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HYDROGRAFISCHE VEMIGTINGEN

INDISCHEN ARCHIPEL,

GEDURENDE DE LAATSTE JAREN.

(uiTTREKSEt. UIT HET VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN DER

KOMMISSIE TOT VERBETERING DER INDISCHE ZEEKAARTEN

GEDURENDE HET JAAR 1853) (1).

Leert ons de geschiedenis dat de voormalige Oost-Lidische

Kompagnie zich bijzonder aan de hydrografie gelegen liet lig-

gen, nademaal op haren last vele opnemingen werden tot stand

gebragt, en zij te Batavia een' Baas kaartenmaker en hare Exa-

minateurs van zeekaarten had, die zich onledig hielden met

kaarten zamenstellen , waarmede zij de schepen moesten voorzien

enz;—toen de koloniën na eene Eransche en Engelsche heerschap-

pij weder in handen der vroegere bezitters overgingen, deed

zich het gemis aan goede zeekaarten op nieuw spoedig gevoe-

len, en was het Indisch Gouvernement ernstig bedacht op het

(1) De Kommissie tot verbetering der Indische zeekaarten is tlians zamengesteld

als volgt: president, de vice-admiraal E. G. Van der Plaat; leden, de kapi-

tein ter zee A. Baron Collot d'Escueij, en de luitenant . ter zee 1ste klasse

P. Bakon IMelvill van Cakkbee (laatstgenoemde tevens sekretaris der Kommis-

sie); buitcugewüon lid, de gcografisclie ingenieur S. H. De Lange.
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middel, dat het best in deze behoefte der zeevaart zou kunnen

voorzien.

Het gevolg dezer overwegingen was , dat de gouverneur ge-

neraal Van der Capellen den IS^en Oktober 1821 een besluit

uitvaardigde, waarin o: a: de volgende zeer doelmatige bepalin-

gen aangetroffen worden:

Dat ten alle tijde een oorlogsvaartnig, met uitsluiting van

alle andere diensten, belast zal worden met het doen van hy-

drografische opnemingen.

Dat eene kommissie, onder de benaming van Kommissie tot

verbetering der Indische zeekaarten, wordt ingesteld, die de

kaarten, welke de vruchten van de evenbedoelde opnemingen

zijn, zullen examineren en aan het Gouvernement inleveren, ten

ei]ide na goedkeuring te worden gegraveerd en uitgegeven.

Dat door genoemde kommissie tevens ook alle waarnemingen

van de officieren der marine en van partikuliere zeelieden zul-

len verzameld worden om daarvan het meeste nut te trekken

voor het doel harer instelling; tot welk einde haar een zeeof-

ficier als amanuensis werd toegevoegd.

Dat de kommandant der zeemagt bevelen zal geven, dat bij

elke gelegenheid op de schepen en vaartuigen nuttige waarne-

mingen worden gedaan en deze aan de kommissie voornoemd

ingezonden.

Bij s' Gouverneraents besluit van 14 Junij 182'o werd wij-

ders met de Kommissie vereenigd een Depot van zeekaarten,

boeken en instrumenten.

Gedurende de eerste twee jaren na het besluit van 1S21 zijn

werkelijk twee vaartuigen bepaaldelijk tot hydrografische op-

nemingen gebezigd geworden ; namelijk de koloniale korvet Cou-

rier, onder bevel van den luitenant ter zee der 1^ klasse J.

Stolze, en de brik Jacoba Elisabeth, gekommandeerd door den

luitenant ter zee der 1^ klasse 'F. A. Tokk-E.

Uit, de opnemingen , Avaarmede deze officieren belast wer-

den, blijkt, da,t de Kommissie toenmaals, evenals thans nog,

het meeste belang stelde in eene opname der vaarwaters, door

Avclke flc groote vaart der schepen van meest alle natiën



plaats heeft. De luitenant ter zee 1'okke verrigtte iu 1823

. (Mei tot November) en 1823 (April tot Augustus) eene

opname van Straat Sapoedi, met de baai van Sumanap en

de noordkust van het eiland Madura, en daarna, eveneens in

1823, eene opname der eilanden Karimata en Soeroetoe; terwijl

de luitenant ter zee Stolze in laatstgemeld jaar eene opname

tot stand bragt van de westkust van het eiland Biliton (Bli-

tong) met het aangrenzende vaarwater.

Hoewel verre van volmaakt , zijn de verrigtingeu van Stoi.ze

en PoKKE echter van veel nut geweest. Het weinig bekende,

doch druk bezochte vaarwater langs den oosthoek van Madura

werd daardoor meer bekend en een geheel nieuw vaarwater bij

Biliton, naar den opnemer Straat Stolze genoemd, gevonden,

hetwelk in menig geval boven de Straten van Macclesfield en

Clement de voorkeur verdient.

Betreurenswaardig is het, dat, na deze aanvankelijk niet

slecht geslaagde pogingen, op den ingeslagen weg niet is voort-

gegaan. Wat daarvtan dan ook de oorzaak moge geweest zijn

(achteruitgang en weinige veerkracht bij de koloniale marine

gedurende de laatste jaren vanhaar bestaan, bezuiniging tijdens

het bestuur van den kommissaris generaal Du Bus, als ander-

ziuS), zeker is het, dat de goede voornemens , in het besluit van

1821 aangekondigd, niet uitgevoerd werden. Een vaartuig werd

gedurende verscheidene jaren niet meer bepaaldelijk tot opne-

mingen bestemd en de werkzaamheden der Kommissie , door dien

stilstand, het voorname doel, bij de instelling beoogd, verliezende,

waren zoo onbelangrijk, dat het Gouvernement besloot haar te

ontbinden; hetgeen geschiedde bij besluit van 2 April 1834,

waarbij tevens bepaald werd, dat de werkzaamheden der Kom-
missie provisioneel opgedragen zouden zijn aan den havenmees-

ter te Batavia en den luitenant ter zee amanuensis en teekenaar

bij de Kommissie.

Hier dient echter gewag gemaakt te worden van de reizen

naar Nieuw-Guinea , in 1826, van de koloniale brik Dourga,

onder bevel van den luitenant ter zee der Ie klasse D. H. Kolff,

en in 1828, van Z. M. korvet Triton en schoener Iris, onder
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bevel van den kapitein luitenant ter zee Steenboom, welke beide

eciiige belangrijke berigfcen betreft'eude de hydrografie van het

weinig bekende Nieuw-Guinea opleverden, zoomede van de hy-

drografisclie opnemingen van de zeegaten van Tjilatjap en Se-

gara anakan en der Patjitan-baai, met veel ijver en naauw-

keurigheid door den toenmaligen luitenant ter zee den lieer P.

J. B. De Peuez in de jaren 1830 en 1831 tot stand gebragt.

Toen de koloniale marine bij de koninklijke nedcrlandsche

marine was ingelijfd, openbaarde zich gelukkig weder een nieuw

leven voor de liydrografie, hetwelk ten gevolge had, dat op

voorstel van den schout bij nacht E. Lucas, kommandant van

Z. M. zeemagt in Oost-Lndië en inspekteur der marine, bij

's Gouvernements besluit van den ö^len November 1838, de Kom-

missie tot verbetering der Indische zeekaarten op den voet van

het besluit van 1831 hersteld werd.

Sedert dit tijdstip heeft de hydrografie zich in het alge-

meen op eene zeer merkAvaardige wjjze ontwikkeld en de resul-

taten zouden gewis nog meer beteekenende zijn geweest, indien

de hoofdbepaling van het besluit, dat ten allen tijde een vaar-

tuig met uitsluiting van alle andere diensten met hydrografi-

sche opnemingen belast zoude worden , opgevolgd ware geworden.

Dit is echter slechts van tijd tot tijd het geval geweest.
"

Onder de opnemingen met voldoenden graad van naauwkeu-

righeid, welke ten gevolge van speciale opdragten sedert 1837

plaats vonden, noemen wij de volgende:

Ie De trigonometrische opname van de Wijnkoops-en Zandbaai-

jen met aangrenzende kust , door Z. M. korvet Castor en

schoener Krokodil, onder bevel van den kapitein luitenant

ter zee P. IL Ampt, in het jaar 1837.

2e De trigonometrische opname van de Westkust van Suma-

tra, van Padang tot Taboejong, door den hydrografi-

schen ingenieur H. L. Osthoff, in 1839.

3^ De trigonometrische opname der baai van Segoro-Wedi,

door Z. M. schoener Krokodil, ouder bevel van den lui-

tenant ter zee 1^ klasse B. G. EsciiEii, in 1839.

l'C De trigonometrische opname van het zeegat van Tjilatjap
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door den luitenant ter zee 3^= klasse J. A G. Rietveld,

in 1839.

5e De trigonoraetrische opname van het Rif van Sedari en

de kust van daar tot den hoek van Krawang- door Z. M.

schoener Krokodil, onder bevel van den luitenant ter zee

1« klasse B. G. Escher , in 1839 tot 1840.

6° De trigonometrische opname der Reede van Batavia, met

de vaarwaters naar dezelve, door Z. M. schoener Kroko-

dil en stoomschip Hecla, onder bevel van de luitenants

ter zee B. G. Escher, J. A.C. Eschauzier, B. H. Sta-

ring en E. H. Boom, in 1840.

7*^ De trigonometrische opname van een gedeelte der Noord-

kust van Java en Straat Sunda, van Taujong Kaik tot

den vierden hoek bij Anjer, door Z, M. stoomschip He-

cla, schoener Krokodil en stoomschip Etna, onder bevel

van de luitenants ter zee B. II. Staring , J. A. G. Riet-

veld en J. Gkoll, in 1840—41.

8° De opname van de Westkust van Java en Straat Sunda ,

door Z. M. schoener Krokodil, onder bevel van den lui-

tenant ter zee 1« klasse J. A. G. Rietvei.d, in IS-il.

9^ De trigonometrische opname der Vaarwaters van Soerabaja

,

door den luitenant ter zee M. H. Jansen, in de jaren

1843, 1846 en 1847.

10° De trigonometrische opname van Makassar tot Parre-Parre,

begonnen door den luitenant ter zee J. Van Gogh, vol-

eindigd door den luitenant ter zee IL A- Modderman,

met Z. M. schoener Aruba, in de jaren 1848— 1850.

11*^ De trigonometrische opname van Zwaantjes-droogte, Bok-

ken-eiland, Gili Radja, de reede van Boender en Tjan-

die enz. in Straat Madura, door Z. M. schoener Circe on-

der bevel van den luitenant ter zee 1*^ klasse J. M. J.

Brütel De la Rivière, in de jaren 1847 en 1848.

12° De trigonometrische opnamen van de reeden van Bezoeki

en Panaroekan, met Je kust daaroinstreeks in Straat Ma-

dura, door Z. M. schoener Anadi jomene , onder bevel van

den luitenant ter zee 2'' klasse P. Toute.mioüfd , in het

jaar 1849.



13^ De trigonometrische opname van de reede van Banjoewan-

gi, door den luitenant ter zee G. W. P, Moeth, in het

jaar 1852.

14^ De trigonometrische opname van de Karang Sedoelang

en hoek van Indramajoe door Z. M. schoenerbrik Padang,

onder bevel van den luitenant ter zee 1^ klasse H. A.

Meijer, in 1853.

15^ De trigonometrische opname van de Schildpaddenbaai op

Java's zuidkust, door den kapitein der genie A. M. E.

Van Deventer en den luitenant ter zee der 1^ klasse A^

E. Blommendal, in 1853.

De kaarten en gidsen op het hydrografisch bureau alhier te

zamengesteld , met bepaald doel om te worden uitgegeven, zijn

gedurende hetzelfde tijdvak geweest:

Kaart van de eilanden beoosten Java, door den adelborst,

Ie klasse C. W. M. van de Velde, in het jaar 1839.

Kaart van het eiland Java, met omliggende eilanden en vaar-

waters, door den luitenant ter zee P. Melvill van Carnbee,

in 1843.

Zeemansgids voor den vaarwaters rondom het eiland Java, door

denzelfden, in 1843.

Kaart van de vaarwaters van Riouw, Singapore en Lingga,

door denzelfden, in 1843,

Kaart van het zuidelijk gedeelte der Chinesche zee, door

denzelfden, in 1844.

Kaart van de Straten Banka, Macclesfield, Clement en Stolze,

door den luitenant ter zee H. D. A. Smits, in 1846.

Kaart van de eilanden en vaarwaters beoosten Java, door den-

zelfden, in 1847.

Zeemansgids voor de straten Banka en Gasper, door denzelf-

den, in 1847.

Zeemansgids voor de eilanden en vaarwaters beoosten Java,

door denzclfden, in 1848.

Kaart van Straat Makasser, door denzelfden, in 1851.

Kaart van de Javasche zee, door de luitenants ter zee Smits

en Melvii.l Van Carnbee, 1852—1854,



Kaart van Straten Madura,Bali en Sapoedi (blad V der kaart

van Java) door Melvill van Carnbee, in 1853.

Kaart van de Oostkust van Celebes door de luitenants ter

zee Smiïs en Melvilt. van Carnbee, 1833—1854 (in bewerking).

Hierbij is gevoegd een staat aantoonende de kaarten en gid-

sen, op voorstel der Kommissie uitgegeven sedert het jaar 1840,

zoowel te Batavia als in Nederland.

Het getal der tegenwoordig bij het Depot aanwezige, van

elkander verschillende, kaarten (niet medegerekend die in de

atlassen en tijdschriften) bedraagt: gedrukte kaarten 315; ge-

teekende 717; totaal 1032.

Op 1 Januarij 1844 bedroegen deze getallen: gedrukte 124;

geteekende 333; totaal 457; zoodat in 10 jaren de hoeveelheid

meer dan verdubbeld is.

Van de 1032 aanwezi2:e kaarten hebben 827 betrekkiner tot

de nederlandsche bezittingen in dezen archipel, 205 tot Vaar-

waters buiten dien archipel gelegen.

Van de 82.7 kaarten betrekkelijk Nederlandsch Indië zijn 706

van uederlandschen , 121 van vreemden oorsprong.

Van de 706 nederlandsche kaarten is ongeveer i/io ge-

deelte het gevolg van trigonometrische, zeer juiste opnamen,

terwijl van de vorige opnamen ongeveer het I/4, gedeelte tame-

lijk veel vertrouwen verdienen en de anderen meer als schet-

sen moeten aangemerkt worden.

Voor het jaar 1840 Avas het getal opnemingen gering, ter-

wijl sedert genoemd tijdstip omstreeks 25 opnemingen jaar-

lijks plaats gehad hebben.

Het getal der op voorstel der Kommissie uitgegevene kaarten

en gidsen sedert 1840, bedraagt: in Nederland 37, te Batavia

21 ; totaal 58.

De aan Z. M. schepen als anderzins gratis verstrekte kaar-

ten en beschrijvingen bedroegen in 1842, 4 stuks; in 1853,

169 stuks; totaal in 12 jaren 776 stuks.

De verkochte kaarten en beschrijvingen eveneens in 1842 ,

59 stuks; in 1848, 544 stuks; in 1853, 814 stuks; totaal ia

12 jaren 5101 stuks.



De gratis verstrekte en verkochte kaarten en beschrijvingen

te zamen: in 1840, 59 stuks; in 1847, 228 stuks; in 1858,

<)S8 stuks; totaal sedert 1840, 6049 stuks.

De creldswaarde der c:ratis verstrekte en verkochte kaarten en

beschrijvingen, berekend over tijdvakken van vier jaren, bedroeg,

van 1838 tot lSi2 ƒ 834; van 1842 tot 1846 / 3063; vau

1846 tot 1850 ƒ 13,557; en van 1850 tot 1854 ƒ 20151.

Ouder de kaarten en beschrijvingen aan welke het grootste

debiet te beurt viel, gerangschikt naar de datums der uit-

gave, noemen wij

:

Kaart der reede van Batavia, Eschkr enz. . . 337 stuks

Kaart der Gaspar straten, OsTiiorF 138 //

Kaart van Straat Eiouw, Van der Plaat . . 194 //

Kaart van T. Kaik tot Anjer, Staring enz. .217 //

Kaart van straat Suuda, Rieïvkld 205 //

Zeemansgids voor Java, Melvill van Carnbee. 75 //

Kaart van Java , door denzelfden (aantal bladen). . 1329 //

Kaart van Eiouw, door denzelfden 274 //

Kaart der Moluksche eilanden, Guegorij. . . 122 //

Kaart van straat Banka en Gaspar, Smits. . . 308 //

Kaart der eilanden beoosten Java, door denzelfden. 398 //

Gids voor Straat Banka en Gaspar, door denzelfden. 222 //

Gids voor de eilanden beO. Java, door denzelfden. 253 //

Kaart van het z. w. gedeelte Celcbes, Scpiroder. 245 //

Kaart van de vaarwaters van Soerabaja, Jansen. 126 //

Kaart van de ankerplaatsen beoosten Java,Sjiiïs. 210 //

Kaart van Straat Makassar, door denzelfden. . . 184 //

Hierbij is het noodig aan te teekenen, dat de bovenstaande

getallen niet het totale debiet der kaarten enz. aangeeft, aange-

zien ook velen derzelve in Nederland verstrekt en verkocht

worden, en van sommigen het debiet in Nederland waarschijn-

lijk grooter is geweest dan in Iiidië- De oorlogschepen b. v.

v/orden in den regel in Nederland van vrij komplete stellen der

üostiudische kaarten voorzien en de nederlandsche koopvaarders

schaffen zich in 't algemeen voor hun vertrek uit het vaderland

de kaarten , althans die op Java betrekking hebben , aan.
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Het debiet in Indië gescliiedfc hoofdzakelijk aan de kustvaart

en aan schepen vaii vreemde natiën; wijders aan Z. M. oorlog-

schepen en de nederlandsche koopvaarders , bij geval de aan

boord zijnde kaarten versleten zijn of eene nieuwe uitgave van

eenige kaart is verschenen, en eindelijk aan de laatstgenoemden

,

indien zij van Batavia naar oorden in den Archipel buiten Java

gelegen bestemd worden, en dus de kaarten van Java niet vol-

doende zijn.

Eene aandachtige beschouwing van de verkregene resultaten

gedurende het laatste twaalftal jaren, in verband gebragt met

eene voldoende kennis van de innerlijke waarde dier resultaten,

van het personeel en de middelen waarmede zij bereikt zijn,

zoomede met de andere diensten, welke in deze gewesten van

de oorlogschepen gevergd worden , leidt tot de volgende gevoK-

trekkino-en

:

O

Ten eerste: Dat door de officieren van Z. M. zeemagt eene

bijzondere welwillendheid en veel ijver is aan den dag gelegd

tot bevordering der hydrografie van den Indischen archipel.

De talrijke opnemingen (zooals boven is aangemerkt gemid-

deld 25 jaarlijks) door hen verrigt, bewijzeii zulks, en v/anneer

men daarbij de drukke militaire diensten van het eskader in

aanmerking neemt, zoomede. het afmattende van het klimaat bij

een verblijf aan boord , dan moeten de verkregene resultaten geacht

worden veel beter te zijn dan men billijker wijze zou hebben

mogen verwachten.

Ten tweede: Dat op het hydrografisch bureau der Kom-
missie met oordeel en ijver is gewerkt om doelmatige en zoo

naauwkeurig mogelijke kaarten en zeemansgidsen zamen te stellen

eu in het licht te geven. Dit blijkt overtuigend door het

groote debiet dat juist aan die werken ten deel viel, hetwelk

verre weg dat van andere kaarten en beschrijvingen overtrof,

en uit de omstaudigheid, dat verscheidene van die kaarten en

gidsen op last van de britsche en fransche gouvernementen in

de engelsche en fransche talen zijn overgezet, zooals b. v. met

de kaarten van Java, Eiouw, Straat Banka, Eilanden beoosten

Java, en de Gidsen van Java, Straat Banka en de Eilanden be-

oosten Java heeft plaats geliad.
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Ten derde: Dat verreweg de beste opnemingen het gevold

zijn geweest van speciale opdragten, hetzij dat een of meer

vaartuigen gedurende langeren of korteren tijd, met uitsluiting

van andere diensten, bepaaldelijk tot eene opname bestemd wer-

den, zooals, voor 1838, bij de opnamen onder direktie van de lui-

tenants ter zee Stolze en Eokke, en sedert 1838, bij die van de

reede van Batavia, de kust van daar tot Anjer westwaarts en Se-

dari oostwaarts, een gedeelte van Straat Sunda, de Wijnkoops-

Zand- en Segoro-wedi-baaijen aan Java's zuiderstrand, de

vaarwaters van Straat Madura, Soerabaja, en benoorden Makas-

ser, dan wel, dat ten gevolge van de gunstige ligging der kust

of de beperktheid der opname, zeewaarts, de opname met ge-

wone sloepen en inlaudsche vaartuigen kon geschieden, zooals

te ïjilatjap, Segara anakan, Patjitan, Banjoewangi, de kust bij

Padang (hoewel wat deze laatste betreft Osthofp de hulp der

oorlogbodems veelmalen niet heeft kunnen ontberen).

Ten vierde: Dat de opnemingen op eenigzins groote schaal

en met voldoenden graad van naauwkeurigheid , welke zonder

speciale opdragt of gelijktijdig met andere diensten hebben plaats

gehad, te danken zijn aan gunstige omstandigheden, die niet

als regel kunnen dienen, en dat die opnemingen uit den aard

der zaak zich bepalen tot de gedeelten in de onmiddellijke na-

bijheid van het station der schepen gelegen.

Onder die opnemingen rangschikken wij de volgende

:

De baai van Amboina, door den luitenant ter zee H. A.

Meijer, in het jaar 1840.

Straat Puiouw, door den kapitein - luitenant ter zee, thans

vice-admiraal , E. G. Van der Plaat en het etat major van Z.

M. korvet Nehalennia, in 1840.

De Eeede van Makassar en aangrenzende kust , door den lui-

tenant ter zee Ie klasse J. Sciiröder, en het etat major van Z.

M. brik Postillon, in 1841.

De Noordoosthoek van Java tot Banjoewangi , door den luite-

nant ter zee J. A. G. Eietveld, met Z. M. schoener Kroko-

dil, in 1842.

De kust bezuiden Padang tot Indrapoer, door den luitenant ter
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zee J. M. De Jongh en andere officieren van Z. M. fregat Ce-

res, in ISéo.

De reede van Samarang, in 1848, door den luitenant ter

zee E. H. Boom, en in 1853 door den luitenant ter zee G. P. De

Bruijn Kops, aclitereenvolgens kommandanten van het dienst-

doende wachtschip te Samarang.

De vaarwaters van Tappanoli tot Sinkel met aangrenzende

eilanden, door het oorlogsvaartuig om de noord van Padang

gestationneerd , van 1848 tot 1850, onder bevel van den lui-

tenant ter zee J. Van Maurik, en voleindigd in 1853, door

den luitenant ter zee J. H. Beelaerts.

De kust ten zuiden van Banjoewangi, door den luitenant ter

zee J. Van Maurik, met Z. M. schoener Argo, in 1851.

De reede van Padang met aangrenzende eilanden, door de

officieren van Z. M. fregat Prins Hendrik der Nederlanden, on-

der bevel vanden kapitein ter zee C. P. Stavenisse de Buauw,

in 1852.

De kust van Sambas tot Mampawa , door de luitenants ter

zee A. R. Blommendal en G. W. P. Moetii, in 1833.

Zooals men ontwaart , waren deze opnemingen steeds in de na-

bijheid van het station der schepen, als te Amboiua, Eiouw, Makas-

sar, Banjoewangi, Samarang, Padang, Sambas. De omstandigheid

medebrengende, dat het schip zich geruimen tijd op of bij het

station konde ophouden, deed de opnamen bij de hand nemen en

voltooijen. Waren echter, in tegenstelling van dien, reizen en

OQophoudelijke kruistogten naar andere plaatsen noodig geweest,

zooals veelal plaats vindt , dan zoude zoodanige opname onmid-

dellijk gestaakt zijn geworden.

Ten vijfde: Dat de overige opnemingen, niet in bovenver-

melde kategoriën vallende, zich hoofdzakelijk bepalen tot de an-

kerplaatsen en baaijen van kleine uitgestrektheid, van tijd tot

tijd door Z. M. schepen bezocht geworden, en welke in korten

tijd opgenomen konden worden, zoomede van kusten en eilan-

den, welke in het voorbij zeilen, zonder veel oponthoud te

veroorzaken, in kaart werden gebragt.

De verdiensten van sommige dier werken erkennende, zijn de
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meesten echter niet meer dan schetsen te noemen, die alleen bij

gebrek aan betere bronnen worden aangewend om de kaarten te

verbeteren en aan te vullen.

Het valt spoedig in het oog, dat de kusten en vaarwaters op

verderen afstand van de stations der schepen gelegen, in 't al-

gemeen, nog niet voldoende opgenomen zijn, maar de diensten der

schepen zijn dan ook in den regel te druk, dat zij zich met

zoodanig doel voor langen tijd van die stations zouden kunnen

verwijderen. Ter naauwernood laat de beperktheid van het ge-

tal oorlogboderas toe, dat vele plaatsen van tijd tot tijd en dan

slechts kortstondig bezocht worden. Hoe zouden dan de sche-

pen zich kunnen bezig houden met uitgestrekte kusten en groote

vaarwaters goed op te nemen, waartoe natuurlijk tijd, en veeltijd

vereischt wordt? Van de oost- en noordkusten van Celebes, de

zuidkust van Borneo, de vaarwaters van Straat Karimata, Ban-

ka, Gaspar, het midden der Java- en het zuidelijk gedeelte der Chi-

nesche zee, zal men nimmer behoorlijke kaarten verkrijgen, ten-

zij vaartuigen bepaaldelijk worden afgezonden om ze op te nemen.

Na dit kort geschiedkundig overzigt van de laatste jaren

,

zij het volgende gezegd over de werkzaamheden der Kommissie,

gedurende het afgeloopen jaar 1853.

De veranderingen in het personeel der Kommissie plaats ge-

had, zijn de aftreding als lid, van den kapitein ter zee J. N.

OiJjvE en de benoeming in diens plaats van den kapitein ter

zee A. Bauon^ Colloï d'Escüiuj, kommanderende Z. M. kor-

vet Boreas ter reede van Batavia.

Wijders overleed op den S^ten Pebruarij 1853, de sekretaris

der Kommissie, tevens administrateur van het Depot van zee-

kaarten, H. D. A. Smits en werd in deze betrekkingen opge-

volgd door den luitenant ter zee der 1^ klasse P. Baron Mel-

VIT.T. VAN CaRNBÉE.

Het verlies vau den luitenant ter zee Smits wordt algemeen

en door de Kommissie in het bijzonder diep betreurd. Sedert

lSi5 bij het hydrografisch bureau werkzaam, woekerde hij

steeds met onafgebroken'' eu nimmer verflaauwden ijver ter be-

vorJering van de aan hem opgedragcne belangen. De door hem
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zamengcstelde kaarten , enz. zijn bekend en staan bovendien in

dit rapport aangeteekend. Zijn naam zal immer een eervolle

plaats blijven behouden in de gescliiedenis der lij'drografie van

den Indischen archipel.

Zijn vervanger, de luitenant ter zee P. Melvilt, van Carn-

BÉE, reeds vroeger van 1840 tot Januari) 1845 bij het hy-

drografisch bureau werkzaam geweest zijnde, en sedert 1850

lid der Kommissie, is met de h3'^drografie van Indië goed be-

kend, hetgeen van veel belang te achten is bij eenen zoo druk-

ken en veelomvattenden werkkring.

De inrigting van den tijdbal te Batavia heeft voortdurend

aan het doel beantwoord. Ten gevolge van een' ligten schok van

aardbeving, op den lO^len Oktober 1853 , heeft in de tijdaanwij zing-

van de beide astronomische klokken ee^e verandering plaats gevon-

den, doch gelukkig zonder eenen nadeeligen invloed op haren

verderen gang uit te oefenen.

Op voorstel van den kommandant der zeemagt , zal een nieuwe

toestel worden opgerigt, waardoor op eene eenvoudige en weinig

kostbare wijze de tijdbal eene allezins doelmatige inrigting zal

erlangen.

Eene nieuwe en zeer stelselmatige organisatie voor de beba-

kening van de vaarwaters in de nabijheid van Batavia werd in

1853 beraamd.

Alle drie maanden werden rapporten over de werkzaamhe-

den van het buitengewoon lid der Kommissie, den geografi-

schen ingenieur S. H. De La.nge, bij het Gouvernement inge-

diend. Talrijke sterrekundige waarnemingen , door genoemden

ambtenaar verrigt, zullen de onzekerheid, welke omtrent eene

zoo belangrijke zaak , als de lengte van de hoofdplaats van Ne-

derlandsch Indië, bestaat, opheffen. In December 1853 heeft het

Gouvernement bepaald, dat de voorname punten bij de groote topo-

grafische opname der residentie Cheribon door de geografische

ingenieurs bepaald zullen worden, vooral opdat de te vervaar-

digen kaart van dat gewest die naauwkeurigheid en zekerheid

erlange, welke bij zulk een werk eerste vereischten zijn.

Door de verrigtingen van de geografische ingenieurs in het
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Cheribonsclie en op eeriige tussclieu gelegen punten, zal tevens

de hoofdplaats Batavia en het 28 mijlen van daar gelegen

Clieribon op eene geodesische wijze met elkander verbonden zijn
,

en daar de trigonometrisch- hydrografische opname van 1841

•westwaarts tot bij Anjer reikt, verkrijgt men alzoo .een goed

verband over een belangrijk gedeelte van Java, 40 of 50 mij-

len uito-ebreid, hetgeen voor de hydrografie van even veel nut

is als voor de topografie.

