... a repertae” (p. 7); en hij toont zich bizonder verblijd over deze vondst. De onderstelling dus van Leupe in zijn 
Aanteekening No. z at desi ed deze brief ten bate van Prof. BLuMe gelicht was uit de papieren van het Rijksarchief 
is, zacht gesproken, weinig gegrond }). Aan plate over Rumphius voegt dan Blume — gehoor gevend aan de opwekking 
in die nn van Henschel — nog deze dri p. 8, welke, zoo het schijnt, aan hts biografen steeds ontgaan zijn: 

hii pater, procul ullo dubio inter annos 1660—1666 Architectus Hanoviae degit. Ipsa domus, quâ in hâc urbe 
utebatur, periculo dd. 24 Maii 1660 jam nobis in 

S m 

magnâ in vità domesticâ felicitate frui illi licuit. Nam praeterquam quod filius natu major, Georgius Everhardus 
nos ster, ab anno inde 1652 plane a familiâ reku novem ge ejus profectionem annis accidit, »ut filius Architecti Rum ph 
atu minor d. ro Februari 1661, horâ vespertinâ citer decimâ scribam adoriretur eique gladi um capulo tenus per tergum 

adigeret: quo facto in f a urbis ei Hanoviae telis pn est.» Haec autem notitia ex annali manu scripto a Jacobo 
Dhein, qui Hanoviae servatur, desum 
Biba dit laatste feit schijnt rg meer onder de aandacht te zijn gebracht, evenmin als dat Grorcius EvERHARDUS de oudste 

zijn rad r hier genoemd wordt. De jongste zoon van den ouden Rumru(?) zou dus in 1661 wegens moord te Hanau 
terechtgesteld. 7 

Dan be ediok het eigenlijke botanische werk, waarin Rumparus natuurlijk telkens ent wordt. Allereerst dl. I. 
Pp. 57-58 geeft BLUME daar dan de Latijnsche vertalingen van 2 brieven van Rumphius, die aan Leupe 

onbekend zijn srt 2), en toch onmiddellijk aansluiten bij den brief van den aan DE SAINT-MARTIN, dd. Amboina 
15 Sept. 1692, door Leupe als ef HI gepuibecerd; Het zij 

1 Memorie aan den Raad-Extraordinair Diederik de a over de „Macassarsche Gift-Boom” (verg. Kruidboek, II, fol. 
263 vlg.; d. i, Liber III, Cuout 20: dd. Amboina 16 Mei 1 
e gs f aan den Raad-Ordinaris Isaac de Saint-Martin, over, hetzelfde onderwerp, dd. Amboina 15 Mei 16gr; tot tweemaal 

onderteekend met „Romemius”, in stede van „RuMPH us”, „quod vix errori scribae tribuas’” zegt BLUME He p.s7) 
Bitar schrijft hem o.a. ook dat hij hem 2 dln. der r Ephemeridis toezendt, die hij zelve dubbel ontvangen had. En nu zie 
men eens den brief van R. bij Leupe, ne II, dd. Amboina 15 Sept. 1692, in antwoord weer op een (xzef-bekend) schrijven 
van DE Bee TIN aan hem dd. Bat 4 Maart 1692, waarin deze hem ook gemeld had dat hij die z din. der Ephemerides 
reeds cc in zijn Bibliotheek bezat! De kad KOEN MARTIN bezat immers zoo’n rijke bibliotheek; zie Dr. de Haan in Tijdschr. 

‚ 1900, p. 297—308, en verg. LEUPE, p. 45. 
En daarop vla dan nog bij BLUME, p. 58: 

1 Excerpt uit een verslag van dien Raad-Extraordinair D. de Haas, Het eene onderwerp aan den G. G. en Raden van 
Indië, dd. 21 Juli 1691; dus blijkbaar, nadat hijzelve te Batavia was aangek 
a begint vol. II (1836), na eene Praefatio, met een Caput XIII getiteld Ken E. ern sepulcrum”. Verschillende interessante 

dingen vertelt Bur daar, die evenzeer onopgemerkt bleven door Leupe. Vooral dit, dat er wel degelijk grafschennis is gepleegd 
aan de rustplaats van Rumpmius, dat dus het „Dira Temp. Calam. et itn Manu Fere || Dirutum” inderdaad waarheid bevat, 
sn dat men de beteekenis niet mag wegmof f dien zooals OrIvier in zijn „Reizen in den Molukschen Archipel”, IL, Amsterdam 
1837, p. 353 heeft trachten te doen %, door, tegen wan Latiniteit in, dit te vertalen met „door noodlottige omstandigheden, en de 
niets ontziende hand des tijds”; zoodat er dan niet alleen een schen mi tand, doch ook een schennende Aand des tijds zou 
wezen! — liegendeel Brume vertelt duidelijk het behe ov rine MPHIUS’ graf: „In teg parte australi, prope coemeterium 
et dextrâ viae, quae ducit ad Batou Gadja, quâ villâ am ehehe aefecti Moluccarum nostrâ aetate utuntur, praedium cum villâ 
habuit Plinius Indicus noster. . . Hic indus: seculo ossa ejus pinken lapis, virentibus Pinas Jruticosi arbustis circumseptus. 

1) Dit was niets te veel ee: ! Want, nu de correspondentie over het authentieke hs.-Rumparus uit 1825 —26 eit eden is, arden in de en besproken, is tevens gebleken dat dit aad van 19 Sept. 1699 reeds in 1826 bij dat hs. werd gevoegd. Immers, bij eene missive dd. 17 Oct. 1826 van den Minister van Marine en Koloniën UT, aan den Min, van Binn. Zaken, ede bericht dat men og zoekende was naar andere stukken van UMPHIUS, gi h dat men tot op dat. oogenblik vikels den (had) gevonden dan den brief van tin Ponatanbis RuMPHius in dato 19 Sept. 1699 bij gelegenheid van de overgifte en sanneming be zijne Botanische schriften». En op 8 Dec. 1826 wordt dan ook door en pm is a alleen het hs, van het Kruidboek in 8 banden aangeboden, maar nevens een b ief van GEORGIUS EVERHARDUS RuMmpHius in dato 19 elan 1699 aan Heeren Bewindhebberen der vedan pt Coupazuls bij gelegenheid van Ee Hergiike en aanneming zijner herst rit schriften geschreven». Slechts nd Bern ér gen das het, dar es BLUME in 1835 niet de geschiedenis heeft gekend van dit Leidsche hs. uit 1826, en ef Leidschen collega, ge REINWARDT, iz ver e niet i ijne ketan heeft genoemd. Ook aan Prof. Vern, in zijn biographie van REINWARDT in nroatabren en Onderz ariane. Leid n 1884, 2° uitgave), zijn pven valde te ge ezen Ee onbekend gebleven. 
zegt BLUME ne ze zee bevinden als af schri bij de dor der Arbor bami in één der twee hss. te ep ree sl dat hij ea 

nt bij 

ie aarde, e n de Heeren Bewi : uitgave) 2Op A aan nt Tand Vietri, den. âo. Santen ber 1690. midden in ’t 63. jaars myns ouderdomse geheel letterlijk opvat, Rumruius geboren zo bd 20 Sept. jad min ah jaar — 20 Maart 1628. Maar nu blijkt, dat rene niet aleen nà 15 Mei 1628 geboren i och hij t anders kon de op 7 Juli 1696 overleden Bier van Ambon NICOLAES SCHAGHEN niet een ex-tempore op zijn, d 54 imode hebben, waar bij staat: Aet. LXVIIL Rumphius is dus geboren, oe es de 2e helft van Mei 1628, Dat portret, door zijn zoon __ zou dan ook best gemaakt kunnen zijn Zer eere van zijn 68en v verjaa eg en nad eas Bie sinds ult®. Dec. 1695 er vòltooid, Ea de Perre nde Ee kracht onder JE handen was genomen i Red.) 
A 3) Dit werk moet in zijn 2° dl. zeker gedurende het jaar ek in afleveringen berk zijn dans op een generalen titel met 18 ekregen nerd a za ie het niet mogelijk dat BLuME in dl. II van zijn Rumphia, met 1836 op den titel, en met eene Pracheioe an gedateerd Dec. 1836, op p. 12 van za ket gen no, An p- pe 352 van OLrvrer’s deel II had kunnen aanhalen. Waar, bovendien, blijft de beteekenis van het »Manibus Placatise in het Spbcheiik van het monum indi i ee grapig “schennis had plaats gehad?? — Doch en eg er vergeet hier te aen eagen tusschen de „bysonder grafstee”’ van binen. en diens ed thuyn by. ie ‚ beide in Aug. 1 (het jaar van den n Jan. ) genoem md, zie LEUPE, t. 27 (p. 62). De eerste lag bij Batoe Gadjah, Wait ie ne egenmoordige ate en basten: (in 1687), d „i. beZ. de letter V op pa plattegrond van Ambon in 1718 achteraan VALENTIJN'S Ie 
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Sepulcrum illud et agrum, qui vulgo nomine Horti sepulcralis Rumphii (Graftuin van den heer Rumphius) summâ colebatur religione, diligentissime servabat et a temporis injuriâ tuebatur civium Ambonensium pietas, quibus scilicet magna res videbatur, tam celebrem virum ibi habitasse et post mortem cum _majoribus ipsorum quiescere. Quicun nque autem nov erit, quantâ religione ejusmodi monumenta ac majorum sepulcera cum Christiani Ambonenses, tum maxime Muhametani colere soleant, is facile intelliget, quae vulgo hominum fuerit indignatio, quum, Amboinâ ab Anglis captâ, quorum en multum _pristini ne amisit, sacer ille hortus sepulcralis venderetur ipsumque Rumphii „sepulcrum nefario emtoris scelere violaretur t sane sordida fuisse videtur lucri cupiditas quae deli a Praefecto Anglico mercaretur, cum in eo sepulcro, ut in aliis compluribus, quae tunc gen diruta fuerunt, aliquas res pretiosas viti 

hominis in hat qui tale nefas committere non ver zis est, non memini 
En daarna geeft BLUME het grafschrift wat zich 
oprichten op de iden begraafplaats van Rue HIUS ; tevens verwijst hij daarbij naar de plaat die de schilder P. v van gemaakt had, en die de eers ste plaat Aors har in dit dl. II is: „Imaginem hanc ex accuratâ 

positum est, habitavit, exprimi curavi” Pi bok: Hetgeen niet wegneemt, dat op e plaat bij Brume diezelfde VAN Oort de 
Tenminste Brumre heeft in En eigen tekst van het grafschrift, op p. 12 van dit deel U, deze grove fout wiet. Maar wèl 1 ü, evenals de plaat van vAN ‚ de noodzakelijke rea En jussit” weg, al erkent hij in een noot dat de ge ijzigde lezing van OLIVIER aannemelijker oi “Feitelijk heeft dus Brum onrechte vertrouwd op d verheid van het grafschrift zooals van ort — t A een edn lang oder perk ‘had ehad ! t nageteek d. Ziehier toch d kst van BLUME—VAN OorT 1836, daarnaast den waarachtigen tag fotographisch opgenomen door den Amboneeschen onderwijzer P, Najoan in 1893, welke foto bend in het Koloniaal Museum te Haarlem, en overigens het grafmonument nog heden ten dage juist zoo teruggeeft, als de mn: Nin die VAN bok” in 1828 er van gemaakt had. En verg. vooral de grafschriften sub Bickmore gecopieerd, blz. 47 en 

Blume (volgens van Oort) in 1836. Foto-Najoan in 1893, authentiek. 
„M. S. „5 

Georgii Everhardi Rumphii Georgii. Everardi. 
De Re Bot. Et Hist. Nat. Rumphii 

Opt. Mer. De Re Bot. Et Hist. Nat. 
ulum Opt. Mer. 

Dira Temp. Calamit. Sacril. Manu Fere Tumulum 
irutum Dira Temp. Calam. et Sacril. Manu Fere 

Manib. Placatis irutum 
Et Manib. Placatis 

Piet. Reverent. Publ. Testif. Rest. Jussit 
H. M. it 

Ipse Consecr. Piet. Reverent. Publ. Testif. 
Godardus Alexander Gerardus Philippus é ws 

Lib. Baro A Capellen bmi. 
Godardus. Alexander Tot. Indae Belgae 

be Praef. Reg. Gerardus. Philippus 
Amboinae A. D. Mens. Aprilis Liber Baro A Capellen 

A. D. MDCCCXXIV.” Tot. Ind. Belg. 
Praef. Reg. 

Amboinae. A. D. Mens. Aprilis 2) 
A. D. MDCCCXXIV” 

Cranssen», want hij heette Willem Jasob. Van Sept. 1799—Juni 1801 was hij Gouverneur van Ternate geweest, zie Dr. De Roo in Tijdschr. Bat. Gen. XVI (r Ber) we; 6 le, die hem echter wonderlijkerwijs J. W. NSSEN noemt, niettegenstaande uit de door gers gepubliceerde stukken blijkt, dat hij W. J. heette. Sinds begin here was uverneur van Ambon geworden; en verg. ook ag JoNGE’s Opkomst, XIII, p. 293 en 415-—416. In najaar 1810 had DAENDELS, die ai zeg verl wig e Batavia weer President van Schepenen gemaakt (ib. p. or). Daarna bleef hij te Batayia, en a werd tijdens het E 
Indië — evenals ene — en bleef dat ge tot o Fan overneming weer door d de Ned. ier mis, green -Gen verg. 

gr IUS ©: ‘Ra t Voorwoord t tot. zijn History of Java (1, 1817, p. XID, nà en ast Manngke: alléén og ma vn Bee Hollanders chr}. C. (sic !! lees weer : W.J. !) Cranssen Peanident el the Dese of Schepenen». Hij bleef ie te Batavia wonen, en was daar o. a. van 1819—1821 als pachter van een Gouv.’s-ebazaar» 
r. J. H. VAN DE GRAAFF chi 1826», ed MP, Verh. Bat. Gen. LII 

chr. v..N. IL, zen j HI, tt: ne van £ 
bis Pr hebben plaats gehad. — En zie de volledige gr pn | dez ge rd sub eier n, blz. 44; door wiens bericht het echt 

zeer Rand thag end hen bate ing van het graf van sp eta enk plaats had tusschen Jan. 1796 en sthr 1802; dus tijdens de éérste 
aal dat Ambon in handen der Engelschen was geraakt. Verg. over e periode Meinsma, IL, P. 234, en er Hr k, oe 9—10, Juist omdat bren SSEN, dadelijk nà deze eerste Engelsche periode van Ambon, er Gouverneur werd, kan zijn ett ook evengoed op deze ge sid slaan. 

i ijft mij Prof. J. J. HARTMAN: „A. D. SEE ns. Aprilis, zonder eed achter D. is absoluut geen Latijn. Wat iemand, die zoo’n inscriptie heeft pd ee eg nerd Beadin Es eg zelf. zoo hij ie f verrees, niet kun zeggen.” Het lijkt dus, of men mp het ontwerf voor zich hee 
dat ded. vin eon hemrdaerd” net worden (zie noot 1 op de volgende IE EN zoodat de heads datin 8 April was, dien men echte: an er bij te beitelen. 



are i. dus: „ante diem (VIII?) mensis Aprilis”, of 8(?) April 18241). Deze foto-Najoan is 17 bij 21 cM.?). — Bij BLuMe volgt dan 

re plaat in dit deel IT de reeds genoemde afbeelding van het monument op RuMeuius ”, „LAUTERS lith”, 

personalia Ad kt als y 
conferatur liber a Valentyn Zrdia literata inscriptus” (nl. over de briefwisseling tusschen RumpHius en DE JAGER over de 
Schleichera trijuga Willd., késamói). En toch had Henscrer, wiens „Clavis Rumphiana” van 1833 BLUME zoozeer behoorde te 
kennen, reeds gewaarschuwd: , ‚Fr. Valentynus (quem ne confundas cum Valentinio. ze detp: VE der Praefatio): 

Vriese, W.H. de. In Aetzelfde Tijdschrift als hiervóór, blz. 41. Deel III, Amsterdam el Tweede Helft aptent en Letterkundige Berigten’”). 

Art. „Rumphia, sive Commentationes botanicae caet. Scripsit C. L. Blu Lugd. Bat. 1835, fs .P. 27— 
Op dezelfde rie als hiervóór geeft Prof, DE VRIESE, in kwaliteit v van mede-redacteur van Rin en: HoEvEN’s Tijdschrift” ‚ eene 

| ï s Rumphia, d.i. dus loopende tot en met p. 45 van dl. TI. Ook hier wordt geen 
r L 

genoe! " je 
bespreking volg e 3 Capita van Brui eerste Deel, waarvan Caput I de Rumphiana bevatte, en waarbij DE VRIESE, 
sprekende over Caput nog even op „ 36 diens vroeger opstel over den Culilawan-boom van Rumrpurius in dl. 1 van 
VAN DER HOEVEN’s Tijdschrift (1834), p- bn Ee, herdenkt. Zie toch hiervóór blz. 40—41. 

Horsfield, Emoe” Plantae Javanicae Te descriptae rs nn illustratae, quas in insula Java, annis 1802—1818, legit et investigavit 
is descripti ones et characteres plurimarum ee it J.J. Bennett; observationes structuram et affinitates praesertim respicientes 

ater Sâdie cit R. Brown. kandi 1838—1852. etn [Ex. Kol. Bibl}. 
Op verschillende plaatsen wordt Rumrarus od vaak als eerste Ata en beschrijver van een plant. Bij de beschrijving van 
den beruchten ze age s-boom, de Antiaris toxicaria Lesch, geeft Bennett blijk heel goed de waarde van VALENTIJN 
tegenover RUMPHIUs te kennen ; want sprekende over de afbeeldin ne die VaLksris geeft bij zijn ed van den ‚„Macassaarsse 
Vergift-boom” (III, 1, 1726, fol. 218) zegt hij: „A comparison of this figure with that given in the work of Rumparus will show that 
Ce most, if oe all, of the plants of VALENTYN). itis only a dimini we and mutilated copy of the drawing which was sp aeg made use 

the latter work . . Nearly all that is said by VALENTYN appears also to have been abridged from Rumemius’s MS., with 
Be iekchpeioi ot a narrative of the execution of four criminals He means of a criss poisoned with the deleterious juice” (p. 55). 

Lesson, P. Voyage autour du monde rate in par ordre du Gouvernement sur la corvette la Coquille. Bruxelles, 1839. 4 tomes. pet. in-4®. 
Avec planches. [Ex. Kol. Bibl. |. 

De reis begon 11 Augustus 1822 te Toulon en eindigde ze Maart At evenzeer te Toulon. Van 4—28 October 1823 was men 
op Ambon — verteld in dl. III, p. 142—180 —, dus een half jaar vóór de herstelling en het graf van RumPuius door 

G. VAN DER CAPELLEN. De Franschen vonden ie Gouverneur der nd MR. P. MErkKUs, „qui parle le frangais comme 
angue, maternelle” (III, p. 143), en vonden er ook „un officier belge ..... M. MONNoIE, pes avait servi dans les armées de 

ie France” (ib), welke hen overal heen Getaidde en introduceerde. En dan vertelt Lesson op p. 146—147 dit oogst belangrijke: 
eure di capitaine en qui nous servait de lieu de rendez-vous, était, comme toutes les pine des Européens à 

eur dô 
immenses services aux sciences naturelles en faisant connaître, le premier, par de précieux travaux „les 

produc ces climats. A quelques pas de là gisaient deux seuls débris du tombeau: c’étaient des socles sur lesquels avaient 
reposé autrefois les colonnes qui supportaient le cénotaphe élevé à cet was intendant damboie dans sa de maison. Mais, environ 
vingt ans avant notre passage, le ak” possesseur du terrain fit démolir le monument et en vendit à un haut prix les matériaux : > EPE s 

à arla 
de vandalisme à M. Merkus, qui s'en émut, ct qui prit engagement de faire restaurer, aux frais de gg cette sépulture violée. 
L'expédition de M. d'URrvirre, Ie visita Amboine après nous, trouva cette promesse dignement accomplie®). Rumen HIUS, ou plutôt een vinde, „Rumph, né a Hanau, en 1687 (sic!!), mourut à Amboine en 1706: les ouvrages qu'il a laissés sont appréciés 
e tous les sav 

Op pita wens ve bevestigt dit en vult aan hetgeen, sub Blume, blz. PED door dezen op gezag van W.J. CRANSSEN is medegedeeld ; op grond van wat daar gegeven werd, kon de ontwijding van het grafmonument van Rumrpnius evengoed hebben an gehad in 
den Zweeden Zngelschen tijd van Ambon n, Febr. 18r 10— Maart 1817, als in den eersten hann tijd van Amboina, 

dus op die eerste En gelsche ene, Zoolang er geen getuigenis omtrent den toestand van RuMpmus’ graf tusschen 
1792 — zie sub Labillardière, blz. 39 — n 1823, hier bij LessON, aangetroffen is geworden n, zal het ondoenlijk zijn in dezen ste//ig te 
beslissen. Maar de groote waarschijslkheid pleit voor de jaren 1796—1802, Amboina’s eerste gelsche periode. 
Voorts blijken uit het verhaal van LessoN een r verrassendé nieuwe dingen : I°. op het graf van Rumeurus heeft gedurende de 18e eeuw een marmeren tombe gestaan, waarvan L en de zijnen in Oct. 1823 nog terug konden vinden 2 voetstukken 

id Mr. 

Oe Bode van 1829, zie bl 
dus zou 8 Apai de Pi, der inwijding van het et monument zijn gehen: en de lezing ane zijn: «A. VIIL Mens A prilis RD D, Di EEXIVs En en her geh, Bijdragen tot de Natuurkundige A dl. IV, 1829, zie ook blz. 40 hiervóór, «A. D. 8. Mensis Aprilis. A.D. MDCC XXIV”, OLIvier, ve biz i zi 

op den : 
blz. | À r den datum der m ijst bewijst het, dat er tusschen het éérste «A. D.» en «Mens. Aprilis» geen leerde overgelaten is voor een Romeinsch cijfer, De slechts an plsrid datgene wat op de vorige blz. in noot 2 gezegd werd. — Doch ook zie men wat MürrLEr in 1828, en Perm in À ie g 

) Deze f otografie was in Juli 1895 ingezonden, door 1855 Bindtatearden, gren, r blz. 45, en noo 

zes G basen Kon. Zal Bot 5 mg den nan A. Roskorr en Am „op de «Tent js 

ee À : belki tschap); zie sub Ca talo ogus, blz. 52. Later han zij ov eem pern nen tpm ded planten» 

bevesti, , £ 1 

van BINTANG DJAOEH in «Eigen rd» verg. blz. 24, alsm. ede in dit Geden oek. Dean hen gelijkheid hiene Alg hiet ke ze gereprodt kaat biken dt heeft ge eleden door de j ongste groote aardbeving op yad gelijk ook zeer terec rkt staat in de Edieene Mn van 17 Juni 1902, P. 461, 1e kol. en Ke oi , 3) Even nen wordt hiervan met geen woord gerept in den »Voyage au Pôle a et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et Ja mars exécuté par ordre du 1 
Histoire êu voyagee. Paris, 1841—46, 1 ‚ 89, Het m ard dan staan 

ê leu 
419, 4 35 le naam van grs in verband met planten genoe 

r. 1839 ade, 
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OrrvieRr’s Reizen in den Molukschen Archipel enz. in 1824 gedaan, I, Amsterdam 1834, p. 28 en 35); aan R. P. Lesson, den Franschen gj bong gelas dus de helft der eere toe in de! erin van RuMpurus’ graf. Dit klemt te meer, daar REINWARDT in 1821 er niets aan gedaan had; zie hierachter op dezen naa 6. 
Of het verhaal van Lesson, dat de grafschennis had beg gehad om meester te ier van het mooie marmer, òf wel het verhaal van BLUME—CRANSSEN, dat men in het graf van RuMmeHius was gaan graven om er schatten te vinden, meer vertrouwen verdient, 
is en te beslissen. Volgens beide lezingen is echter lage hebzucht de drijfveer pf 

wie ì 18e eeuw di Ï 

— zie op dezen naam, blz. 39 —, ‘die echter in Sept. wao sprak van „la aneh e ce monum ent”? Indien het echter wann) een 
conjectuur te wagen, dan zou het Aunnen zijn, dat ADRIAAN VAN DER TEL, die van 17 Jan. 1706—13 Oct. 1720 Gouverneur van 
Ambon was (op den laatsten datum daar gestorven), en wed Er liefhebber van Hoorntjès en en Schelpen, dit monument op het graf 
van Rumrmius heeft opgericht. Tot mijn spijt heb ik nie anden kunnen krijgen het werk van L. RENAR D „„Poissons, Ecrevisses 
t Crabes îles Moluques et sur les côtes des ents Australes peints ian nature sur les originaux de B, Cover et 

ì DER STEL [de 2 opvolgende Gouverneurs van Ambon, 1701—1 706, en 1706—1720!|; avec préface de A, VOSMAER.” 
Amsterdam 1754, fol., door VAN per Aa, XVII, 1874, p. oor op gezag van Car. KRrRAMM (V, 18ór, p. 1570) vermeld, 

Müller, S. mam. en ER (Dl. III der en over de Beheren Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen ... Uitgegev . door C. J. TeMMINck. ) Lei — 
a Het Ben „Aanteekeningen omtrent Amboina enz.” (fol. 95—r26) heeft de schrijver niets dan lof voor Rumeuius. Zoo 

zegt hij o. a. (fol. ros): „Omtrent den sagopalm, zijne botanische kenteekenen, de plaatsen en gronden waar hij het weligst tiert, 
en het gebruik, dat ed bewoners der Molukken van hem maken, heeft Rumruius ag allesomvattend en nauwkeurig geschreven, 
dat wij niet anders kunnen, dan naar dien te verwijzen. De meeste latere schrijvers, de oude VALENTYN zelfs niet uitgezonderd, 
hebben ten aanzien der gewassen van de Groote- Oost, hunne mededeelingen hoofdzakelijk uit zijn werk geput, zonder zulks 

„In het fraaije botanis werk, de Ee van den Heer BLUME, horindt. ok van dit eenvou Jeg monument eene getrouwe 
af beelding, door mijnen overledenen reisgenoot, den Heer van Oort, vervaardigd.” Hij beschrijft het aldus: „Dit grafteeken..…. 
vrijd uit eene gemetselde signs za eenen rg vorm, naar boven eenigzins smaller toeloopende. Hare hoogte bedraa aagt 

breedte aan den Een di boven 1m,o2. In eene groote steenen plaat, aan de voorzijde der tombe, 
En het volgende opschrift gebeiteld”. le zie nu ein inscriptie sub Bickmore, blz. 47). (fol. 114). 

Stuers, Jhr. F. V. A. de. De Sago-boom der Molukko’s. In Tijdschrift voor Neêrland’s Indië. 8e jaarg. Dl. 1. Batavia, 1846. 80. 
Schrijver zegt: „Opmerkenswaardig is het, dat deze ae. Inlandsche wijze ie rd. € hen sago], die volkomen onder het 

4 m zoo bekenden Rumphius, daar, 
vóór dat tijdstip, de Amboinees, even als nu nog 8 ordered han EL Be n Boeroe en overal elders, zoo als 
umatra's westkust, de bovenlanders de sago met de e/a [drab] vermengd gebruikten. De nala aan Rumphius is bij den 

shae nees algemeen, en gaat gepaard met eene ware erkentelijkheid voor deze den inboorling hoogst nuttige bereiding van 
oedsel, zoo mild door de natuur geschonken.” (pag. 370.). 

Graesse, J. G. Das siebzehnte Jahrhundert in seinen Schriftstellern und ihren Werken auf ij kg Gebieten der Wissenschaften 
und AE Künste literarhistorisch dargestellt. Leipzig, 1853. 8%. [Vormt den III. Bd. Abth. van het „Lehrbuch einer allgemeinen 
Eiteraradechichite aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Be. Kon. ibl. ] 

Noemt even op p. 652 Rumraius, en geeft op p. 653, noot 6 een bibliografie'tje, waarin hij ook naar Sprengel verwijst. 

Junghuhn, Fr. Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw. ze uitgave. Dl. I. ’s Gravenhage, 1853. ee 80, 
Bij iid RE arn betreffende de literatuur over de flora van Java”, getuigt schrijver van Rumemius’ Kruidboek: „Het werk is 
RuMmPH is door de geheele wereld te beroemd en om de naauwkeurighei id der daarin dada mende beschrijvingen te 
Abe Sd dat het noodig zou zijn es nader aan te toonen.” Tevens iden schr. dat op het Kruidboek betrekking beet: 
G. A. E. T. HeNscHeL, Clavis Rumphian . Vratislaviae, 1833. (pag. 1 

Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Neêrlandsch Indië. Tijdschrift van het Kon. Instituut. Dl. II. ’s Gravenhage, 1854. 80. 