Door den luitenant ter zee den heer P. Melvill van Caknbée

is te zameno-esteld eene kaart bevattende de vaarwaters van de Stra-

ten Madura, Bali en Sapoedi. Het is een geheel omgewerkt en

op niemv gekonstrueerd oostelijkste blad der kaart van Java, waar-

van de eerste uitgave in het jaar 1845 het licht zag.

Onder de bronnen waarvan gebruik is gemaakt om de kaart

zamen te stellen komen in aanmerking:

De opname van de zeegaten van Soerabaja, door den luitenant

ter zee M. H. Jansen, 1843—1847.

Idem, van den luitenant ter zee P. Toutenhoofd, van Be-

zoeki, Panaroekan, enz. met aangrenzende kusten, in 1849.

Idem, van het Bokkeneiland , de Zwaantjes - droogte, de

reede van Boender en Tjandi, de zuid- en westkust van Gili

Eadja, enz. door den luitenant ter zee J. M. J. Bbutel de la

EivD^UE, in 1847 en 1848.

Idem, van de riffen in de nabijheid der eilanden Gili Kadja

en Gili Lawak, door den luitenant ter zee en adelborst en 1^.

klasse Erp Taalman Kip en Enslie, in 1847.

Idem,, van de reede van Banjoewangi, in 1851, door door

den luit. ter zee G. P. De Bruijn Kops, en in 1852, door den

luit. ter zee G. W. P. Moeth.

Idem, van de kust bezuiden Banjoewangi, door den luite-

nant ter zee J. Yan Maurik, in 1851.

Idem, van de Pampangbaai, door het état-major van Z. M.

stoomschip Yesuvius, in 1848, en eene merkwaardige en zoo het

schijnt vrij naauwkeurige, in het archief van het departement

der ironie ontdekte kaart van de zeekust van Java van Poeloe

Scmpoc tot bcoostcn Nocsa Baroeug. Zij werd opgenomen in
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1807, door den luitenant ter zee Ivoktzius, geassisteerd door

vier kadets van de marine-scliool te Samarang.

Deze kaart is naar Nederland gezonden , om te worden uit-

gec^eveu.

De kaart der Java-zee, waarvan de zamenstelling werd aan-

gevangen door den luitenant ter zee Smits en welke voleindigd

is door den luitenant ter zee Melvill van Caenbiie, is mede

bijna gereed om in het liclit te worden gegeven. De uitgave

daarvan kan in ludië plaats vinden.

Gedurende liet jaar 1853 werden op steen gegraveerd de kaar-

ten van Tjilatjap, opgenomen in 1848, door den luitenant ter

zee J. Gkoll, en van Straat Makassar (tweede editie), door den

luitenant ter zee H. D. A. Smits. De eerste werd gegraveerd

door de beide ter lithoc-rafie van de Kommissie werkzame

weezen van het Parapattan gesticht, en xle tweede, door den

heer C. A. Ojbhler, en gedrukt op de nieuwe lithografische pers.



Staat aantoonende de kaarte?i en zeemansgïdsen op voorstel

der Kotmnissie tot verhetering der Indische zeekaarten tdt-

gegeven sedert het jaar 1840.

A. Kaarten e7i Gidsen uitgegeven te Amsterdam hij de Wed^.

HuT.sT VAN Keulen.

TITEL OF BENAMING DER KAARTEN

EN GIDSEN.

^ s .
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TITEL OF BENAMING DER KAARTEN

EN GIDSEN.

Vaarwaters tusscten 3* gedeelte, Levattcnde de straten

Br.uka, Maccicsficld , Clement en Stolze, door H. D. A.

8.M1TS

Molulvsclie eilanden en vaarwaters . door F. A. A.

GlilGOUIJ

Lampongbaai , door P. A. J. Bloijs van Tkêslong
Pkins

Zeegat van Tjilatjap, door P. J. B. Dio Perez , lier-

zien door J. A. G. Rietveld
Baai van Scgoro Wedi , door B. G. Esciier. . .

Het eiland of Noesa Baron. .

De noordkust vaii liet eilend Bantang, door E. H.
Boom

Z. W. kust van Celebes, door J. SciinönER. . . .

Ankerplaats aan de z. o. zijde van Salibaboe, door G.

"\V. ¥. IMoETn en G. A. De Lange
Baai van Taroena, door H. Buude en L. Sciiuijt

KORVl.K
Doorvaart bij Tagulanda, door L. Sciiuijt Korver.
Baai van INÏangenitoe, door H. Budde, G. A. De

Lange en C. Schwartz
Kust tiisschen Har en Elij op Keij-eiland, door J.

K INGDOM en Saurman
Eiland Wammar en gedeelte van Wokaiii, door denzelfJen.

Patjitan baai, door P. J. B. de Pkrez
Vaarwaters van Suerabaja, dour II. M. Jansen. .

Rcede Samaraug, door E. H. Boom
Vaarwaters benoorden Makassar, door J. Van Gogii.

Idem van Kekean tot Paire Parre, door II. A. IMod-

dekman

Zeemansf/idsen.

Zccmansgids voor de vaarwaters, rondom het eiland

Java, door P. Baron Melvill van Carnbée. . .

Zccmansgids voor de vaarwaters naar en door den Mo-
lukscben arcbipcl, door F. A. A. Gregokij

1S4G
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TWEEDE KATALOGÜS

D E U IN DEN

BOTANISCH EN TUIN
VAN HET GKOOT MILITAIR HOSPITAAL TE WELTEVREDEN

AANGEKWEEKT WORDENDE PLANTEN.

OPGEJIAAKT DOOIl

Nomen Bofanicum, Nomen Malaicum ^ Sundaicum

aut Javanicum.

ORDO POLYPODIACEAE RBk.

1 Acrostichum alcicorne S\v. Pakoe oentjals. Pakoe minjangan.

2 Polypodiuin crassinerviutn BL » katakka.

3 » L. Spec. 1.

4 Adiantum L. Spec. 1. Pakoe.

5 Pteris L. Spec. 1. »

6 Aspidium Sw. Spec. 2. » leiir.

7 Cibotium glaucescens Kaulf, Pengawar djambi s. Pakoe li.jang.

8 Alsophila lurida EndJ. Pakoe tijang gedeh s. P. kidang.

9 » glauca Eadl. » » boddas.

ORDO SCHIZAEACEAE Mkt.

10 Lygodium circinnatum Sw. Hatta gedeh.

ORDO LYCOrODIACEAE DC.

11 Lycopodium javanicum Swi Koeropaai s. Raaeh.



Nomen Botanicum. Nomen Malaicum, .j'C.

ORDO CYCADEACEAE Exdl.

12 Cycas rcToluta Thnb. Pakkies s. Pakoe liaadjie.

13 » circinalis L. » s. » »

ORDO GRAMINEAE Jss.

Djagonfj.
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Nomen Botanicum. Nomen Atalaicuin , <jr,

oG Aloë vulfjaris DC. Lida boeaya.

37 Asparagus oflicinalis L.

38 Dracaena ferrea L. variet. rubens.

Hassk. Andong; hiedjoe.

39 Dracaena ferrea L. variet. atrosan-

guinea Hassk. » ineirah.

ORDO DIOSCOREAE E Br.

40 Dioscorea alata L. Oebie lielien.

41 » hirsuta BI. » {^adoen^

ORDO IRIDEAE EBi;.

42 Sisyrinchium latifoliura Sw. Sauchun lulus.

43 Pardanlhus clünense Ker. Akkar tjamakka s. Gegeli bcnfjan.

ORDO AMARYLLIDEAE RBr.

44 Crinura zeylanicum Keri--^ Bakoeng.

45 » asialicum L. »

4G » lorifolium JongifoÜura Sclilt.

variet. flore rubro slriato. »

47 Ilaemanthus puniceum Jcq. Babawangan trisna.

48 Agave Rumphii Ilsskl. Nannas sabrang.

4!) Fourcroya tuberosa Ilaw.

ORDO BROMELTACEAE Ltni.l.

50 Ananassa sativa Lindl. Nannas.

ORDO ORCHIDEAE RBr.

51 Dendrobium Sw. Spec. 1. Angrek.

52 Cyrnbidiuin Sw. Spec. 1. »

53 Aërides araclinites Lindl. j>

54 Rhynchostylis retusa Cl. » oentjal.

55 Vanilla planifolia Andr.

ORDO ZINGIBERACEAE C. Ricii.

50 Zingiber olTicinale L, Djahej.

57 » casumurnar Rxb. Lampoejang paït.

>''" » gramineum Rl. Panglaai.

50 Amomum cardamomum L. Koj)po].

^^ » maximum Rxb, Hanggassan gedeh.

fil » aculeatum Rxb. Parahoeloe gedeli.

62 Uedychion flavescens Car. Oandasohli.

C3 Aipinia galanga Sw. Lankwas s, Laüs,

Gi Costus speciosa Sm. Faiiing.
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jS'omen Botanicum, Komen Malaicum, (Jr.

ORDO CANNACEAE Agrdh.

65 3Iaranta indica L. Araroet.

66 Canna coccinea Ait. Sabbeh burrum s. Posp5nidro.

67 » flavescens Lk. » konneng.

ORDO MCSACEAE Agrdh.

68 Musa paradisiaca L. Pisang s. Tjou,

69 Ileliconia Gaertn. Spec. 1. Pisang koUeh,

, ORDO AROIDEAE Jss.

70 Arum bicolor Vent.

71 Colocasia -vera Rmph. (rariet, 2). Tallus.

72 » odorata Brgn. Eira.

73 T> macrorrhiza Schtt. Kareóh.

74 Calladium giganteum BI. TiroL- boddas,

75 Aglaonema simplex. BI. Tjarieang.

76 Homalonenia lubrum Ilsskl. y> burrum,

77 Raphidophora lacera Ilsskl. Tjaloemampang.

78 Scindapsus oflicinalis Schtt. LoUoh monjet.

79 Pothos scandens L. Aroy kitjong tjohrang,

80 Lasius heterophylla Schtt. Sampie.

81 Acorus terreslris Rmph. Djariengoe.

ORDO TANDA^^EAE EBn.

82 Pandanus furcatus Rxb. Tjnnkoeang.

83 » inerrais Rvrdt. Poedak.

84 » latifolius Rmph. Pandan -wangie.

ORDO PALMAE L.

85 Pinanga Rmph. Spec. 1.

86 Areca catechu L. Djambej soesoe s. Pinang,

87 Sagguerus saccharifer BI. Aren s. Kawoeng.

88 Caryola fiirfuracea BI. Sarray.

89 Calaraus L. Spec. 1. Iloeh s. Rottan.

90 Salacca edulis Rwdt. Saiak.

91 Daemonorhops melanochaetes BI. Iloeh scllang s. Penjalin,

92 Borassus flabelliformis L. Lontar.

93 Licuala pumila BI. Wargoe.

94 Rhapis javanica BI. Wiroe.

95 Cocos nucifera L. Kalappa.

ORDO CUPRESSINAE C. Ricii.

69 Thuja dolobrata L.
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Nomen Botanïcwn. Nomen Malaicum , ^r.

ORDO GNETACEAE Ltndl.

97 Gnetum gnemon L. Tangkil s. Blienjoe,

98 » lalifolium BI. Kasoengka.

ORDO PIPERACEAE Rich-

99 Piper longum Dtr. Tjabeh djawa,

100 » betle L. Seureu s. Siri.

101 » diffusura Thl, Karok.

ORDO CASÜARINEAE Mrbi..

102 Casuarina muricata Rxb. Tjaraara laüt.

ORDO MOREAE Endl.

103 Morus indica L. Bebesahran.

104 Broussonetia papyrifera Vent. Saay.

105 T> »
, , j>

(variel. Japonica.)

106 Ficus lucescens BI. Loa.

Kiara leuliek s. Kondan.

Wariengien.

Kajoe karet.

Ainpelas.

Bunjieng bisoroli s. Lowieiig.

Bunjieng s. Haraoekelikeng.

Amies mata.

ORDO ARTOCARPEAE ExNdl.

114 Antiaris toxicaria Lesch. Pohon oepas s. Ipo,

115 Artocarpus inlegrifolia L. Nangka.

116 » callophylla ZoU. & Mor. Boeroet.

117 » rigida BI. y> s. Mandelika.

118 » incisa L. Kloewie s. Tiemboel.

119 Conocephala suaveolens BI. Aroy kakeedjoan s. A. luksa.

ORDO URTICACEAE Exdl.

120 Unica baccifera L.

121 » Trnf. Spec. 1. Poeloes badak.

122 » id. Spec. 1.

ORDO ANTIDESMEAE Sweet.

123 Antidesraa bunias Sprg. Hoenie.

ORDO CHEXOPODEAE Vent.

.124 Bnsella cordifolia Lam. Gnndoola burriim.
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Nomen Dotaniaim. Aomcii Mahiiatm. &c.

ORDO AMARANTACEAE HDe.

125 Gomphren.t globosn L. Radn.i poetie.

1'2G Aeiv.i sanj^uinolenta BI. Katoempang burrum,

127 Ainaratitus tricolor L. Senjjang burrum.

128 5> spinosus L. » tjoetjoek.

129 Celosia cristata L. Jewer kotlok.

ORDO KIJCTAGINEAE Jss.

130 Mirabilis jalappa L. flore cocciiieo. J ir , • ,

•'
'

'

f
Kembanjj pagi soreli s.

131 » » » » piirpureo.

132 » » » » lutt'o.

Kembang poekoel ariipal.

ORDO LAURINEAE Endl.

133 Cinnamonium zeylanicum Gare. K.ijoe manis.

134 » aromaticuiri Nees. » » tjina,

13.'» Persea gratissirna Grln. Djamboe wollnmla s. Apocat.

13G Tetrauliiera niulliflora iVees. Poespa, s. Iloeroe baloe, s. Ki-

papak.

137 » japonica Spr.

ORDO DAPITNOIDEAE Vknt,

138 Dais dubiosa BI, Kakapassan.

ORDO ARISTOLOCIIIAE Endl.

139 Aristolochia indica L.

ORDO PLUMBAGINEAE Vent.

140 Plunibago rosea L, Djaroeng burrum.

lil » auricuLala Lam. » blaausv.

ORDO COMPOSrTAE Vaill.

142 Elephantopiis scaber L. Tjanfjang.

143 Ageratutn conyzoides L. BabadoUan s. Djoekoet baauw.

144 Eu[)atoriuin celebicum Bi.

145 Blumea macrophylLa DG. Sciiiboeng lalaki.

14G Plucliea balsaniifera Less. » aweweh.

147 Pluelica indica Less. Loentas.

148 Dablia variabilis Desf. Dahlia.

149 Zinnia elegans .Icq.

150 Ilelianlhus aniiuum L. Kernbang niata harie.

151 Bidens L. Spec. 1.

1.')2 Cosmea parvilh)ra WH.
153 Tagetes palula L. Taai ayam.

154 » erccla L. j> »
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Nomen 'Dolanicimi. Nomen Malaicum, {ij-c.

155 Acliille.1 squnrrosa Ait. Tatter goenoenj];.

löü Fyiethiuin indicum Css. Saroni wolanda.

157 Tithonia tagetillora Desf.

ORDO LOBELIACEAE Butl.

158 Lobelia cardinalis L.

ORDO RUBIACEAE Juss.

159 Coffea arabica L. Koppi.

1G0 Pavelta rnacrophylla BI. Moclioen boddas.

IGl Ixora incarnata DC. flore roseo, Sanlea s. Sokka blaauvv,

1G2 » » DC. » albo. » s. » boddas.

163 » javanica DC. Moelioen kahoeroewanjj.

164 Canthium Ilheedii DG. Toemboenu kanjoet.

165 Paederia tomentosa BI. Kahitoelaii.

166 Moiinda citrifolia L. Tjangkoedoe.

167 » bracteata Rxb. » kantjil.

160 Maneltia cordifolia fliart.

169 Gardeaia florida L. Kalja piering.

170 » grandifiora Lour. » »

171 » radicans Thnb. » »

172 » Reinwardtiana BI. » »

173 Musaaenda L. Spec. 1. Kingkilabaa.

ORDO LONICEREAE Endl.

174 Lonicera japonica Thnb.

ORDO JASMINEAE R. Br.

175 Jasniinum sambac L. Malatli.

176 » » » (flore pleno) » soesoen.

177 » Trnf. Spec. 2. » tongkeng.

ORDO LÜGANIACEAE Endl.

178 Fagraea auriculata Jcq. Kitehrong badak s. Gom[)Ong.

179 » morindaefolia BI. Tjangkoedoe oetan.

ORDO APÜCYNEAE LiHDL.

180 Allamanda cathartica L. Lameh aroy.

181 Ophioxylon serpentinum L. Poeleli pandak.

182 Thevelia neriitblia Jss. Gindjeh.

183 Cerbera odoilam Ilmlt. Bientaroh gedeh.

184 » lactaria Ilmlt. » leutiek.

185 Kopsia arborea BI. Kiloctoeng.
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Xomen Bontanicum. Nomen Malaicum, ^-c.

18G Tabern.ieraontana sphaerocarpa. BI. Hamproe badak.

187 » L. Spec. 1.

188 Plumieria acutifolia Poir. Sambodja.

189 Lochnera vincoides Rclib. flore albo. Kembang tembaga boddas.

190 » )• » flore rubro. » » blaauw.

191 Alstonia spectabilis RBr. Lameh aweweh.

192 Neriiim odoralum Larn. Djurei burrum.

193 T> » » flore albo. » boddas.

ÜRDO ASCLEPIADEAE Jcq.

194 Calotropis gigantea RBr. Badoeri.

193 Asclepias curassavica L. Kapas tjiendeh.

196 Tylopbora cissoides BI. Aroj putjiet ajara.

197 Hoya macrophylla BI. » kikandel badak.

198 Marsdenia parviflora Decsn. Taroera aroj.

199 Pergularia accedens Bi. Krakaassi.

ORDO GENTIANEAE Jss.

200 Villarsia indica Vent. TaraUeh ketjil.

ÜRDO LABIATAE Jss.

201 ücimum basilicum L. Salassie.

202 3> 3> » variet. B. Ob-

longe lanceolatum. Salassie burrum.

203 Ocimum brachiatum BI. » woengoe.

204 Coleus bicolor Bnth. Djawer kottok konneng.

203 Pogonoslemon raenlhoides Dl. Dilem.

206 Salvia ofBcinaüs L.

207 Rosmarinus officinaüs L.

208 Leonurus javanicus BI. Galieboeng boeloe.

209 Leucas linifolia Sprg. Daauwn patjie paljie,

ÜRDO VERBENACEAE Jss.

210 Stachytarpheta mutabilis Vhl. Kimeuriet meirah.

211 5> indica L. Djaroeng lalakki

212 Lantana stricta L. Djoekoet oeriek ariek.

213 » salicifolia Kth.

214 » L. Spec. 1.

215 Vitex pubescens Ylil. Barras s. Laban.

216 » trifolia L. Lagoendie s. Tandjong sahari.

217 Gmelina asiatica L. Wareng.

218 Clerodendrum inerme Grtn. Kembang boegang s. Gambir laut.

5219 » serratum Sprg. Singoegoe.



Nomen Bolanicum. iS'omc?; Malaicum, S,'c,

220 Clerodendrura laevifoliura BI.
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Nomen Botanicum. Nomen Malaicum , (V^«

253 Buddlep Lincileyana BI.

254 Diceios longifolius Pers. Wiedjen alias.

255 Russelia juncea L.

ÜRDO ACANTIIACEAE RBn.

256 Thunbergia alata Bot. Mag.

257 » aurantiaca Wall.

258 » fastuosa Nob.

259 Darleria prioni:is L. Kerabang landep.

260 » raultifiora Ilsskl. Djaroeng boddas.

261 Crossandra infundibuliforniis Nees. Djaroeng boentoet oeljieng,

262 Graptopliylluin hortense Nees. A. al-

bum. Ilandulluin boddas.

203 » » » B. vi-

ride. » hiedjoe.

264 » » » C. ru-

bruni. » burrum.

265 Gendarussa adiiatoda Std. Boeboekoean.

206 » vulgaris Nees. Gandaroesa.

267 Rhinacaathus communis Nees. Trebeh djapan.

268 Dicliptera spinosa Jss. Tatempéan.

269 » blTalvis Jss.

ÜRDÜ BIGNÜNIAGEAE RBr.

270 Calosanlhes indica BI. Pompohrang s. Boengli.

271 Bignonia cheloaoïdes L. Kitjaang.

ÜRDO GESNERIACEAE Erdi..

272 Gesneria barbata Hrt. Lgd.

ORDÜ MIJRSINEAE RBr.

273 Maesa latifolia DC. Kipiiel lumboet.

274 » japonica llrt. Bog.

ÜRDO SAPÜTACEAE Eitdl,

275 Achras sapota L. Boewa saaiiw.

270 Mimusops elengi L. Tandjoeng.

ORnO üxMBELLIFERAE Jss.

277 Ilijdrocotijle asiatica L. Anlannan.

ORDO ARALTACEAE Jss.

278 Panax coclileatnm DC. Dawon Mangkok.
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Nomen Eohiniann. Nomen Mnhi.icitm

, ^x.

279 Panax fruticosum L. Kadongdong laut.

280 SciodapliijUuin scandens DC. Kiradjoen.

281 Iledera aroinalica DC. Kirendang.

282 » nodosa Ilsskl. Kilanghit.

283 Ileptapleuruiu rigidum Ilsskl. Sanga boeana s. Djangkoranj:

ÜRDO AMPELIDEAE Ktu.

28-i Cissus arachnoidea Ilsskl. Boengboeroetoe.

285 » quadrangularis L. Sala lakoe.

286 » repens Lam. Aroy hariang.

287 » L. Spec. 1.

288 Titis^vinifera L. Boewa anggor.

289 » sylvestris BI. Aroy Sirarep.

290 Leea rubra BI. . Gingiang burrum.

291 » sambucina Wld. (lingiang.

292 5> robusla Rxb. Soelangkar.

URDU CORNEAE DC.

293 Aucuba japoaica Thnb.

ÜRDO LÜRANTUACEAE Lirdl.

294 Loranthus L. Spec. plur. Mengando s. Taai boeroeng.

• ÜRDO CRASSULACEAE DC.

295 Kalanchoë laciniata DC. Eoentieries.

296 Biijophijllum calicinum SIsb. » koening.

ORDO MENISPERMACEAE DC.

297 Anamirta cocculus Wgt. & And. Poetrawalli s. Bretowaieh.

298 Slephania rolunda Lour. Aroy gurrutig boddas.

ORDO MIJRISTICACEAE RBn.

299 Mijristica fragrans HouU. Pala.

ÜRDO ANONACEAE Duif.

300 Uvaria lilloralis 11. Kiljantoeng aroy.

301 » odorata Lam. Karianga wangie.

302 Arlabolrijs intermedius Ilsskl. » tjina.

303 o suaveolens Bi. Aroy kiladjah lalakki.

304 Anona rauricata Wangka wolanda.

305 » asialica L. Sirikaja.

306 » reticulala L. Bnewa riona.
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Nomen Bolanicum. Nomen Malaiciim, jv.

ORDÜ MAGNOLIACEAE DG

307 Talauma mutabilis BI. Tjampakka leuwung.

308 » pumila BI. » gondok.

309 Magnolia obovata Thnb.

310 Michelia Blamei Sld. Tjampakka.

311 • L. Spec. 1. »

ORDÜ DILLENIACEAE DC.

312 Delima intermedia BI. Kiassahaa lalaki.

ORDÜ PAPAYERACEAE Jss.

313 Arjemone mexicana L.

ORDÜ CAPPARIDEAE Vkt.

314 Cralaeva raagna DC. Randoe alias.

315 Cleoiue DC. Spec. 1.

ORDÜ NELUJHBONEAE Brtl.

31G Nelurnbium speciosuin Wld. TaraUeh gedeh.

ORDÜ TURNERACEAE DC.

317 Turnera ulrnifolia L. ^

ORDÜ BIXACEAE Lkdl.

318 Bixa orellana L. Galienjjum s. Kassoemba kling.

319 Phoberos rbinanlher.i Endl. Roekeiu.

320 Flacourlia catapbracta llxb. » manies.

ORDÜ PASSIFLÜREAE Jss.

321 Passiflora coeruleo-racemosa Sab.

322 t pubescens Klh.

ORDO PAPAIJACEAE Bt.

323 Carica papaija L. Papaya s. Kades.

ORDÜ CUCURIBTACEAE Jss.

324 Brijonopsis scabrella BI. Aroy baboatangan.

325 Moniordica bicolor BI. » papassan.

326 Trichosantbes L. Spec. 1.

ORDÜ CACTEAE DC.

327 Cereus nigcr Sim. Dk.



_ 31 —
Nomen Botanicum. Aomeu Muhncum, (J-o.

328 Cereus multangularis Sim. Dk.

329 PhijUocactus Jenkinsonii Hort. Gron.

330 üpunlia polijantha Haw. Tjeulie badak tjoetjoek»

331 » monacantha Wld. » » »

332 » coccinilifera Mll. j> » tjeriboa.

333 Pereskia grandiflora Mil.

ÜRDÜ PORTULACEAE Jss.

334 Portulaca oleracea L. Gellang s. Krokot.

335 Pharnaceum strictum Endl. Djoekoet tridi.

ÜRDO CARIJÜPHIJLLEAE Frzl.

336 Dianthus chinense L. -^

ORDO PniJTOLACrCACEAE RBr.

337 Riviaa purpurascens Schrd.

üRDü MALVACEAE Jss.

338 Hibiscus surattensis L. Gainmat oetan.

339 » rosa sinensis L.

R. flore rubro pleno. Kembang sapatoe burrum,

340 » C. 5> carneo simplici. » » boddas.

341 » sijriacus L. » » blaauw.

342 » -venustus Wil.

343 Abelmoschus pseudo-abelmoschus Wil. Kawohroh.

344 Parilium tiliaceum Ilil. Waroe laut.

345 Gossijpium indicuia Lara. Kapas luruboet.

346 » \itifoliutn Lam. » gedeh.

347 Sida atropurpurea Bi. Sidagori.

348 » retusa L. >

349 » Klh. spec. 1.

350 AbutiloQ striatum Hook.

ÜRDO STERCULIACEAE Yht.

351 Gossampinus alba Hmlt. Randoo s. Kapok.

352 Durio zibethinus L. Doeren s. Kadoe.

353 Sterculia nobilis Smth. Uantap passoeng.

354 » colorata Rxb. » hoelang s. Ilamerai

ORDU BUTTNERIACEAE RBr.

355 Theobroma cacaü L. Tjoklal s. Koppi ^rolanda.

356 Guazuma tomentosa Kth. Djatlie wolanda.

357 Kleinhovia hospita L. Tjangkolioh,



Nomen Jjonlnniaim. Nomrn Malairnm , <\c.

35C Visenia umbellata BI. Eintinoc.

359 Plerosperina suberifolium "VYld. Ilarikoekoen.

ÜRDÜ TILIACEAE Jss.

8G0 Berrya aninionilla Pixb.

ORDÜ TERNSTRÜEMIACEAE DG.

3G1 Dicalyx odoratissimus BI. Kisarjawan,

ÜRDÜ CLUSIACEAE Likdi..

oG2 Garcinia mangostana L. Mannostan s. Blanfjies.

3G3 Stalagrnites dulcis Murr. Bloendoe.

3G4 GalophylluiH sulatri Brm. Soelatri s. Seurisati.

3G5 » iDOpliylluin L. Njamplong s. Sereti.

ÜRDÜ AURAINTIACEAE Coub.

366 Triphasia sarmentosa BI.

3G7 » auranliola Lour. Kinfjkit.

3G8 Murraya exotica L. Kamoening.

369 Cookia puiictala Sonner. Kibadjeta boddas.

370 Citrus amara Il.isskl. Djerock j)Ost.

371 » liiiionellus Ilsskl. » nipies.

372 » decuniana L. » bili.

373 » sarcodactylis Sbld. » tanjjan.

ÜRDÜ 3IELTAGEAE Jss.

374 Helia azcdarach L. Tjakra tjikri s. Tikoessan„

375 » cxcelsa Rl. Hlindi.

37G » L. Spec. Suniatr. 1.

377 Agiaia odorata Lour. Tjoelang.

378 Lansium domesticuui Jcfj. A. Duku

Hasskl. Doekoe.

379 Saiidoricuin iadicum Cav. Sendoel s. Kiija[)i.

ÜRDÜ CEDRELACEAE Jss.

380 Gedrela febrifiiga BI, Soeren.

381 Swietenia maliaijoni L.

ÜRDÜ SAPINDACEAE Jss.

382 Schniicdelia raceinosa L. Kibeok s. Laitiboelan,'^.

383 Vitciiia cdulis Sld. Kilalaijoc.

384 (3uj)ania Lesserliana Cnibsd. Kihoocli.

385 I\cj)lieliuiu lappacemn L. Raiiiboclan boeloc.

38G » lilclii Don.
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Nomen Botanicum. Nomen 3Icdaicuin, cj'C.

ORDÜ RHA3INEAE RBr.

387 Ziziphus jujuba Lam. Bidara.

ORDO EÜPHÜRBIACEAE Brtl.

888 Euphorbia neriifolia L. Soesoerra.

389 » tirucalli L. Tjkal baloeng s. Palta toelanj

390 » canaliculata Hort. Bog.

391 » splendens Bot. Mag.

392 Pachystemoa trilobus BI, Marra burrura.

393 Homalanthus Leschenaulliaaura A. Juss. Karumbi.

391 Acalyphes densiflora El. Boentoet koeljing.

395 Claoxyloa indicum Endl. Taliengkoep.

39G » niinus Eodl. /^^Seroet.