In het overzicht van den staat en de wekeianhaden van het rice dig scan het jaar 1852/53 wordt op blz. X vermeld, 
dat de Commissie den uit de heeren P. JeekeL, F. Rip E STUERS en A, L. Weppik), in wier handen ges steld 
was een handschrift van Rumruius (in ’t bezit van het Insti tituut) der ú obal Historie”, adviseert niet tot den druk daarvan over 
te gaan, daar het hoewel green en in kleinere bizonderheden tredend, overigens niets bevat wat niet reeds door VALENTIJN 
werd kbahhocher. 

et Bestuur vereenigde zich met het gevoelen dier Commissie, welke er blijkbaar geen bewustheid van had dat RuMmPHIus’ 
beschrijving VALENTIJN ten grondslag had gediend. 

Bleeker, Ee ks Reis door de Minahassa en den Molukschen ee even in de maanden Sept. en Okt. 1855 in het gevolg van den Gouv. Gen. 
A. J. DUYMAER vaN Twist. Batavia, 1856. 2 dln. gr. 

BLEEKER verbleef van 2—8 Oct. 1855 op de det over Hitoe aehj Aij: „ Daar is een do en n veelsoortgheid van 
op 

een meer voldoend standpunt te brengen.” (Il, p. 
En omtrent Rs begraafplaats (ib., p. 110): „Wie pies boina bezoekt, wordt gewoonlijk als eene tie ved der stad gewezen 
op de tombe van RumrpHius. Deze tombe bevindt zich op het erf van een’ ingezetene, niet ver van Batoegadja, in de Winge 
der burgtstraat. Zij is slechts merkwaardig door den naam van pen uitstekenden dhbinbooderoeier” en door de K 
DER CAPELLEN aan zijne nagedachtenis gebragt, in het bevelen van hare herstelling. Het monument is thans weder in debunl 

ep earned men het op nieuw met kalk had gewit. bree ce was a leesbaar en gedeeltelijk door fouten niet meer 
beantwoordende aan het oorspronkelijke’. Op de geene roo roeden van tombe van RuMmPHius verwijderde europesche 

ae verheffen zich meerdere grafteekenen, aerden en sierlijker dan dat van Rumepuius.” BLEEKER was een goed Latinist. 

Müller, Dr. S. Reizen en ends in den Indischen Archipel, gedaan door —. Nieuwe uitgave (nl. van sf werk „Land- en Volkenkunde: 
Dl. UI der femelin cen . … enz.”), met verbeteringen door den schrijver. Amsterdam, 1857. 2 din. 

Hetgeen hierboven seerd Gr, zegt de med precies zoo in deze uitgave in Dl. II, pag. 34 en 43—44- 

1) De cursivering is van ons. Men verg. hiermede noot t op blz. 44, hiervóór; en toch had Murrer in 1828 weer wèl het ongerepte monument gekend! 



Reinwardt, C. G. C. Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, in het jaar 1821. Ee ‚Uit zijne nagelaten aanteekeningen 
opgesteld, met een levensberigt en bijlagen vermeerderd door W,‚, H. pe Vriese. Amsterdam, 1858. 8 

Prof. ReEINWARDT, zelf botanicus, stichter van den Buitenzorgschen hortus, schrijft in het Ie eden „Verblijf in de Res. 

Amboina”, o. a. (pag. 435-436): '„Ten opzigte der kruidkunde heb ik, ook nu, ruime gelegenheid gehad om de voortreffelijkheid 

van het ggn Ades van den onsterfelijken RuMmeHrus en ’s mans verbazenden vlijt in het doen van boeren en van het 
pek van eekeningen te bewonderen”. Toch blijft het een raadsel, hoe REINWARDT, die van 27 Juni—r2 Aug. 1821 op 

mboina en o rr ende eilanden verbleef, en den teekenaar- nr FA H Bik in zijn gezelschap had, met geen enkel woord rept 

over s kben van het monument op het graf van Rum bes. De Franschman LESSON — zie onder dezen naam, blz. 44—45 — 
kon in 1823 deze overblijfselen wèl terugvinden, maar de biiciesle natuurwetenschappelijke onderzoeker REINwARDT in 1821 zeef!! 

n dan vergelijke men hieronder, wat OKEN in 1815 aan REINWARDT op het hart had gedrukt. Inderdaad, zéér zonderling is dit 
alles, vooral wanneer men weer bedenkt dat RriNwarpr zich in 1825 wèl voor Rumrurtus interesseerde, zie sub Blume, blz. 41 noot 2. 

Ook de uitgever, Prof. pe kwe. bespreekt in dit werk telkenmale Rumrurus’ groote verdiensten (zie o. a. pag. 73) doch slechts 
in algemeene bewoordingen. — Niet echter vinden we hier het interessante stier omtrent REINWARDT, wat Dr. M. GRESHOFF 
mededeelde in zijn, bienanderdekenn. artikel eGenmeeniddeleo? in Encycl. Ned.-Indië, I (1896), p. 558, ze kol.: „Toen 
REINwWARDT, de stichter van oen Buite enzorgschen plantentuin, in 1815 naar Java ani gaf de beroemde L. OKEN [ Natuurphilosoof, 
1779—1851} hem een programma van natuurkundige werkzaamheden in Indië mede, en ving dit aldus aan: »Vor Allem ist 
Rumer an Ort und Stelle und Stück für Stück nachzusammeln und nachzubeobachten!«” (Verg. nog sub Veth, blz. 49. 

Matthes, Dr. B. Makassaarsche planten- en boomennamen voorkomende in het Herbarium Amboinense van G.E. Rumphius; 
voorzien van eeni ge korte aanteekeningen. 

In age Hollandsch Woordenboek, . . . enz.” Amsterdam, 1859. 4°. pag. 855—868 (en in zen druk ’s Gravenhage, 1885, 
g. 1108 —1121). 

Rosenthal, Dr. D. A. irt Plantarum diaphoricarum. Systematische Uebersicht der Heil-, Nutz- und Giftpflanzen aller Länder. Erlangen, 1862. 80, 
TEx Rah. Kol. Museum. ] 

In de dps (p. X) leest men: „Asien betreffend sind vor Allem zwei Werke zu dei die sich durch eine wahrhaft 
unerschöpfliche Füle von Beobachtungen auszeichnen. Es sind dies der Hortus malabaricus... und das Herbarium Amboinense 
En s gros RG EVERARD RuMPH,.... (das) sich von dem RueepeE'schen (Werke) noch hen das genaueste Eingehen auf alle 

rwendungsweisen der darin enthaltenen Pflanzen vortheilhaft unterscheidet, da RHEEDE mehr nur die arzneiliche Bedeutung 
sene berücksichtigt”. 

Brunet, J. Ch. Manuel du libraire et de l'amateur de livres. IV. Paris, 1863. 80. [Ex. Kon. Bibl. 
Dit mag wel in zijn geheel overgenomen, wegens de uitstekende nauwkeurigheid (p. 1460): 

„Rumph ou Rumemmus (Georg.- Everh.). Herbarium Amboinense (belgice et lat), nunc primum in lucem 
editum, et in lat. sermonem versum cura et studio Joan. BuRMANNI qui varia adjecit synonyma 
suasque observationes. Amstelod., 1741—55, 7 vol. in fol., 
Cet edi a executé sur le même plan que l’Mortus malabaricus de Rheede: tient encore sa place dans la En 

Gr. o fr. rk es peren 6o à 72 fr.; vend. r20 fr. m. 7. L'Héritier; 84 fr. Pappenheim. — En Pap., 75 à go fr.; vend. 2 
Pin tu ed Mello. 

Les bain dont le tome Ier est daté de 1750, ne diffèrent des autres que par le frontispice. Voici le nombre des eni 
ij ige tome ler OA gravé, portrait de RumrH et celui de BURMANN), 82 pl.; — tome II, 87; — tome III, 

Ein V, 82; — tome 184; — tome VI, 905 Auctuarium, 30° planches. Cette Alerhlent oe se Ag souvent 
aad avec le tome VI. Il faut y réunir: Zudex alter … . guem de novo recensuit, auxit et drsn J- Burmannus, Lugd.- 
Batav. et Amstel., 1769, in-fol. de 22 pp. 

Cabinet des raretés de I'île d'Amboine (en hollandais). Amsterd, 1705, in -fol., avec 6o fig. 
Edition enne, préférable à la suivante, à cause de la beauté des épreuves des fig.: ro à 15 fr, df plus cher en Gr. Pap. — 

éi 1741. 
Voici ci utre d'un supplément à joindre à ce volum 

ndeling der Zee-Horenkens en Zee-gew assen in en omtrent Amboina en de nabygelegene Eilanden, door FR. VALENTYN. 
zand. ‚J. van Keulen, 1754, in-fol., avec un portrait et 18 planches. 
ie ra mn pisclum, testaceorum, cochlearum, conchyliorum, quorum maximam partem collegit RumPrrus. Zugd.- AlAV., 1711, in- 

Cet t ouvrage est le même que le précédent, trad. en Same et sous un autre titre: zo à 15 fr.; vend. 24 fr. mar. r. Patu de Mello. 
L'édition de Za Haye, 1739, est encore moins c 
Le eva je raretés d'Amboine a été dnné allemand par Muller, avec des augmentations qui sont de Chemnitz. Vienne, ‚ in-fol. 
El is dat BRUNET het jaar voor de Duitsche vertaling foutief opgeeft als 1761; lees: 1766. Ook het „piscium,” is fout. 

Hasskarl, Dr. J. K. Neuer enen zu Rumem's Herbarium amboinense. In „Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle”, 
ibl. ] IX. Bd., Halle 1866, p. En vormende het 2. Hft., vel 19—4g. 4. [Ex. Kol. Bi 

va na den kin a inde ade: dd. Cleve, 15 Oct. 1 586 (p- 145—146); dan een alphabetisch „ AE same der angeführten Werke und ihrer Aoki ae (Pp. 147150); daarop de zeer voortefeijk Schlüssel (p. 151— 334), die de 6 dee en +- Auctuarium van R. op den voet volgt, echter het ke. mist dat bovenaan elk andeld Tomus dit telkens aangegeven zou zijn, hetgeen dus nog al eenig sh ieder keer veroorzaakt. P. 151—167 bevat Tom. Dee ;P. 167—188 Tom. II; p. 188—211 Tom. IL; P- 211—230 5 P. 230—293 Tom. V.; 293— Tom. VL; p. 327—334 Tom. VII, of het Auctuarium. Dan volgt de Index ied 327 
alphabeticus, 1. Nominum latinorum ‘Ruman : 335345); IT. Nominum indigenorum —366); III, Nominum systematicor (p. 366—382). Ten slotte „Addenda et Emendanda” (p- 383-389), en wel niet tl ed ee Bi 18 erg drnifoaten en toevoegingen!! Dit verontschuldigt HasskarL met deze woorden: „Während des Druckes karnen dem Verf. noch nachträglich manche zur Aufklärung von Rumem’s Herbarium wichti ge Werke zu, welche mancherlei Zusätze nöthig machten; anderseits bierige der schwierige Satz und die Entfernung des Wohnorts des Verf. vom Druckorte eine grosse Zahl von Druckfehlern, m deren geneigte Verbesserung vor dem Gebrauche dieses Schlüssels ergebenst gebeten wird” (p. 383). Prosit! 

_Bickmore, A. C. Travels in the Indian Archipelago. London, 1868. 80. 
In den aanhef van zijn boek geeft Prof. BickMORE „Professor of Natural Histo ry in Madison University, Hamilton N. Y” — aldus de reden van zijn reis naar O.-Indië: „I was zone to Batavi [1865], to sail thence to the Spice Islands, arti lie dist of Celebes, for purpose of Soes the beautiful shells of those seas. I had chosen that in preference to any other part of the world, because Ja first collection of shells from the East that an ever described and figured with sufficient accurary to be of any scientific value 
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Ee made by Rumrmrus, a doctor (!) who lived many years at Amboina, the capital of those islands. His great work, the „Rariteit Kamer”, ere be of Curiosities, was published in 1705, more than sixty years before the twelfth edition of the Systema Naturae” was ee d Ù INNAEUS, „the Father of Natural History”, who referred to the figures in that work to illustrate a part of his writings. en Holland became a province of France, in 1811, and it was „designed to make De ed centre of science and litterature in Europe, 
, a hat d 

proportion of the specimens disappeared; and that, nally, what was left of this adnabie collection was scattered through the great museum at Leyden. It was partly to restore RuMeuius’s specimens, and partly to bring into our own country such a standard collection, that I was going to search myself for the shells figured in the „Rariteit Kamer”, on the very takje and headlands, and in the very 
bays, were btn is erin were found.” (p. 13-14). ed de eers ste w oorden van zijn Preface evenzeer zijn: „The object of my n al 

k p. 29. Dan vertelt hij verderop, van zijn manier van opkoopen de schelpe pe beden At first I bought hon by the basketful, until all the 
more common species had been obtained, and then I showed the natives the figures in RuMPHius’s „Rariteit Kamer” of thos se species I still 
wished to secure, and at the same time offered them an extra price for others not represented in Cr comprehensive wor ne species 

was particularly anxious to secure alive. It was the pearly nautilus. The shell has always been common, but the animal has seldom 
been described. The first was found at this place, and a description and drawing were given ei Rumpurus.” (p. 134). Waarop nog 

5 35 Dan vertelt hij: „It was my desire not only to pr the same shells that Rumprius figures, but to procure them from the same points 
and bays, so that there could be no doubt about the identity of my specimens with his drawings. I therefore proposed to travel along all the shores of Amboina and the neighboring ard and trade with the natives of every village, so as to be sure of the localities my- 

41). 
Dan, sprekende over de glazen ringen die hij als groote poesaka’s in het bezit had gevonden van het hoofd („rajah”) van Asiloeloe 
G‚Assilulu””), en die van Ceram heetten te komen: „When I returned to the city of Amboina, I looked at once in the „Rariteit Kamer” 
confident that Rumemius would explain this remarkable and, as I afterward found, common belief. bedek RumrHius says that many rings 
were brought by the Portuguese and sold to the natives, who prize them very highly” (p. 152.) 
Dan spreekt hij op p. 154 even over de beschrijving door R. van den kruidnagelboom. 
Daarna van de uitnoodiging die hij ontving van „A merchant from Saparua..……. company him when he should return — 
Invitation [ was most happy to accept, for Rumpurus received rd shells from hee’ dans. ” — de Oeliasers — „and I anticipued 
obtaining some species alive, of which I possessed ar shells.” (p. 1 
Dan bij ‘t begin van zijn rondreis over verder Indië, en dus bij het verten van Amboina: „Two months had now passed since I vaken 
at Amboina, and I had not only collected all the shells figured in Rumrpmius’s „Rariteit Kamer”, which I had come to seek, but more than 
beer as many species besides. I was therefore ready to visit some srad toel. and turn my attention to a different branch of ahl 
Istory.” (p. 213). 

Waarop dan, na zijn vertrek van Ambon, doch bij het aanloopen nog eens aldaar, het laatste zm ae hij over RuMpurius vertelt, 
250-252, nl. het bezoek aan zijn graf, en een korte levenschets; in de verdere helft van zijn de noemt hij Rumrpmrus dan niet meer 

In beide gedeelten zitten eenige dikke beken Datgene wat over het vinden van het hs n R. handelt, werd reeds — niet geheel 
zuiver — overgenomen door Rn, P: 31 aar dan volgt bij BickMore het zoogenaamde erris van RumPHrus, wat een rb 
cacographie is, en door Leur op eigen honde verbeterd werd, zònder dat deze dat vertelde. Het is interessant BiCKMORE’s cacograp 
te stellen naast den. dehoorlijk- oer alten tekst, zooals Sar. Murrer dien bewaarde in zijn Land- en Volkenkunde, ed. TEMMINCK, Leiden 
1839-1844, fol. 114 (ook, maar met r fout, te vinden in den zen druk, Amsterdam 1857, II, p. 44): 

Bickmore in 1868: (p. 251) Muller in 1844: (fol. 114) 
„Memoriae sacrum Georgii Everardi Rumphii, „Memoriae sacrum 
de re botanica et historica (!) naturali optime merita (!) Georgii Everardi 

hii 
dira temporis calamitate et sacrilegia (l) manufere (!) de re botanica et historia naturali 

ï optime meriti 
Manibus placatis restitui jussit tumulum 

et dira temporis calamitate et sacrilega manu fere 

pietatem reverentiamque publicam testificans dirutum 

monumentum manibus placatis 
e consecravit restitui jussit 

GoDpARUS (!) ALEXANDER GRARDUS (!) PuiLipus (!) et 

LiBerR BARO A. (!) CAPELLEN pietatem reverentiamque publicam testificans 

Totius Indiae Belgicaeque (!!) hoc monumentum — 

Prefectus (l) Regius. ipse consecravit 

Amboinae Mensis Aprilis (!), Godardus Alexander Gerardus Philippus 
Anno Domini M.DCCC.XXIV.” Liber Baro A Capellen 

Totius Indiae Belgicae 

Praefectus Regius. 

Amboinae A. D. Mensis mens DD) 
Anno Domini MDCCCXXIV 

Hierop dan volgt nu nog een korte levensschets van R., die evenzeer gesierd wordt door een paar fiksche fouten, hoezeer ae duidelijk 

verteld heeft, dat hij de re editie van de Rariteitkamer ‘op zijn reis steeds bij zich had. Zoo spreekt hij van „his death, which occurred 

1) Versta: „A(NTE) D(mem) (VIII ?) MENsIs APRILIS” — 8 (?) April. Zie voorts de Aeusche inscriptie sub er blz. 43. — Als een rr hoe er met dit 

opschrift op het grafmonument van RUMPHIUS gesold is, volge hier de lezing van LEUPE, pt in Ee tej pe ie ae 1871, p. 31-32, aldus BICKMORE durft aanhalen: » The wiscripton, 
which explains itself« zeker met al die taalfouten! — »and shows how n early this sacred spot cted ows: 
an S. Georgii Eden Rumphii De Re od ke Historia || Nat urali Wi Optime Merit. IT oe’ 

E anu || dirutum. || Manibus en a Capellen | Tos Ü Ln eten Pietatem ik ‚Rereren ee etn IP: se ae: 
ili „Liber a Cs. Indiae, Delgiaeque. m X. 

noemt men citéeren 1 Prot. 1 Jel dike en ie it erk vermoed, ete qtask ver Sarheterde ing van BICKMORE aan Lior aan de d dee, ed, Leed aijn beraad ve van 

i Ee dak Lin s gen over, in riem echter eeen Hd editie, mear rh ze oane één fout idg pat 
E &, la -BICK dba, te u en dru inn »et shertiek ia fere manu || «. Het blijft dus we ed e vra Ë 

Latiniteit van RuMPHIUS’ gedicht grtn sive ziet di Brasil Be te oordeelen; zie sub Leupe, blz. 20 noot 1. — Het is kar zeer re mogelijk, dat Eee vlg 

ft genomen zooals hij die vond in de hem abend: Bijdragen enz. van 1829 — zie hiervóór blz. 40 sub ant minn —, haar (min of meer ongetrouw) overschr en 

haar nu op rekening diene van BICKMORE, die in 1868 zoo'n bedorven tekst had gegeven 
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in t693” (p. 251), en deanelijke van „His great work on the shells of Amboina, wich was not published till 1705, twelve years after 
his death” (p. 251—252), en dat, waar één blik in die steeds hem vergezellende Rariteitkamer van 1705 getoond zou hebben, dat 
Rumrnius nog op 1 Sept. 640 Opdrachten kon schrijven! ! 

Quaritch, B. A general catalogue of books, arranged in classes, offered for sale by — —. ee 1868. 80, 

Zegt op p. 394, onder de rubriek „Natural History”, bij het beschrijven van 2 verkoop-exx. van Rumpurus’ Herbarium Amboinense terecht: 
„Plate 7o in Vol. V. was not published”. _ Maar hij vergeet te vermelden dat in dit ded V plaat 75 steeds duböel is; iets wat ook met 

adelijk de: 
Plaat” (fol. 173) wordt overgesprongen op „De een- en seventigste Plaat” (fol. 177); terwijl zoowel op fol. 192 _als op fol. 195 wordt 
sphere naar „De et en seventigste Plaat” ‚ waarvan de eerste ek Coix-soorten, de tweede een Sorghum- en een Panicum-soort te zien geven. 

Jonge, Jhr. Mr. J. K. J. de. 8. opkomst van het venne ‚gezag in Oost-Indië. lin Nek onuitgegeven stukken uit het oud-Koloniaal 
Archief. Uitgegeven en bewerkt door — Dl. ’s Gravenhage— Amsterdam, 1869. 8 

Nadat de schrijver — sprekende van Ge a: der Molukken — ze dat A eeen s werk een hoofdbron voor de kenni 
van die eilanden is, vervolgt hij (pag. Vl— : „En VALENTIJN heeft in den ee ‚geput uit goede bronnen, onder Stet 
uit een belangrijk handschrift van den ouderen Rumenrus, dat hij echter zorgvuldig v 
De schrijver doelt hier dus op Rumpnrus’ ‚„Amboinsche Historie”. Vergelijk vlak mie: Dr. de Roo die in hetzelfde jaar 1869, 
te Batavia, op VALENTIJN’s letterdiefstal opmerkzaam maakte, doch daarbij bewijzen aanvoerde. 

Roo, Dr. L. W. G. de. Nota van — over de onuitgegeven derne historie” van Re 
In ien hs de Algem. en Bestuurs-vergaderingen van het Bat. Gen. van K. en W”. Dl. VII. 1869. Batavia, 1870. 80. 

nota, als bijlage 1 (pag. LXXI—LXXXIV) in de notulen opgenomen, is van het grootste belang omdat de schrijver hier duidelijk aan 
a licht stelt dat ook ten opzichte van Rumpnrus’ doen Historie” VALENTIJN zich aan brut aal plagiaat schuldig ma akte. Werd door 

Nes eene mededeeling van Dr. pr Roo dat de res. van Amboina, P. vAN DER Crap, op Ceram een afschrift van het eerste deel dier Historie had gevonden en aan het Bat. Gen. aangeboden, zegt hij dat ed pe catalogiseeren van het oud-archief ter Algemeene Secretarie, hem in handen kwam het manuscript, in twee deelen, der „Ambonsche Historie,.... Beschreven door GEORGIUS, EVERHARDUS, RUMPHIUS,... .” 
Dr. vaN H Ì door de Ì 

v e a 
In afwachting van dat onde rzoek vergelijkt schrijver intusschen zelve Rumrnius’ werk met VALENTIJN's „Ambonsche zaaken”; „vermits beiden de geschiedenis vetma re behandelen, was eene vluchtige hen niet moeijelijk” Ver ervolgens stelt schrijver eenige ris: van R's tekst naast dien van VALENTIJN (pag. LXXIIT—LXXXI), waaruit V’s. letterdieverij volkomen blijkt. wnd zegt 

kt En 
ket: in ike me, aan geen twijfel onderhevig, dat VALENTyN vlijtig gebruik van Rumpuius werk heeft gemaa v end „Maar de verdiensten van VALENTIJN worden ongetwijfeld niet verhoogd door de ontdekking dat hij pronkt met veêren van anderen.” Verder laat schrijver het uitkomen V. aan R’s werk verplicht is, aangezien „het door R. behandelde gedeelte der Ambonsche zaken 220 bladzijden beslaat van VALE 's werk, terwijl aan het overige slechts st bladzijden zijn gewijd” Dan zegt schrijver dat V, evenwel niet alle bizonderheden in R’s. handschrift voorkomende heeft overgeno Z elt V. „om geen oude wonden Ee te krabben” bijna niets van den zoogenaamden moord der ngelschen te Amboina, terwijl hetgeen R. hiervan schrijft Dr. angrijk genoeg voorkomt „om hier te worden enn (zie pag. LXXXII—LXXXIV). Ten zloue geeft schrijver eenige dikenasen over de indeeling van R's, wek 

Bickmore, A. C. Reizen in rd tr enn Archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door Dr. J. J. pe HOLLANDER. ‘Schie iedam, 1873. 2 

De drian bie in de studie van Leupe al gekend, en geeft daarvan blijk in zijn noot 2 op blz. 28, en noot 18 op blz. in Dl. 1. Maar het mooiste is dat hij, met den reeds door Leupe stilzwijgend veranderden tekst van het grafschrift naast ae nòg eens weer op eigen houtje stilzwijgend aan het veranderen gaat, o.a. den heelen regel, „pietatem reverentiamque publica testificans” er uitgooit! Voor de authentieke inscriptie op het graf van RuMuIus, zie overigens sub Blume blz. 43. 
Notulen van de Algemeene en nr en ng het Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen. Dl. X. 1872. Sn 1873. ijlage E. Nota [van Mr. N. P. van den Berg] over het Eerbiedig Bericht van den Raad extraordinair R. de Klerk an den Staat van Banda en de en onder at gen sorterende, dd. 9 November 1756. (pag. LXIX—LXXVIII). 

V telling v. sle „Eerbiedig Bericht” maakte De KLERK gedeeltelijk gebruik van gegevens door eenn en in hs. iks ‘blijkens eigen ien genis: „Hiertoe diende mij préalabel d'aanteeken? ningen van de Hee r Lumphius; Dr. pe HAAN vestigt in zijn baded in dit Gedenkboek, p. 3, hierop de aandacht, doch zegt dat het hem aan tijd ontbroken heeft VAL alie Bandasche Zaaken te vergelijken met het door zint KrErK, deels naar RuMmPnrus vermelde. Een ver gelijking is evenwel overbodig, daar ze reeds geschiedde door Mr. N. P. VAN DEN BErG toen hij over een bikke uitgave van De KrERK’s handschrift aan het Bestuur van het Bat. Gen. in zi jn „Nota” een afwijzend advies uitbracht o. : „omdat (zegt ij) het mij bij eene oppervlakkige inzage gebleken was, dat in den RDE van LERK niet veel voorkwam, wid niet reeds te lezen stond in het Ille deel ze stuk van VALENTIJN”. [Zooals Dr. pr HAAN in zijn bijdrage aanteekent. is De KreRrK’s geschrift Jater je hiteentben.] Mr. v. p. Ber zegt nader (en toont het zelfs met voorbeelden aan): „In de inleiding van De KrerK’s Bericht. een geschied- kundig overzicht van de voornaamste gebeurtenissen op Banda behelzende, wordt het verhaal door VALENTIJN d esw wege gegeven, X 

in het Dagregister, nevens Vv. enner, Ì n en Wayer l 
het : 

‚ gemelt wor in de aanteekeningen van een vriend 1 die ie a t jaar 1657, geweest is, klaar uitgedrukt vind, dat zy nog niet lang gestaan had” (III, 2, fol 33) ning men nog te v ik van vriend” deze aanteekeningen waren? Immers van den man die voortdurend geroepen werd te adviseeren omtrent erk of „reduiten”! Dat Rumruivs in 1657 in het Banda’sche vertoefde, meldt Valknk blijkens ’t navolgende trouwens zelf. s De cursiveering is van ons. 
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„Dit was de reden, dat men op Batavia in ‘tjaar 1657. niet alleen pine: re oen ied Belgica, wegens zijn bridge ligging, vóór een heuvel, On dan de Marmi, zelve] af te breken; maar ook den Ingenieur en Vaandri Georg Everhard pim pe uit Amboina in ’t be van Januarii des zelven jaars ven rde zond, met last om op dien hoogsten heuvel een nieuwe end te leggen; 

VALENTIJN vertelt ons Pi niet, dat Rumemius in 1662 wederom op it was. In dat „Jaar deed nl. de Gouverneur van 
Amboina, SyMoN Cos „nae voorgaande inspectie van syn eygen gouvernement” als „Commissaris” een reis naar ee erster en, 

I 
[nl. Neira], nae gelegenheyd van den berg, diende gemaekt te worden...” Wordt ide slechts even ged MPHIUS an gemaakt 
toch is het oogstwaarschijnlijk, dat hij ‘als bekend bouwkundige, steeds den Gouv. Cos op diens reizen in het Banda’sche (met 
het doel de verschillende versterkingen aldaar te inspecteeren) vergezelde; wat wellicht mede de oorzaak is, dat hij zoo terdege van 
de „Bandasche Zaaken’, op de hoogte blijkt te zijn geweest. 

DL. XII. 1874. Batavia, 1875. 
Het bestuur doet mededeeling (pag. 80) eener missive van den Dir. van O. E. en N., houdende een verzoek om inlichtingen omtrent d 
latijnsche inscriptie „welke in 1824 van regeeringswege op het graf van den en E.. Rumpuius is geplaatst”, en belast het bestuurslid 
J.W.F INSMA met de noodige eg sehen a die mededeelt (pag. 95) dat de inscriptie te vinden is in de vR van LEUPE 
en in het werk van Prof. BiCKMORE. Zoo kreeg men zeker wel de wetende inscriptie; verg. blz. 47 en noot 1! 
DL XIII. 1875. Batavia, 1875. Het Beatide vermeldt (pag. 119) dat van dezelfde autoriteit is ingekomen een verzoek om advies i 
zake een plan van de Bn (op voorstel van den Res. van Amboina) om het gedenkteeken, geplaatst op Rumenius’ graf, te herstellen. 
Dl. XIV. 1876. Batavia, 1877. waere vond aan de regeering luidt (pag. 68—69) te handelen when gee e inn e 
toelichting vermeldt o. a. dat het voorstel van den Res. was het rde geheel te vernieuwen en dat de kosten op f 3,021 werden 
geraamd; het beitelen der inscriptie aleen werd NB. begroot op f 897!! „Daarvoor zou men dan haa en een sert Eb oa van 5.35 
meter hoog, 4.5 m. breed en 3 m. diep, en bestaande uit een ne aan de achterzijde rustende op een muur, aan de voo 
gedragen door twee paar kolommen en aan de vier zijden afgesloten door een ijzeren hek. In den binnenkant van den muur 
een marmerplaat gemetseld worden, waarin de inscriptie zal gebeiteld worden, die de Gouverneur-Gene raal VAN DER CAPELLEN in 1824 

rf 

deze We ar tot mgr van het monument, waarschijnlijk op de hooge kos dahan zijn miet tot uitvoering gekomen 
Althans werd het gedenkteeken in 1893 door NajoaN en in 1902 door Dupok pe Wir gefot ig bear welke foto’s volkomen overeenkomen 
met de teekening, door vaN OorT gegen en in BruMe’'s Rumphia afgebeeld; verg. hiervóór blz. 43-44. Hieruit volgt o ok, dat 
de toestand van het monument in 1874 niet van dien aard was, dat de inscriptie geheel was graph, tot welke bevoleleenking men 

„zou kunnen komen naar aanleiding van het bennen. 