397 Elateriosperrna tapos BI. "Tapos.

398 Aleuriles raoluccana Wld. Karairi s. Moentjang.

399 Jatropha rnullitida L. Djarak tjina.

400 Curcas purgans Mdk. » kosta s. D. pagger.

401 Manihot uliJissima Fohl. Übie dangdur.

402 Gelonium glomerulatum BI. Penawar beëas,

403 Ricinus communis L. Djaiak kaliki.

404 Codiscum variegatum BI.

A. latifolium b. aureum. Kajoepoering nias.

405 » B. angustifoiium c. rubrum. » burruiu.

40G Baliosperma axillare BI. üedoe lada.

407 Croton tiglium Ilralt. Kimalakkian.

408 Bridelia stipularis Bi. Kanjehreli lumboet s. Karidri.

409 Sauropus rhamnoides BI. Katock.

410 Phyilanlhus niruri L, Mamaniran.

411 Melanthes rhainnoides Bi. Tjeljerennean.

412 Cicca disticha L. Tjermeh.

413 Anisonema dubiura Bi. Wawa'.oetan.

414 Bradleja rubra Sld. Kimoeka.

415 Pierardia racemosa Bi. Jlenteng s. Kapoendong.

416 Ilura crepitans L.

417 Euphorbia ihyniifolia Wld. Nanangkaiin.

ÜRDÜ ANACARDIACEaE Lisvl.

418 Rhus succedaneus L.

419 Mangifera indica L. (Variet 2). Manga s. Batjatig.

420 » fetida Lour. Keinang.

421 Anacardium occidentale L. Djamboe moiijet.

422 Schinus lerebinlhifolius L. Tangoelotig keljil.

423 Bouea opposilifolia Msn. Gandaria.

VIL 3
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ÜRDO BURSERACEAE Kth,

421 Coaarium cornuiune L. Kanari.

OF.DÜ S13IARUBACEAE Ricu.

425 Ouassia nmara L.

ÜRDÜ XANTKÜXIJLEAE Ricii.

42G Brucea suiuatrana Rxb. Kandorij; pciiljanj s. Katloija.

ÜRDÜ DIÜS33EAE Jss.

427 Evodia glabra El. Kisanipang.

ÜRDÜ RUTACEAE Ektl.

428 Rula fjraveolens L.

ÜRDÜ ÜXALIDEAE DC.

429 üxalis repens Thnb. Djoekoet tjalierigijieng.

430 Averrlioa bilimbi L. Blieinbieng bessi.

431 » carambola L. . » manies.

ÜRDÜ BALSAMINEAE Ren.

432 Iinpaliens balsamiiia L. Paljar ajer.

ÜRDÜ CÜ.1IBRETACEAE Jss.

433 Tenninalia critapipa L. Kalappan[j;.

434 üuisqualis piibescens Bnii. AVoedini.

ÜRDÜ RIIIZÜPIIÜREAE Esdl.

435 Briiguiera Lam. Spec. 2.

ORDÜ ÜENOTIIEREAE Ebdl.

436 Jtissiaea iluvialis DC.

ÜRDÜ LYTIIRARIEAE Jss.

437 Lawsoiiia alba Lam. Paljar tjina.

433 Lageistroeiuia iudica L. Tlié oetan.

ORDÜ BIELASTÜJIACEAE Rbr.

uin BI. Ilaiendon

ÜRDÜ HIYRTACEAE RBk.

440 Syncarpia Vertholenii Teysm. et Bnnd. Kajoe bessi
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Nomen Botanicum. Nomen Mulaicum , .jr.

441 PiiJiuin fjunjava Piadd.

A. poruiferiim RadJi. Dj.iruboe Liedji. '

442 Riiodornyitus toineulosa DG. Ilarendoiij sabrang.

443 Syzygia jnnibolana DG. Jamblanjj. s. Doeiit.

444 Caryophylluin aromaticura L. Tjeagkt-j.

445 Eugenia Micbelii Lam. Kyaiigkar.

44G Jaiiibosa Tulgnris DG. Djamboe ajer raa\rar.

447 Gerocarpus aquaeus tisskl. » •''jer.

448 Barringtonia speciosa L. _ Foetoen. s. Songgorn lalakki.

449 Gusla-via valida DG. Poetat.

ORDÜ GRANATEAE Doi^.

450 Punica granatum L. Relima.

ÜRDÜ ROSACEAE Jss.

451 Rosa damascena 3111. Kenib.mg ajer inavrnr.

452 » raaunculiforniis Uil. Std. » » »

453^ Rubus rosaefolius Siu. • Eonibereltian.

45i~Fragaria indica Andrs.

455 Spiraea Liadleijana Sieb.

ÜRDÜ A3IIJGDALEAE Jss.

456 Prunus laurocerasus L.

457 » javanica Teijsni. & Bnndk.

ÜRDÜ PAPILÏÜNAGEAE Emit.

458 Crotalaria L. Spec. 1. Kakaljnngati.

459 Indigofera tincloria L. Taioem. s. Kiia. s. Tom.

4G0 Sesbania cochinchinensis BC. I'jatj.indi.

4GI Agali grandiflora Dsv. Toeri biirn;ni,

402 » B B. iloie albo. » boddas.

4G3 Arachis liijpogaea I,. Katjaiig tana.

464 Lourea vespeiiilionls Dsv. Djoekoet walet.

4G5 Urnria crinita DG. Boenloel schrob, s. 5;cnieongan.

4G6 Desmodiurn triqueUnm DG. Kitjong tjorang.

4G7 Clitoria ternatea L. Keinbang tellang.

4G8 Mucuna velulina Hsskl.A. Frticlu albo. Kwas.

4C9 » » » 15. » \irido. ld.

470 » » » G. » nigro. ld.

471 » pruriens DG. Raia wflia. s. Katjang mcong.

472 Erythrina spaUiacea DG. Dadap ivatigie.

473 V secundillora 13rt. » tjocijoek.

474 » fusca Lour. v

475 :- L. Spec. 1, y>
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JSomen Botanicum. Noindn j\Ldaicum

, ^c.

476 Wisteria floribunda Nult.

477 Phaseolus caracilla L. Katjanfj raonjet.

478 Dolichos L. Spec. 1. Katjang.

479 Abrus precalorius L. Aroy saga s. Sogo toenlong.

480 » raelanospernaus Ilsski. v sihayam.

481 Pterocarpus iudicus Wld. Angsana s. Kajoe sodo.

842 Milletia sericea Wght. Toewa gatal.

483 Dalbergia purpurea Rnwdt. » djeooh.

484 » L. Spec. 3. . »

485 Caesalpinitt sappan L, Seljang.

486 Poinciana pulcherrima L. A. llore

coccineo. Patra Uornbala,

487 5) » » B. »

flavo. 5> »

488 Taiuarindus indica L. Assam djawa.

489 Cassii iistula L. Tanggoeli.

490 » alata L. Kateppeng badak.

491 » sulphurea DC. » »

492 » niarginata RxB. »

493 Cijnomelra cauüflora L. Poekie andjing. s. Naranam.

491 Bauliinia tomenlosa L. Tali kandjuli.

495 Saraca arborescens Brin. Kembang dedesh.

49G Diaiiuiii induui L. Kanji.

497 GeofTroija surinaraensis Murr.

498 llaenialoxylon campechianum L.

OUD O MORING EAE Endl.

499 Moringa pterygosperma Grtn. Kellor.

ÜRDÜ WIMÜSEAE RBr.

500 Adenanlhera pavonina L. Saga kajoe.

501 Miaiosa pudica L. Djoekoet kaïnaloeün.-

502 Acacia Farnesiana Wild. Nagassari.

503 » leucocepliala Lk. Kaniaianlienga s. Piitoi Ijina.

501 Inga leucoxylon Ilrt. Bog. Kilokkeh s. Kiiuerak.

Batavia,, 15 Pebmarij 1854.



B IJ D R A G E

TOT DK KENNIS DER

ICHTHYOLOGISCHE FAUNA

K O K O S - E I L A N D E N

.

I9r. P. eiiKSI^KR.

De Kokoseilandeii, gelegen tussclien 96° 51' en 97° o. 1. eu

12.° 4i' en 12°, 14' z. b., worden bewoond door eene achtings-

waardige familie, welker nijverheid deze afgelegene riffen tot

bebouwde oorden heeft hervormd en welker chef, de heer J. C.

Ross, van tijd tot tijd de daar gewonnen produkten met eigen

sehepen te Batavia ter markt komt brengen. Overtuigd van

den wetenschappelijken zin van den heer Ross, noodigde ik

hem, tijdens zijn verblijf te Batavia in December 1853, uit, bij

zijne terugkomst te Nieuw Selma, de plaats zijner inwoning,

mijn kabinet gedachtig te willen wezen. Die uitnoodiging

bleef niet zonder vrucht en in de vorige maand werd ik aan-

genaam verrast door eene fraaije verzameling visschen van de

Kokos-eilanden bestaande uit 29 soorten.

Van de ichthyologische fauna der Kokos-eilanden weet men

tot nog toe zeer weinig. De heer Leonaiid Jenyns heeft in

de Zoölog}'- of the Voyage of HM. sliip Beagle, afdeeling vis-

schen, gepubliceerd te Londen in 1840, voor die kennis de

eerste bouwstoffen geleverd, of liever eenige door den heer
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DarWIN op de Keelingeilandcn (1) verzamelde vissclien beschre-

ven en gedeeltelijk doen afbeelden. Maar het geheele aantal

dier soorten bedroeg slechts 11 t. w.

1. Mesoprioii raargiiiiitiis BIkr. S. Salarias quadricornis CV.

2. Mulloïdes flaYolineatus Blkr. 9. Scavus chlorodon Jen.

3. Gcires oyena CV". 10. ,, Jenynsii Blkr. = Sc:i-

4. Chaetodon auriga Forsk. rus ? Jen.

5. Serioliclithys bipinmilatiis Blkr. 11. Gnstropliysus implutiis Blkr.:::Te-

G. Acantiiiirns triostegus BI. Schn. traödon implutiis Jen.

7. Mugil mncroclieilos Blkr. = Mii-

gil ? Jen.

Yan deze soorten heb ik in de verzameling van den heer

Eoss teruggevonden Mesoprion marginatus , Chaetodon cmrïga^

Acantlmrus triostegus en Mugil macroclieilos. 25 andere soor-

ten dier verzameling zijn nieuw voor de Ivokoseilanden en

daaronder een zestal tevens nieuw voor de wetenschap, terwijl

in het geheel 9 dier soorten zich nog niet in mijn kabinet

bevonden. De bedoelde 25 soorten brengen het aantal mij

thans van de Ivokoseilanden bekende op de volgende 36.

1. Apogon novcmfafciatns CV. 20. Salaiias quidvicornis CV?
2. Sorraniis bexagonatus CV. 21. Gobins cocosensis Blkr.

3. ,, ui'odelns CV. 22. „ oplithalmotaeiiia Blkr.

4. Mesoprion raarginatns Blkr. 23. romaccntrus "prosopotaenioïdes

5. ,, monostigma Blkr. Blkr.

6. Mulloïdes flavolineatus Blkr. 24. Glyphisodon biocellatus CV.

7. Letlu'inus cocosensis Blkr. 25. „ Kossii Blkr.

P. Gcrres acinaces Blkr. SC. Dascyllus aruanus CV.

t). ,, oyena CV. 27. Scanis chlorodon Jenyns.

10. Chaetodon auriga Forsk. 28. ., Jenynsii Blkr.

11. Pimcleptcrns altipinnis CV. 2S. ,, mastax Rüpp.

12. Caranx Forsteri CV. 80. Rhomhiis sumatranus Blkr.

13. Scriolichthys bipinnulatus Blkr. 31. Sanrus synodus CV.

14. AmphacanthusLexagonatns Blkr. 32. Miiraeiia cmcellata Richards.

15. Acanthurus matoïdes CV. 33. Gastropbysiis implutus Blkr. =:Tc-

10. ,, triostegus CV. traödon imphitus Jen.

17. „ velifer BI. 34. Balistcs acnlcattis BI.

18. Mngil macroclieilos Blkr. ?>^. „ vidna Soland.

19. ., Rcssii Blkr. 3(v. Ostrr.cion cubiciis BI.

(\) Het Kcclingeiland ligt een weinig ten noorden van de Kokosci-

Jandcn t^istchcn 9C° 51' en 96° r,3' o.l. on li" 49' en 11° 51' z. b. De

Engclsehen schijnen ccliter de benaming Keeling-islands ook op de Ko-

kos-eilanden toe te passen.



DESCRIPTIONES SPECIEUÜM DIAGNOSTICAE.

PERCOiDEL

Serramis urodehcs CV. Poiss. II p. 227.

Serran. corpore oblongo compresso, altitudine 3» ad 4 in cjas longitn-

dine, latitudine 2 circiter in cjus altitudine; capite acnto T-J. circitcr in

longitudine corporis; altitudine capitis 1». ad \\ in ejus longitudine; ooii-

lis diametro 5 circiter in longitudine capiiis; linea rostro-frontuli convexiiis-

cula; rostro maxillisque sqiiamosis ; niaxilla siiperiore maxilla inferiore bre-

viore longe post oculum desinente, dentiinis pluriseriatis serie externa conicis

seviebus internis getaceis aiitice longioribus in tburmas 2 collocatis et insuper

caninis 2 magnis; maxilla iiiferiore dentibus antice pluriseriatis serie in-

terna longioribus antice caninis 2 mediocribus; praeoperculo rotundato

marginc /pósteriore dentibns parvis numerosis parum conspicuis serrato

;

sul)Opereülo"intcropcrculoque margine vix vel non denticulatis; operculo

spinis 3 media snperiore et inferiore minus duplo longiore; dorso elevato

convcxo; ventre rectinsculo; squamis ciliatis lateribns 85 p. m. in serie

longitudinali
;

pinnis dorsali et anali rotundatis, dorsali spinosa dorsali

radiosa liumiliore spina 1* spina 3' duplo circiter brcA'iore, spinis poste-

rioribus subaequalibus corpore minus triplo humilioribus , mcmbrana iiitcr

singulos spinas leviter lobata; pectoralibus obtuse rotundatis 4|. ad 4^,

veutralibus acute rotundatis 6^ circiter, caudali obtusa rotundata 5|- cir-

citer in longitudine corporis; colore corpore pulclire rubro caudalem ver-

sus fiiseescente; capite dorso caudaque squamis plurimis puncto dilute

coeruleo notatis; pinna dorsali spinosa rubra membrana parte emarginata

profiinde aurantiaca; dorsali radiosa antice rubra postice violacea, I)asi

coeruleo punctata superne rubro guttata, margine superiore dnplicc coe-

ruleo et fusco-violaceo ; pectoralibus pulcbre rubris late aurantiaco mar-

ginatis; veutralibus rubris antice nigricante-violaceo marginatis; anali pro-

funde violacea dimidio basali coeruleo punctata, dimidio inferiore rubro

guttftta, ma/rgine inferiore duplice coeruleo et fusco-violaceo; caudali basi

et medio tota longitudine fusco-violacsa coeruleo dense guttulata, angulis

superiore et inferiore late rubris coeruleo et violaceo marginatis, rubrum

inter et fusco-violaceum superne et infcrne fascia obliqua curvata lata lu-

tea stria margaritacea percursa, fasciis apici pinnae approximatis,

B. 7. D. 9/15 vel 9/16. P. 2/lG. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C. 17 et

lat. brev.

Synon. Perca urodela Forst. Descript. animal. ed. Licbtenst. 1844 p.

221.

Bodianus miniatus BI. Schn. var. Syst. posth. p. 333 No. 10.

Mérou vrodeh CY. Poiss. II p. 227.

Hahit Nova Selma, Ins. Cocos, in mari.

Longitudo 2 speciminum 144'" et UT;"'.
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Aanm. De beschrijving van Forster, hoezeer uitvoerig, is

weinig kenmerkende en die van Cüvier bepaalt zich slechts

tot eenige weinige woorden. Porster vond deze soort bij het

eiland Santa Christina of Waitaho en sedert schijnt zij het eerst

door mij op nieuw waargenomen te zijn. De soort behoort ge-

wis tot een der fraaiste van haar geslacht en is zeer kenbaar

aan hare fraai roode kleuren en schuinsche staartvinbanden.

SPAEOÏDEL

Lethrinus cocosensïs Blkr.

Lethrin. corpore oblongo compresso, altitndine 4 in cjus longitudinc,

latitudinc 2|. ad S-J- in ejus altitudine; capite acuto 3| circiter in longi-

tudinc corporis; ultitudine capitis ]-|- circiter in ejus longitudine; oculis

diametro o\ cireiter in longitudine capitis, minus diametro 1 distantibus;

linea interoculari convexiuscuia; linea rostro-frontali fionte convexiuscu-

la, rostro declivi recta; rostro acuto oculo longiore; osse suborbitali ocu-

]i diametro non Immiliore; maxilla superiore maxilla inferiore vix lon-

giore ante oculnm desinento; labiis non papillatis; dcntibus maxillis an-

tice pluriseriatis serie externa conicis msijoribus
,
postice uniseriatis coni-

cis posticis autem valde obtusis subglobosis; caninis insuper utraque

ujaxilla antice 4 intermaxillaribus inframaxilhiribus niajoribus; praeoper-

culo subrectangulo angulo rotundato margine postcriore Icviter cmar-

ginato; opcrculo spina plana brevi; squamis lateribus 50 p. m. in serie

lüiigitudinali; piuna dorsali parte spiiiosa parte radiosa liumiliore spinis

omnibus osseis 5» ceteris longiore corpore triplo fcre humiliore, parte ra-

diosa obtusa rotundata; pectoralibus acutis 4i circiter, ventralibus acutis

G circiter, caiulali excisa lobis acutis 5 circiier in longitudine corporis;

anali spina 5* spiuis anterioribus longiore, parte radiosa obtusa rotundata

dorsali radiosa humiliore; colore cor]jore superne olivaceo inferne roseo

vel margaritacco; corpore f;vscns 4 rel S latis longitudinalibus aurantiacis

vel rubris; squamis dorsi plurimis macula coerulescente; membrana oper-

culari rubra; pinnis pulchrc aurantiaco-rnbris immaoulatis, dorsali spinosa

fuEco-marginata.

E. 6. D. 10/2 vel 10/10. P. 2/11. V. 1/5. A. 3/S vel 3/9. C. 17 et

lat. brev.

Ilabit. Kova Selma, in inari.

Longitndo speciniinis tinici 162'".

Aanm. Ik bezit nosr eene soort van Lethrinus van den In-

dischen Archipel met overlangsche roode banden, welke ik

vroeger naar een paar jeugdige voorwerpen onder den naam
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van LeLhrinus xanthotaenia (Nat. T. N. Iiid. II p. 17C) be-

schreven heb en mij na het ontvangen van nog talrijke grootere

voorwerpen voorkomt dezelfde te zijn als Lethrimts ornatus

CV. Deze verschilt echter van de onderwerpelijke door veel

hóoger ligcliaam , veel stomperen kop, grootere oogen enz. welke

verschillen zeer in het oog vallen bij voorwerpen van dezelfde

grootte. Bij de Lethrinus van Nieuw Selma schijnen boven-

dien de roode overlangsche banden door eenige insgelijks roode

dwarsche banden vereenigd te zijn , wat echter bij mijn voorwerp

niet duidelijk genoeg is om het in de diagnose op te nemen.

TEUTHIDES. *

AnipJiacant^us hexagonatus Blkr.

Amphac. corpore oblongo comprcsso, altitudine 2| circiter in ejns lon-

gitudinc, latitudine 3*. circiter in ejus altitudine; capite 4?- circiter ia lon-

gitudine corporis, vix longiore quam alto; linea interocalari convexa; li-

nea rostro-frontali ante oculos convexiuscula rostro declivi rectiiiscula;

orbita antica prominente denticulata; ociilis diametro 3 et paulo in longi-

tudine capitis, majore parte in capitis dimidio posteriore sitis; rostro ob-

tasiusculo absque maxilla oculo non vel vix breviore; osse suborbitali an-

gulo oris oculi diametro humiliore ; maxilla superiore prominente, minus

cjus longitudine ante ociilum desincnte; dentibus maxillis acutis aequali-

bus infra apicsm vulgo utroque latere apice laterali nccessorio munitis;

operciilo et osse scapulari parum striatis; sqiiamis parvis bene conspiciiis;

pinna dorsali partem spiuosam intcr et radiosam parum emarginata spinis

mediocribus mediis ceteris longioribus 3|. ad 3^ in altitudine corporis spi-

na 1* spiuis posterioribus minus duplo breviore; dorsali radiosa dorsali

spinosa altiore obtuse rotundata; pcctoralibus apica acute rotundatis 6

circiter, ventralibus angulatis S circiter, caudali piofunde exisa lobis acu-

te rotundatis 4>- circiter in longitudine corporis; antili spina posteriore

spinis ceteris longiore 3 ciioiter in altitudine corjjoris
,
parte radiosa dor-

sali radiosa non altiore obtuse rotundata ; corpore coeruleo maculis ple-

risqne hexagouis aureis confertissirais notato maculis quasi filis retis tan-

tum separatis; pinnis dorsali et anali coerulescüntibus, parte spinosa fus-

00 marginatis maculis oblougis vel vittis obliquis aurantiacis, parte radiosa

radiis praesertim maculis numerosis rotundis aureis; pectoralibus radiis

praesertim maculis numerosis rotundis aureis; pectoralibus radiis aurantia-

cis mcmbrana coerulesccntibus; ventralibus violatcentibus coeruleo reticu-

Ifttis, caudali membrana coerulescente radiis aurantiaca, membrana prae-

sertim mucuUs numerosis rotundis nurois.



B. 5. D. 1 proc.-J-iyiO vel ir./\\. P. '2/\j. V. l/3/l. A. 7/9 ' vel

7/10. C. 17 et lat. brev.

Habit. Nova Selma, in man'.

Longitudo speciminis unicL 182'".

Aanm. Deze soort, verwant aan Ampliacantlms gnUatus, on-

derscheidt zicli echter voldoende daarvan, belialve door het dig-

ter bijeenstaan en meestal zeshoekige der oranje- of goudkleu-

rige vlekken, door aanmerkelijk slanker ligchaam, spitseren

kop, niet bollen snuit, enz., v»^elke verschillen vooral goed inliet

oog vallen bij voorwerpen van beide soorten van gelijke groot-

te. Bij Amphacanihus chrysospilos Blkr. is liet ligchaam ins-

gelijks blaaur/ en met goudkleurige vlgkjes geteekend doch de

vlekjes zijn er rond, verder van een staande en kleiner, de

vinnen ongevlekt, de snuitvoorlioofdslijn bol, enz.

Acanthtrus velifer BI. Ausl. Pisch. IX p. lOö, tab. 427 fig.

1. Lacép. Poiss. IV p. 547. Eüpp., Atl. R. K Afr. P.

E. M. p. 58 tab. 15 fig. 2. N. W. P. Ab. F. R M.

p. 131. CV. Poiss. X p. 184

Acanili. corpore oblongo coniprcsso , altitudine 2i circitcr in cjiis lon-

gitudine, latitudine 4 fere ia ejas altitudine; capite 5 circiter in longitu-

dine corpovis, absque crista interpavietali aeque alto circiter ac longo, cum

crista interpaiyetali miilto altiore qvam longo; oculis diametro 4 et paulo

in longitudine capitis; linea rostro-frontali lostro valde concava; linea in-

teroctilari convexaj sulct) praef>cnlari trigono valde conspicuo; rosfo aciito

ocnli diametro plus duplo altiore; dentibus cuneiformibus maxilla snpe-

riore 14 vel l5 dimidio apicali utrinque serratis 7-11-lobis, maxilla

inferiore 18 vel 20 apic3 3 - ad .O-lobis; praeopeiculo valde obtusangulo

angulo rotundato; opcrculo non vel vix, osse scapulari valde striatis;

squamis minimis conspicuis capite dorsoque antice graniformibiis capito

parcioribus dorso antice confertissimis, regione postscapulari pnnctiformi-

bus vix conspicuis, regione thoraco-ventrali granifoi-mibus granulatis val-

de conspicuis, corpore medio et postioe squamaeformibus ctenoïdeis sca-

bris parvis bene conspicuis, 150 circiter in serie longitudinali inter basin

caudalis et apicem pectoralis; linea laterali conspicua simplicc ; cauda spi-

na ocuio non vel vix brcviore; pinnis dorsali et anali obtusis rotundatis;

dorsali parte spinosa parte nidiosa humiliorc spina postica spinis cetcris

longiorc; dorsali radiosa altitudine 1|. ciiciter, anali 2 circiter in altitu-

dine corporis; pectoralibus acnte rotundatis 4^ circiter, ventralibus acntis

6-J circiter, caudali extensa truncata angulis acuta radiis angularibus ^>\

ad r)| in longitudine corporis; colore corpore violacco-coc.ruleo ; capite



gtit.tulis niimcrosis ililutc coerulcrs et fasoia mielio-oculnvi nigrii'nnte; re-

gione thoracica giittnlis cocruleis numerosis ; corpore vittis 27 vel 28 trans-

versis panim obliqiiis postror.sura descendentihiis aureis dimidio corporis

jnforiore in guttas aureas transeuntibns; piimis pvoftnide fusco-violaeeis,

dorsali et anali vittis longitiidinalibiis eiirvatis aureis dorsali p. m. 12,

anali p. in. 8; catidali basi guttis aliquot c )ciule!-centibus, postiee coerii-

leo maiginata.

B. S. T>. A/11 vel 4/28. r. 2/14. V. 1/5. A. .y2'2 vel .yo3. C. IG

et lat brev.

Synoii. Sêfjellirtjer BI. Aiisl. Fisch. 1. c.

Yoilier BI. Ausl. Fisch. ibid.

Sail Rl. Ausl. Fisch. il.id.

Teuthis australis J. Gray. Narrat. surv. intcitropic. Anstralia

hy^J. J. KiKG Append ]>. 43.t < "i

Acaiitimre voilier Lauép. Poiss. IV p. 54-7. CY. Poiss. X p. 184.

F(liefd Arab.

Habit. Nova Sclnia , in mnri.

Bongitiido ppeciininis unici 240'".

Aanm. De scliubvorming dezer fraaije soort is iii de groote

Histoire iiaturclle des Poissons zeer oppervlakldg besclii^ven

,

en de kleurteekening onvolledig en foutief. De afbeelding van

den heer IIüppei.l geeft de kleuren juister terug. De donkere

dwarsche banden zijn, met uitzondering van den oogband, bij

mijn voorwerp niet zigtbaar, wat aan den ver gevorderden leef-

tijdstoestand zal toe te schrijven zijn. In een artikel over

AcaniJmrns hi/fiselopterus Dlkr. heb ik er reeds op geduid,

dat de in de groote Histoire naturelle des Poissons tot Acan-

thurus velifer gebragte afbeeldingen van Yat,entijn en Re-

NARD, geenszins daartoe behooren, maar tot eene eigene soort,

welke ik daar voorgesteld heb Acanlhmis klpas te noemen.

MUGILOiDEI.

Mugil macrocheilos Blkr.

Mug. corpore clongato compresso , altitndine
.5.J-

ad
5.J.

in ejiis longitu-

dine; capite obttisiusculo
5.J.

circiter in longitudine corporis; altitudine

capitis 1|. circiter, latitudinc IJ. circiter in ejus longitudine; oculis dia-

metro 4 fere in longitudine capitis, 2 fcre in capitis parte postoculari

,

2 et paulo distantibus; menihrana palpebrali iridcm vix tegente; linea

rostro-dorsali vertice dcclivi convexiuscula ; rostro obtuso ante os promi-

nente cnm labio superiore ocnlo vix vel non breviore; naribus oblon-

gis posteriovihus anterioribus mnlto mnjoribus; osse suborbitali non emar-
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ginato margine inferiorc postifc et iiiargiiic pnstcriorc tnincato Icviter

dcnticïnlfito ; osse maxillari supcriore ore clausu vix conspicuo angulum

suborbitalem superante; labio supcriore maxime carnoso latissinio mar-

gine inferiore papillato, papillis uiiiseriatis valde conspicuis obtusis plus

minusve fimbriatis vel dciiticulatis ; maxilla supcriore deovsum valdo

protractili ; maxilla inferiore tubcnulo sympliyseali quadrato; labio in-

feriore symphysi emarginato pa[>ilhvto papillis uniseriatis valde con*

spicuis obtusis plus minusve fiiubriatis vel denticulatis ; linea rostro-in-

framaxillari vix concava; imprcssione praevomeriua parum profiinda;

dentibus palatinis jjarvis utroqiie latere ia thiirmam oblongam curvatam

postice in palato sitam dis]josiiis; lingua tliurmulis dentieulorum parvo-

rura scabra; praeopereulo niarginem posteriorem versus fossis pluribus

brevibus, margine posteriorc obliqiio angulo rotuudato ; squamis laterilius

41 vel 42 in serie longitudinali
,
parte basali striis 4 ad 8; squamis axil-

laribus elongatis; pinnis dorsalibus paulo plus dimidia longitudine pecto-

ralium a se invicem remotis , corpore multo humilioribus, spinosa radio-

sa paulo liumiliore spinis mediocribus 1* ceteris longiore sed 2* et 3* non

crassiore; dorsali radiosa squamosa acuta emarginata; pectoralibus acutis

longitudine caput acquantibus; vcntralibus acutis longitudine 1|- circiter

in longitudine pectoraliuni; anali vix vel non ante dorsalem 2" incipien-

te, scfUamosa, dorsali radiosa altiore acuta emarginata, altiore quam ba-

si longa; caudali profunde emarginata lobis acutis 4|. circiter in longitu-

dine corporis; colore corpore superne viridescente iuferne argenteo
;

pin-

nis flavescente- vel violasccnte-hyalinis, pectoralibus basi superne macula

nigricaute, caudali postice fusco leviter marginata.

B. 6. D. 4— 1/7 vel 4— 1/8. P. 2/16. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C.

14 et lat. brev.

Habit. Nova Selina, in mari.

Longitudo speciminis unici 310'".

Aanm. De aan den rand getepelde lippen, de buitengewoon

vleezige hooge bovenlip, de talrijke schubben, het niet uitge-

rande onderoogkuilsbeen , de diep uitgesnedeue staartvin, het

betrekkelijk digt bijecnstaan der rugviunen, zijn de voornaam-

ste karakters ter herkenning dezer soort. Yerwant aan Miigil

crenilahis i^orsk. CV., onderscheidt deze zich evenwel doordien

de kop er slechts 5 maal en de staartvin bijkans 6 maal gaan

in lengte des ligchaams en het ligchaam zelf hooger is.

In de Zoülogij van de Beagle, Ksh. p. 81 en 82, heeft de

heer L. Jenijns eene soort van Mugil naar een slecht bewaard

voorwerp kortelijk besclu'even doch er geen' naam aan gegeven.

Die beschrijving beantwoordt zoo goed aan mijn voorwerp, dat

zij zonder twijfel tot Mi({jil macrochcilos terug te brengen is.
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3Itigil Rossii Blkr.

Mug. coipore elonj^ato cnir.prcsso , altitiidiiie 5i .id .")i in ejns longitii-

dine; capitc acuto 4» circitcr in longitmline corporis; altitudinc c.ipitis li

ad li, Icatitudine It ciiciter in ejiis longitudine; oculis diametro 3» ciici-

tcr in longitudine capitis, 2 fere in capitis parte postoculari , 2 et paulo

distantibus; nienibrana pali)ebfali iridein vix vel nou tcgente; linea ros-

tro-dorsali vcrtice declivi rectinscula; rostro con'.exo obtusiusculo non an-

te os prominente oculo breviore; naribus posterioribus oblongis anteriori-

bus rotundis mnjoribus; osse suborbitali mediocriter emarginato, margi-

ne inferiore et margine posteriore truncato denticulato ; osse maxillari

superiore anguluui siiborbitalcm superante ore clauso inconspicuo; la-

biis denticulatis dentieulis parum conspicuis, labio superiore parura car-

noso gracili , labio inferiore symphysi emarginato; maxilla superiore de-

orsura valde protractili ; maxilla inferiore symphysi tuberculo quadrato-

conico; linea rostro-inframaxillari concaviuscnla; impressione praevome-

rina raagna profunda; dentibus palatinis parvis utroque latere in thurmas

2 parvas valde distantes dispositis tliurma posteriore oblonga thurma an-

teriore raulto majore; lingua tlmrmulis denticulorum parvorum scabra;

praeoperculo marginem posteriorem versus fossis pluribus brevibus, mar-

gine posteriore obliquo angulo rotundato; squamis latcribus 28 p. m. in

serie longitudinali parte basali strüs 5 ad 8; squamis axillaribus non

clongatis; pinnis dorsalibus \ longitudiuis pinnae pectoralis circiter a se

invicem remotis corpore multo liumilioribus, sjdnosa radiosa humiliore

spinis erassiusculis 1» scquentibus longiore et crassiore; dorsali radiosa

squamosa acuta vix emarginata jjectoralibus acutis longitudine
1-J-

circi-

tcr in longitudine capitis; ventralibus ai;utis longitudine l^- circiter iii

longitudine pectoralium; anali maxima parte ante dorsalera radiosam sita

squamosa acuta vix emarginata; dorsali radiosa non altiore, raulto altio-

rc quam basi longa; caudali parum emarginata angulis acuta 4| ad 4*

in longitudine corporis; colore corpore superne viridescente inferne ar-

genteo; pinnis flavesceute- vel violasceute-hyaliuis, pectoralibus nigricante-

violaceis.

13. 4. 1). 4— 1/7 vel 4—1/8. r. 2/14. V. 1/5. A. S/d vel 3/9. C, 14

et lat. brev.

Ilabii. Nova, Sclma, in mari.

Longitudo speciniiuis unici 254'".

Aanm. Deze soort is na verwant aan Mugil melanocJur K.

V. H. doch deze lieeft betrekkelijk korteren en bolleren kop,

veel kleinere oogen, welker diameter meer dan tweemaal gaat

in het achteroogsgedeelte van den kop, enz. Ik noem de onder-

wcrpelijke soort ter eere van den toezeuder den heer J. C. Ross.
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GOBIOÏDET.

Gohlus ojildludmotaenia Blkr.

Gob. corpore elongato compresso , altitudina 5|. ad i\ iu ejus loiigitudi-

ne, latitudiue 1^ circiter in ejus altitudiue; capite obtuso convexo 4^ ad

4.| ia longitudine corpovis; latitudine capitis 1-^ ad 1|. circiter, altitudine

li ad 6^ circiter in ejus longitudine; oculis diametro 4 fere iu longitu-

dine capitis, valde approxiinatis, maxima parte in capitis dimidio anterio-

re sitis; rostro obtuso convexo; maxilla inferiore non Tel vix longiore,

deorsum valde protractili, ante oculum desineiite; dentibus maxillis plu-

riseriatis serie externa majpribus, maxilla siiperiore anticc utroque latere

caninis 3 parvis, maxilla inferiore utroque latere antice caninis 5 poste-

riore curvato ceteris majore; rictu obliquo; sulco oculo-scapulari conspi-

cuo ; rostro alepidoto; genis, operculis verticeque squamosis, squamis 8

p. m. in serie longitudinali oculos inter et pinnam dorsalem ]">; squamis

lateribus 27 p. m. in serie longitudinali; appendice anali conica brevi

;

pinnis dorsalibus approximatis, spinosa radiosa et corpore liumiliore spi-

nis flexilibus non productis; dorsali radiosa radio 1° flexili, masculis pos>-

tice acuta corpore vix vel non humiliore, feminis obtusa corpore luirailio-

re; pectoralibus superue filosis, obtusis rotundatis A\ ad 4|., ventrali a-

num attingente 4* ad 5 et paulo, caudali obtusa convexa 5 circiter in-

longitudine corporis anali dorsali radiosa non vel vix humiliore, postiee

masculis acuta feminis obtusa; colore corpore superne dilute viridi, in-

ferne dilute roseo vel margaritaceo; dorso lateribusque maculis fuscescentibus

uebulaeformibus fascis obliquas irregulares 6 p. m. similantibus et insuper

punctis numerosis fuscis et dilute coeruleis; capite vitta oculo-postmaxillari

transversa violaceo-coerulea; rostro genisque guttulis pulchre flavis; vertice

punctis fascis, operculo vittis 2 vel 1 obliquis carmosinis; pinna dorsali

spinosa coerulescente antice maculis parvis nigricantibus postiee maculis

aurantiacis oblongis in series 5 vel 6 longitudinales dispositis; dorsali radiosa

coerulescente membrana maxima parte fuscescente, superne fusco macula-

ta; peetoralibus et ventrali coeruleo dilutiove densissime arenatis et fusco-

violaceo reticulatis; anali dimidio basali albida inter singulos radios ma-

cula oblonga, carmosina dimidio libero violacea; caudali aurantiaca mar-

giue inferiore late violacea, membrana radiisque punctis numerosis fus-

cescentibus et coeruleis.

B. 4. D. 6— 1/11 vel 1/12. P. 14 vel 15. V. 1/5. A. 1/11 vol 1/12.

C. 26 p. m. \lat. brev. inclus.).

Ilabit. Nova Sclma, in mari.

Longitudo 4 speciminum 58'" ad 64'"'.

Aanm. Deze Gobius is zeer na verwant aan Gobius cane-

rensis Blkr. (Nat. T. N. Ind. IV p. 209) van Sumatra, zoowel

Nvat klcurtcckcniii!^- en habitus, als bcschubbin£^ en tanclenstelsel
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betreft. Gohms cauerensis Iieeft evenwel het oog grootcr, 7

of S bruine smalle overlarigsche bandjes over liet ligcliaam, de

borstvin met kleine bruine puntjes bezet, de borstvinnen be-

trekkelijk korter, een rugvinstraal minder enz,

Gohius cocosensis Blkr.

Gob. corpore elongato antice cylindraceo postice compresso , altitudinc

6 circiter in ejus longitudine; capite obtuso convexo 5^ circiter in longi-

tudine coiporis: latitudine capitis 1| circiter, altitudine 1|- circitei" in

ejus longitudine; oculis diametro 3 circiter in longitudioe capitis, totis in

capitis dimidio anteriore sitis, valde approximatis ; rostro obtuso convexo;

maxilla superiore maxilla inferiore vix longiore, parum protractili , sub

oculi parte anteriore desinente; dentibus maxillis pluriseriatis serie exter-

na majoribus caninis vel caniuoïdeis nullis; rictu obliquo; Sulco oculo»

scapulari conspicuo; capite toto alepidoto; regione interparietali nuda us-

que ad spinam dorsi primam sese extendente; squamis lateribus 34 p. m,

in serie longitudinali; appendice anali oblonga obtusa; pinnis dorsalibus

approximatis; dorsali spinosa dorsali radiosa humiliore spinis flexilibus

non productis; dorsali radiosa obtusa corpore humiliore; pectoralibus ob-

tusis rotundatis superue filosis f)|- circiter, ventrali anum non attingente

6 circiter, caudali obtusa convexa 5 circiter in longitudine corporis; ana-

li obtusa dorsali radiosa vix vel non altiore; colore corpore superne viri-

di inferne margaritaceo-roseo; dorso lateribusque fuscescente reticulato-

nebulatis mediis lateribus maculis irregularibus; coeruleis insuper maculis

fuscis irregularibus 8 p. m. in scriem longitudinalem dispositis; capite

fusco arenato et genis praesertim coeruleo guttulato; pinna dorsali spino-

sa flavescente fusco arenata; dorsali radiosa caudalique aurantiacis radiis

maculis fuscis variegatis; pectoralibus, ventrali analique flavescentibus

immaculatis.

B. 4. D. 6— 1/9 vel 6—1/10. P. 18 vel 19. V. 1/5. A. 1/3 vel 1/9.

C. 28 p. m. ("lat. brev. inclus.).

Habit. Nova Selma, in mari.

Longitudo speciminis nnici 46'".

Aanm. De tweede Gobius, welke ik van Nieuw Selma ont-

ving, behoort tot de groep van het geslacht met stompen onbe-

schubten kop, stompe staartvin, middelmatig groote schubben

en zonder hondstanden. Zij is verwant aan Gohius peiivjM-

lus Blkr. (Nat. T. K Ind. IV p. 476) doch deze heeft den kop

grooter, de nek-ruglijn beschubt, de bekspleet grooter, ande-

re kleuren, enz. Zij heeft ook vrij veel overeenkomst met Go-

blas Reickel Blkr. (Nat. T. N. Ind. V p. 509), bij welke ccli-
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ter de kop insgelijks betrekkelijk grooter is, de borstvin gevlekt,

de schubben minder talrijk zijn (26 op eene overlangsclie rei),

de rugvin een straal minder heeft, enz.

LABROÏDEI CTENOÏDEI.

GlypJiisodon Rossii Blkr.

Glyphis. coipove ohlongo compresso, altitudine 3». ad 3|. in ejiis lon-

gitudine, latitudinc 2^ e.ii-citer in ejus altitudine; capite obtiiso 4|. ad 4^

in longitudine corporis, aeque alto circiter ac longo j oculis diametro 3^

ad 3i in longitudine capitis; linea rostro-dorsali ante oculos convexiuscu-

la; linea interoiiulari convexa; rostro oculo breviore; osse suborbitali

angulo oris oculi diametro duplo circiter liumiliorcj maxillis subaeqtialibus

superiore sub oculi partc anteriore dcsinente; dentibus utraque maxilla p.

m. 40; praeoperculo obtuse rotundato; operculo spinis 2 parvis planis;

squamis lateribus 28 p. m. in serie longitudinali; linea laterali sub radiis

dorsalis anterioribus interrupta; pinnis dorsaji et anali radiosis dimidio

basali tantum squamosis; dorsali radiosa obtusa rotund^ita corpore minus

duplo humiliore; dorsali spinosa dorsali radiosa hunJliore spinis posticis

spiuis cetcris longioiibus , membrana inter singulas spinas emarginata

lobata; pectoralibus obtusis rolundatis 5 circiter, ventrulibns acutis 4J.

ad 4^, caudali emarginata lobis obtusis rotundatis 4 et paulo ad 4^. in

longitudine corporis; anali obtusiuscule rotundata dorsali radiosa non

humiliore spina 2* radiis mediis multo breviore; colore corpore superne

olivaceo-violrtscente inferno olivaceo-aurantiaco; squamis singulis capite

gutta, corpore stria transversa vel macula "oblonga transversa coerulca;

membrana operculari posticc violaceo-nigra; piuna dorsali spinosa tota,

dorsali radiosa antice et tota basi profunde violaoeis; doisali radiosa

dimidio supero-postcriore aurantiaca; pinnis pectoralibus caudalique auran-

tiacis; vcntr;ilibus analique fusi-o-violaceis.

13. 6. D. iyi;5 vel iyi4. P. 2/15 vel 2/15. V. 1/5. A. 2/13 vel

2/14. C. li et lat. brev.

Ilubit. Nova Selnia, in luiiri.

Liongitudo 2 speciminuiu 79'" et 9G'".

Aanm. Deze Gljphisodon staat in verwantschap tusschen

Ghjpldsodon unimaculalus CV. [GlypJdsodon halinensls Blkr.

olim) en GlypUsodon modcsHs Schl. Miill. Zij is echter nog

slanker dan beide, mist de zwarte rugvinvlek van eerstgenoem-

de en heeft 1 rug- en 1 aarsvinstraal meer dan beide, terwijl

bij Gli/jiUsodon modestus de kleur des ligchaams veel lichter

en geelachtig is, enz.

Scrijosl Bakivia Calendls Junil mdcccliv.
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ICHTHYOLOGISCHE FAUNA
TAN

S U M A T R A,
MET BESCHRIJVING VAN EENIQK NIEUWE SOORTEN.

DOOR

I9r. P. ISIjTElEM.Kia.

De talrijke verzamelingen van visschen, welke ik het geluk

had van verschillende oorden van Sumatra mij toegezonden te

zien, bevatten rijke bouwstoffen voor de zamenstelling van een

alcremèen overziet van Sumatra's vischfauna.o o

Weinige natuurkundigen, verwijderd van de groote midden-

punten der wetenschap, kunnen zich verheugen over eene groo-

tere medewerking in hunne nasporingen, dan mij sedert jaren te

beurt valt. Door mijne ambtelijke betrekking tot nog toe niet

in de gelegenheid om buiten Java te reizen en in persoon na-

sporingen elders in den uitgestrekten Indischen Archipel te doen

,

ontvang ik niettemiii van alle oorden , van Sumatra en Singapore

tot Ceram en Timor, voortdurend de natuurschatten , welke de

zeeën en zoete wateren van de talrijke eilanden dezer gewesten

uit de klasse der visschen opleveren, en zie ik mijn kabinet

rijker worden dan door persoonlijke nasporingen van mij alleen

zou hebben kunnen geschieden. En die toezendingen bepalen

zich niet alleen tot die van visschen van den Indischen Archipel

,

ook van Bengalen en Japan zijn mij rijke verzamelingen gewor-

den, terwijl mij nog andere uit Australië zijn toegezegd.

YII. 4
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Indien mij het voorregt gegund is, de kennis der vischfauna

van den Indischen Archipel op eene giüote schaal uit te breiden,

de eer daarvan komt grootendeels toe aan de mannen, die,

bezield met ijver voor de uitbreiding der natuurwetenschappen,

mij wel hebben willen in staat stellen der wetenschap die be-

langrijke voortschreden te doen maken.

Die mannen verdienen alzoo in de eerste plaats ook de open-

lijke erkenning, waarop hunne belanglooze ijver hun aanspraak

geeft, en het is mij eene bijzonder aangename taak hier, onder de

uitdrukking van mijne persoonlijke erkentelijkheid, de namen

te mogen noemen en herinneren der heeren, welke door hunne

talrijke toezendingen van voorwerpen van Sumatra, de aanlei-

ding gegeven hebben tot deze en tot m.ijne vroeger reeds open-

baar gemaakte bijdragen tot Sumatra's vischfauna.

Yan de heeren J. M. van Leer, officier van gezondheid der

Ie kl. en A. Bierwiiith, apotheker der 2'" kl. ontving ik be-

langrijke verzamelingen van riviervisschen van Palembang. De

heer P. S. Van Bloemen Waandees, kontroleur in de Pa-

lembangsche binnenlanden, zond mij eene kleine doch merk-

waardige koUektie van visschen, gevangen aan de zamenvloeijing

der rivieren Lematang en Enim, en de heer J. J. Aduiaans,

officier van gezondheid der 3*^ kl. , eenige belangrijke voorwer-

pen uit de Moarakompeh. Deze verzamelingen hebben het eerste

licht verspreid over de zoetwatervischfauna van Oost-Sumatra,

waarvan tot op mijne onderzoekingen niets bekend was.

Van de Lampongsche distrikten, welke het meest ooste-

lijke en tevens zuidelijke gedeelte van Sumatra uitmaken, ge-

werden mij verzamelingen door den hser Dr. J. Schwakz offi-

cier van gezondheid 8^ kl. en J. E. H. Juch, kapitein der

infanterie. Daarbij was een aantal zoetwatervisschen van Te-

lokbetong, gelegen aan Straat Sunda, en van Pangaboeang,

eene plaats in de binnenlanden der Lampongsche distrikten.

Ook van deze plaatsen was tot op die toezendingen in de weten-

schap niets bekend.

Van Sumatra's westkust eindelijk leverden talrijke plaatsen

voorwerpen aan mijne verzameling. Een aantal zeevisschen van
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Cauer (adsisteiit residentie Benkoelen) kwam door aankoop in

mijn bezit. De heer Dr. P. L. W. Voglee, officier van ge-

zondheid der 1^ kl. , had de welwillendheid mij aan te bieden eene

verzameling van Benkoelen. Van Padang ontving ik rijke kol-

lekties door de heeren Dr- O. Kunhardt, M. Th. Eeiche en

Dr. F. C. ScHMiTT, officieren van gezondheid der 1® klasse en

H. W. ScHWANEPELD, officicr van gezondheid der 2^ klasse.

Van Oelakan
,

gelegen aan de kust noordelijk van Padang

,

werd mijn kabinet verrijkt door den heer Dr. C. W. B. Voigt
,

dirigerenden officier van, -gezondheid der Ie kl. ; van Priaman door

den heer W. P. Godin , adsistent resident en de beroemde reizigster

mevrouw Ida Pfeiffer.; van Sibogha door den heer Dr. C. P.

ScHMiTT en van Singkel door den heer E. P. M. Helmkampf,

officier van gezondheid der 2'^ klasse.— Uit de binnenlanden

van Sumatra's westkust gewierden mij meerdere verzamelingen,

bevattende visschen van Solok, Pajakombo, l^et Meer van Sin-

kara, het Meer van Meninjoe en uit de hoogere gedeelten der

rivieren Kwanten en Oembilin. Ik had die te danken aan

Avijlen P. Jakles, officier van gezondheid der 2e kl. , aan de

heeren H. W. Schwanefeld en O. P. W. J. Huguenin,

ingenieur van het mijnwezen, en mevrouw Ida Pfeiffer.

Uit deze lange opgave kan men opmaken den omvang der

ondersteuning, welke mijne nasporingen ten deel is gevallen.

Ik heb dan ook het voorregt van Suraatra meer dan 500 visch-

soorten te doen kennen, welke van daar tot op mijne onder-

zoekingen nog niet vermeld waren.

Tot op het einde der vorige eeuw toch, was de bestaande

kennis van de iehthyologische fauna van Sumatra niet noemens-

waardig.

Eerst in het jaar 1797 deden zich daarvan eenige gegevens

voor in een artikel van den beroemden reiziger Mungo Park

getiteld : // Descriptions of eight new Pishes from Sumatra

"

en opgenomen in het derde deel van de Transactions of the

Linnean Society. Die beschrijvingen, voor zooverre de soorten

uit ze herkenbaar zijn, hebben betrekking tot Mesoprion lunu-

latus CV., Scolopsides Vosraeri CV., Chaetodon vittatus BI.



— 52 —

Sclin., Ampliacanthus margaritiferus CV., Carangoïdes blepharis

Blkr?, Balistes armatus Lacép. en Balistes lineatus BI. Sclin.

In de // Catalogue of Zoölogical specimens from Sumatra

"

voorkomende in de // Memoir of the life and services of Th.

St. Eaffles, uitgegeven te Londen in 1830, welke Catalogue

voorafgegaan werd door de // Descriptive Catalogue of a Zoölo-

gical collection made in Sumatra" van Th. Stamford Raf-

FELS (liinnean Transactions Vol. XIII), vindt men eene belang-

rijkere bijdrage tot de kennis van Sumatra's vischfauna. De

daarin als nieuw opgegevene species zijn echter slechts gedeel-

telijk en dan nog zeer oppervlakkig gekenschetst en meerdere

soorten stellig onjuist bepaald, wat het .vertrouwen op de juist-

heid dea* overige namen, waar geene beschrijvingen zijn bijge-

voegd, noodzakelijk niet versterkt. Zoo is daar sprake van een

Gasterosteus , van een Zeus, van Coryphaena hippuris L. , Tri-

chiurus lepturus L., Gobius niger L., Belone vulgaris CV.,

Exocoetus exiliens L. , Exocoetus volitans L., Hippoglossus macro-

lepidotus Cuv. en Syngnathus hippocampus L., welke soorten,

alle buiten-indische, niet nader omschreven zijn en dus niet

anders dan uit onkunde met verkeerde namen vermeld zijn.

jNiet te herkennen, moeten zij van de lijst der Sumatrasche

soorten wegvallen. Hieruit volgt reeds, dat de katalogus van

E-APFLEs slechts met behoedzaamheid en kritiek kan gebruikt

worden. Van andere soorten zijn de bepalingen zoo onvolledig,

dat ook daarnaar de soorten aiet te herkennen zijn, b. v. die

van Bagrus sumatranus, welks korte diagnose op vele soorten

van Arius past.

Ik moet hier in het bijzonder melding maken van twee ge-

slachten, welke in de genoemde Catalogue gekenmerkt zijn onder

de namen Leiopsis en Monotaxis , waartoe behooren de vol-

strekt niet omschrevene soorten Leiopsis Baffiesii en Mono-

iaxis iricUca. Leiopsis is daar geplaatst onder de Sciaenoïden

en zou tot kenmerken hebben. //Pinna dorsalis unica. Radii

membranae branchiostegae 5. Praeoperculum osque suborbitale

integra, squamato-crenata. Operculum ad angulum breviter 1

spinosum. Dentes velutini caniiiique. Linea lateralis continua-
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Dorsum subrectum." Het geslacht Monotaxis zou tot de Spa-

roïden behooren en tot karakters li ebben. // Dentes antice velu-

tiui caninique; laterales molares in unica serie. Operculum su-

perne emarginatum. " Geen dezer geslachten is in den Nomen-

clator van den heer Agassiz opgenomen, noch ook in de na

1830 verschenen deelen van de groote liistoire naturelle des

Poissons vermeld. Leiopsis moet echter zeer na verwant zijn

aan, zoo niet hetzelfde als mijn geslacht Heterognathodon , bij

alle welks soorten evenwel ^ het preoperkel getand is. Monotaxis

komt mij voor tot Pagrus terug te brengen te zijn. Ik bezit

eene soort, welke ik in eene Bijdrage tot de kennis der ich-

thyologische fauna van Halmaheira (Gilolo) , opgenomen in het

zesde deel van het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch

Indië, onder den naam van Pagrus heterodon beschreven heb.

Deze soort zou geheel binnen de bovenstaande diagnose van

Monotaxis vallen, doch ik heb daar de redenen opgenoemd,

waarom ik meende haar niet van Pagrus te mogen afzonderen.

Daar overigens Monotaxis indica als soort volstrekt niet be-

schreven is, laat zich niet zeggen of zij dezelfde soort is als

de Halmaheirasche of niet, en heb ik haar zoowel als Leiopsis

Baffiesii van de hier achter volgende lijst weggelaten.

Sedert de uitgave van genoemde // Memoir" is, tot op mijne

onderzoekingen, het onderwerpelijke veld van kennis weinig

uitgebreid. Wel is in de groote Histoire naturelle des Pois-

sons nog een aantal soorten aan de tot op de uitgave der

verschillende deelen er van reeds bekende toeo-evoe2:d en heb-

ben ook de heeren H. Schleget. en S. Müij,ee,, Th. Cantor

en J. E1CHAE.DSON nog eenige andere vischspecies van Sumatra

vermeld, doch alle die opgaven, die van Eapfles en Mungo

Pauk medegerekend , hebben het aantal dier soorten op niet

meer dan naauwelijks 100 gebragt en ten opzigte der zoetwa-

ter-vischfauna eene bijkans volstrekte onbekendheid laten be-

staan.

Alle de door de zooeven genoemde schrij vers genoemde soor-

ten, heb ik, voor zooverre haar voorkomen op Sumatra aan-

nemelijk is en voor zooverre zij naar de beschrijvingen herken-
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baar zijn, in de ondervolgende lijst opgenomen. Zij maken van

die lijst echter slechts een klein gedeelte uit.

Yan alle de vaii Sumatra ontvangene soorten heb ik de

vindplaatsen naauwkeurig opgeteekend. Wil 'men de wetenschap

ten opzigte der geografische verbreiding van de soorten tot in

de noodige bijzonderheden doen vooruitgaan, den mag men zich

in de op^-ave van de woonplaatsen niet bepalen tot het opnoe-

men van eenig gewest of van eenig groot eiland, maar belioort

men altijd met juistheid de vindplaats op te geven. Zoo zou

de geografische ichthyologie zonder twijfel reeds gediend zijn

met eene eenvoudige opgave van de namen der soorten, welke

op Sumatra of aa,n zijne kusten voorkomen, maar Sumatra is

zoo uitgestrekt en de levensvoorwaarden voor de soorten zijn

er zoo verschillende naar de gesteldheid der zeegronden, naar

de -uito-estrektheid der stroomgebieden , naar den aard der ri-

vierbeddingen en de vertikale uitbreiding der zoete'wateren , dat

Sumatra weder eene wereld op zich zelve is, welke evenzeer

zijne o-eografische ichthyologie heeft als de geheele aarde. Ten

dezen opzigte schijnt uit de van Sumatra ontvangene verzame-

lino-en te blijken , dat de zoetwaterfauna van Oostelijk en Wes-

telijk Sumatra aanmerkelijk van elkander verschillen. Het is be-

kend, dat Westelijk Sumatra zich kenmerkt door bergachtigheid

van het land en meestal kleine stroomgebieden, terwijl de Ooste-

lijke helft van Sumatra, grootendeels laag land, van stroomen

doorsneden is, welker gebieden met niet onaanzienlijke stroomen

van het vaste land in uitgestrektheid kunnen wedijveren. Nu

is het opmerkelijk, dat vele soorten van Palembang, de Lema-

tan^-Enim-rivieren en Moarakompeh mij van Wests-Sumatra niet

o-eworden zijn, terwijl aan den anderen kant vele westsuraatra-

sche vormen in de oostkustlanden tot nog toe niet zijn terug-

gevonden. Men treft daarvan talrijke voorbeelden aan in den

staat, die hierachter volgt.

No"- uitgebreidere onderzoekingen zijn echter noodig, om met

meer zekerheid, dan thans nog mogelijk is, de juiste geografische

verbreiding der zoetwatersoorten op Sumatra te bepalen.



ENUMERATIO SPECIERUM PISCIUM SIIMATRENSIUM HIICUSQUE COGNITARUM.

Nomina Svstematica.

li :i b i t a t i o S ti iii a t r a n ;i.
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ENIJMERAÏIO SPECIERUM PISCIUM SUMATRENSIUM HUCUSQUE COGNIÏAEUM.

Nomina S y s t e m a t c i a.

IJabilatio Sumatran.'i.

S5 t/2

Per transport

37 Mesoprion boltonensis Blkr. N. T. II 170.

3f> » coeruleojiunctatus Blkr. ib. II 169.

3!) » decussatusCV. V. B. G. XXll Perc.

40 » iulvifianinia Blkr. N.T.N. I. III

p. 553.

41 » iojinaculatus CV. V. B. G. XXII
Perc.=rMes. pen.bra CV.? Elkr.

ibid. IV p. 246.

42 » jantliinurus Blkr. ibid. VI p. 52.

43 » iiiieolatus Blkr. V.B. G. XXII Perc.

44 » luiiulatiis CV.:=Perca lunulala M.

Park.

45 » nialabaricnsCV. ? N. T. N. I. V497
46 » niarfjiriatus Blkr. ibid. III p. 556.

47 » nionosiigriiaCV. V.B.G.XXII Perc

48 » octolineatijs Blkr. ibid.

49 » quadrigwttatus Elkr. N. T. N I. II

p. 233.

50 » Riisselli. Blkr. V.B. G. XXII Perc.

51 » Sebae Blkr. ibid.

52 » Strialus Blkr. ibid.

53 » uniinaculatus Q(,ï. ibid.

54 » \ilta Blkr.=M. phaiotaenia Blkr. ib.

55 » xantbo[)terygius Blkr. ibid.

56 Tberapon quadrilineatus CV. ibid.

57 » servus CV', ibid.

58 » tberaps CV. ibid.

59 Datnia argeiilea CV. ibid. = T). cair^ella-

toidesBIkr. N.T.N. I. IV 247.