Veth, H. J. Overzicht van hetgeen, in het bijzonder door Nederland, gedaan is voor de kennis der fauna van Ned. Indië. Acad. Proefschrift. Leiden, 1879. 8°. 
Deze schrijver, die het Archief van ’s Rijks Museum van Edge Historie te Leiden tot zijn beschikking had, geeft op p. né 
een levensschets van aide HIUS Rek aan de han n Leur, daarbij op p. 8 den aanhef vermeldend van OKEN’s ro 

15 voor REINWARDT, hierv op blz. 46 sub Etive geciteerd. Welk progee van 140 vragen in zijn getint 
Marais werd in OKEN’s tjäschriit Die jaargang 1817, als n®, 68, en bijna geheel zöologisch is 1). 
n op p. 189 zegt VETH nog: „Zeer gering is het aantal geschriften i in Nederland op het gebied, der Mollusca van onze Indische bezittingen 

verschenen, Onder dat geringe aantal is er echter één, dat, hoewel reeds oud, nog altijd met eere wordt genoemd en dat eene 
beroemdheid heeft verkregen, die niet dikwijls aan een Hollandsch boekwerk te beurt be ik bedoel »De Amboinsche Rariteitkamer 
door G. E. RumeHius», over welk werk ik reeds vroeger [p. 6—7] heb gesproken 

Bisschop Grevelink, A. H. Planten van Nederlandsch-Indië bruikbaar voor Handel, Nijverheid en Geneeskunde. Amsterdam, 1883. 80. 

Tallooze malen wordt in dit werk Rumerrius’ Kruidboek geciteerd, veelal via Mriqver. Waarschijnlijk heeft VAN pER Buro 
(zie noot 1 op de volgende blz.) weer menige aanhaling uit RumPHius aan hem ontleend. 

Candolle, A. de. Origine des plantes cultivées. Paris, 1883. 8°. [Bibliothèque Scientifique Internationale, XLIII] 

Dit boek is een Er omwerking van zijn „Géographie botanique raisonnée”, in 1855 te Parijs verschenen. Tallooze malen 
d, wordt RumpHius hier genoemd bij de in vele opzichten uitstekende historische behandeling van elk der kultuur-planten. Eene 

4°, vermeerderde, editie herschald hed in 1896. 

Der Ursprung der Culturpflanzen. Uebersetzt von Dr. E. Gorze. Autorisirte Ausgabe. Leipzig, 1884. 80. [Intern. Wissensch. Bibliothek, LXIV] 

Schijnbaar belangrijk vermeerderde vertaling; immers de oorspronkelijke Fransche uitgave telt maar VIII, en 377 pp.; de Duitsche 
daarentegen X, en 5go pp. Doch door het grooter formaat der Fransche editie wordt dit weer geneutraliseerd ; slechts kon 
hide in 1884 méér beschikken over „eine Reihe höchst werthvoller Notizen,’” door pE CANDOLLE hem ter beschikking ng 
n hier en daar tusschen aanhalingsteekens als noten bijgevoegd. Veel is dat echter niet. 

Semmelink, J. Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817. Utrecht, 1885. gr. 8°. 

Hoofdstuk 11, $ 31 ag dit oper is getiteld : „GEORGIUS EVERHARDUS RuMPH of RuMPHIUS 1690. Bort of cholera in de Molukken”, 
Hierin geeft schrijver a 19) eerst enkele,” niet geheel juiste, bijzonderheden van R. en diens werken om daarna ( ‚ 119—123) 

met een aantal eerlijke voolteuken (in Holl. zoowel als Lat. tekst) aan te toonen dat Rumrarus in zijn „Herbarium Amboinense” 

weerden melding maakt van „het Bort” (de cholera). Vervolgens (pag. 123—125) knoopt de schrijver hieraan enkele 
henkoowingn vast. 

Vorderman, A. G. Kri tische Beschouwingen over VAN DER zen s „Materia Indica”, tevens eene bijdrage tot de kennis van eenige 

inlandsche geneesmiddelen. Batavia, 1886. se. EE KoL Muse 

Op blz. 28 zegt de auteur: „Jammer dat VAN DER BURG, ie zijne compilatie, geen gebruik heeft er van RuMmenrus geschriften. 

In het oude Abstekche „kruiĳjdtboeck” toch, zijn zooveel inlandsche geneesmiddelen vermeld e rie die nog heden ten 

dage gebruikt worden en wel met een nauwkeurigheid, waarvan men de wedergade zelden zal aantreffen. 

1) Dit tijdschrift „Isis, oder encyclopädische Zeitung’, waarvan de 1° jaargang in 1817 te Leipzig verscheen, mochten wij in de bibliotheken te 1 Gravenhag? 
niet aantreffen. 

* En ee (49) 



s de schrijver, op enkele plaatsen in zijn zde deel, citaten van den ouden Rumph aanhaalt, dan heeft hij die gewoonlijk 
van Filet, dus uit de tweede hand.” 1. 

Yule, H. and Burnell, A. C. Hobson-Jobson: being a Glossary of Anglo-Indian colloquial words and phrases, and of kindred terms; etymological, 
cah geographical and discursive. London, 1886. 8% [Ex. Kol. Bibl. ] 

Zeggen niet heel juist in de Bibliographie vooraan dat het Herbarium Amboinense van R. in zijn 7 dln, te Amsterdam zou 
verschenen zijn in 1741; en laten zelfs Rumpmius sterven in 1693 (!!), waarschijnlijk op gezag van de Biographie Universelle 

Daarna wordt Ruxruius aangehaald — nu eens met dateering „‚c. 1680”, bps „Cc. 1681”, dan c, „„16go”’ en dit meestal — i. v. ap” 
(R. „adapol”, 1, fol. 14); „Cadjan” (R. „cadjang”, 1, fol. 71); „Cajepu met de aanteekeni zi A Eg and the tree were 

ri 2 

77a verg. Ficalho, blz. 51); „Coir” ia „Cairo”, I, fol. 7); dn (R. „Camalenga” Vl 95) „Cop 0 „Copra” I, fol. D; 
166); i ogle m u 

Mo s ol. 4 d L Ar, 
waarbij ze opmerken „We cannot make out the language of lapia tunti”, hetgeen R, gegev ed als ee fan, | h. e. vera Sag”, 

doch waarin Zapia — papeda — de „sagoebrei” op zijn Ambonsch is, meer vond zelfs daler ge Haroekoe ppan-wood’ 
noot (R. „Sappan”, IV, fol. 56); „Tiffin” (naar aanleiding van »„tyfferen” bij R., 1, RA „Upas” ü, fol. 1630-2168): „Wanghee” (is een foutieve aanhaling van „Swangi” — spook, booze geest in hu paint” SDR V, fol. 16 
En in het Supplement wordt ade hk dan alleen nog genoem md iv. „Jack” — d.i. de Na is pn Artocarpus zntegrifolia L. fil. —, waar wordt pebdegekinoek p de reeds te voren, p. 3 emd 36 onder hetzelfde hoofd, behandelde kwestie wèlke boom door PLINIUS ijn Hi XxX 

plantain, JZwsa sapientum, was kaun e Boen the a of this passage”. En hierbij voegt nu Yurr in zijn Suppleme (p. 80ga) dit toe: „It was, ‚ the excellent Rumpmius who originated the erroneous identification of the ariena with the Bnerin”: Ì dt. een in V, fol. 
Hoeveel oprechten eerbied men ook moge hebben voor het uitstekende heek van YULE en BURNELL oes zijn 870 pp. in 2 compres-gedrukte kolommen, waarover ruim 15 jaren is gewerkt, eerst voortdurend te zamen, sinds BurNerL’s dood in 1882 door YureE alleen — een werk zooals wij, Nederlanders, voor onze Indisch-koloniale termen eenvoudig niet Beniskeers Óók niet na Prof. Vern's zwakke poging in die richting met zijn „Uit Oost en West. Ver laring van eenige uitheemsche woorden”, Arnhem 188 die zich van het bestaan van „„Hobson-Jobson” sinds 1886 zelfs niet bewust was —, =de san gene in Ae prachtig- systematische en overrijke „Hobson-Jobson” is: de verwaarloozi ing der Nederlandsche kolo nne Terwijl de Portugeesche koloniale litteratuur uitstekend verwerkt is, in hoofdzaak vd BURNELL die afzonderlijke an daarvan had gemaakt, en terwijl BurNeLL-zelf ook wel de egelijk Hollandsch begreep — Vur E blijkbaar ief —, zijn tal van belangrijke Nederl. werken ondoorzocht gebleven. En het merkwaardi ee is, dat dit ze/fs gebeurde met het Herbarium Amboinense van Rumrnius, waarbij immers óók de Lat. tekst ten dienste stond! 
In plaats van 20 keer, zooals nu, had Rumrpuius gemakkelijk en ter snede 200 keer kunnen worden aangehaald. 

Bokemeyer, Dr. H. e Molukken. Geschichte und quellenmässige Darstellung der Eroberung und Verwaltung der eee Gewürzinseln durch die Niederlanden Mit einem Anhange von bisher ungedruckten Aktenstücken. Leipzig, 1888. 8, Mit K 
Geeft in zijn „Vorwort” op p. XVIII—XIX het volgende, voor een historicus vrij prullige, berichtje: „Ueber die ältern Zustände in den uns beschâäft ftigenden Inselgebieten vor der Zeit der Portugiesen hat ein Beamter der Kompanie, der zugleich namhafter Gelehrter ar, Georg E ARDT RumpHius, wertvolle Nachrichten gegeben; dieser eifrige Forscher ging im Jahre 1652 nach Indien und lebte wärend mehrerer Jahrzehnte bis zu seinem Tode auf Amboina, wo er zuletzt Kaufmann and Vorsteher des Kontors in Larik 

Prüfung „vorgelegen. Diese stellte fest, dass die beiden en as FRANGOIS VALENTIJN in dessen Wer -Indië” unverkürzt aufgenommen wurden, und zwar ohne ung des Autors; es konnte daher von ihrer Veröffentlichung durch den Druck abgesehen werden — man vgl. P. A. Leupe Rogine von G. E. Rum MPHIUS» —”, 

Veth, Dr. P. J. Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden. Arnhem, 1889. 80. 

Blijkens de inhoud van dit werk ontleent Prof. Veru vele verklaringen van geen woorden aan Rumpuius’ Kruidboek. En tevens nig dat hij op p. 381; et dat sommige inlandsche namen bij R. enigszins misspeld of verbasterd” zijn, doch in een noot toevoegt: „BURMAN, de uitgever van het Amboinsch Kruydboek, heeft waarschijnlijk n iet veel van de inlandsche talen van den Archige. geweten, en dienvolgens in het H. S. verkeerd gelezen. Men kan niet aannemen, dat hij [Rumpuivs nl.] zelf nn pela, dan eens pala zal geschreven hebben.” Prof. Vern had hier echter wel eens de twee Leidsche hss. kunnen raadplegen 

1) Bedoeld zijn hier het 3° deel van Dr. C. L. VAN DER BurG's »De geneesheer in Nederlandsch-Indiëe, Bata i de _Indicae; en G. J. Fiet’s >Plantkundig woordenboek van Nederlandsch Indië, met aanwijzing van enz.« 1e dru À iden ke 9 depdre rises Bren dien Dr. VORDERMAN in 1 nog niet kon voorzien, verscheen te Amsterdam 1888 —, Hetgeen Dr. VoRDERMAN hier zegt, is ee ee jui 
é p 8 7 rf UMPHIUS t E langs een omweg verkregen; verg. reeds de opmerking op de vorige agr ee tering Grevelink. Op dit (hoofdzakelijk of itsluitend 2) t RumepHius via MiQueL doelt ook, wat in het art. «Plantennamen — door Dr. M. FF — gezegd wordt over Fier en e Eacycl. in Nell Tndik Eil (iona), mp ig 

»Fner .... heeft ook niet eenmaal het kruidboek van RuMPHIUS skea: « den pet en Flora v. N. Indië ë). eee 
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Flückiger, F. A. Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreiches. III Auflage, mit einem geschichtlichen Anhange. Berlin, 1891. 8°. [Ex. Lab. Kol. Mus. ] 
korte doch juiste vermelding zang wenge pen data van Rumer’s leven. De e pharmacognost geeft in mn 

t het 

p p. 1082 de groo strdlediken vele malen hek bewijs, dat a van RuMrHius, dat hij als „höchst weete” roemt, vertrouwd w. Zie over FLücKIGER o.a. Enc 527. 

Ficalho, Conde de. In „Coloquios dos simples e ge mi da India por Garcia da Orta. Edicäo Eee por deliberacäo da Academia Real das Sciencias de Lisboa dirigida e annotada pelo Conde de Ficalho. Lisboa, 1891, 95. 2 vol. 80%. [Ex. Kol. Bibl.] 
Het ze deel draagt op den tas 1892 ; doch het werk is inderdaad eerst in 1895 keld gekomen. ze is een nieuwe, de 3°, editie van het oorspronkelijke werk va n G. da Orta, gedrukt in 1563 te Goa bij J. de Endem — een der alleroudste Europ. 
werken in Indië verschenen — met talri ijke en waardevolle aanteekeningen van den ige de Fic alho, die zelf professor 
in de botanie te Lissabon is, en in 1886 aldaar een fraaie monografie over het leve Orta het licht gaf „Garcia 

ae seu tempo”, met zorgvuldige emg, van het Indisch milieu waarin dee leefde ; een breed opgevatte biografie, 
oli wij, Nederlanders, over Rumphius m 

L. p. 165—166. Merkt op dat de namen die Rumphius, VII, fol. 66, voor de soorten van kamfer geeft: „„cabessa,” „bariga”, en 
„pee”” blijkbaar ief door hem herkend zijn als Portugeesch — OrTA ver deelt e kamfers in 4 kwaliteiten, „cabeca, pe rna „pé” ed. Fic. I, p. 152 —, doch dat ze dus wel uit den mond van Maleiers zijn opgevangen en naar den klan „ getranscribeerd. 

‚nie 

fistulà (II, fol. 84) een rit uit ORTA overneemt, die bij Crusius Mind was, omdat Orta ze in zijn Errata achteraan had 
verbeterd, wat R. echter ontsnapt moet zijn, nl: „hasangua” lees „bava s mga”. „Como a emenda foi feita por Crusius, torna-se 
evidente, ee RuMmepmius quando cita ORTA, o cita pela edigso portu sn e nâo pela pe ou resumo rei zegt Ficalho 

0—252. Spreekt over wat Orta vertelde van den zee-kla ‚ Nux maladiva, Cocus maldivicus, de vrucht van 
Lodoicea ger chielinrian (Mal. njioer ge bee laoet, en Ben djönggi), die de hnódetikheld: 4 aannam dat het bale verharde klappers 
waren, die dan in zee geraakten, en zoo bij de Ma n kwamen aandrijven; en daarnaast de m meening van Rumphius (VI, fol. 
210—217), die ze indeelde onder de ‚Zeeboom gids” in „Calappa laut,” en OrrA ged aanviel „Hic itaque Calappus marinus 
non est fructus terrestris qui casu in mare procidit, ac sic petraefit, uti Garcias ab Orta persuadere voluit, sed fructus est, in ipso 

ar ka 
Ort gt, die in 

groeit”) 1) — waarbij KR. trouwens OrraA’s woorden niet zuiver erde arte Ook wantrouwde Orra de medicinale eigenschappen, 
as R. ze ten onrechte hoog aansloeg. (Zie Be bijdrage van Prof. K. Gorper in dit Gedenkboek). 

yl de vrucht eg mannelyke lidt verbeeld, door welkers gezigt Eva in zoo een sterke begeerte is eier geweest.” 
1, p. 374 sane aan de lofspraak van R. op den kruidnagelboom, Caryophyllus site „pulcherrima, elegantissima, 

ac nae omn mihi notarum arborum” (II, fol. 1). En haalt hem nog even op p. 
191. Sarahs over Ae planten met tegengift tegen slangenbeten, vooral de Rauwolfia wang Benth. „de „radix mu vide 

van R (vr, fol. 29), of, n ij zeide, de „raiz de mongo” der Portugeezen van aj tijd, „identificando-a assim com a plan 
mongús”’ (d. i. den Masten mungo, Blandford); waarbij FicaLHo echter vergee opmerkzaam op te maken dat het sekerendes 
hoofdstuk van R's eigen Auctuarium een beschrijving is van dien „Moncus” of hhechen Deegen (slangenbijter), terwijl dat dier 
zelfs op R’s koperportret vereeuwigd is in de Rariteitkamer. 

Greshoff, Dr. M. en der giftige en bedwelmende ee bij de vischvangst in gebruik. Dl. I, Batavia, 1893; Dl. II, 1goo. gr. 80. [Mede- 
deelin uit ’s Lan XIX 

Kruseman, A. C. 
G 

s Plantentuin. X en 
Pag. éh van die biet bevat eene rts. opgave eee werken, die herhaaldelijk met onvolledigen titel geciteerd 
zijn”. Zoo vindt men daar ook: „G. E‚ RuMerius, Herbarium Amboinense, 1741”; slechts zij nog opgemerkt dat Dr. GRESHOFF van 
de Neertandich. Indische bronnen het meeste onmiddellijk aan Romers ontleende. 

Aanteekeningen betreffende den Boekhandel van ptn in de rjde en 18e eeuw. (DL. VI der „Bijdragen tot de 
eschiedenis van den Nederl. Boekhandel”) Amsterdam, 

De schrijver zegt [NB. in 1893!!] op pag. 223: gn wate hadden wij evenzoo een paar zeer uitstekende werken: G. E. Rumrurus, 
werk u ee presen gaf eerst over de algemeene ires van Amboina een boek, Amboinsche Rariteitskamer (sic !), en liet in handschrift 

omvattend werk dat door J. B in het latijn en hollandsch uitgegeven geb etiteld Aruidboek van 
pere 8 pn folio deelen. ”_KRUSEMAN behoorde tot gr „bloem” der Ned, uitgevers-boekhandelar 

Greshoff, ze M. Nuttige Indische planten. Met inleiding van Dr. J.G. BoerLace. Koloniaal Museum. Extra Bulletin 1—V, Amsterdam, 1894(— 1900). 
0, Eerste serie. Met 5o platen. 

Dit werk wordt geopend met eene korte aanhaling uit ied bgn door Rumruius bij de aanbieding der eerste 6 deelen van zijn 
Kruidboek aan de Bewindhebbers der O. 1. C. op 20 Sept. o geschreven. 
De inleiding, vervolgens, van Dr. BoERLAGE, handelt groten ove R's werk „een der beste bronnen voor de kennis van de 
Indische flora” Tevens blijkt, dat Dr. GresnHorr bij de samenstelling van zijn boek, an het denkbeeld uitging, volgens den tegen- 
woordigen stand der wetenschap „de methode van Rumphius toe te passen ope A gn aantal gewassen.” 

In het werk zelf behandelt Dr. GRESHOFF de door hem rn gewassen niet alleen naar de methode van Rumrrius, doch vo 
menigmaal diens letterlijke beschrijvingen aan de zijne toe, te doen zien hoe nog heden ten dage Rs beschrijvingen Ee 
nemend bruikbaar zijn. Op verschillende plaatsen zijn ook wonin uit Rumrurus’ leven gememoreerd, zoo op blz. 48 
Aant. 3, en blz, 214, 2° kol. noot. 

Bemmelen, Dr. J. F. van. Uit Indië. Reisindrukken en herinneringen uit onzen Archipel. Batavia-'s Gravenhage, 1895. 80. 

Sprekende van den fauna-rijkdom der Ambonsche zeëen, zegt schrijver: „Deze zeetuinen zijn de plaatsen, waar de beroemde 
natuuronderzoeker RumepHius, opperkoopman der Vere eenigde Oost-Indische Compagni e op Ambon, grooten ndee eels de merkwaardige 

zeedieren verzamelde, die hij in zijn Ambonsche Rariteitkamer heeft rs neh en verenigde . Hij vervolgt: „Ambon 
is in onzen Archipel, wat de golf van Napels in de Middellandsche Zee is: een Dorado Zoölogen. . à Hoe wenschelijk zou 
het zijn, dat aldaar een tag isch Station bestond, waar tenminste de eenvoudigste huipeiadelen voor ’t onderzoek der zeefauna 
te vinden waren!” (pag. 1 

Hier gen men een merkwaardig voorbeeld, zer BURMAN’s vertaling za altijd te ahd ige ] ed Want R. had volkomen goed dit 

uit ORTA weergegeven 
— E en ander staaltje haa rl pred vertalen door erik an, pen dat nog wel in een da gewichtige zinsnede, zie men s 

e dat geloofd had op gezag van anderen. Zie toch de eigen woorden van OrTA Ci bij Fean LE 4 Br: 3 be rag rd De >A an comum he.” 
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Catalogus der Tentoonstelling van geneeskrachtige en nuttige planten, plantaardige producten, enz. in het hoofdgebouw en den tuin van het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap te ’s Gravenhage, van 8 Juli tot 16 Juli 1895. (s-Gravenhage, 1895). 8°. [Ex. Kol. Bibl. | 

door de verbeteringen, die hij in de sagobereiding heeft aangebracht. Ook is zijn naam nog altijd verbonden aan een doesoen 
[plantage] en een put in de nabijheid van Roema-tiga gelegen. Men zegt dat Rumpurus deze(n) put heeft laten graven. Ook moet hageni kee / aen 

Amb 
bekend aangaande het leven van den Plinius Zndicus. Volgens pe Stuers (1846) leeft hij in de herinnering der inlanders voort h ; 

P- 21, noot 8 van Prof. WicHMaNN’s opstel in dit Gedenkboek, waar uit de eigen woorden van Rumpmius (Rariteitkamer, 1705, fol. 134) blijkt, dat dit heuveltje lag bij de monding van het riviertje Wainitoe op Leitimor „omtrent een musquetschoot van den str 

(Boerlage, Dr. J. G.] In „Encyclopaedie van Nederl.-Indië met medewerking van verschillende ambtenaren, geleerden en officieren samengesteld”. DL 1, ’s-Gravenhage — Leiden, (1896). gr. 80. 

In het artikel „Botanische litteratuur van Nederl.-Indie” beschrijft Dr. BOERLAGE (pag. 270, 2de en 271, re kol.) RuMruius’ „Herbarium Amboinense” en de groote verdiensten van dat werk. Uit eene opmerking van Dr. M. GRESHOFF in diezelfde Encyclopaedie, HI (rgo2), p. 468, 1e kol. blijkt, dat inderdaad nu wijlen Dr. BorrLage de schrijver is van dit uitmuntende artikel, 

[Greshoff, Dr. M.] In „Encyclopaedie van Ned.-Indië enz.” (als boven). DI. IL. ’s-Gravenhage — Leiden, (1896). gr. 8°. 
In het artikel „Geneesmiddelen” schrijft Dr. GREsHOFF (p. 557—559): „Het aloude standaardwerk op pharmacognostisch gebied is het „Amboinsch Kruidboek” van Rumrnius, een boek, dat ons den oogst heeft gegeven van een lang en ongestoor 

uur 

e uit de tweede of derde hand worden geraadpleegd. Natuurlijk zijn Rumpurus’ opgaven vaak verouderd, maar in hoofdzaak geven zij toch nog de som van nuttige kennis weder, waarover de inlander beschikt ten opzichte der planten en haar gebruik”. Wat hier 
lz. 46 

Papageno. [— S. Kalff.] Uit de „Amboinsche Rariteit-kamer”, 1—VI. In „Java-Bode”, Jaarg. 1896. Nos. 235, 238, 241, 244, 247 en 230. (October). 
F geeft in deze reeks artikelen een werkelijk aangename bloemlezing uit de Rariteit-kamer. er gewezen te hebben dat ten tijde van Rumeunrus het bijeenbrengen van rariteiten voor velen ware hartstocht was, h „eerder verpoozin n_ studie, eerder spe dan leeren”, gaa vo „slechts bij enkele individuen heeft eene niets ontziende. alles opofferend 

ort: k aandrift tot kennis, eene diepgaande zucht tot onderzoek het licht doen rijzen, waaraan de wetenschap hare toorts ontsteekt .. . Zulk een geloovige bij de altaren der natuur was RuMparus, grijs en blind geworden in dienst der Comp. en der wetenschap.” e schrijver zegt: „het boek (de Rariteit-kamer) is niet zoo dor-wetenschappelijk als titel en bladwijzer zouden doen vermoeden”, 

de doo de bewijzen. In boeienden, vaak geestigen vorm, doet schrijver r ee g uit den rijken voorraad, nu en dan Rumrurus zelf aan ’t woord dan weer eigen opmerkingen d, maar altijd interessant. Zoo schrijft de heer Karrr o.a: „Sprekende over een sch gesteente, Ambonsch kristal genaamd, vermeldt Rumrpuius als in het voorbijgaan een 
Ee 

trek, die een tamelijk helder licht laat vallen op de praktijken waarmede men toenmaals (en nog wel later) aan de Comp. haar kanonnenvleesch bezorgde. NI. door aan europeesche dorpers en paupers monts et merveilles voor te spiegelen in den »lande van oversee». De ronselaars van soldaten konden liegen als kiezentrekkers, liefst over een land waarvan zij zelve eene zeer onvolkomen voorstelling hadden. In Indië, heette het, had men ’t goud maar voor ’t rapen, de juweelen voor ’t opgraven .. . . en zooveel oesters, zooveel parels !”, „Het zg. Ambonsch kristal nu, een tamelijk waardeloos mineraal, lag als gezaaid op de Hitoesche kust bij de negorij Lima, en in een klein hollandsch fortje in dien omtrek lag een soldaat in garnizoen, »dewelke een beiteltje, nijptang en hamertje hadde, hem ‚van een Amsterdamsche ziel-verkoper medegegeven om paerlen en diamanten van de kli n af te nijpen, dewelke hij na des zielen-verkopers zeggen in Indiën overal aan de rotsen zoude vinden. Die plompe Juwelier (nl. de soldaat) had verscheide stukken met klip en al afgeslagen, dewelke hij bij zijn wederkeeren naar Holland voornam den ziel-verkoper in zijn 

o r SO’ 
zijn boven gekomen”, terwijl hij opmerkt: „Bez jne en hamer of beiteltje >” Het is wel te bejammeren dat deze bloemlezing, maar vooral schrijver’s opstel „De Indische Plinius”, slechts in een courant hun plaats vonden, 

Semon, R. Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, f Neu-Guinea und den Molukken. Leipzig, 1896. gr. 8%. Mit Tafeln und Karten. 
Op p. 496, midden in zijn „Siebzehntes Kapitel. Die Inseln Ambon”, heet het: „Ambon ist berühmt durch seine schönen vie gestaltigen Conchilien, und war e em noch mehr, als die Zoologie wesentlich im Sammeln von Tierbälgen und Schneckenschalen e ze Ï : J 

bestand, und ein Zoologisches Museum gleichbedeutend war mit „Raritätenkammer in hervorragender Zoologe jenes n den. bar ans Rumea, hg lange Zeit auf Ambon und veröffentlichte im Jahre 1795 (sic!) ein Buch, das si urch vortrefflic chtung, naive aber interessante Darstellung und vorzügliche Abbildun ichnet: »>D’ insch Rariteitkamer, of eene Bescryvin ze!) van allerhande Schaalvisschen; bei A ordende Se l nme 
ryvinge(! | evens de voornaamste Horntjes(!) en Schulpen.» Rumeu ist 

& auf Ambon bestattet, und ein einfaches Grabdenkmal erinnert an die Verdienste des ausgezeichneten gra en 
___Warburg, Dr. O. Die Muskatnuss. ‚Ihre Geschichte, Botanik, Kultur, Handel und Verwerthung sowie ihre Verfälsc A ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Banda-Inseln. Leipzig, 1897. 8%. Mit Karten, Tafeln und Abbildung Op talrijke plaatsen wordt in dit door en door degelijke „boek Rumpmius aangehaald; men zie het Register van „Personennamen” achteraan op p. 617, waar men alleen nog in de cijfers zou kunnen toevoegen 3 en 336. Reeds bij de Duitsche editie van VALENTIN! uit 1704, en de Latijnsche van 1716, is op eenige belangrijke vingerwijzigingen van WarBuRrG attent gemaakt. 