60 Datnioides polota Blkr. ibid. V p. 441.

61 Dules iiiarginatus CV. ibi<i. III p. 573.

62 Priacaiiibus blocbii Blkr. ib. IV 456 =P.
japonicnsCV.? Blkr. N. T. 11.171

(nee CV.).

63 » holocentrum Blkr. B. G. XXII Perc.

64 Ilolocenlrun. diadema CV. N. T. III 259.

65 » operculare CV. ibid. II p. 233.

66 » oriëntale V. B. G. XX '1 Pern.

67 » punciatissiinum CV. N. T. IV 248.

68 » satniiiara CV. ibid. III p. 555.

69 (Jranoscopus rnalacoptenis Benn.
70 Percis telracanlhus Blkr. B. G. XXII Perc.

71 Sphyraena jello CV. ibid.

72 » oblusata CV. ibid.

73 Sillago malabarica CiJV.=:S. acnta CV. ib.

74 PolyociiiUS heptadaclylus CV. ibid.

Transport . 16

12

28 O O
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ENUMERATIO SPECIEIUJM WSCIUM SUMATIIENSIUM IIÜCUSQUE COGNITARUM.

l =.:.=-

Nomina Systeniatica.

II a b i t a t i o S u 111 a l r a n a.

Per trnnsfjort. .

Polijnemns hexanema CV. ibici.

» dubius BIkr. — Pol. longUilis Blkr.

(nee CV.) N. T. I 268, III 418.

» melanochirCV. V.B.G. XXII Perc.

» PfeifferiBIkr. N.T. N.I.lVp.249.
» sextariiis BI. V.B.G. XXII Perc.

üpeneus barberinus CV. N. T. N. II 172.

» luleus CV. V, B. G. ÏXII Perc.

yi Russellii CV. ibid.

Upeneoides bivittalus Blkr. ibid.

» sulpliureus Blkr.=:Uj)eneussulpliU-

reus CV.
» vitUtus.Blkr. V. B. G. XXII Perc.

nactyloplerusorietilalisCV. IN'. T. III 2G4.

Plalycephalus insidiator Bi. V. 15. G. XXII
Scler.

» nialayanws Llkr. N. T. V p. 438.

» scaber CV. V. B. G. XXII Scler.

» siimatraniis Benn.
Plerois antennala CV. N. T. N. I. V 72.

> kodipiin^i Blkr. ibid. III p. 450.

» volilans CV. V. B. G. XXII Sclerop.

Scorpaena polyprion Blkr. ibid.

Minous nionodaclvlus CV. ibid.

„ vvooraCV.N. T.N. I. IV p. 2.^1.

Apistus aiublyeeplialus Blkr. ibid. I p. 27.

» aiiiblycephaioïdes Blkr. ib. IV 250.

» depressii'rons Biclids. — Ap. biiio-

toplerus Blkr. ibid. I p. 26.

» iTielas Blkr. ibid. I p. 26.

Pelor Cuvieri Gray ibid. IV p. 2."i2.

Synanceia horrida CV. V. B. G.XXII
Sclerop.

ülolithus argeiileus K. t. IL ib. XXIII
Sciaen.

» Vor^leri Blkr. N. T. N. I. IV p. 1:>?,.

Corvina liypostoma Blkr. ib. V p. 409.

» KuhVii CV. V. B. (^. XXIII Sciaeii.

üiubrina Dussmnieri CV. iliid.

» itiacropteriis Blkr. N. T. IV p. 2.^)4.

Prislipoiiia ar^yreum CV. Y. B. G. XXIII
Sciaen.

9 caripa CV. ibid.

y puoraca CV.
» basta CV. ibid.

» nageb I\üpp. ibid.

Transport . .

'I

^ M

^
M

16 15

18 43

18

O O

13

1

161 3

\^LL
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ÏXIJMEIIATIO SPEClERfM 1'ISCIUM SÜMATKENSIUM IIUCÜSQL'E CÜONITIRUM.

Nomina S v s t e ni a t i c a.

II .1 b i t a t i o S u lil .1 t r a ii a.
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ENüMElvATiO SPECIEIUJII riSCRIM SUMATRENSIUJL IIUCUSQ^E COGXIÏATlüM.

?i o m i n .1 S v s t e in a l i c .i.

II .1 b i t n I i o S 11 Ml a l r a n a.

Fer transport ... 10

48 Chaetodon princf ps CV. =:iCh. Rafflesii

Bemi. V. B. G. XXni Ciiael.

49 » vagabiinilus BI. ibid.

50 » TiUatiis BI. Schn. ibid. (zzCh.

trifascialus M. l'ark).

.Tl Clielmon rostratus CV. ibid.

52 llenioclius inacrolepidolus C\' . ibid.

53 Zancliis cornuliis CV. ibid.

54 Epiiippiis orbis CV. ibid.

55 Drefiaiie piinctata CV. ibi 1.

56 Scalopiiagus ar>;us CV. ibid. (1)

57 » ornutusCV. N. T. VI p. 492.

53 Ilolacanlhiis annularis Lacep. V. B O.

XXIII Chaet.

59 » xantboiiielopon Bikr. N. T.

N. I. JV p. 2ö8.

60 Platax arthriticiis CV.

61 » -bataviensis CV. V. B. G. XXIII

Cbaef.

orbiciilaris CV. N. T. N. I. VII

teira CV. V. B. G. XXIII Cbaet.

vesperliiio Rupp. = I'l. Blochii

CV. ibid.

63 Psettus rhoiiibeus CV. ibid.

66 Toxotes jaculator CV. ibid.

67 Anabas scaiidens CV. ib. XXIII Doolii. K.

68 Helosloina Temminckii CV. ibid. (2)

69 1'olyaoanthus Einthovenii Blkr. N. 1'. N.

I. Il p. 423.

70 » Hasseltii CV. V. B. G. XXHI
Dooih. K.

71 Osphromeniis olfax Comm. ibid.

72 Tricbopus Leerii Blkr. N. ï. III 577 (3).

73 » striatus Blkr. ibid. I p. lOG

V. B. G. XXIII Doolh K.

74 » trichopterns CV. V. B G. XXill
Doolii. k.

175 Betta trifasciata Blkr. ibid N. T. N. I. I

p, 107.

170 üphicephalus cyanospilos Blkr. N. I'.

N. l. IV p. 2.56.

lucius K. V. H. B. G. XXIII Doolh.

inarginalus CV. ibid.

iTiicropehes K. v. ü. ibid.

polylepis Blkr. N. T. N. ]. III ^i'S.

Stevensii Blkr. ibid. V p. 444.

Transport . . .

177

178

179

180

181

10

12

26

II 62 38 3 2 40 12

1 O

(1) Et Singkel. (2) Pagabuang. (3) Pangabuangr.
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ENUMERATIO SPECIEFJJJL PlSCTUM SUMATREXSIUM IIUOUSQUE COGXITARUM.

Nomina System atica.

Per trnnsport
1C2 üphicephnlus slriatus Bi. V, B. G XIIII

Doolli. K.
'

183 » urophlhalinus Bikr. IS. T. III 578.
184 Rhijnchobdell.i ocellala CV. V. B G

XXII [ Notac.

185 Mastacembehis erythrotaenia Blkr ib
N. T N; I. I p. 10.

186 » raaculatus Rvrdt. N. T. Hip. 93.
187 » unicolor CV. V. B. G, XXUINot!
188 Scomber kinagurta CV. V. B. G. XXIV

Jlakr.

389 » loo CV. ibifl.

190 Thynnus pelamys CV.
191 » thunninaCV. V.B. G.XÏIV Makr.
192 Cybium f^uttatiim CV. ibid.

193 » konani Blkr. ibid.

194 Chorinemus Cominersonianus CV. ibid.
195 » sancti Piri CV. ibid.

196 » tol CV. ibid. (J)

197 » toloo CV, ibid.

198 Tracliinoliis mookalee CV. ibid.
199 Ilisliopliorus indicus CV.
200 Tetraplunis indinus CV.
201 Elacale molinb CV. V. B. G. XXIV Makr.
202 Trichiurus haiuriHla CV. ibid.
203 » savaU CV. ibid.

204 Megalaspis Bottleri IlJkr. ibid.
205 Selar Ilasseltii Bikr. ibid.
206
207
208
209
210

211
212

Kuiiiii Blkr, ibid.

macrurus Blkr.' ibid.

nialatn Blkr. ibid.

niefjalnspis blkr. N. T. N. I, V 502.
niicrocliir Blkr. = Caranx iriicro-

cliir CV.
para P.lkr. V. B. G. XXIV Makr.
torvus lilkr. ibid.

213 Selaroides Ifpiolepis iiikr. ibid.
214 Caranx cvnodon lilkr. ibid.
215 » eKala CV. ibid.

216 » Forsleri CV. ibid.
217 » jarra CV. ibid.

218 Cararifjiclilliys typiis blkr. JV. T. IJl 760.
219 Caraogoïdi-s atropus blkr. V, B G XXIV

Makr.
220 » blepbaris Blkr. ibid.
221 » citula Blkr. ibid.

Transport . ,

(1) Et Singkel.

U a b i l i o S u ui a t r a u a

.

3
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EXUMEllATIO SPECIERUM PISCIUM SUMATilENSIUM IIUCÜSQÜE COGKITARUM.

li a b i t i o i> u ni a l r a n ;i.

Nomina S y s t e in a t i c a.
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EXUMEEATIO SPECIERUM PISCIUM SUIIATIIEXSIUM TIUCUSQUE COGNITARIIM.

Nomina Svstematica.

H a b i t io S u II) n t r a 11 a.

1
•
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EXIJMEIIATIO SPECIEIMJM PISCIUM SUMATIIENSIUM KUCUSQUE CüGNlTARUM,

II a b i t a l i o S u lu a t r a n a.

Nomina S y s t e ni a l e i a.

.E ^

w 5
I

o

5 3.

w

Per transport . .

302 Gobius Toigtii l'Jkr. ibid. Vil.

303 Sicvdiuni bigocephalum CV. V. B. G.
XXII Gob.

304 » niacrostetholepis Blkr. N. T. N. 1.

IV p. 271.
305' » xanlliunis BlUr. ibid. IV p. 271.

300 Amblvopus brachvsoina Blkr. ib. V 510.

307 » "urolepis Blkr. ibid. III p. 581.

300 PeriO[)litliiil]nus arfjentiiiaealus GV. ibid.

III p. 27G.

309 » Koelreuleri CV. ibid, I p. 252.

310 Ratrachus grunniens (^ V. ibid. II p. 484.

311 Ecbeneis neucrates L. V. U. G. XXlV
Ghiroo. (1)

212 » Nieiiiiofii 151kr. N. T. IV p. 279
213Catopra faseiata Blkr. ibid. II 65 (2).

214 Plesiops coeruleolinealus Kupp. = P1. n e-

las Blkr. ibid. IV p. HG.
215 » corallicola JIus. Liigd. ü. ib. IV

p. 280.

316 Amphiprion akallopisos Blkr. ib. IV 281

317 » nielanurus CV.
318 » ocellaris CV.

319 » percula CV. N. T. N. I. III p. 287.

320 » bebae lilkr. ibid. IV p. 478.

321 » xantluirus CV. ibid. IV p. 480
(nc. ibid. III. 560).

322 Pomacentrus nuclialis Benn. r= P. chry-
sopoecilus Scbi. Hlull. ib. lil

p. 284.

323 3» cyanospilos Blkr. ib. III p. 709.

324 » kaïiinko Blkr. ibid. III p. 169.

32.5 » leucopleiira lUkr. ib. VII.

320 » polyne.iia Blkr. ibid. IV p. 283.

327 » rl.odonotus Blkr. ibid. IV p. 282.

328 » taenioiiietopon Blkr. ibid. III 283.

329 » taeniops CV. ib d. V p. 512 (nc.

ibid. III 729).

330 » Tanicolensis CV.
331 Dascylius aruan.is CV. N. T. VI p. 108.

332 Glvphisodoti biocellalns CV. ib. IV 286.

333 » bonang Blkr. ibid. III p. 582.

334 » breviceps Sclil. Muil. »

335 V coelestitius Soland. V. B. G. XXI
Labr. Cten.

336 » modestus Schl Hïull. N. T. IV 285.

Trunsport . .

16 18 60 133; 39
1

62

114 54

59

5 6 61 21

64 3 O

10

10

(1) Et Sinjjkel. (,2) Et Pan^jabuan^.
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ENU.MERATIO SPECIERUil PISCIUM SUJIATRENSIU.M IIUCUSQUE COGXITAUUM,

Nomina Systematica.

1! n b i t a t i o S u in a t r a n

Cr

c
c
CE
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ENIJMERATIO SPECIERUII PISCIUM SÜMATRENSIÜM HUCUSQUE tJOGNITAPaiM.

No, na Systeraatcia.

Uabitatio Suinatrana.

^ ü
(i, tw

Per transport . •• .

372 Scarus harld Forsk. ibid.

373 » psiUacus Forsk. N.T.N. I. IV 495.

374 Wallago bimaculalus Blkr.= Silurus bi-

macul. BI. V. B. G. XXI Sil. Bnt.

375 » dinema Blkr. N. T. N. I. lip. 427.

376 » heterorhynchos Blkr. ibid. Y 514.

377 » Leerii Blkr. ibid. II p. 427.

378 Silurus bicirrhis CV, V. B. G. XXI Silur.

379 » hexapterusBlkr. N. T.N. I.II203.

380 » hijpoplithaimus Blkr. V.B, G. XXI
Sil. Bat. (1)..

381 » leptonerna Blkr, N.T.N. I. III 584.

382 » limpok Blkr. ibid. III p. 583.

383 » macronema Blkr. ibid. Il p. 203.

384 » palembangeasis Blkr. ibid. III .^>84.

385 Pangasius hexaaema Blkr. ibid. III 588.

386 » juaro Blkr. ibid. III p. 589.

387 Bagrus Hoevenü Blkr. G. XXI Sil. Bt. (2).

388 » hypselopterus Blkr. N. T. III 588.

389 » naicracanthus Blkr. G. XXI Sil. Bat.

390 » neraurus CV. ibid.

391 » singaringan Blkr. ibid.

392 » sond,-iicus CV. ibid.

393 » WolffüBlkr. N.T.N. I. lip. 205.

394 Bagroïdes macropterus Blkr. ibid. V 515.

395 » macracantlius Blkr. ibid. VII

396 » melanopterus I^lkr. ibid. III p. 588.

397 Arius aculus Blkr. Y. B. G. XXI Sil. Bat.

398 » clypeaster Blkr. ibid.

399 » iTiacronotacanlhus l-ilkr. ibid.

400 » melanochir Blkr. N. T. III p. 590.

401 » nasutus CV. V. B. G. XXI Sil. Bat.

402 » pidada Blkr. ibid.

403 » polystaphylodon Blkr. ibid.

404 » tonggol Blkr. ibid.

405 Pimelodus cyanochloros Blkr. ibid.

406 » melanogaster Blkr. N. T.N. I. VII

407 » platypogon K. v. H. ibid. III p. 591

408 » rugosus Hlkr. B. G. XXI Sil. Bat.

409 Clarias fuscus CV.
410 » melanosoma Blkr. N. T. III p. 427.

411 PlotosuslineatusCV. B. G. XXI Sil. Bat.

412 Barbus binotatus K. v. H.

413 » douronensis CVN. T.N. I. VII
414 » fasciatus Blkr. ibid. V p. 190.

415 » gobioïdesBlkr. N. T. N. I.1II592.
Transport .

(1) El Pangnbuang. (2) Et Pagatuang.

VIL

24 149

25

56 140 66

100 56

9 2

144 66 13 10

67 2a

1

1

75 42

O 10 O
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ENUMEHATIO SPECIERUM PISCIUM SUMATRENSIUM HIICUSQUE COGNITARüM.

Nomina S y s t e m a t i c a.

II a b i t a t i o S u m a t r a n a.

!>3

3



— 67 —

ENUMERATIO SPECIEllUM PISCIUM SUMATIiENSIüM IIUCUSQUE COGMITAllUM.

Nomina System atica.

llabitatio Suiuatrana.

ra

O
C

15
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ENÜMERATIO SPECIERÜM PISCIUM SUMATRENSIUM HUCUSQUE COGNITARUM.

Nomina Systematica.

H a b i t i o S u m a t r a n a.

49G
497
498
499
500
501
502

503
404
505
506
507
508

509
51U
511
512
513
514
515
516
517
518

519
520
521
522
523

524
525
526

527
528
529
530
531

632
533
534
535.

Per transport

Pellonalloevenii BJkr. ibid. N. T. III 712.
Pristigastertartoor CV. [i. G. XXIV Har.
Spratella kowala Blkr. ibid. N. T. II 492.

» tembanw BJkr. ibid. ibid. ILl 774.
Ciupeonia perlorata Cant.

Alausa bracliysoiiia Hlkr. N. T. V p. 527.
» ctenolepis Blkr. ibid. III p. 74 V.

B. G. XXIV Har.

» ilisha Blkr. V. B. G. XXIV Har.
» kanagurta Blkr. ibid.

» inelanurus CV. ibid.

» toli CV.
Engraulis Brownii CV. B. G. XXIV Har.

» eucrasicholoïdes Blkr. ibid. N. T.
N. I.IIIp. 173.

» Grayi Blkr. ibid. ibid. If p. 492.
» nielanochir Blkr. B. G. XXIV Har.
» mystax CV. ibid.

» inystacoïdes Blkr. ibid.

» Russellii Blkr. ibid.

» setirostris CV. ibid.

» taty CV. ibid.

Chatoessus chacunda CV. ibid.

» tampo CV.
Coïlia bornecjnsis Blkr. B. G. XXIV Har.

N. T. IN. I. III p. 437.

Notopterus hypselonolus Blkr. ib. IJl 604.
Saurida tornbil CV. B. G. XXIV Chir. ete.

Saurus opliiodon Cuv. ibid.

» synodus CV. i\. T. N. I. II p. 257.
Hippoglossus eruinei Cuv. V. B. G. XXIV

Pleuron.

Rhombus ientiginosus Richnrds. ibid.

» polyspilos Blkr. N. T. N. I. IV 503.
» suruatranus Blkr. ibid. lp. 409.

V. B. G. XXIV Pleur.

» triocellatüs Cuv. N. T. IV. I. V 528.
Synaplura zebra Cant. B. G. XXIV Pleur.

Acbirus pavoninus Lacép. ibid.

» poroplerus Blkr. ib. N. T. I p. 410.
Achiroides melanorbynchos Blkr. ibid.

ibid. I p. 15.

Plagusia Kopsii Blkr. ibid. ibid. II p. 494.
» macrolepidota Blkr. ib. ib. I p. 415.

» marmorata Blkr. ibid. ibid. I p. 411
7> melanopterus Blkr. ib. ib. I p. 415.

Transport . . ,
|

33 35

77 178
1

1

1

83 194

60

01

loo

1

1

1

1

171

68 29

71

12

29112 25

96 65 10

102 69 11 19 3

19
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EXUMERATIO SPECIERUM PISCIUM SUMAÏKENSIUM HUCIISQUE COGNITARUM.
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ENUMEEATIO SPECIERUM PISCIIJM SUMATRENSIUM HUCUSQUE COGNITARUM.

Nomina S y s t e in a t i c a.

iinbitio Suraatrana.

^
M

Per transport.

) Pe;;;\sns nat.ins L. ibid. B. G. XXV Forsk.

) Scylliuin maculaturn Gr. :=S. marmora-
tuin Benn. ibiil. XXIV Ping.

Chiloscyllium Hasseltii Blkr. ibid.

» plagiosum MH. =:Scijlliuui plagio-

suni Benn. ibid.

{ Stegosloina fasciatum MH. ibid.

l Carcharias (Prionodon) javaniciisBlkr. ib.

» ( '> ) iiielanopterus OG. ibid.

» ( " ) sorraii Val. ibid.

» (Scoliodon) rnacrorhynchos Blkr. ib.

J Sphyrna Blochii Ml. ibid.

» zygaena Rnf. ibid,

) Pristis cuspidalus Lalh.

9 seniisagittatus Shaw V. B. G. XXIV
Plag.

1 Rhynchobatus laevis MIT. = Rhinobatus

djeddensis Pjenn. ibid.

S Rhinobatus (Rliinobatus^ arraatus Gr.

H. =: R. typus Benn. ibid.

l Trygon inacrurus Rlkr. ;=Tryg. iinmunis

Benn? ibid.

Taeninra lymma MII. ibid.

) Pleroplatea niicrurus MII. r= Trygon poe-

cilurus Benn. ibid.

f Myliobatis Nieuhofii MH. ibid.

( Aetobatis narinari MH. ibid.

ïot. . . .

45i38 88 212
1

53 38,91

1

220

62

62

190
1

194

31

86 31 13 25

104

lOd

73 13

73 13

20

20 3

Het zij er verre af dat liet totaal cijfer van 618 eenigzins

benaderend het aantal der om en op Sumatra levende visch-

soorten zou uitdrukken en ik twijfel er niet aan , dat meer dan

het dubbele van dat cijfer op dit groote eiland komt. Even-

wel is eene groote schrede voorwaarts gedaan.

Van 53 der boven opgesomde soorten is de eigenlijke plaats

van voorkomen op Sumatra niet bekend. Daar vele dier soor-

ten evenwel vermeld zijn in den meer genoemden katalogus van

Bafft-es en de onderzoekingen van Raffles ten deze hoogst-

waarschijnlijk slechts betrekking hadden tot de kustwatcrcn van
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Benkoeleu, waar hij gouverneur was, laat zich met vrij veel

grond aannemen, dat de meeste zijner soorten tot de fauna van

Benkoelen te brengen zijn.

Tot nog toe zijn de meeste soorten van Padang gezonden

geworden. Deze plaats komt met het cijfer van 220 op de

lijst voor. Ten opzigte van de talrijkheid der ontvangene soor-

ten figureert Priaman in de tweede plaats (met 194) en ver-

volgens de Lampongsche distrikten (met 104), Benkoelen (met

89), Sibogha (met 86), Palembang (met 73) , Oelakan (met 62),

Cauer (met 38), Solok (met 31), het meer van Meninju (met

25), Moarakompeh (met 20), Pajakombo en de Lematang-Enim

(elk met 13), het meer van Sinkara (met 5) en de rivieren

Umbiling en Kwanten (te zamen met slechts 3 soorten). Hier-

uit laat zich met een oogopslag opmaken, op welke plaatsen

nadere nasporingen voor de kennis der geografische verbreiding

der visschen op Sumatra nog het meeste noodig zijn.

Ik laat hieronder volgen eene tafel, aantoonende de geogra-

fische verbreidino- der zoetwatervisschen van Sumatra.

SPECIERUM SUMATRAE AQUAS DULCES INHABITANTIUM DISTRIBUTIO GEOGRAPHICA.



73

SPECIERUM SÜMATRAE AQUAS DÜLCES INHABITANÏIUM DISTRIBUTIO GEOGRAPHICA

Nomina Sjstematica.

II a b i t a t i o

^ _ c

s«-t

Per transport .

Anab.is scandens CV.
Ilelosloiiia 'J'einininckii CV.
Polyac.inlli'is Eitithovenii Blkr.

» Ilassellii CV.
Osphronieniis olfax Corain.

Tricliopus Leerii Blkr.

» striatus Blkr.

y> tricliopterus CV.
Belta trilasci.ila Blkr.

Upliicephalus cyanospilos Blkr.

» lucius K. V. II.

» iiiarginalus CV.
» miciopelles K. v. II.

» polylfpis Blkr.

» Steveiisii Bllir.

» strialus 15llir.

» iiiophihaliiiiis Blkr.

Rliyncliobilella occllala CV.
Maslacembeliis erylhrolaenia Blkr.

» iiiaculaius lUvdt.

» uriicolor CV.
Tricliiunis savaia CV.
Mujjii adusliis Blkr.

» borneënsis Blkr.

Eieolris acaiilhopomus Clkr.

» cyprinoïdes CV.
j> gyiiinopomus Blkr.

y> {jyrinoides Blkr.

» leiiciscus Blkr.

» iiiarmorata blkr.

» iiieianosoma Blkr.

» iii{;ra Q(i. (1).

9 opliiceplialiis K. T. H.

» porocephaloïdes Blkr.

» pseudHcantboponius Blkr.

» iirophthabiioides ülkr.

Gobius borneënsis Blkr.

» giuris CV.

D grammepomus Blkr.

7> gyiiinopomus blkr.

» kokiiis CV.

j» phaiosoina Blkr.

» Reichei Blkr.

» Richardsonii Blkr.

Sicydium lagocephaluni CV.
» rnacrostetholepis Blkr.

Transport 29 25 11 5 14 2 9 5 12 16

(1) Waijjiu.

Y[T.
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SPECIERUM SUMATRAE AQUAS PULCES INHABITAMIUM DISTRIBUTIO GEOGRAPIIICA.

Nomina Sysleinatica.
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SPËCIERUM SUMATRAE AQAS DULCES INIIABITANTIUM DISTRIBUTIO GEOGRAPIUCA.

Nomina Syjteraatcia.

Per transport

106 Barbus laevis CV.

107 » lateristriga K. v. II.

108 » iiiacracanthus Blkr.

109 » niarginatiis CV.

110 » repassoa Blkr.

111 » Schwanefeldii Blkr.

112 » seligerus CV.
113 » soro CV.

114 Labeobarbus tambroides Blkr.

115 Capoeta atripalong Blkr.

116 » enoplos Blkr.

117 j> niacrolepidola CV.

118 » olif^olepis Blkr.

119 » padmgensi» Blkr.

120 Systomus apogon CV.
121 » bulu Blkr.

122 » iiielanopleriis Blkr.

123 » truncatus Blkr.

124 Dangila Cuvieri CV.
125 y> fasciata l)lkr.

126 » microlepis Hlkr.

127 » suinalraaa Blkr.

ii28 Rohita cyanomelas Hlkr.

129 » enneaporos Blkr.

130 » erylhrurus CV.
131 » Hasseltii CV.

132 » nielanopieura Blkr.

133 » polyporos Blkr.

134 » Schlegelii Blkr.

135 » triporos Blkr.

136 Lobocheilos cobitis Blkr.

137 » helerorhvachos Blkr,

138 » falcifer V. Ilass.

139 » Schwanefeldii Blkr,

140 Crossocheilos oblongus Blkr.

141 Leuciscus argyrolaeni.i Blkr.

142 » cyanotaenia Blkr.

143 » dusonensis Blkr.

144 » lateristriatus K. v. II.

145 » oxygasler CV.

146 » oxygastroides Blkr.

147 » smnatranus Blkr.

148 » thynuoïdes Blka.

149 » triiieina Blkr.

150 » uranoscopus Blkr.

151 Cobilis choJrorhynelio3 Blkr.

Transport

II a b i t a t i o.
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SPECIERÜM SÜ.MATRAE AQUAS DULCES INHABITANTIUM DISTRIBUTIO GEOGRAPHICA.

Pfomina Svstematica.

152
153
154

l55

l56
l57
l58
l59
iGO

l61
162

l63
l64
165
lG6
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
18)
181

Per transport .

Cobitis fasciata CV.
» liyriienoplivsa Blkr.

» Jaklesii Lfkr.

j> niacracanlliiis Blkr.

» iiiacrochir Blkr.

» rfeifieri Llkr.

Ilotiialopiera {ïjiiinognster Blkr.
Pancliax üuchanoiii Blkr.
üelone canciloides Bikr.

Heiiiiiainphiis stiniatranus Blkr.
Me^alops indiciis CV. (1).

Osleof^lossum formosiim Schl. iHüll.
Eiigriiilis inelanocliir Blkr.
Coïlia Lorneëiisis Bikr.

IVoiopierus liypselono(us Blkr.
A'-liiioïdes riielaiiorlivnclios Blkr.
Acliiius j)oropterus llikr.

Pla^iisia Waaiidersii Blkr.
Anguilla Elpliinstonei Sjk.

» siilat iiikr.

.Monopierus javanensis Lacép.
Arothron calamara J. jJIuU.

» lemnis Blkr.

» paleiiiban^ensis Blkr.

» polamopliiliis Blkr.

(ïastropliysiis Jiinnris J. Jfiill.

Choiierliinos rnodesUis Blkr.
Srngnallius boaja Blkr.

» braciiyuMis Bikr.

» deokhaloïdes Blkr

Tot. .

II a b i t a t i o.

« Is

GT 56 10 13

69,12,15 6 27 4 11

6 13

G 1

19

24

Yan deze 181 soorten komen alzoo SI op Java, 69 op Bor-

neo, 27 op Banka en 12 op Celebes.

In mijne Zevende Bijdrage tot de kennis der iclithyologische

fauna van Borneo, opgenomen in liet vijfde deel van het Na-

tuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, gaf ik een

(i) Buru.
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overzigt van den tegenwoordigen stand der kennis van Bor-

neo's zoetwatervischfauna. Ik vermeldde daarin 122 soorten,

in de zoete wateren van dit groote eiland aangetroffen, van

welke er volgens die lijst ook 55 op Sumatra voorkwamen,

doch welk aantal door het vinden sedert van "Wallago bi-

maculatus Blkr, Silurus bicirrhis CV., Bagrus singaringan

Blkr ( t=: B. macroneraa Blkr), Bagrus micracanthus Blkr en

Leuciscus oxygaster CV. op Sumatra tot 60 is gestegen, ter-

Avijl er op Java slechts 32 dier soorten werden aangetroffen.

Die soorten echter terugbrengende tot de eigenlijke zoetwater-

vormen, met uitsluiting van die talrijke species, welke slechts

de riviermondingen bewonen en bezoeken, bleven voor Borneo

slechts over 82, voor Sumatra, de 5 zoo even genoemde mede-

gerekend, 44, en voor Java 27 soorten.