hungen und Surrogate, Zugleich 
en. 
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Slechts enkele citaten mogen hier gegeven om den grooten eerbied te toonen, dien WARBURG voor RuMrmius koestert. Op 276—277 heet het: „Rumpf und Valentijn, die beiden Klassiker der Molukken, beide um 1700 herum dort lange Zeit lebend, sind Sleen. denen wir die ausführlichste und genaueste Kenntniss des Muskatbaumes verdank P- 279—280 geeft WARBURG dan raast elkaar den Holl. tekst van R's Kruidboek, II, fol. 14 en den Duitschen „en ntstellten Text” in VALENTINI, 
ed. 1704, fol. 8r, waaruit duidelijk blijkt hoe VALENTINI het Hollandsch van R. ten deele verkeerd heeft vertaald ; maar daarentegen 
op Pp. rt2, noot 4 wees hij er reeds op hoe bij VaALENTIN, fol. 86 zekere bizonderheden over het ongezonde klimaat van Banda, 
en het daar dan ook sterven van veel slaven in de noten-perken, „zweifellos aus Rücksicht auf die Compagnie, fortgelassen” werden in 
e BURMAN'’sche uitgave, II, foi. 20. Desgelijks ook op p. 13r, mais had en gewezen op het weglaten van eene bizonderheid over 

fol. 84 gedrukt staat, „offenbar absichtlich, auf Wunsch von oder aait Rüicksicht auf die ame der event. ein Vorwurf hieraus 
hätte gemacht werden können”, waarbij hij tevens verwijst naar VALENTIJN, III, r, fol. 204, ze kol. met ren nmr gegen ph e 
muskaatnoten *): „Het verdere, dat wy van deze Specery-Vrugt nog zouden konnen zeggen, houden wy b s als een ge 

Pp P- 313 noemt WARBURG dan Rumrparus „dieser grosse nüchterne Forscher”; p. 319 „die Notiz des so even vom 
Pp: 320 „Rumph beschreibt sie natürlich mit gewohnter ge ze und durchaus richtie”. Ook wijst hij daar op het wmaschrijven 
nor VALENTIJN, evenals op p. 322, 326, 329 noot 2. Op p. 328 noot 3 en p. 329 noot 2 wijst WARBURG verder op een tegen- 

strijdigheid in den tekst van ’t Kruidboek, II, fol. 15 en 21, over de vrouwelijke noten en den „„mannetjes-noot” of pala boy, wat 
hij „vielleicht auch entstellt wiedergegeben’” acht. 

Rouffaer, G. P. Waar kwamen de raadselachtige Moetisalah’s (aggri-kralen) in de Ti aa Pee megen van daan? In: „Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde van Nederl.-Indië, uitgegeven door het Kon. Instituut . . ’ (ID. 6e Volgr. Dl. VI. 's-Gravenhage, 1899. gr. 80. 

schrijver hecht in zijne verhandeling blijkbaar groote waarde aan Rumrpurus' oordeel omtrent de herkomst der „Moetisalah's”, 
gef dee 450—455) een letterlijk afschrift van diens beschrijving der sne vg 8 ooals RuMmPHius zegt), en wijdt vervolgens 

ord aan „deze voortreffelijke schets, die door haar volledi igheid, methode, en scherpwaargenomen beschrijving weer eens de 
peen eigenschappen van den Ambonschen en „Indi inr Plinius” doet uitschijnen” (p. 455). 

erder geeft schrijver in een noot (pag. 449—450) eenige bizonderheden over Khin en wijst daarin o.a. op enkele te- 
kortkomingen van Leupe’s biographie. 

Een paar aanvullingen over bronzen keteltrommen in Nederlandsch-Indië. 
Idem. 6e Volgr. Dl. VII. ’s-Gravenhage, 19oo 

In zijn te aanvulling, ie La keteltrom te Pedjeng in Seesle Saed laat de auteur allereerst aan RuMmrpnius het woord, en 
neemt diens beschrijving van datzelfde voorwerp [hetwelk Rum enwel in geenen deele voor een keteltrom, veeleer voor een 
„klomp” „door een donder eat, aanzag] uit de gpeg (fol. 207) in haar geheel over (pag. 285-286). 

Monumentale kunst op Java. In „De Gids”. 6sen jaarg. dl. II. Amsterdam, 19or. 80. 
pie se hier, tusschen eene beschrijving van de ontwikkeling der kennis en we tenschap van Indië, eenige regelen aan 
„RuMPuHIus, de dorstende lief-hebber der natuur, de ziener die blind was geworden, de innige Christen”. En vervolgt: „Zoo het 
Ot pe wien wij tegenwo gin ee: op het gebied der onmiddellijk praktische daden, maar op dat van den werkenden 
geest, het meest waarachtig kunnen bewonderen in onze koloniën als gansche verschijning, werkelijk kunnen liefhebben zooals hij 
de natuur en de menschen liefhad, eis” is dit de blinde ziener van Ambon” 228). 
En zegt (pag. 230) aan het adres van VALENTIJN: „Vooral zijn grove letiërdieverij bij den blinden RuMmrparus stuit ons tegen de borst”. 

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. Indië, uitgegeven door het Kon. Instituut. 6e Volgr. Dl. IX. ’s-Gravenhage, 1gor. gr. 8°. 

Notulen der Bestuursvergadering van 19 Oct. rgor (blz. XXXVI). Ingevolge een van den Dir. van het Kol. Museum, Dr. M 
GREsHOFF, ingekomen verzoek om het bij het Instituut berustende handschrift van Sta or getiteld: Ambonsche Historie, 
van wege dat genootschap uit te geven, en daardoor „op waardige- wijze deel (te) n n de herdenking van RuMrpHius' 200- 
jarigen sterfdag, op 15 Juni 1902,’ wordt na iindenige bespreking „waarbij in het licht ord gesteld dat het voornaamste uit de 
handschriften (van R.) althans reeds door VALENTIJN is gebruikt”, „en ook, dat .… » de geraamde kosten te bezwarend zijn voor 
de geldmiddelen van het Instituut”, besloten : „dat de publicatie, hoezeer wenschelijk, niet voor rekening van het Instituut zal geschieden’ 

Haeckel, E. Aus Insulinde, Malayische Reisebriefe. Bonn, rgor. gr. 80. 

Op blz. 178—17g bericht Prof. Harcker over zijn voorgenomen uitstap van Java naar Ambon als volgt: 
„Mein verehrter Freund, Professor Max WEBER in Amsterdam, hatte mir für diese „Molukkenreise” einen vortrefflichen Plan 

entworfen und mich reichlich mit werthvollen Empfehlungen ausgestattet. Als Hauptziel schwebte mir dabei die tiefe Bandasee 

ausgezeichneten, mebrerwähnten Reiseschilderung über die „Küsten des Korallenmeeres” mitgetheilt und durch mündliche Mit- 

theilungen ergänzt hatte, war besonders geeignet, mir diesen längeren Aufenthalt auf Ambon als den zoologisch ergiebigsten Theil 

meiner Insulindefahrt erscheinen zu lassen.” Doch onvoorziens moest HAECKEL in Indië het plan zijner Molukken-reis laten varen. 

(Greshoff, Dr. M.] In „Encyclopaedie van Nederl-Indië enz.” (als boven). Dl. III. s-Gravenhage — Leiden, (1goz2). gr. 80. 

Bij het artikel „Plantennamen” schrijft Dr. GresHoFF (pag. 267, re kol): „Onze kennis dier namen ef aan bij G. E. 
RuMrHIus (1627-1702), bij dien uitnemenden natuuron wird wiens invloed na twee eeuwen nog zóó groot en zóó onmiddellijk 

is, dat het soms schijnt alsof hij nog rondwandelt, leerende van de Indische planten en dieren, en opwekkend tot nader onderzoek 
der landen van de Oost-Indische Compagnie”. Uit ditzelfde artikel blijkt ook, dat het Kol. Museum te Haarlem bezit een door 
H. Doeff bewerkt register: der Rumphiaansche namen, met vele aanvullingen. 

Oost-Indisch Landjuweel, verzameld door S. Kaurr. Haarlem, 1902. 80. } 

ien werk, een bloemlezing uit geschriften van bekende schrijvers, bevat (pag. 136—138) onder het opschrift „De priestervor 

n Giri” een gedeelte van den tekst (fol. z05— 206) van Rumphius’ Rariteitkamer, waaraan de heer Karrr, ter verduidelijking, 
ee noen toevoegde. 

. ier zou men dan bij het hs. van nn wieren de sbr berken, van het beding door de Kamer Amsterdam op 27 Aug. 1737 aan BURMAN gemaakt: 

„met consent om deselve boeken, buyten kosten van de Comp. vervolgens in druk te mogen uytgeven, zonder egter end te se eenige passagien die tot nadeel van de 

Compagnie zouden konnen strecken, en sulx alleenlyk nbndale ke kruyden”. (Leupe, p. 33). De cursiveering is van 
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V. Portretten van Rumphius. 

Fred. ms in zijn rg U el ee er van 7ooo portretten, van Nederlanders, en van buitenlanders, tot Nederland in betrekking staande”, 

msterdam 18 an hee P- 

„Rumphius, eG. 'Bverh. ) Kruidkundige in de Nederl. Ol. Bezittingen, le op enn geb. te Hanau 

4606. a. Broen 3 act. 68. Ter halver lijve, regts, blind zijnde, zittende voor ee tafel, waarop vele O. 1. pla anten en aan den muur 

dergel. dieren en planten. Met 4 reg. Lat. vers van N. S. Gudlernator ?) Bonen Naar P. A. Rumphius, door J. de Later. 

fol. wv. d. Aa. (sic) exeud.”” 

kB, gie agen ge in rien „Beschrijvende Catalogus van Ln det portretten van Nederlanders. Ae op FREDERIK MurreRr's Catalogus 

n zooo portretten van Nederlanders”, III, Amsterdam 18gr, ie A op P- 539 daar dit aan 

Ru akdes: [Rumpf | Een Everh. hi Kruidk. in de O. IL. bezitt, in ’t Bonder op Arbouw (geb. 1627, +1702 op Amboina). 

Zie Mullers Catal. No, 460 
bij: 4. Dez . plaat, vroegere eden vóor de hagedis aan den muur en met adres van F. HALMA, 

e ‚ adre 
rtr. is in Album d. natuur, jrg. 1885, v varkieind wennen en” 

Deze zoogenaamde enig van Van Someren nu, is Zofaal onjuist. En toch had Prof. P. Harting in het door hem aangehaalde nen 

er Natuur”, 1885, p- 7, noot, de vd ende volkomen juiste opmerkingen rig welke Van Someren maar had behoeven over te nen 

„Tusschen beide portretten betaat een klein verschil, daarin bestaande dat op dat vóór de Rariteitkamer, tegen den muur, aan een koord de eaiborde 

huid is opgehangen van een ig | dier met langen staart, spitsen kop en scherpe klauwen. Het is de huid van een Moncos, den Javaanschen 

Ichneumon, Herpestes javanicus, dien Rumphius een tijdlang als huisdier gehouden had, en waarvan men eene en vindt in het achter het 

6de deel van het Kruidboek gevoegde Auctuarium, Tab. XXVIII. Deze figuur ontbreekt op het portret dat voor het Kruidboek is geplaatst. Toch 

is het blijkbaar vange en nd koperen plaat geweest die voor beide werken gediend heeft, maar Ania is de: genoemde figuur van den 

Moncos Men ig n graveur weggewerkt, toen dezelfde plaat voor het Kru idboek moest dien 

t prof. Blur hier reeds als „waarschijnlijk” onderstelde, kan absoluut zeker waraen genoemd. Het bewijs is dit: wanneer men 

bij gunstige vite — vooral de koperprent van het licht àf beziende — het portret van RuMmenrus in het Kruidboek (dus zònder het dier, 

den slangenbijter, den Jav. garangan) beziet, dan kan men nog flauwtjes de lijnen volgen van het dier zooals dat afgebeeld staat op 

het portret Ee Rumruius in de Rariteitkamer ! 

andere woorden: het portret in de Rariteitkamer, het eerst aanwezig in den ren druk bij Fr. Harma, Amsterdam 1705, 22 cM, 

breed bij eo cM. hoog in de geheele afgedrukte koperplaat, is de eerste staat; en het portret in dl. 1 van het Kruidboek, Rete 

’s Hage- dd en is de eh li he 

Daar is nog le bewijs. Op beide soort portretten, zoowel die met als zonder den „moncus”, vindt men links onderaan op 

het blad van ge ge bag, Eruidboek: foliant de woorden 

„EA ahem Filius Fecít Delve: J. de Later sculpsit. F. Halma excudit” 

d.i. dus: alléén den naam van den „print F. Halma is zwaar aangegeven; d.i. .... Francois Halma, de uitgever der Rariteitkamer in 

1705! En bij bijna alle latere itbakken van ide Rariteitkamer, en bij het Kraidbiek, waar gansch anderen de uitgevers van waren, bleef die naam van 
den eersten uitgever der Rariteitkamer op het portret overal’ bewaard 1), 

Onderaan het portret staat in alle drukken 
„Effigies 

Georgii Everhardi Rumphii, de AetatS LXVIII. 
ecus ?) habens oculos tam gnavae es acutos, 

t nemo melius raden aut videa 

Kabe hic vultu est hed Wm totus 

Belga fide et calamo: caetera ®) dicet op 
ex rand posuit, 

N. S, Gub: Amb:” 

n 
rn his 6 was, Toe elken este datum hij er onverwacht ove rleed ‚‚n bestier van ruim ren” (VALENTIJN, Tin ark 2e stuk, 

ol Sc 

met de 5-tal wire ie vóór fen op tafel liggen en Srl groote schelpen, waaronder de befaamde nautilus- eni en acht één tak m 

bladeren, en één ananas; rechts tegen den muur hangt een gedroogde stekelvisch, een it tet en de shae De ries, geeft en 

niet den botanicus te zien, maar den liefhebber van hoorntjes, mie Ne en z0ölo ogische et is Pen 
Rariteitkamer, voor het werk dat Rumrpnius particulier wenschte uit te geven, in Gegerstelling’ tot het Kruidboek, wät senden der Catipacid was. 

Daar nu de opdracht van de laatste 6 Boeken (Lib. VIT—XII) van het Kruidboek date 1D 

RuMePHIus, voor de Rariteitkamer bestemd, tess zijn daarnà, d.í, dus in de re helft van 1 658. 

Kru idboek, noch in het officieele ex. der O. 1. C. later door BuRMAN id (het hs. erde noch in de copie van CaMmPHuys, door Ca: hl 
later voltooid, en in 1723 aan de Leidsche Voir vermaakt, is iets van een portret t Het origineele portret heeft behoord bij het hs. 

0 ke maant. amer, waarvoor Rumepnius dd. 1 Sept. 1699 de Opdragt eeen”. En eens hehe is dit hs. der Rariteitkamer en dit origineele le 

e loor gegaan 

In àl de Holl. en Latijnsche edities der Rariteitkamer — 170 og (22); 17115 

van RumPmius mèt 4 „moncus”’ voor; in de beide ea oe be Ee ehipeek in Ee A en ei me 

Op het portret is het blind-zijn van Rumpmius zeer naar waarheid teruggegeven; men ziet ep iet 
be prep 4 al ten egen eers Een ag es verkleining hl in portret in de Rariteitkamer op de halve grootte vindt men in het opstel van 

Jintan aoeh in „Et aard”, van Za. 14 Jumi rgo2, doch zooals al an mf es eng ie za epen „4 Een gs tgn gegen ka tijd ijd productie, zwarter afgedrukt, en zonder red mooie engen 

_r Juli 19o2, heeft ditzelfde portret. Een ern op Ì/, der ware grootte staat voo oen 
Gedenkboek, echter onder zag van den nedenband met het onderschrift. Eenige tijdschriftartikelen, dezer dagen r aanleiding der 
Rumrurus-herdenking op 15 Juni 1go2 verschen a hebben eveneens reproducties van Rumpmius’ beeltenis, zoo de „Geographischer Anzeiger” (van 

CH). 

1741 — komt aldus ae panel 
1750 —, het portret zònder dat die 

id de oogen. En de greep van de Peeheitand 

Prof, A. WicHMANN) en de en, (van Prof. C. HARTWIC 

a 1 Is zag, vermeldt Freo. MurLer kond portret van RuMPHIUS met ‚v. d. Aa. excud.”, d us met PIETER VAN DER AA, den bekenden L 
digever ‚ als printer” of drukker” , in plaats van Fr. HALMA van Amsterdam. Inderdaa sanledt Beke dit in de Lat. uitgave van 1711, den Thonares re iid welke 
ook bij VAN DER ken Â gedrukt w erd (zie rr bie Fog) wei kad dus het jaartal van dit p 1711 kunnen stellen agt 

0 » 

ge een 2) Men jes peoecus” en beed, tera’’ te lezen, daar schijnbaar een o met een e ineenvloeit. Doch daar ditzelfde ook voorkomt bij „gnavae”, blijkt, dat men 

t zelfde lat Nite de vana ag eld Heat ook op de Rumphius-medaille; zie de neer met afbeelding dier medaille in dit Gedenkboek, alwaar ook eene 

nt Bee 



Een dier) van het portret in het Kruidboek vergezelt A de reeds genoemde jams AT van prof. HARTING ìn het Album der Natuur 

(1885); een minder zuivere staat vóórin het le de ee van prof. F. W. Mrgqver’s ind an crpmbdeng Indië” (Amsterdam Utrecht —Leipzig 

1855), waar de eee sf ee ze LasrT den ananas bij R's lnkindsd bracht, en hem in de rechter alleen den tak met bladeren liet, dus een 

RuMPHIUS- botanicus er ‚ die bovendien ers sentimenteele trekken kreeg; maar een zeer oale portret van nius werd gegeven in 

dl. II van BLUME’s ng ad. Bat. 1836), waar de lithograaf Laurers er louter op los fantaseerde, aan RuMPHIUS zwarte sprekende oogen en 

een zwarten (in plaats van witten) sik gaf terwijl hij ee ee Ker en 0 overlaadde. 

Toch destaat er óók wel een portret van Rumphius, dat bedoeld i r het Amboinsche Kruidboek; of liever, een titelplaat voor dat werk, 

waarop RuMPrius in de kracht van zijn leven, ziende en wel, dus v sór gap ‚ als een pee staat te kijken naar een inlander die voor hem bezig 

was een Bte Ficus racemosa (bij Rumpumrus Grossularia domestica geheeten) te beklimmen, en daar een takje met vrachten van afhaalt. Zelf heeft 

Rumruius dit aangegeven, door bij zijn behandeling van dien boom (Lib. V, cap. 3; d. i. Tom. le, fol. 137) te schrijven „waar van de volkomene 

figuur B dit Kapittel, en een gedeelte daar van op ’tTitel-blad dezes Boeks te zien is’; d. i. zief bij het (niet bekinde) titel-blad van Liber 

V, maar bij het titelblad van Ket geheele Kruidboek. Inderdaad komt die plaat dan ook vóórin dl. 1 van het hs.-CaMPHUYS te Leiden voor, zónder 
aar st ij 

kijken; en vert je een gezicht op het Casteel Victoria van de reede af gezien. Doch de plaat komt sief voor in het hs.-BURMAN Leiden; 

maar wèl daaren tegen vooraan in het ze Appendix wat te Utrecht bans in kleuren, welke plaat vóór in dit Gedenkboek verkleind mi rsbddmnend 

werd. Er is geen twijfel aan, pe die titelplaat behoort niet in het Urvechtsche tweede Appendix zt doch raed zich bevinden vóórin het hs.-Burman 

te Leiden! Waarschijnlijk is daaruit gelicht, door BuRMAN-zelven of een ander, en later ín het Utrechter hs. weer ingeplakt. Misschien heeft 

BuRMAN eerst wel het als clean bij dl. 1 van het Kruidboek willen geven, tot hij te rade werd ret mooie asin aan de Rariteitkamer te ontleenen. 

Waarom echter liet hij 0e „moncus” door den graveur wegwerken, hoezeer die eigen „„moncus”’ juist in het voorlaatste hoofdstuk van het heele 

Kruidboek: beschreven staat 
APPENDIX. 

Op p. 24 voege men toe, ged Mentzel: 

Fehr, J. M. In „Miscellanea Curiosa sive Ephemeridum cact. Decuriae II, Annus IV, Anní 1685. wa tg: sumpt. W. M. ENDTERI, 

AP. 1686, p- isa Observatio CIX: „De Carina Nautili eren Met 1 plaat. [Ex. TEYLER 

Hier geeft F EHR, die als mede- oprichter op 1 Jan. 1652 der Academia Naturae Curiosorum te Schweinfurt (in Noord- Beieren) het 

2 

’t jaar 1683. tot een gedachtenisse din. (had) aan den Heer Johan Michael Fehr .,..dictus Argonauta: \n we 

Colle egium [Naturae Curiosorum] ik het zelve jaar tot een Lid aangenomen ben onder den toenaam van Plintus, door gunstige 

recommandatie van de Heer Christianus Mentzelius, enz)’ Over Frum zie het op blz. 33 genoemd werk van BücHNER, p. 375 en 46 

Met een beschrijving dan ook van dit bizonder geval begint FrHR zijn verhaal, en mce het Lat. versje over, wat RuMrHrus er bij 

meg hes ag en ander als een beleefdheid en een bedankje voor zijn benoeming in 1681 — wiet 1683! verg. hiervóór sub 

__ Büc 33. ook Aant. 24 bij LreuPe p. 62 I).— ber t lid der, men stenen Paula Academie. Het luidt, met toepas: 

selijkheid a den nie zag en I” van Frum, en à-propos van den Nautilus 

ri 

Gr 10). 
Twee jaar had de reis dezer sc ark erste en bij ’t pride rene van Ebers naar Berlijn, waar MENTZEL aargh was ze 

zelfs met het heele vaartuig in ’t water der Elbe geraakt, doch weer opgevischt en door MENTZEL Eik „nihil, damni 

splendore refulget tota 
aangeboden aan Keizer LEOPOLD L weer met een Lat. versje, nu van hemzelf. 

Onmiddelijk volgt dan de Observ. CX van RuMPHius fie hiervóór blz. rr onderaan), waaraan MENTZEL p. 214—216 dan nog den 

heelen Catalogus toevoegt van RUMPHIUS’ eigen hand voor de 104 zeldzaamheden, welke deze in Sept. 1683 aan MENTzEL uit Ambon 

O toegezonden had. Onder n°. 8r komt daar oo de „ceraunia metallica’ voor, de bronzen , Zonderheie”, hiervóór op p. I1 

onderaan reeds genoemd. De brief van R. MENTZEL was dus van 31 Aug. 1613, en in Sept. ha R. Sint curiosa nagezonden 

We et hier dus denzelfden J. M. Ferm, die in de Biographie van Dr. GRESHOFF (verg. hiervóór blz. 23—24) tot de no 

Ì pondenten van RumrHius in Duitschland wordt gerekend (Encycl. v. N. L, MI, p. 465, 2° kol). Feitelijk is Car. MENT 

daarbij cehien tusschenpersoon geweest. FEHRr stierf 15 Nov. 1688. 

Op p. 31 bovenaan, en ibidem middenin achter Acta (Nova) Eruditorum, voege men respectievelijk toe 

Zeitungen (Neue) von Gelehrten Sachen auf das Jahr MDCCXXXIX. Leipzig, in der Zeitungs-Expedition, gan kl. 2 [Bs Kon. sne * 

Op p. 606—608 vend dit Aare meer bekend onder den naam hrg ed Gelehrte Zeitungen sr Ss 0. % id oee 

ze blz. 38 aange op 24 Aug. 1739 een overzicht van het Prospectus van 1739, hiervóór op E ge 

besproken. Hi ESF wordt de tijd der tao van dit Prospectus nader bepaald op het voorjaar van BAS ei devas blijkt 

dat de proefplaat ook wel degelijk toen verschen 

mn U.S. W, auf das Jahr MDCCXLIV. Leipzig, u. s.w., (1 je 
Ook hier wordt een bespreking gegeven op p. 4—5 van de pas uitgekomen Tom. IV (1 a van het Herbarium sper 

Er wordt o.a. gezegd: „Herr Rumrpa hat die B nntenanthnft und die Naturgeschichte ohne einem andern ner: gend 

dem pnatürlichen Triebe, gelernet, ia es gleichwohl ausserordentlich weit darinnen gebracht, wdd dasz ie Kräuter- 

__wissenschaft nicht eeen gelernet ser hat, w im man auch dieses Buch ‚beur eilen musz” (p. 4). En het slot luidt 

aldus: 

beyfügen”. (p. 5) 

jn Shag meer et ern Duitsche rn schrijft toch Rumrmmus op 20 Mei 1683 aan TEN RuijNE: »P. S. Vor einigen Jahren (sic) hat mir 

Collegium Curiosorum in Teutschland ein Testimonium zugesendet/ und darinnen mich zum desselbigen Collegii angenomme med und zwar nach ihrer Gewohnheit/ Brad 

dem Nahmen Plinit “Indic « (Valentini, ed. 1704, fol. 57). 

E 

en en 

FACSIMILE VAN RUMPHIUS’ HANDTEEKENING. 

(Rijks Archief). 
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NASCHRIFT, 

HET EDINBURGSCHE HANDSCHRIFT VAN RUMPHIUS' AMBONSCHE HISTORIE. 

mijne levensschets van Rumphius maak ik op blz. 16, als post-scriptum, melding van een exemplaar van Rumphius’ Ambonsche Historie 
in de Library of the Advocates te Edinburg, een handschrift, nog niet door mij vergeleken, toen ik aan genoemde bijdrage voor het Gedenkboek van 
het Koloniaal Museum ter eere van den grooten ambtenaar der Oost-Indische Compagnie de laatste hand legde. Aan mijn verzoek, gericht tot den 
bibliothecaris der gemelde boekerij, om het manuscript hier te lande ter inzage te mogen hebben, werd door den titularis, den heer 1. 1. Clark, met 
de meeste bereidwilligheid voldaan }), 

Dit in kalfsleer gebonden en, behoudens eene verkeerde plaatsing van sommige bladzijden door den binder, zeer met exemplaar van Rumphius’ 
geschiedkundigen arbeid, is een afschrift hoogstwaarschijnlijk uit de eerste jaren der igde eeuw, Op een der eerste bladzijden komt de volgende aan- 
teekening voor: “This manuscript was copied from the original in the Dutch Archives at Amboyna, and is deposited in the Library of the Faculty 
of Advocates®) by PJ. Crawfurd late Resident at the Court of the Sultan of Java, Edinburgh 18» April 1818.” De aangehaalde 
woorden zijn eigenhandig door den bekenden Engelschman, den medehelper van Raffles, geschreven. 

De kopie is blijkbaar door twee personen bezorgd, die beiden met het Nederlandsch op gespannen voet stonden, zooals blijkt uit sommige 
vergissingen, bv. „captain: schrijffouten, welke den Engelschman verraden. Zij is volledig®). En daar zij is afgeschreven naar het exemplaar in 
et archief te Ambon, blijkt hieruit, dat toen, in de eerste jaren der 1gde eeuw, genoemd archief nog een compleet exemplaar bezat. Toen graaf Vidua 

in 1830 het eiland bezocht, heeft hij blijkbaar geen volledig exemplaar meer aangetroffen *). 

De titels, de indeeling, registers, enz. geven mij geene aanleiding tot opmerkingen, behalve sommige schrijffouten. Zóó dikwijls Romphius 
in plaats van Rumphius, eene vergissing van eenige beteekenis, omdat het handschrift blijkbaar te Edinburg ook bekend staat als het Romphius- 
manuscript 5). Aan het eind vindt men ook het bekende slot, waaruit blijkt, dat het handschrift voltooid is den og Mei 1678 en aangevuld tot 

31 October 1687 ®). 

Een woord van dank aan hem vinde hier een plaats, evenals aan den heer A. Vain Turnbull, den Nederlandschen Consul te Leith, door wiens bemiddeling het boekwerk 
werd verzonden, en aan de heeren P. F. L. Schneider, bibliothecaris, en Mr. H. H. R. Roelofs Heyrmans Fr, assistent-bibliothecaris van de Polytechnische school te Delft, die mijn verzoek, 
het manuseript op de bibliotheek te mogen raadplegen, met de meeste voorkomendheil inwiltigden. 

2) Op den rug staat „Advocatorium'', 

Ik wil hiermede beweren, dat er misschien niet hier en daar iets is verkort of weggelaten; maar wèl dat de beide gedeelten (1 tot Demmer; II tot Hustaerdt) aanwezig 
zijn en daarin alle hoofdstukken, die in een volledig exemplaar moeten voorkomen. (Vgl. mijne levdhsschets van Rumphius, blz. 14, 16). 

5) Zie mijne levensschets, bldz. 16. Hij schrijft zelf: »Manca il resto della Prima Parte. 

NB 06 43 

6) Zie mijne levensschets, bldz. B en 14, noot 1. 

Delft, 15 Juli 1902. J. E. HEERES. 

hee (57) 
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