Ik besloot hieruit op goede gronden tot de grootere over-

eenkomst der zoetwatervischfauna van Borneo met die van Su-

matra dan met die van Java.

Volgens de bovenstaande lijst doet zich een ander verschijn-

sel voor. Van het aantal Sumatrasche soorten komen er meer

voor op Java (80) dan op Borneo (68). Maar ook van die

lijst moet men weder een groot aantal soorten niet medereke-

nen, wil men tot eene zuivere keunis der verhoudingen van

de eigenlijke zoetwatervisschen komen. En neemt men uit die

lijst slechts deze laatste, dat is, alle Osphromenoïden, Nandoï-

den, Cyprinoïden , Notopteren en Symbranchoïden en voorts

de soorten van Datnioïdes, Sicydium , "Wallago, Silurus, Pan-

gasius, Bagrus (uitgezonderd Bagrus sondaicus CV.), Bagroï-

des, Pimelodus, Clarias, Anguilla en voorts nog Panchax Bu-

chanani CV. , Belone canciloïdes Blkr , Hemiramphus sumatra-

nu3 Blkr, dan erlangt men voor Sumatra een aantal van 124,

voor Java van 55 en voor Borneo van 50 soorten, zoodat de

grootere overeenkomst van de Sumatrasche fauna met de Java-

sche dan met de Borneosche ten deze niet noemenswaardig is,

vooral niet als men in aanmerking neemt dat Borneo 'in een

ichthyologisch opzigt minder bekend is dan Java, en de waar-
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schijiüijkheid bestaat, dat daar nog meerdere soorten voorkomen,

welke van Sumatra's zoete wateren reeds bekend zijn.

Maar een ander punt, wat opmerking verdient, is liet groote

aantal Sumatrasche eclite zoetwatervissclien, wat noch van Bor-

neo, noch van Java, noch van eenig ander eiland in den

Indischen Archipel, noch van het groote Aziatische vastland

bekend is. Deze soorten zijn, voor zoover de tegenwoordige

kennis reikt , niet minder dan ten getale van 42 t. w. Tricho-

pus Ijcerii Blkr, Ophicephalus cyanospilos Blkr, Ophicephalus

polylepis Blkr, Ophicephalus urophthalmus Blkr, Sicydium

macrostetholepis Blkr, Sicydium xanthurus Blkr, Wallago he-

terorhynchos Blkr, Silurus leptonema Blkr, Silurus palemban-

gensis Blkr, Pangasius juaro Blkr, Bagrus hypselopterus Blkr,

Ban-roïdes macropterus Blkr, Bagroïdes macracanthus Blkr,

Pimelodus melanogaster Blkr, Clarias fuscus CV., Barbus go-

bioïdes Blkr, Barbus Huguenini Blkr, Barbus macracanthus

Blkr, Barbus repasson Blkr, Barbus Schwanefeldii Blkr, Ca-

poeta ampalong Blkr, Capoeta oligolepis Blkr, Capoeta pa-

dahgensis Blkr, Dangila fasciata Blkr, Dangila microlepis

Blkr, Dangila sumatrana Blkr, Rohita cijanomelas Blkr, Ro-

hita euneaporos Blkr, Rohita triporos Blkr, Lobocheilos Schwa-

nefeldii Blkr, Leuciscus sumatranus Blkr, Leuciscus thijn-

noïdes Blkr, Leuciscus trinema Blkr, Cobitis choirorhijnchos

Blkr, Cobitis Jaklesii Blkr, Cobitis macracanthus Blkr, Co-

bitis Pfeifïeri Blkr, Homaloptera gijmnogaster Blkr, Hemi-

ramphus sumatranus Blkr en Notopterus hijpselonotus Blkr.

Onder deze soorten, welke alle het eerst door mij beschre-

ven zijn, komen meerdere zeer merkwaardige vormen voor,

welke de zoetwaterfauna van Sumatra een geheel eigenaardig

karakter doen hebben. Ik noem daarvan hier slechts Wallago

heterorhijnchos , Bagrus hijpselopterus , Bagroïdes macropterus

«n Bagroïdes macracanthus, Dangila microlepis, Lobocheilos he-

terorhijnchos, Leuciscus thijnnoïdes en Cobitis choirorhijnchos.

De' overige eilanden van den Indischen Archipel komen in

de bovenstaande lijst slechts met een gering cijfer voor, welk
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cijfer zelfs voor meerdere eilanden nul wordt, wanneer men de

eclite zoetwatervisschen alleen rekent.

Pinang heeft slechts met Sumatra gemeen Anabas scandens

CV., Osphromenus olfax Comm. (overgebragt), Trichopus tricho-

pterus CV., Ophicephalus striatus BI. en Capoeta macrolepidota CV.

Van Singapore kent men slechts Anabas scandens CV. en

Ophicephalus striatus BI. als Sumatrasche vormen.

Banka voedt van de op Sumatra voorkomende soorten Anabas

scandens CV. , Trichopus trichopterus CV., Betta trifasciata Blkr.

Ophicephalus lucius K. v. IL, Ophicephalus marginatus CV.,

Ophicephalus micropeltes K. v. H. , Ophicephalus striatus BI.,

Catopra fasciata Blkr, "Wallago Leerii Blkr, Bagrus Hoevenii

Blkr, Bagrus nemurus CV., Clarias melanosoma Blkr, Barbus

binotatus CV., Barbus fasciatus Blkr, Barbus lateristriga K. v.

H., Sijstomus apogon CV. en Monopterus javanensis Lacép.,

terwijl van die vormen van Biliton slechts bekend zijn Ophi-

cephalus marginatus CV., Mastacembelus maculatus Rwdt, Pi-

melodus cijanochloros Blkr en Barbus lateristriga K. v. H.

Verder oostelijk dan Java en Borneo gaan de Cijprinoïden,

geheel verloren en slechts enkele zuidaziatische vormen van ech-

te zoetwatervisschen, zooals Anabas scandens CV., Ophicephalus

striatus BI. en Anguilla Elphinstonei Sijk., strekken zich, de

beide eerste tot Celebes, de beide laatste tot op Amboina uit.

Van Sumatra, Ceram, Hamaheira, Timor, of van eenig an-

der der kleine Soeuda-eilanden of van de Molukken is tot nog

toe zelfs niet eene enkele karper of zoetwater-meerval of la-

bijrinthvisch bekend geworden.

Van de Sumatrasche eigenlijke zoetwatervisschen komen voorts

op het vaste land van Azië slechts voor 1 soorten, t. w. Anabas

scandens CV., Osphromenus olfax Comm. , Trichopus trichopterus

CV., Ophicephalus marginatus CV., Ophicephalus striatus BI,

Ehijnchobdella ocellata CV., Datnioïdes polota Blkr, Capoeta

macrolepidota CV., Anguilla Elphinstonei Sijk. en Monopterus

javanensis Lacép.



DESCRIPTIONES SPECIERÜM DIAGNOSTICAE.

SPAROÏDEI.

Dentex griseus T. Sclil. Taun. Jap. Poiss. p. 72 tab. 36.

Dent. corpore oblongr) compresso , altitudine 2i ad 3i in ejus longitu-

dine, latitiuline 3 fere ad 2 et paulo in ejus altitudine; capite 4 fere ad

4^ in long'tudine corpovis, juvenilibus aeque alto ac longo, actate media

altiore quam longo, aetate adulta paulo longiore quam alto; otulis dia-

metro 2^ ad 2J in longitudinc capitis; linea rostro-fiontali juvenilibus

rectiuscula, aetate media et adnltis ante oculos convexa; fionte tota ale-

pidota; osse suborbitali postice obtusaiigulo sub oculo juvenilibus oculo

plus duplo, aetate media et adultis oculo minus duplo humiliore; rostro

oculo breviore; maxillis subaequalibus , superiore juvenilibus sub oculi

limbo anterioie, adu'tis paulo ante ocuhim desinente; dentibns maxilla

superiore jduriseriatis serie exteina majoribus conicis antice caninis 6 cur-

vatis mediocribus, maxilln inferiore postiie uniseriatis conii-is mediocribus

antice pluriseriatis serie externa 10 mnjoribus lateralibus mediis longiori-

bus caninis; prueoperculo squamis superne in series 3, angulum versus ia

series 5 dispositis, subrec'tangulo angulo rotundato, liniljo alepidoto, mar-

gine posteriore juvenilibus et aetate media denticulis minimis Scabro;

squamis ciliatis lateribus 45 p. m. in serie longitudinali , 21 p. m. in se-

rie transversali; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa paulo vel non hu-

miliore spinis gracilibus non flexilibus 4' ceteris longiore corpore triplo

circiter humiliore; dorsali radiosa obtusa rotundata; pectoralibus acutis 4

ad 5, ventralibus acutis radio 1° producto 4». ad 5 fere, caudali profun-

de emarginata lobis acutis 4|. circiter ad 3J in longitudine corporis; ana-

li spina S' spinis ceteris longiore radio l» breviore; colore juvenilibus,

corpore viridescente-rosco fasciis transversis 7 p. m. fuscescentibus, fascia

1* üculari, 2' niu:lio-operculü-thoracica, 3* et 4' dorso-ventralibus, 4* dor-

so-anali, G' et 7' caud;ilibus; fasciis corpore pinnis dorsali et anali ad-

sccndeniibus et descentibus; pinnis flavesccntibus , ventralibus frequenter

fuscescentibus vel nigricantibus; caudali utraque lol>o fascia longitudinali

fuscesccute; colore aeLate prove ctioribus corpore rosco pinnis fiavo fasciis

transversis minus vel vix conspicuis, squamis dorso singulis guttula roseo-

rubra; coloro adultis corpore roseo pinnis flavcstcutc, fasciis vel maculis

nullis.

B. f.. D. lyio vel 10/11. r. yi2 vci 2/13. v. i/j. a. .yio vci V"-
C. 17 et La. brcv.
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Syiion. Dcntcx Ic/hrnwulcs Bikr. Vcrli. Bat. Gen. XXIII Seinen. Nat.

Tijdschr. N. Iiicl. 1 1850 p. 102 (aet. provcctioi-).

Lobotcs microprion B!kr. Nixt. Tijdschr. N. Iiid. Il 1831, p. 17-4

(aetiis jiivciiilis).

Ooraetai Japonens.

Ilabit. Sil)Ogha, Sumatrac occidcntalis , iu niari.

Batavia, Javae insiilae, iii mari.

Nagasaki, Japoniae, in muri.

Longitiido 12 specimmum 7:'/" ad 29u"'.

Aanm. Door liet ontvangen van een vijftal voorwerpen van

Japan van verschillende grootte heb ik de identiteit van Den-

tex griseus T. Schl. met mijne Deniex leilirinoïdes kunnen vast-

stellen, terwijl ik bovendien met zekerheid kan bepalen, dat de

soort, die ik vroeger verkeerdelijk naar een jeugdig voorwierp

als Lohoies microprion beschreef, niet anders is als de jeugdige

toestand van de onderwerpelijke soort. Dentex griseiis onder-

gaat van haren jeagdigen tot aan haren volwassen' toestand zoo

groote veranderingen, dat de identiteit der genoemde nominale

species slechts kan blijken uit ecue rei van voorwerpen van

verschillenden leeftijd. De bandteekening van ligchaam en vin-

nen verdwijnt allengskens even als de kleine preoperkeltaudjes

;

en ook de betrekkelijke hoogte van ligchaam en kop, de

grootte der oogen en de lengte der vinnen ondergaan bij voort-

schrijdende ontwikkeling veranderingen welke a priori niet te

vermoeden waren , daar zij niet beantwoorden aan de verande-

ringen, welke men bij vele andere visschen gewoonlijk ziet plaats

hebben «aar mate zij ouder worden. Zoo b. v. wordt het oog-

bij toenemenden leeftijd betrekkelijk grooter en terwijl de kop

bij de jeugdige voorwerpen even hoog is als lang en op den

middelbaren leeftijd hooger dan lang, wordt zij bij de oude

voorwerpen langer dan hoog.

CHAETODONTOÏDEI.

Vlatax orUcularis CV. Poiss. VII p. 17-1- Rüpp. Atl. R. N.

Afr. p. 67 tab. 18 fig. 3.

Plat. corporc suborbiculari (absquc pinnis) longiorc quam alto; linea

dorso-rostro-vcutrali obtusangiiUi flcxuosa; linea rostio-fiontrali frontc con-

vn. s
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rexn rostro concavn; linea rostro-pectoraii line.i i-ostro-dorsali niitiim du-

plo breviore; capite 4.J. cireiter in loiigitudino. corporis, duplo fcrc altiore

quam longo; rostro proiniiiente ; oculis diametro 4 fcre in longitmiine cn-

pitis; osse suborbitali aiigulo oris ociili diametro paulo liumiliore; deiui-

bus maxillis tricuspidatis; poris infrarnaxillnribns utroque latere 4 vel ''

;

squarais lateribus 55 p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali et anali

obtusis rottindatis, corpore plus duplo liuniilioribiis
; pectoralibiis acute

rotundatis 1^ circiter in longitiidinc capitis, f> eirciter in longitiidine corpo-

ris; ventralibus acutissimis capito vix longioribus amilem non attingeiitibiis

spina capite niulto breviore; colore corpore flavescente-griseo ; fascin oeu-

)ari diffiisa fiisca; pinnis omnibus griseo-flavesccntibus , verticalibus nigro

Jimbatis, ventralibus antice et apice iiigricantibus.

B. 6. D. 5/36 vel 5/37. P. 2/16. V. 1/5. A. G/26 vel 0/2:. C. 17 et

lat. brev.

Synon. Chaetodon 07-bicnIaris Forsk. Descr. nnim. p. 59 No. T9.

CJiétodon jJcntacantJie Larép. Poiss. IV, p. 454 et 476 tab. 1 1 fif. 2.

Chaetodon pentacan flats Lacép. ibid.

Piatax orhiculaire CV. Poiss. VII p. 174.

Flatax pentacanthus CV. ibid. p. 176.

Piatax pentacantlie CV. ibid.

Dal-ar et Kani'f Arab.

Poule de mer Gall. Ins. Maurit.

Ikan Gampret Mal. Batav.

Habit. Bincnlen, Batavia, in mari.

Longitudo 2 speciniinum 2G6'" et 520'".

Aanm. In habitus van ligcliaam en vinnen beantwoordt bo-

venbeschreven specimen geheel aan de aangehaalde beschrijvin-

gen van CuviEU en den heer Eüppell, zoodat ik niet aarzel

het daartoe te brengen. De kleuren bij Piatax veranderen ge-

woonlijk met den leeftijd en worden bij de volwassen voorwerpen

gewoonlijk lichter en onbestemd terwijl de in jeugdigen toestand

aanwezige dwarsche banden des ligchaams bij de oudere indi-

vidus gedeeltelijk of geheel verdwijnen. De getallen der vin-

stralen bij mijn specimen beantwoorden naauwkeuriger aan de

opgave van den heer Pwüppell dan aan die van Cuvieu. Pia-

tax iKiitacantlius CV. schijnt tot Piatax orlicularis CV. te-

rug gebragt te moeten worden.

Het komt mij evenwel voor, dat Piatax orbicularis wel de

oudere leeftijdstoestand zou kunnen zijn van eene andere reeds

bekende soort, wat echter eerst te bepalen zal zijn door eene
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naauwkeurige vergelijking vau reijen voorwerpen van verschil-

lenden leeftijd.

GOBIOIDEL

Goh'ms sumatraniis Blkr.

Goh. corpore elongato aiitice cylindracco jiostice coinpresso , akitiiditio

8 circitcr in ejiis longitudiiie; capite acuto depresso 4 fere in loiigitiidiiie

corporis; Imitudine cauitis 2, altitudine 2^ eirciter in ejiis longitiidine;

Oiuilis diametro 4 et paulo in longitiidine capitis valde approxiniatis pos-

tii:e in auteriorc dimidio capitis sitis; rostro acuto paniin conrcxo; niaxilla

Siipciiore maxilla inferiore breviore sub diniidio oculi posterioie desinente;

dentibus niaxillis pjufiserialis valde conspicuis serie externa seriebus cetcri»

niKjurilius; dentibus externis inaxilla snperiore 14 ad 16 onniibus caninis

i-aninoïdeisve , maxilla inferiore nutice 8 ad 10 tantum caninis; rictn o-

Idiquo; siili.'is ociili)-scapul:ui et gt-nis longittidinalihns conspicuis; cnpite

rostro, genis oj)erciilit:qiie alepidoto; squaniis lateribus 25 p. m., oculos

inter et spinani dorsi 1" 1.> p. m. in serie longitudinali ; ajjjiendice ana-

]i conica: pinnis dorsalibus basi ai'proximatis, clorsuli spinosa spinis flexi-

libiis doi'sali radiosa hnniiliore; dorsali radiosa corjioic non liiiniiliore an-

gulata )iostice qnam antire bumiliore radio 1° flexili; pectoraliljus obtu-

sis rotundatis superne fiiosis, ventrali acutinscule rotuiidata. et caudnli

ohtusa valde convcxa 6 eirciter in longitudine corporis; anali dorsali ra-

diosa huniiliore; colore corpore su]5erne fusccsceiUe-viridi inferne nuran-

tiaco; squaniis corpore punctis fuscis et nitcnte-viridibus; pinnis aurantia-

«is fusco )diis niinusve varicgaiis, ventralibus caudalique iuferne fasciis

fiiscis transversis.

B. 4. ]). 6—1/9 vel G— I/IO, P. 17. V, 1/.5. A. 1/3 vel 1/9 C. 26

}). m. (lat. brev. inclus.j.

Ilabit. Padang , in niari.

Longitudo speciminis unici 64'".

Aanm, Verwant aan Gohius pkaiosovia Blkr., onderscheidt

zich de bovenstaande daarvan echter door lageren kop, veel

grootere tanden, die gedeeltelijk als hondstanden te beschouwen

zijn, gemis der zwarte vlek op de eerste rugvin, duidelijke

bandjes op de buik- en staartvin, enz.

Goh'ms Voigtii Blkr.

Gob. corpore elongato compresso, nltitiidiiie 7 eirciter in ejus longitu-

dine, latitudine 1} eirciter in cjus altitudine; capite ol-tuso couvexo 4^
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circiter in longitndine covporis; altitudine capitis 1|, latitndine 2 circiter

in cjus longitndine; oculis diametro S». circiter in longitndine capitis,

maxime approximatis, totis in antcriorc diraidio capitis sitis ; linea ros-

tro-frontali valde declivi convexa; rostro convexo ociilo breviorc; capite

nuchaque usqnc ad pinnam dorsalem l" ubique alepidotis; rictu obliqno;

maxilla superioie maxilla inferiore vix breviore, deorsnm mediocriter pro-

tractili, sub ocnli dimidio posteriorc desinente; dentibiis maxillis plnrise-

riatis serie externa scriebiis internis majoribus , maxilla snperiore antii'c

8 p. m. caninis, maxilla inferiore utroque latere canino mediocri extror-

sum spectante; snlco oculo-scapniari bene conspicuo ; sqnamis lateribus par-

vis a cauda nsque ad apertiiram branchialera magnitudine sensim dccrcs-

centibus 75 ad 80 p. m. in serie longitudinali ; ajipendice anaü conica acn-

ta; pinna dorsali spinis flexilibus, acnta , corpore multo altiore, dorsali

2"e approximata; dorsali radiosa posticc acnta corpore paulo liumiliore;

radio 1° flexili; pectoralibus obtusis rotnndatis et ventrali rotundata 6 fere,

caudali acutiuscnile rotundata 4|. circiter in loiigitudinc corporis; anali

postice acuta dorsali radiosa vix liumiliore; colore corpore snperne viri-

descente inferne margaritaceo-rosco ; corpore fasciis 8 p. m. transvcrsis

difFusis latis fiiscescentibiis; genis, operculis, verticc regioneqtie supra-

scapnlari occUis coeruleis annnlo profiindiore cinctis; pinna dorsali spiuo-

sa liyalina postifC maculis curvatis coeruleis superne spinam 4 inter et

5"" macula nigra, spina 1' late fiisco annulata; dorsali radiosa aurantiaca

mcmbrana coeruleo maculata, medio violascente, marginem snperiorem ver-

sus vittrt longitudinali coerulea coeruleo profuudiore limbata; pectoralibus,

ventrali analique mcmbrana plus minusvc violaceis radiis aurantiacis, ana-

li inferne fusco marginata; caudali media aurantiaca inferne et supcrnc

violascente, superne vittis 2 obliquis longitudinalibus coeruleis.

B 4. D. G.— 1/10 vel 6—1/11. P. 18. V. 1/5. A. 1/10 vel l/ll. C.

2G p. m. (lat. brev. inclus.).

Ilabit. Ulakan, in mari.

Xiongitudo speciminis imici 12-4"'.

Aanm. Deze fraaije soort is verwant aan Gohius polyo]i7it7ial-

mtis Blkr-, Gobius cycmoiaenia Blkr. , Goh'ms pavonimis Ehr.

Gohhis iiavoninoïdes Blkr. enz. doch laat zicli zeer goed er van

onderkennen door haren hahitus, tandenstelsel en kleuren.

Ik noem haar naar den heer Dr. C. W. B. Voigt, dirige-

renden officier van gezondheid der 1^ kl., die mij haar van

Sumatra toezond.
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LABEOIDEI CTENOÏDEI.

Tomacentrus leitcopleura Blkr.

Pomai'. corpora obloiigo comjiresso, nltitudlnc 2» eirciter in ejiis Inn-

fcitiuline, Irttitiidine 2i eirciter in cjiis iiltitiidine ; eapite obiiiso eoiivoxo

o* eirciter in lonfritiulinc coriioris, acrnie alto eirciter nc luiic;o; ociilis

diametro 24. eirciter in longitudinc ciipitis ; linea rostro-frontali rostro dc-

clivi rectiuscula; osse suborbitali sub oculo ociili diametro plus duplo liu-

niiliore non emarginato cdentulo; dciitibus niaxillis obtusis , niaxilla su»

periore p. ni. 28, maxilla infcriore p. ni. 36; ])racopercnlo subrectaugulo

angulü rotuudato marginc pnsteriore levitcr denticulato; operculo ]iostico

spiina eonspieua nulla; linea latcrali sub media pinna dorsali radiosa iu-

terrupta; squnniis latcrihus 2G p. m. in serie longiiudinali ; pinna dorsali

spinosa spinis posterioribus et niediis subacqualibus , menibrana intcrs])i-

nali medioeriter emarginata; dorsali radiosa obtusa rotundata dorsali

spinosa altiore; pectoralibtis obtusis i'oiundatis 4 et paulo, vci:tralil)us

acutis radio 1° producto 4 ferc, eauduli excisa lobis obtusis rotutida-

tis 4 eirciter in longitudinc corporis; anali ol)tusa rotundata dorsali ra-

diosa non vel vix altiore ; eolorc coi-jiore olivasccnte-violaceo, jiinnis vio-

laceo, pectoralibus dilutiore; medio eor])Ore fascia latissima dorso-ventra-

li flaveseente vel margaritacea spinas 7 vel 8 posteriorcs versus adsccn-

dcnte ; squamis capite singulis macula irrcgulari , corpore sin^nlis maeula

oblonga transversa coerulea ; maculis sul)ocularilius viitam curvatam cfii-

cieutibus; dorsali postice basi et pectorali basL supernc macula nigra vel

profunde coerulea.

B. 5. D. 12/15 vel 12/16 vel 12/17. P. 2/l7. V. 1/5. A. 2/13 vel

2/14. C. IG et lat. brev.

Synon. Pomacenlrus alcifascialus Schicg. Jlilll. Vcrli. Nat. Gcscli. Ovcrz.

I3cz. Vissch. p. 21 ??

Ilabit. Ulakan, in mari.

Longitudo 2 speciminum 41'" et 43'".

Aanm. Ik bezit thans reeds meer soorten van Pomaccntrus

vau den Indisclien Archipel dan tot op mijne onderzoekingen

van de geheele aarde beschreven "waren (1),

(1) T. w. Pomacentrus bifasciatus Blkr (vin\ Flores), Pomaccntrus ban-

kanensis Blkr (van Bauka en Aniboina), Pomaccntrus chrysopoeeilus K.

v. lï. ("van Sumatra en Ceram^ , Pomaccntrus cyanospilos Blkr ("van Cc-

ram en Sumatra) , Pomacentrus cmarginatus CV. (van Java en Plorcs) ,

Pomaccntrus fasciatus CV. (van Java, Sumbawa, Amboiua en Halmaliei-

ra), Pomaccntrus katunko Blkr (van Aniboina, Tcrnate, Timor, Banka
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De ondcrwerpelijke is gemakkelijk herkenbaar aan den bree-

den licliten band dwars over het ligchaam, aan het ongetand

en niet uitgerand onderoogkuilsbeen , aan de getallen der rug-

doornen en stralen enz. In de Verhandelingen over de Natuur-

lijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, af-

deelinf»- Visschen bladz. 21 , wordt eene soort beschreven (van

Celebes) onder den naam van Pomacentrus albifasciaüis Schl.

MülL, Avelke aan de ondcrwerpelijke zeer na verwant schijnt te

zijn. Daar evenwel in de beschrijving bepaald gezegd wordt,

dat de onderoogkuilsbeenderen er talrijke tanden hebben, dat

de witte dwarsband er smaller zou zijn en de rug en aarsvin-

stralen minder talrijk, kan slechts identiteit dezer soort met de

mijne plaats hebben, indien men aanneemt dat de beschrijving

van de heeren Schlegel en S. Mür,T>Eii ten genoemden opzig-

te niet juist is.

LABROibEI CYCLOÏDEI.

Cossijphus diana CV. Poiss. XIII p. 92.

Cossyph. c'orpore ohlongo compresso, altitiidiiie 4| cir^-iter in cjiis lon-

pinuliiie, liititudine 2 et ji^iilo in ejus altitiidine , ciiidic acuto ö\ in lon-

en Snmati-ii), romaocntins Icncoplenrii Elkr (van Siiniatrii) ,
PonMicentriis

littonilis K. V. H. (van Javii, Soior en Tinior), rontïu'entrns nielanopienis*

Tiiki- (van AmUoina en Ploresj , romaccntrns moliiccensis Blkr (van Ani-

Ijoina, Tcrnate en Solor) , Pomacentrus ncmatopterns Blkr (van Ainlioi-

iia, Tcrnutc en llalmaheira) , Pomacentrus notophthalmus Blkr (van Tcr-

nate), Pomaccntrns pavo Lace'p. (van Amboina, Ceram en IJandaJ, Po-

jnaccntrns pavoninns Blkr (van SolorJ, Poniacentrns polynenia Blkr

(van Snmatra), Pomacentrus prosopotaenia Blkr (van Java, Celcbcs en

Singapore;, Pomacentrus prosopotaenioïdes Blkr. ("van Anihoina en da

Kokoscilanden), Pomacentrus rliodonotus Blkr. (van Snmatra), Pomacen-

trus taenionictopon Blkr (van Java, Snmatra, Amboina en Ceram), Po-

jnacentrns tacniops CV. (van Snmatra), Pon)accntrus trifasciatns Blkr.=

Pristotis trifasciatns Blkr (van Snmbawa), Pomacentrus trimacnlattis CV.

(van Java), Poniacentrns vanicolcnsis CV ? = Pristotis fuscus Blkr (van

Sumatra en Bali), en l'omarcntrus violascens Blkr= Pristotis violascens

li ki- (van SuiulKiwa;.
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gitndino corporis; iiltitiiJine ctipitis 1 1- cii-oiter in cjus loiigitiulinc; line.a

rostro-frontuli clei:livi lectiiisciihi; ociilis diiinietro 4^ finiter in longitii-

tline capitis; rostro jii-iito octilo lon;jiore; mnxillis iieqnalibus , siqierioiu

protructili ante ocuhun vel sub oculi margine fintciiore desinente: iniixil-

lis dentibus pluriseriatis niininiis in huninas Sfabrinscnhis unitis, dentibn.s

serie extcrna dentibus ceteris niajoribus crista ossea inseitis ; cnninis iiiiiiqtie

inaxilla aiitice 4 extcrnis mediis niajoribns ciirvatis divergentibus ; niiixilla

supei'iore «ngnlo oris insuper canino prominente
;
pracoperciilo obtusangulo

nngiilo rotundato toto sqiianjis inediocribiis nuiiierosis tei-to ; squamis opei-

culo sqtiamis pracopercnlarilnis et intei"operiuhiribiis iniilto innjoribu^

;

membrnna operciilari poslice lotundata; sqtiamis latei ibns 32 p. in. in se-

rie longitiidinali; linea laterali siiigulis squnmis rainosa; pinnis iinpari-

bns bnsi valde sqiiamosis; pinna dorsali radiosa doisali spinosa ultiore

obtusiuscnla rotundata, spinosa spinis postcriorilms ^pinis ceteris longio-

ribiis membrana interspinali incisa lobata; pettoralibiis obtnsis vabie con-

vexis 5^ ad S^, ventralibus aciitis T» ad 7|. , candali extensa inaiginc

posterioriore convexa angulo superiore ai-tita paulo prodiicta f>\ circiter

in longitudine coii)oris; anali cbtiisa parte radiosa parte spinosa vix al-

tiore parte spinosa spina S' spinis ceteris longiore; colore «anite dorso-

que et ventre aiiticc violascente-rubro , corpore medio posticeqiie flavo;

vitta maxiilo-interoper(Milari carmosinn; dorso utroque latere uiaculis 4

nitide luteis 1' nnte pinnani dorsalem, 2» et o' sub dorsali spinosa, 4* sul)

media dorsali radiosa; dorso catidae medio macula cjiisdem coloris; dor-

so sub dorsali radiosa et cauda superne insuper singtilis squamis niacula

nigra; pinna dorsali antice carinosina posticc rosea .'•pinis 3 anteriores in-

ter nigricante vel coeruleo })rofundiore marginata, radio postieo basi gut-

ta nigra; pectoraübus roseis basi fluvis ; ventralibus radiis roseis mcmlira-

na flavis; anali antice rubra postice rosea; i'audali rosea media basi ma-

cula oblonga nigricante lineam lateralcm attingcnte.

B, 6. D. 1-yiO vel 12/11. r. 2/N. V. l/.i. A. 3/12 vel S/l3. C. 15

et lat. brev,

Syuon. Labrus diana Lace'p. 1'oiss. III p. 451, 522 tab. 32 fig. I.

Lahre diane Lacép. ibid.

Cossyphe diane CV. Poiss. XIII p. 92.

Habit. Priaman, in mari.

Longitudo speciminis unici 162'".

Aanm. De woonplaats dezer soort was tot nog toe niet juist

bekend. De Lacépéde gaf die woonplaats op te zijn //Ie grand

Océan équatorial" zonder nadere bepaling. De aangehaalde af-

beeldinar is uiterst inkorrekt.
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SILUROiDEI.

Barjrdldts macracantlms Blkr.

Bagroïcl. corporc elongnto coniprcsso , altitiidinc 5 circiter in cjns lou-

'itiidine; cnpite actito convcxo 7 et puulo in longitiidinc corporis; alli-

Tiuline ciipitis li. latitiuliiie !-- cirritcr in cjus loiigitndine; ociilis diame-

tro 4'- circiter in longitiidinc capitis; i'o^tro rotnndnto; lincii rostro-fron-

tivli convexa; linea miehali iri^ta inter)i:\rietali coiKtavii ; ore infero lictii

parvo oculo multo mnjore; laliiis carnosis jilns mitiiisve pajallatis; cirris

8, snpramaxillaribus operculuin , nasalihus siipfiimaxillavibiis brcvioribus

oeuli ]iartcm posteriorem , infi-amaxillavihus exteniis aperturani brnuidiia-

Icni inferno attingentit)iis, iiifrainaxillaribiis internis oeiilo vix vel non lon-

• Moribus; deiuibiis maxillis phiriscriatis in tliiiriniim seniilunarcm dispositis

valde conspicuis serie externa sericbus internis majoribus conicis; denti-

biis vomcrinis bene cons])icnis in tliiirmam seniihmarem oculo breviorem

dispositis; sciito capitis glabro; crista interparictali Icviter rngnsa triplo

lirciter longiore qunni basi latii apice os inters]>inosiim priinum gracilem

clongatum convexiim nttingentc; pinna dorsuli ccrpore paulo altiorc acuta

nun ciiiarginata spina partc ossea 5 et paulo in longitiidinc eorporis gra-

eili conii>iessa Icviter striata postiee serrata dentibns valde conspicuis

sursum sjjcctantibus ; dorsali adiposa maxima anuli jdiis qiiadruplo lon-

giore valde eonvexa corpore minus triplo humiliore antice dorsali radio-

sae ap])roxiinata
;

pectorali acuta sjiina spina dorsali crassiore scd multo

breviore striata ])0stice valde serrataj vciitralibiis obtiisis capitc paulo brc-

vioribus; anali obtusa rotiindata corjiore multo humiliore; eaudali usque

ad basin ferc incisa lobis valde acutis superiorc infcriore multo longiore

'1-?- circiter in longitudinc corporis; colorc corpore pinnisquc violaceo-fus-

eo vel nigricante.

B. 7. P. 1/7. P. 1/0. Y. 1/3. A, 4/iI. C. 17 et lat. brev.

Ilabit. Siiinatra oricntalis, ubi confluiiut flumina Lamatang ctEnim dicta.

Longitiido spcciminis unici 2-lu'".

Aanm. Van Bagroïdcs beschreef ik vroeger reeds 3 soorten

,

Barjro'ides melanojjierus (Nat. Tijdsclir. K Ind. Dl. II p. 204) en

Bagruules macroiyterns (Nat. T.N. Ind. Dl. V p. 515). De on-

derwerpelijko is alzoo de derde soort, welke ik van dit geslacht

lieb ontdekt. Zij is zeer gemakkelijk van de beide genoemde

te onderkennen door het eenvormig bruinachtige harer kleur

zoowel op ligcliaam als vinnen, door de korte nensdraden, langen

rugdoorn, die veel langer is dan de borstvindoornen, door de

liulvemaanvormitjc gedaante der ploegbeenstandgroep, enz. Zij heeft
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overigens de groote vctviii van Bagro'ldes macropierus ^ maar

veel grootere Dekspleet en veel talrijkere en grootere tanden in

kaken en gehemelte, enz.

Phnelodiis melanogaster Blkr,

Pimelod. corpore elongato, altitiidine G|, latituJine maxima 4 circiter

in ejus longitudine; capite depresso antice semicirculaviter rotundato •!»

circiter in longitudine corporis, aeque lato ac longo ; altitudine capitis 1^

circiter in ejus longitudine nsque ad apioem opercularem; linea rostro-

dorsali convexa vertice tantum concaviuscula; oculis diametro 15 circiter

in longitudine capitis; scuto capitis cristaque interparietali glabris; crista

interparietali vix longiore quam basi lata apice obtuso os interspinosum

glabtum subattingente; cirris 8? nasalibus oculum non superantibus, la-

bialibus basi latis operculum vix attingentibus, inframaxillaribus apertu-

rara branchialem inferiorem non attingentibus; maxilla superiore maxilla

inferiore longiore; rictu latitudine capite minus duplo breviorej dentibus

maxillis aequalibus bene conspicuis; ciite verrucosa verrucis capite irre-

gularibus rostro genisque verrucis ceteris majoribus; dorso lateribusque

vcrnicis in series 6 p. ra. longitudinales dispositis verrucis ceteris majo-

ribus; pinnis radio nullo producto; dorsali radiosa acuta convexa spina

cute tota tecta edentula corpore paulo hurailiore; dorsali adiposa parva

dorsali radiosa breviore trigona medio radio anali postico opposita antice

in carinam verrucosam prodiicta; pectoralibus latis acutis S|. circiter in

longitudine corporis spina crassa cute tecta spina dorsali longiore postica

medio dentibus 4 p. m. magnis armata; ventralibus latis obtusis pectora-

libus duplo circiter brevioribus; anali obttisa convexa dorsali radiosa pau-

lo humiliorc; caudali extensa truncata angulis acuta 6| circiter in longi-

tudine corporis; vesica natatoria nulla; colore corpore superne aurantiaco

inferne nigricante-fusco fu^ca regione postscipulari pinnam dorsalem ver-

sus adscendente; cirris aurantiacis futco annulatis; pinnis aurantiwcis fu6Ct>

dense nebulato-reticulatis.

B. 6. T). 1/5. P. 1/7. V, 1/5. A. 3/5/1. C. 12 vel 13 et lat. brev.

liabit. Sumatra orientalis, provinc. Paiembang, ubi confluunt flumina

Lamatang et Enim.

Longitudo speciminis unjci 110'".

Aanm. Deze soort is na verwant aan Pimelochis rugosus

Blkr. zoowel door habitus en vinnen als door het wratachtige

der huid. Zij is echter gemakkelijk kenbaar aan haren zwart-

bruinen buik en onderhelft der zijden. De huid onder aan

den kop is bij mijn voorwerp gedeeltelijk ingescheurd, zoodat

ik niet zeker ben of er vier of twee onderkaaksvoeldraden aan-

VIT. 9
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wezig zijn. Ik zie er slechts de twee draden, welke aan de

buitenste onderkaaksdradeu bij verwante soorten beantwoorden

en deze zijn zoo kort, dat zij het onderste gedeelte der kieuw-

opening niet bereiken. Bij Pimelodus rugosus zijn de onder-

kaaksdraden zeer goed ontwikkeld en reiken de buitenste tot

ver achter de kieuwopening.

CYPRINOIDEI.

Barbits soro CV. Poiss. XVI p. 144.

Barb. coipore subelongato compresso , altitndine 4^ ad 5 in cjns longi-

tudine , latitudine 2 ciiciter in ejus altitudine; capite convexo iciitiu^cu-

lo 5 ad 6 in longitudine corporis; altitudine capitis li ad \\, latittidine

2 ad 1* in ejus longitudine; cculis diametro 3i ad 4 in longitudine ca-

pitis diametro I-J ad \\ distantibus ; rostro convexo cculo paulo longiore;

maxilla superiore maxilla inferiore longiore verticaliter deorsum valde

protri.ccili sub < culi limbo anteriore desinente; cirris maxillaribus cirris

labialibus brevioribus, maxillaribus pupillam, labialibus opeiculum attin-

gentibus; labiis carnosis; dentibus pharyngcalibus triseriatis serie longiore

5 conicis ui.cinatisj osse tcapulari trigono obtuse rotundato; linea rostro-

dorsali vertico et nucha convexa; dorso ventre multo convexiore; linea

laterali corcava liiieam rostro caudalem subattingente; squamis parte libe-

ra loiigitudinaliter strialis, 26 ad 28 in serie longitudinali , 7 vel 8 in

serie transversali; pinna dorsali scnta emarginata corpore paulo humilio-

re, spina glahra ossea pinnis ventralibirs opposita; pectoralibus et ventra-

libus r.cutis, pectoralibus ventrales non vel vix attingentibus ó| ad .'5^,

ventralihus 6i. ciiciter, cauiUili profuiide ii cisa lobis ncutis superiore infe-

riore vix longiore -l ad -Ji in longitudine corporis; anali jicuta non emar-

ginata corpore humiliore; colore corpore supernc olivi ceo inferue olivas-

cjiite-aureo vel argentco; piiiiiis flave.'ccnte-vcl roseo-viridibu?.

Ji. 3. D. A/d vel \/'3 vel 4/10. P. 1/14 vel 1/15. V. )/8. A. 3/5

vel 3/6. C. 19 et lat. brev.

Synon. Baibeau soro CV. Pois5. XVI p. 144.

Ikan Soro Sundanens.

Jhan Wader .Javan.

Plabit. Benkulen, Solok, Sumatrae cccidcntalis, in fluviis.

Surakarta, Banjubiru , Darma, üarut, Javae insulac, in fluviis.

Longitudo 4 spcciminura 142'" ad 290"'.

Aanin. Barbus soro CV. komt in de binnenlanden van Ja-

va veelvuldig voor en bereikt eene lengte van bijkans een me-
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ter. Ik heb exemplaren van die grootte gezien in de vijvers

van Darina, eene lustplaats van de oude sulthans van Cheribon

aan den zuidelijken voet van den Tjermai, alsmede in het

zoogenaamd Blaauwwater (Banjoebiroe) in de residentie Pasoe-

roean. De soort wordt veel in vijvers gehouden en zeer tam.

Op vele plaatsen zooals te Banjoebiroe en Darma verkeeren deze

visschen in eene soort van onschendbaarheid, zullende geen in-

lander, uit eene soort van bijgeloof, het wagen ze uit de vijvers

te nemen, terwijl de visschen, welke de vijvers vrijwillig verla-

ten zonder vrees door hen gevangen en genuttigd worden. Dit

belet echter niet dat de visschen in de vijvers gevaarlijke vijanden

liebben in sommige roofvogels en in den vijver van Darma zag ik

meerdere voorwerpen, welker ouderdom door de ingezetenen al-

daar op ongeveer 100 jaar werd geschat, met groote likteekens

op den rug, naar hun zeggen het gevolg van door roofvogels

toegebragte wonden.

KuHT. en Van Hasseia' vonden deze soort ook in de zoete

wateren van Bantam.

Barhus douronensis CV. Poiss. XVI p. 141.

B.irb. corpore oblongo comprcsso, filtitndine 4^ ad 4». in ejiis longitit-

dine, latitudine 2 circiter in cjiis altitudine; capite convexo sicutiiisciilo 5

ad 5^ in longitudine corporis; altitudine cipitis 1|. ad 1|, latitudine 1^

ad 1| in ejus longitudine; oculis diametro 3 fere ad 4^ in longitudine

capitis, diametro 1 ad \\ distantibus; rostro convexo junioribus oculo

breviore adolescentibus adultisque oculo longiore ; maxilla snperiore niaxil-

la inferiore longiore, verticaliter dcorsnm valde protractili, sub oculi niav-

gine anteriore vel paulo ante ccilnm desinente; cirris maxillaribus cirris

labialibus brevioribus, maxillm-ibiis ocuium, labialibus praeoperculi lini-

bum posteriorem vel opeicula attingcnlibus ; labiis carnosis; dentibus

pharyngealibus triseriatis serie longiore 5 uncinatis ; osse fcapulari tri-

gono rotundato; linea rostrodorsaii cipite nuchaque convexa; dorso

elevato angulato ventre muito onvexiore ; linea laterali concava lineam

rostro-caudalem non vel vix attingente; squamis parte libera longitudina-

liter striatis 21 ad 23 in serie longitudinali , 7 vel 8 in serie >crtic:ïli;

pinna dorsali acuta emarginata corpore paulo humiliore spina glabra os-

sea pinnis ventralibus cpposita; pectoralibus ventralibusque acutis, pecto-

ralibus ventrales non vel fere attingentibus ventralibus paulo longioribns

5|. ad 5|, caudali profunde incisa lobis ncatis subaequalibus 4 ad 4» in
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longitudine corporis; anali acuta junioribus vix, adultis non emarginata

corpore humiliorc; colore cnrpore superne olivnceo infcrne, clivascante-

argentco; piuuis flavescentibus vel roseis plus ininusvc fuscescente arena-

tis.

B. 3. T>. 4/8 vel 4/9 vel 4/10. P. 1/14 ad 1/16. V. 1/8. A. 3/5 vel

3/6. C. 19 et lat. biev.

Syiion. Barheaii douro CV. Poiss. XIV p. l4l.

ILrui M'ader Siindai).

Habit. Bjiiciilen, Telok betong, Solok, iii fltiviis.

Buitenzorg, Javae occidentiilis, iii fliiviis.

Longitudo 16 speciminum lOü'" ad 350'".

Aanm. Deze barbeel heeft zoo groote overeenkomst met Bar-

hus soro CV. dat ik haar er langen tijd voor identisch mede

hield. Nadat ik echter meer talrijke exemplaren van verschil-

lende grootte er van had ontvangen, deed mij eene naauwkeu-

rige vergelijking standvastige verschillen ontwaren, welke het

soortelijk verschil bepalen. BarJjus soro CV. is standvastig

slanker van ligchaam en heeft standvastig eenige schubben,

meer, 26 tot 28, op eene overlangsche rei, terwijl de habitus

van onderwerpelijke soort eene andere is en meer heeft van dien

van Capoeta macrolepidota CV. Beide soorten verhouden zich

ongeveer tot elkander als Laheoharlus tamhra Blkr. en Ldbeo-

harhus tamhroïdes Blkr.

Ik heb geene reden om de onderwerpelijke soort voor eene

andere te houden als Barhus douro CV. Ik laat dien naam

bestaan, hoezeer zij op eene foutieve opvatting berust. De Ja-

vaansche naam der soort is niet doiirr zooals de heer Valen^-

ciENNEs aangeeft, maar wader, welken naam meerdere soorten

van Barbus op Java dragen.

Labeoharhus iamhrotdes Blkr.

Labeob. corpore oblongo compresso, altitudiue 4| ad 4 in ejiis longitudine,

latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite acuto 4^ ad 5^ in longitudine

corporis; altitudine capitis l*. ad 1|, latitudine Ij ad 1|. in ejus Jongi-

tudinej oculis diametro 3 et paulo ad 4 in longitudine capitis, diametro 1

ad 1^ distantibus; linea rostro-dorsali capite dcclivi rectiuscnla nuclia con-

vcxa; rostro acuto junioribus ocalo brcviorc, adultis ociilo longiore;

niaxilla supcriorc maxilla inferiorc longiore vciticaliter deorsum valde
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protractili , snh ociili maryine aiitcrioro dosincnte; laliiis Viikle c.irnosis

liitissimis inferiore in lobuin latiim cxetintc; cirris maxilluribus cirris la-

bialibus brcvioiibus angiiliim oris siiperantibiis , labialilms jiracopercnli

marginem posteriorem fcre attingciitibus; opevculo loiigitiidinc 1| ad 1^

iii ejus aliitudiiie; deniibus phaiyngeaiibiis tii-ieiiaiis seiie longi iie 5 cnni-

cis subunciiiati-i; osse tcapulari tiigono postica rotundato; dorso elevatD

«ngnlato ventre nuilto altiue; linea laterali cmciva lineaiii rostro-caiida-

lem non vel \ix atiingente; squanii-! parte linera longiiudinaliter stii.nis,

liiteiibus 23 ad 26 i:i seiirf lonyitnciiiiali , 7 vel 8 in seiie veiiicili; pi:ma

clorsali acuta emarginata coipoie humiiiore spiua glabra piiiüis ventralilius

oppos^ita; pectoralibus et ventralibus aciiiis, pect.oraiibiis venti'aÜbus paulo

longioiibus ventrales non vel ^ix attiiigeniibus 5|. ad 6, CiUidali profunde

iiicisa lobis nciitis subaequaiibus 3|. ad 4|. iii lungitudine corporis; anali

acuta juiiioiibiis vix adulii:! non emarginata c orpore humiliore; colore cor-

pore superne olivaceo inferno argenteo; squanii-i corpore singiiÜs ba.>-in

versus membrana nicore metaliico splendida conspicua tec;i>; jannis flavcs-

centibus vel roseis membrana plus mimisve fni-cesccnte aienaii-.

E. 3. D. 4/3 vel 4/10. P. 1/lG. V. 1/8. A. 3/5 vel 3/6. C. 19 et

lat. brev.

Synon. Ikan Tambra et IJcan Ilnmpal Sundanens.

Habit. Padang, Pajakombo, Solok, Lacns Meniiijii, Sumatrae occiden-

talis , in fluvii:!.

Tjampea, Buitenzorg, Tjipannas, Javae occidentalii, ia fluviis-.

Longitudo l2 specimiuura 88'" ad 430'".

Aanm. Labeobarhis iainhroïdes is liet naaste verwant aan La-

heoharhus tambra Blkr [Barhus tamhra CV.), doch er door

meerdere karakters van te onderkennen. Bij Labeobarhiis tam-

hra toch is de snuit stomper, de nek boller, het operkel be-

trekkelijk aanmerkelijk langer (breeder) en heeft de rugvin één

straal en de borstvin één of twee stralen minder. De grootte

der lipkwabben hangt af van den leeftijd, nemende die grootte

bij toenemenden leeftijd in den regel toe. Het zou wel kun-

nen zijn dat Tor IlamiUonil Gr. of Ci/prinus tor Ham. Bucli.

van Bengalen en Assam dezelfde soort voorstelt als de hier be-

schrevene. De afbeelding in de lUustrations of Indian Zoölo-

gy komt er vrij goed mede overeen, doch het groote verschil

in woonplaats en de niet beschikbaarheid van eenig voorwerp

van de Buchanansche soort laten mij niet toe , hieromtrent te be-

slissen. De afbeelding van Barbus hexasticJms McCl. , welke

soort de heer J. MacCt,et.t.and voor dezelfde houdt als Cijimnus
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tor Buch. beantwoordt daarentegen in liabitus volstrekt niet aan

mijne voorwerpen.

Jieuciscus lateristrlatus Y. llass. Blkr.

Leiicisi'. corpore elongato compresso , altitudiiie 5| ad 5^ ia ejus lon-

gitudiiie, laiitudiiie 2 ciiciter in ejiis altiuidine; ciijjiie sicuto 5| ad 5» in

loiigiuidiiie orpori-; ahimdiiie caj iiis 1". ad 1^, laiiiudine 2 ad 1^ ia e-

jus longitudine; oculii diametro 3 fere ad 3 et paulo in longittidiiie capi-

lis, diametro 1 ad 1| distanlibus; rostro acuto oculo breviore; rnaxillis ae-

quaÜLius siipeiiore paruni protractili ^ix aiue cculiim vel sub cjcuÜ mar-

«•iue autciitie de^inente, iufeiiare valde adscjtidente syinphysi subuncina-

la; deniibus phaiyngealibus tiiseiialis seiie longiore 5 graciiibus unciuaiis;

osse scapulaii tiigono apice rutundato; linea rostro-dorsali cipite declivi

reciiiiscula; dorso ventre non vel vix aliiare; veutie non cultrato obtuso

;

linea lateraii conc ivi lineae ventiali approxi;iiata et pai-allela ba.-in pin-

nae c ludalis atiiagente; squamis paite libera longiuidinaliter stiiitis, late-

ribus 30 p. ni. in seiiii longiiudiaaii, 7 p. m. in suiie verticdi; pinna dor-

sali pinnas ventrales iiiter et analem t-ita , ventralibus magis quam ana-

)i approximata ncuta non emarginata, corpore paulo humiliore; jicccorali-

bus acutis ventralibus aeuiij paulo longiaiiljus 5i ad 6, caudali profuude

iiiiisa lobis iicutis 4J ad 4| in longitudine cjrpoii-i; anali bre\i acata emar-

ginata c )rpore humiliore; cjlore cnpore superne viiili inferne argenteo

;

1'ascia postopeiculocauda'.i lata eoerulea; ventre supra auteiiorem piniiae

analii partem niacila oerulca; }'innis liyaliiiis vel roseo-hyaliuis , caudali

poslicj leviter fuscj margiuata.

B. 3. D. 1/7 vel \/è. V. 1/15 vel 1/16. V. 1/8. A. 3/5 vel 3/6. C.

19 vel 20 et lat. brev.

Synon. Ilan Tjetjci-reh Mal. Batav.

JLan Parai Sundanens.

Ilabit Lacus Meninju, Pajacoinbo, Telok betong, Sumatrae occi lentalii.

Batavia, Tandjongoost, Tjanipea, Bandong, Garut, Javae iusu-

lae, in fluviis.

Longitudo 1-t spcciaiinum 57'" ad 119"'.

Aanm. Deze tot nog toe onbcschreveue soort was reeds aan

Van Hasseia' bekend, en werd blijkens eene doorhem nagcla-

tene en in mijn bezit geraakte teekening Leuciscits laterislria-

tus genoemd. Zij is verwant aan de Eengaalsclie soorten Leu-

ciscits daniconius CV., Leuciscus rashora CV. en Leuciscus an-

jona CV., alsmede aan Leuciscus dtisonensis Jilkr, Leuciscus ce-

phalotaenia Blkr., Leuciscus Icallochroma Blkr., Leuciscus Lint-



hove7m Blkr. , Leticiscxis hankanensis Bikr. , Leuciscns argyro-

iaenia Blkr. en Leuciscns cyanotaenia Blkr. Zij laat zich her-

kennen aan haar slank ligchaam, aan den breeden blaauweu

ligchaamsband welke niet tot op den kop gaat, aan de 30 schub-

ben op eene overlangsche rei, korten kop, bovenaarsvinvlek, enz.

Cob'itis cJioirorhjncJios Blkr.

Col it. corpore elonga'to compresso, aliitiKÏiiie 11 fere in ejiis lonpitudine,

laiitudine \\ ciiciter in ejus aliittidine; capite valde üciito 4^ ad 4| in lon-

gitudine coipoii!i, plus duplo longiore quam alto; ecu ij di.imetro 6>- ciici-

ter iu longitudine capi is, in posteiiore teiiia capitis parte t^iiis, lineae

fiontali maxime approximaiis j linea rostro-frontali declivi recta apice ros-

tii tantum convexa; rostro elongato suilloïdeo capiiis parto postoculaii

plus tiiplo longiore corico compres.-iiitculo ante os prominente; spinis snb-

orbitalibus utroque latere '2 ba>i unitis oculo brevioiibus plus ocali diame-

tro ante ocalum iiis posteÜDre anteiiore paulo longiore; cirris 8 consp-

cuis, uasulibus ba.-i approximaiis lalialibusque cirris inframaxillaiibus lon-

gioiibus oculo vix vel non bre\ioiibiis; deniihus pharyngealihus uniseriatis

coricis ücuiis utroque latere p. m. 8; linea dorsali convexa; linea ventra-

li rectiui-cula; squaniis n)ii:iiiiis sed oculo non arniato bene cons^icuis; { in-

na dorsali stcunda 4* ejus parte pinnis ventralibus opposita acuta \ix

emarginata corpore vix altiore et ^ix altiore quam basi longa; pcctoralibus

acute rotundatis 7 fere, ventraübus sicuiis anguiaiis 10^ ciiciter, caudali

oblique parum emarginata lolis ncutis infeiiore superiore longiore 6-| ciiciter

n longitudine corpori^ ; corpore superne fui-cetcente-viiidi vel viridi inferna

diluiiore, fiisco-viuhiceo vel viiidi-viohiceo niiculato et rivulatoj maculij ge-

uis par>is polymorpliis, rostro et fronte linea media oblongis trans vers-i'»,

linea dor.>-i medin magriis oblongis fai-cias transveras 14 vel 15 sub^inlih^^-

til)us, lateiibus linea laterali subrotundis maguis p. m. li, ventre par-

Ais pariis, lateiibus dorsum inter et lineam lateralem fere totis livulaiis;

linnis auraniii.cis radiis fu.-^cescentibus, radiis pinna caudali fusco profun-

di'>re diffuse vaiiegaii'.

B. 3. D. f>/lO vel ?/ll. P. 1/9. V. 1/6. A. 2/5 vel 2/6. C 16 et

laf. brev.

Ilali'. Sumatra oiientalis, provinc. Paleitibang, uli confluunt flumina

Lamatang et Enim.

Longitudo 3 sptciuiinum 170"' ad 178'".

Aanui. Deze soort schijnt voor Sumatra te zijn wat Cohitis

macrorhynclios Blkr. [Acanthopsis dialyzona V. Hass.) is voor

Java. Beide zijn naar dezelfde eigenaardige tijpe gebouwd en

hebben den zeer verlengden spitsen snuit en ver voor de oogen
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staande oiuleroogkuilsdooriieii met elkander gemeen. Van IIas-

sEi>T vormde van de Javaschc soort een eigen geslacht, het-

welk hij Accmtliojms noeinde en grondde op de zooeven ge-

noemde kenteekenen, doch welke mijns inziens van geene ge-

nerische waarde ziin. De Javasche soort heeft het liwchaam

geheel ongevlekt, den kop 5 tot 5^/3 maal in de lengte des

ligchaaras, enz.

Cohitis fasclata CV. Poiss. XVIII p. 18.

Cobif. corpore elongato antiee cylindraceo postice compresso, altitudinc

7a ad 8|- in ejiis loiigitudine ; capite convexo 6 ad t'-*- in longitudine cor-

])Oris, minus duplo vel duplo ciniter longioie qunm alto, toio alepidotoj

oculis diametro 5 ad 5A in longitudine capitis, in niedio eapite sitis; os-

se suborbitali vulgo unico ; rostro convexo rotuiidato; spina suborbitali

conspicua nulla; cinis 6, supramaxillaribus liberis basi non unitis 4, la-

bialibus 2, supramaxillaribus internis oculos attingentibus , ceteris oculos

superantibus ; linea dorsali tonvcxa; squamis oculo nudo conspicuis late-

ribus 100 ferc in serie longitudinali; pinna dorsali dimidio anteriore pin-

nis ventralibtis opposita obtusa non vel vix emarginata corpore vix altio-

rc ;
pcctoralibus rotundatis longitudine caput (drciter aequantibus ventra-

les non attingentibus; ventralibus rotundatis pectoralibus panlo breviori-

bns; anali a<;ute vel acutiuscule rotundata vix vel non emarginata corpore

paulo vel non humiliore; eaudali profunde vel semilunariter emarginata

lobis acutis vel obtiisiusculis 4^ Hd 5 in longitudine corporis; colore cor-

pore superne viridi , hiteribus iiitente viridi, inferne liyulino-rosco j dorso

lateribusque fasciis 16 ad 20 transversis frequenter duplicatis vel irregula-

ribus profunde viridibus; pinnis pectoralibus roscis, ceteris viridescente-

liyaliuis, dorsali radiis frequenter mamilis aliquot viridibusf caudali basi

iiiaiula olilonga transversa nigricantc-viridi; eirris supramaxillaribus rubris,

labialibus viriilibus.

li. 3. D. 2/J vel 2/10. r. 1/10 vel 1/11. V. 1/7. A. 3/5 vel 3/6. C,

16 vel 18 et lat. brev.

Syuon. Ncmachailos fascicttns v. Ilass. Buil. Féaiss. 1823 p. 376.

Loche a bandes CV. Poiss. XVIIl p. 18.

Cobiiis chrysolaimos K v. II. CV. Poiss. XVIII p. 20 tab. 521.

Loche aiix barhes d'oi- CV. ibid.

Jkan T)jder et Ikan .Screwot Sunditncns.

llubit. Lacus Meninja, Suuiatrac occidentalis.

Batavia, Tjunipca, Buitenzorg, Tjipannas, Bandong, Garuf,

Kiiningiin, Javae occidentalis, in fluviis.

Loiigitudo plus qiiani 100 spcfiminum 4i"' ad 8')"'.
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Aanm. Ik houd liet er voor, dat Colitis chrysolaimos K. v.

II. dezelfde soort is als Cohltis fasciaia CV. De afbeelding

iu het groote vischwerk van Cobitis cJinjsolaimos heeÖ; stellig

betrekking tot Cohitis fasciata en beantwoordt geenszins aan

de beschrijving van Cohitis chrysolaimos, in welke gezegd wordt:

// Le corps et les nageoires n' ofl'rent aucune taches ni stries"

terwijl de afbeelding er de dwarsche banden en de rugvinvlek-

jes van Cohitis fasciata. vertoont. Deze beschrijving is waar-

schijnlijk naar een verkleurd voorwerp genomen. Bij meerdere

reeds lang bewaarde voorwerpen mijner verzameling zijn band-

en vlekteekeningen insgelijks geheel verloren gegaan.

Bij talrijke voorwerpen is het onderoogkuilsbeen enkel en

puilt onder het oog met een stomp uitsteeksel buiten de huid

uit, terwijl bij even talrijke andere voorwerpen de schakel der

onderoogkuilsbeenderen het oog van onderen geheel omgeeft.

Het kenmerk, in deze beenderen te vinden, is alzoo van zeer

ondergeschikte waarde te achten.

Cohitis macrochir Blkr.

Cobit. corpore elongato compresso, altitudine 6|. ad 7 in ejus longitu-

dine, latitudine 2i ad 3 in ejus altitudine; capite convexo 6 ad 6^ in

longitudine corpoiis; altitudine capitis l» ad 1^ in ejus longitudine ; ocu-

lis minimis in anteiiore dimidio capitis sitis a linea frontali remotis;

linea rostro-frontali valde convexa; rostro obtuso valde convexo capitis

parte postoculari multo breviore ante os prominente; spinis suborbitalibus

utroque latere 2 sub oculo sitis basi unitis posteriore antcriore longiore;

cirris 6, labialibus et nasalibus appvoximatis, labialibus nasalibus et in-

fraraaxillaribus longioribus spinas suborbitales snperautibus
;

genis, oper-

culis Verticeque squamosis ; squamis capite corporeque minimis oculo nudo

conspicuis
; linea laterali bcue conspicua sub spinis suborbitalibus inci-

piente; lineis dorsali et ventrali convexis
;
pinna dorsali medio ventrales

inter et analera sita obtusa convexa corpore duplo circiter humiliore, aeque

alta circiter ac basi longa; pectoralibus acutis capite paulo longioribus;

ventralibus obtusis rotundatis pectoralibus plus duplo brevioribus; anali

obtusa rotundata dorsali non liumilioro altioro quara basi longa; caudali

cxtensa subtruncata angulis rotundata 7| ad 8|. in longitudine corporis;

colorc corpore pinnisque fusccscente-anrantiaco immaculato.

B. 3. D. 1/8 vel 1/9. V. 2/8. V. 1/5 vel 1/6, C. 16 et lat. brcv.

VIL 10
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Habit. Suinatra orientalis, piovinc. Pjxlembang, ubi confluunt flinn.

Lnmatang et Eiiim.

Surakarta, Javae centralis, in flumine Pepeh.

Longiüudo 5 speciminum 64'" ad 91'".

Aanm. Verwant aan Coh'Uis obloncja K. v. H. onderscheidt

onderwerpelijke soort zich daarvan echter door veel minder slank

ligchaam (welks hoogte bij Cohitis ohlonga 9 tot 11 maal in

zijne lengte gaat) en langere borstvinnen (welke bij Cohitis oh-

longa korter zijn dan de kop). Ik ontdekte haar in 1846 te

Soerakarta in Midden Java, van waar mijne twee kleinste voor-

werpen afkomstig zijn.

PLEUEONECTEOÏDEI.

Plagusia Waandersii Blkr.

Plagus. corpore lanccolato, altitudine 3». oirciter in ejus longitiidine;

capite obtusiuscule rotiindato 5 fere in longitudine corporis, vix altiore

qnam longo; oculis sinistris jilus eorum diametro |. distantibus, diametro 9

ad 10 in longitudine capitis, snperiore paulo ante inferiorem piominente,

inferiore supra angulum oris site; rostro unco ante oculos desincnte; an-

gulo oris apici rostrt multo magis quam margini operculi posteriori ap-

proximato j Jabiis non fnnbriatis; squamis ctenoïJeis, latere sinistro 80 p.

m. in serie longitudinali iisqne ad aperturam branchialem , squamis dimi-

dio corporis posteriore squamis dimidio anteriore paulo mnjoribus; linea

laterali sinistro latere triplice, dextro latere unica; linea interoculari in-

conspicua; pinnis dorsali et anali corpore quadruplo circiter hiimilioribus,

dorsali rostri apico incipiente; ventrali cum anali unitaj colorc corpore

latere oculari aurco-olivascente nebulis difFusis fuscescentibus et maculis

parvis irregularibus variegato, latere anophthaimo albido.

B. 6. D. 90 p. in. V. 4. A. 68. C. 10.

Habit. Sumatra orientalis, provinc. Palembang, nbi confluunt flumina

Lamatang et Enim.

Longitudo specimiuis unici 145'".

Aanm. Deze is de 17e soort van Plagusia, welke mij van

den Indischen Archipel is bekend geworden (1). Zij behoort

Cl^ DcLC soorten zijn Plagusia Blochii Blkr (van Java), Plagusia mar-

morata Blkr (van Java, Sunuttrii ca Cclebcs), Plagusia quadriliucata K.
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tot de groep met fraujeloze lippen en drie zijlijnen aan de oog-

zijde en eene enkele zijlijn aan de regterzijde des ligchaams

en alzoo tot de groep van Plagusia microlepis ^ Plac/usla Feld-

nianni en Plagusia Kopsil (2), van welke zij zich echter naar

volgend schema gemakkelijk laat onderkennen.

Plagusia Feldmanni Blkr. Altitudo corporis 4|. in ejiis longitndine. Squa-

mae latere oiuilari 82. Pinruie dorsalis et atialis corpore

qiiintuplo ad sextuplo humilioves. D. 104. A. 78. Angu-

lus oris maigini opcrculari posteriori magis quam rostri api-

ci approximatus.

Plagusia Kopsii Blkr. Altitudo corporis 4 et paulo in ejus longitudinc.

Squatnae latere oculari 5.5 p. ni. Piniiae dorsalis et analis

corpore quadruplo liuiniliores. D. 101 vel 102. A. 76 ad

79. Angulus oris rostri apici magis quara margini operculi

posteriori approximatus.

Plagusia microlepis Bikr. Altitudo corporis 5 fere in ejus longitndine.

Sqiianiae latere oculari 150 p. ni. Pinnac dorsalis et analis

corpore quadruplo circiter hunjiliores. D. 123. A. 97. An-

gulus oris margini operculi posteriori magis qnam rostri apici

approximatus.

Ik noem de onderwerpelijke soort naar haren ontdekker en

toezender den heer P. S. Van Bi.oemen Waanders, ambte-

naar en de binnenlanden van Palembang, lid der Natuurknn-

dio-e Vereenio'ino' in Nederlandscli Indië.

V. H. (van Java, Sumatra, Riouw en Banka) , Plagusia macrorhjaiclios

Elkr (van JavaJ, Plagusia lida Blkr (van Java en Celebcs), Plagusia

potous Cuv. (van Java en Borneo) , Plagusia javanica I\. v. H. (van Ja-

va, Banka en Amboina), Plagusia brachyrhynchos Blkr (van Java ea

Singapore), Plagusia melanopterus Bikr (van Java, Sumatra en Bali),

Plagusia macrolepidota Blkr (van Java en Sumatra), Plagusia oxyrhyn-

chos Blkr (van Java), Plagusia Kopsii Blkr (van Sumatra, Riouw en

Amboina), Plagusia polytacnia Blkr (van Sumatra), Plagusia sumatrana

Elkr (van SumatraJ , Plagusia Feldmanni Blkr (van Boruoo), Plagusia

microlepis Blkr (van Borneo^) en de bovenbeschrevene.

(2) In mijne beschrijving van Plagusia Kopsii (Nat. ï. N. lud. II p.

494 en Verh. Bat. Gen. XXIV Pleuron. p. 32 is verkeerdelijk aangege-

ven dat de zijlijn aan de oogzijde slechts dubbel is.
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MURAENOÏDEI.

Balo])his marmorata Blkr. Verh. Bat. Gen. XXV Muraen. p. 37.

Daloph. corpore valde elongato compresso , altitudine 38 p. m. in ejus

longitudine , latitudine paulo post aperturam brainhialem 2 in ejus altitu-

dine; capite acuto convexo 15 ad 16 in longitudine corpovis; altitudine

capitis 2|. circiter in ejus longitudine; oculis diametro 16 circiter in lon-

gitudine capitis; rostro acuto convexo apice carnoso oculo duplo longiore;

narit)us omuibns tubulatis posticis labiis peiforatis tubulis anticis tubulis

postiiiis longioribus; maxilla superiore maxilla inferiore multo longiore;

rictu post oculos producto, ab apice rostri usque ad angulura oris 4 ia

longitudine caisitis; dentibus conicis acntis subaequalibus postrorsum spec-

tantibus; dentitus palatinis uniseriatis apicem seriei dentalis vomerinae

attingentibus utroque latere p. m. 12; nasalibus 4 biseriatis spatio glabro

a dentibus vomero-palatinis remotis; vomerinis anticis 10 vel 12 biseriatis

posticis 3 vel 4 uniseriatis; inframaxillaribus uniseriatis utroque latere p.

m. 12; apertura brancliiali semilunari magna ; cute laevi venosula; linea

laterali poris distantibus notata; pinna dorsali vertice supra angulum oris

incipiente, altitudine maxima corpore minus duplo humiliore postice non

emargiuata ad apicem caudae desinente; pinna anali 3 fere in longitudine

corporis dorsali humiliore radiis posticis radiis dorsalibus posticis opposi-

tis; capite fusco et flavo marmorato et variegato; corpore pinnisque fuscis

maculis magnis irregularibus flavis.

B. 23, I). 510 p. m. A. 175 p. m.

Habit. Siboga, Sumatrae occideiitalis , in marl.

Longitudo speciminis unici 868'".

Aanm. Van den Indisclien Archipel zijn thans 4 soorten

van Dalophis bekend, t. w. behalve de onderwerpelijke, Dalo-

phis anceps Cant., Dalophis moluccensis Blkr en DalopJds po-

lyophtJialmus Blkr.-

—

Dalophis marmorata is van die soorten

zoowel als van de overige bekende gemakkelijk te onderkennen

aan haar zamengedrukt ligchaam , aan de voorwaartsche plaat-

sing der \leezige rugvin, korte aarsvin, bruin met geel gevlekt

licjchaam en vinnen enz.

Muraena scoUodon Blkr. Verh. Bat. Gen. XXV Muraen. p. 43.

Muraen. corpore elongato compresso, altitudine 20 circiter in ejus lon-

gitudine; capite acuto, convexo 7 in longitudine corporis, plus duplo

longiore quam altu; oculis diametro O circiter in longitudine capitis; na-
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ribus anticis tubulatis, posticis non tubulatis; rostro convexo ocnlo minus

duplo longiore, vix vel non ante maxillam inferioi'em prominente; rictu

post oculos prodiicto 2|. in longitudine capitis ; dentibus inframaxillaribus,

palatinis et nasalibus uniseriatis acutis curvatis compressis plurimis basi

postice processu obtuso rotimdato munitis, uti-oque latere palatinis p. m.

5, nasalibus 3, infrnniaxillaribus 10; dentibus vomerinis uniseriatis coni-

cis obtusiiisculis p. ni. 10; disco nasali medio edenttilo; apertura bran-

chiali oculo vix majore; linea laterali inconspicua; pinna dorsali supra

aperturam branchialem incipiente, corpore plus duplo humiliore; anali

in initio dimidii corporis posterioris incipiente dorsali humiliore; ca-

pite, corpore pinnisque fuscis, griseo et flavescente marmoratis et nebii-

latii--.

B. 14? D. 316 p. ra. A. 218 p. m. C. 12 p. m.

Hiibit. Siboga, Sumatrae occidentalis, in niari.

Longitudo speciminis unici 240'".

Aanm. Muraena scoUodon behoort tot de groep van Mu-

raena helena L.', MiLraena nuhila Hiclids., Muraena sagenodeta

Bichds. enz., bij welke de tanden van alle beenderen der mond-

holte scherp en eenreijig zijn. Zij laat zich voornamelijk on-

derkennen aan de gedaante harer tanden, welke eenige over-

eenkomst hebben met die van het subgenus Scoliodon van Car-

charias. Hondstanden zijn niet aanwezig, evenmin als priem-

vormige op het midden der neusplaat. De onderkenning van

Muraena scoliodon wordt gemakkelijk gemaakt door de plaatsing

van het begin der rugvin boven de kieuwopening, het niet

buisvormige harer achterste neusopeningen en door hare kleur-

teekening.

Muraena Troschelii Blkr. Verh. Bat. Gen. XXV Muraen. p. 45.

Muraen. corpore elongato, compresso, altitudine 20 circiter in ojus lon-

gitudine; capite acuto 8 fere in longitudine corporis, plus duplo longiore

quam alto; oculis diametro 9 circiter in longitudine capitis; naribus an-

terioribus tubulatis, posterioribus non tubulatis ; rostro acuto convexo ocnlo

minus duplo longiore, vix ante maxillam inferiorem prominente; rictu

post oculos jirodueto 2^ fcrc in longitudine capitis; dentibus palatinis,

nasalibus perijihericis
, infraniaxillaribus uniseriatis acutis curvatis ex parte

basi processu obtuso munitis; dentibus palatinis utroqne latere p. m. 9;

disco nasali peripheria dentibus p. m. 10 vel 12, medio dentibus 2 vel

1 subulatis elongaris mobilibas; dentibus inframaxiliavibus utroque lateret
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p. m. 15; vomcrc dentibus conicis biseriatis p. m. 18; labio siiperiore

utroque latere poris 3 vaUlc conspicuis ; apertura branchiali in media al-

titudine corporis sita oeiilo vix mnjore; linea latcrali inconspit'iia
;
piiinn

dorsali supra aperturam branchialem iiicipicnte corpora duplo humiliore;

anali in media corporis longitudine incipiente dorsali liumiliore; cor-

pore pinnisque fiisco prolundiorc et flavescentc submarmoratis et retiiu-

latis.

B. 13? D. 348 p. m. A. 225 p. m. C. 12 p. ni.

Synoa. Muraena (jrisea Cuv.? Blkr. VerL. Bat. Gen. XXII Bijdr. Ichth.

B.ili p. n.

Habit. Siboga, Suraatrae occidentalis , in mari.

Boleling, Bali septentrioiialis, in marl.

Longitudo speciniinis unici 175'".

Aanm. Vroeger beschouwde ik deze soort, hoezeer met twij-

fel, als identisch met Muraena grisea Cuv. [3Itiraenophis gri-

sea liacép.) en zij is zeker ook na daaraan verwant. De be-

schrijving van Muraenophis grisea van Lacé^ède is echter te

kort en de afbeelding te gebrekkig, dan dat men daartoe met

eenige zekerheid de bovenbedoelde soort zou kunnen terug-

brengen. Laoépêde zegt echter, dat de anus digter bij den

kop dan bij de staartvin geplaatst is, en dat de algemeene

kleur is // variée de brun et de blanchatre par de tres petits

traits." Zulks doet mij de onderwerpelijke als eene eigene soort

beschouwen, welke volgens haar tandenstelsel behoort tot eene

eigene groep. Naar mijne korte beschrijving, voorkomende in

een artikel over de Ichthyologische fauna van het eiland Bali

(Verh. Bat. Gen. v. Kunst, en Wet. Dl. XXII) heeft de heer

Cantoü haar, ofschoon onder het geleide van een vraagteeken,

gebragt tot de synonymie van Muraena thjrsoïdea Eichds. Zij

is echter stellig eene andere soort, reeds daardoor van Muraena

thjrsoïdea te onderkennen, dat zij slechts eenreijige gehemelte-

tanden heeft en de rugvin boven en niet voor de kieuwopening

begint.

Muraena BlocUi Blkr- Verh. Bat. Gen. XXV Muraen. p. 49.

Mur. corpore elongato comprcsso, altitudinc 23 (yrciter in ejus longi-

tudiue; capite acuto convexo 10 in longitudine corporis, plus duplo longi-

ore quam allo; oculis diametro S rirciter in in longitudine capitis ; naribus
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antevioiibus tubulatis

,
posterioribus uon tubulatis; rostro convexo acuto

oculo minus duplo longiore, nou ante maxillam inferiorem prominente;

rictu post oculos pvoducto 2 eirciter in longitudine capitis; dentibus pa-

latinis biseriatis serie externa utroqne latere p. m. IS, serie interna p.

m. 2; disco nasali peripheria dentibus biseriatis p. m. 16, medio dentibus

2 subulatis elongatis ; vomere dentibus conicis uniseriatis p. m. G* dentibus

Uiisalibus rcmotis ; dentibus inframaxillaribus biseriatis, serie externa u-

troque latere 3 p. m. majoribus mobilibus; apertura branchiali in media

altitudine corporis sita oculo vix majore; linea laterali inconspicua; piniia

dorsali ante aperturam brancliialem incipiente corpore vix vel minus duplo

humiliore; anali antice in 2* dimidia corporis parte incipiente, dorsali

duplo eirciter humiliore; corpore profunde fiisco flavescento marraorato

et nebulato.

C. ? D. 310 p. ni. A. 2G0 p. m. C. 10 p. m.

Habit. Siboga, Sumatrae occidentalis , in mari.

Longitudo speciminis unici 145'".

Aanm. Muraena BlocJdi behoort tot eene eigene groep in

haar geslacht, wegens hare tweereijige neus-, onderkaaks- en

gehemeltetanden. Ik heb haar genoemd ter eere van den schrij-

ver der Auslandische Fische.

Muraena Boschil Blkr. Verh- Bat. Gen. XXV Muraen. p. 52.

Mur. corpore elongato compresso, altitudine IS eirciter in ejas longitu-

dine; capite acuto 8 eirciter in longitudine corporis plus duplo longiore

quara alto; oculis diametro 7 eirciter in longitudine capitis; naribus an-

terioribus tubulatis, posterioribus non tubulatis; rostro leviter convexo

oculo duplo fere longiore, vix vel non ante maxillam inferiorem promi-

nente; rictu post oculos producto 2 et paulo in longitadine capitis; den-

tibus conicis obtusiuseulis; palatinis biseriatis, seiie externa utroque la-

tere p. m. 11, serie iaterna p. m. 7 ; disco nasali peripheria dentibus uni-

seriatis 8 vel 6, medio dentibus 2, periphcriiis et mediis dentibus palatinis

majoiibus; maxilla iaferiore dentibus biseriatis, serie externa utroque latere

p. m. 14, serie interna symphysi approximata utroque latere p. m. 4;

dentibus vomeiiuis biseiiatis p. m. 14 brevibus obtuti^; apertura bran-

chiali oculo vix majore iii media altitudine corporis sita; linea laterali

inconspicua
;
pinna dorsali corpore duplo eirciter humiliore ante aperturam

branchialem iiuipiente ; anali dorsali humiliore ia media corporis longitu-

dine iiuitjientc; corpore pinnisque fuscis.

B. 13? D. 300 p. m. A. 180 p. m. C. 10 p. m.

Habit. Siboga, Sumatrae occidentalis, ia mari.

Longitudo speciminis nni^ i 135"'.
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Deze soort behoort volgens haar tandenstelsel tot de groep

van Mutaena tJiyrsoïdea Eichds. en Muraena sathete Buch. en

laat zich onderkennen aan hare stompe tanden, kleuren, plaat-

sing van den anus in het midden van de lengte des ligchaams

,

enz. Ik draag haar op aan den heer De. W. Bosch , chef der

geneeskundiere dienst in Nederlandsch Indië, aan wiens welwil-

lende ondersteuning mijner nasporingen de wetenschap de ken-

nis te danken heeft van talrijke vischsoorten.

In de bovenaangehaalde beschrijving, welke dezelfde is als

de hier gegevene, is door de onnaauwkeurigheid van den let-

terzetter een paar zinnen dubbel gedrukt; het grootste gedeelte

van regel 7, van de ; af, de geheele regel 8 en een groot ge-

deelte van regel 9 tot aan de ; der daar voorkomende diagnose

moeten wecfvallen.

GYMNODONTES.

Gastrophysiis alboplunibeus Blkr.

Gastroph. corpore oblongo cylintlraceo, altittuliue et latitiidine 4 ad 4>.iu.

ejas longitudiue; capite obtuso convexo 3|. ad 3* in longitudine corporis;

linea rostvo-dorsa'i ulique convexa; oculis supeiis diametro 4 ad 5 feve ia

longitudine cnpiiis , diimetiis 2 ad 2|. diitantibns; maxilla supeiioie ante

maxillam infeiiorem prominente; vertice dorso, operciilis, lateribus antice

et ventre spinulis avmatis; rostro, genis, lateribus postice caiidaque laevi-

bus; lineis lateralibus utroque latere 2, linea siiperiore ansa ante oouliim

iueipiente sub oeulo decurrente post oculum medium dorsum versus ad-

Scendente tuin curvatura valde aperta descendcnte cauda rectiuscula, linea

inferiore rostro ansa lineae superioris incipiente verticaliter post angulum

oris descendente ventre sub peetoralibus interrupta et magis lineam ven-

tris mediara versus reincipiente caudalis basi inferiore desinente nullibi

carinata; pinnis dorsali et anali altioribus quam basi longis acutis ; cau-

dali integra convexiuscula 4* ad 5 in longitudine corporis; colore corpore

superne nigricante-vel violaceo-viridi , lateribus dilute viridi , inferns mar-

garitaceo; dorso, capite superne genisque maculis numerosis irregularibus

flavescente-viridibus; pinnis auranliacis.

D. 4/10. P. 1/15. A. 3/8 vel 3/9. C. 2/8/1.

Synon. Tetrodon albo-plumbeus Richards. Zool. of the Sulphnr Ichth.

p. 121 tab. 58 fig. 6, 7.
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Tetraodon -paloca Ilam. Buch.? Blkv. Vcvli. Bat. Gen. XXIV
Blootk. Vissch. p. 1 1 (nee H:ira. Biuh.)

Ucan Buntah Mal.

ITabit. Padang, Sumatrae oecidentiilis , in mari.

Longitudo 4 speciminum 100'" ad 150'"

Aanm. Eeeds elders heb ik gezegd (Verli. Batav. Genootsch.

Nalezing. Ichth. Bengal, p. 161), dat mijne vroegere hoezeer

twijfelende meening, dat Tetraodon alhoplwnbeiis Richds. de-

zelfde soort zou voorstellen als Tetrodon patoca Buch., mij bij

vergelijking van voorwerpen van laatstgenoemde soort met mijne

Padangsche voorwerpen gebleken is onjuist te zijn. Tetrodon

patoca Buch. is eene Arothron, bij welke de ondoorboorde neus-

tepels van een trechtervormig vlies uitgaan. Mijne bovenaan-

gehaalde beschrijving, welke verkeerdelijk den naam van Te-

traodon patoca draagt en naar een klein en minder goed be-

waard voorwerp genomen is, heb ik door het ontvangen van 3

fraai bewaarde en grootere voorwerpen kunnen verbeteren.

SYNGNATHOIDEI.

Sijngnathus Irachjurus Blkr. Verh. Bat. Gen. XXV Trosk.

Yissch. p. 16.

Syngn. corpore valde elongato, antice heptngono, postice tetragono, al-

titudine 24 ad 22 in ejiis longitudine, aeque lato circiter ac alto ; capite

4^ ad 5 in longitudine corporis ; octilis diametro 8 circiter in longitudine

capitis; linea rostro-frontali ante oculos concava ; rostro capitis parte post-

ociilari plus duplo sed multo minus triplo longiore, compresso, sextuplo

ad septuplo longiore quam parte gracillima alto ; vertice convexe cellulo-

so; orbitis cristisque utroque latere rostio-oculari postocularique et crista

rostro et vertice media leviter crenulatis; operculo reticulato-rugoso me-

dio crista longitudinali leviter crenulata inferne striis aliquot humilioribus

divergentibus; scutis trnnco 21, cauda 22 ad 19, scutis singulis transver-

sim striatis, laminis intersuturalihus ovalibus vix striatis, carinis denticn-

lis parvis postrorsum spectantibns serratis, carina ventris media humili

denticulis carinis ceteris minoribus; cauda absquo pinna trunco absque

capite multo minus duplo, trunco cnm capite duplo circiter breviore

;

pinna dorsali vix ante anum scuto trunci 20° incipiente et scuto caudali
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7° desiiicnte, corpore humilioie; annli niinimn; candnli flabelliformi ca-

jiitis parte postoculari breviore; corpore violasceute-viridi j lateiibiis in-

fcrne coeruleo dense piinctulatis; fascia rostro-operculo-latcrali longitudi-

nali diffusa violaceo-fusca; pinnis viridi-hyalinis , caiidali nigricante.

B. 2 vel 3. D. 41. P. 19. p. m. A. 3 vel 4. C. 9.

Synon. Panlcwere boaja ]MaI.

Hubit. Pi-iainan, Sumatrae occidentalis , in aquis fluvio^marinis.

Bitnvia, Panimbiing, Javae occidentalis, in fluviis et aquis flu-

vio-m:irinis.

Longitudo 5 speciminiim 114'" ad 148"'.

Aanm. Bij het kleinste mijner voorwerpen heeft de staart

slechts 11 schildringen , doch de vorm der achterste schilden

zoowel als die der staartvin toont aan , dat de staart er niet na-

tuurlijk ontwikkeld is. Op eene onuitgegevene afbeelding, in

schets nagelaten door Van Hasselt, genomen naar een voor-

werp, gevangen in de rivier van Panimbang, tel ik 22 romp-

en 24 staartringen. De soort is merkwaardig door haren be-

trekkelijk korten staart, welke, de staartvin niet medegerekend,

ongeveer tweemaal gaat in de lengte van den romp met inbe-

grip van den kop. Zij is verwant aan Spignathus cuncalus

Buch. (Verh. Bat. Gen. XXV Nalez. Ichth. Bengal), doch deze

heeft den staart betrekkelijk aanmerkelijk langer , hoezeer korter

dan de romp met inbegrip van den kop.

Sijngnathus deolchatoïdes Blkr. Verh. Batav. Gen. XXV Trosk.

Vissch. p. 17.

Syngn. corpore valde elongato, aiitice hcptagono postioe tetragono, al-

titudine 16 ad 20 circitcr in ejiis lüngitudinc , altiore quam lato ; capite

5A ad 6| in longitudine corporis ; oculis diametro 6». ad 7 in longitudine

capitis; linea rostro-frontali ante oculos concava; rostro capitis parte post-

oculari duplo circiter Icmgiore, coinpresso, quintnplo ad sextuplo longi-

ore quani parte gracillima alto; orbita superiic cristaque rostro-orbitfili

utroque latere brevi scabris; vertice antice depresso cclluloso vel reticu-

latim striato postice crista media humili subinterrupta scabrinscula ;
oper-

culo rcticulatim striato vel cellulose crista longitudinali media parum ele-

vata; scutis lateribus 17, cauda 31 ad 35, scutis singulis transversim stria-

tis cellulosis, laminis intersuturalibus parvis ovalibus glabriusculis, carinis

leviter crenulatis spinis vel spinulis nullis; carina ventris media feminis

valde prominente, mascuiis aperta; cauda cum pinni trunco cum capite

paulo breviore; pinna dorsnli snpra anura suuto trunci 17" incipicntc et
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scnto cauilali ó° ilcsincnte, corpore huniiliove; peotnralil)ns rotundntis;

aiiali minima; caiulali flabellifürnii oculo non vi-l vix longiore; colore

corpore yiridescente; lateribiis siiperne fiisciis 17 p. ni. transvcrsis fuscis;

\ entre violascente; pinnis viridesfcntibiis vel flavesceutibus.

B. 2 vel 3. D. 31 ad 33. 1\ 23. A. 4. C. 9.

Habit. Palembang, Sumatrae orientalis, in fluviis.

Pontianak, Borneo occidentalis, in fluviis.

Longitudo 4 speciniinura 131"' ad 158'".

Aanm. Deze soort is zeer na verwant aan Sj/ngnai/ms deo-

Icliata Buch. (lUustr. Ind. Zool. Gr. Hardw. I Pisc. tab. 6 fig.

4) en beantwoordt daaraan gelieel wat habitus betreft, zijnde

er ook de romp met den kop van ongeveer gelijke lengte als

de staart met de staartvin. Op die afbeelding zie ik echter

niet de dwarsche bruine banden op het bovengedeelte der zij-

den, terwijl daarentegen de onderhelft der zijden er met afwis-

selende zwarte, roode en blaauwe dwarsche banden geteekend

is. Op deze afbeelding zijn ook slechts 25 rugvinstralen aan-

gegeven. Daar evenwel op de naauwkeurigheid van vele af-

beeldingen der Illustrations veel aan te merken valt en speci-

aal ook op die van Syngnathus fasciaius Gr. {Syngnailms hae-

matopterus Blkr), welke geheel onjuist gekleurd is, zou het

kunnen zijn , dat Spignatlms deohhata niet soortelijk van boven-

beschrevene voorwerpen verschilt, wat evenwel slechts zal kun-

nen uitgemaakt worden door wie de tot grondslag der afbeel-

ding van Syngnailms deokhata gediend hebbende voorwerpen

zal kunnen onderzoeken.

IIippoca7n]jus Icampylotrachelos Blkr.

nippoc. corpore lieptagono, altitudinc maxima 7^ circiter in totins pis-

cis longittuline, latitudine 1|. circiter in ejus allitudine; cauda tetragona;

capite 4 circiter in longitudine corporis ab occipite usque ad apicem cau-

dae; rostro capitis parte postoculari raulto longiore compresso quadruplo

circiter longiore quam parte gracillima alto; oculis diametro 6 ad 7 in

longitudine cipitis; orbita superne tubeiculo conico aciito; occipite in pro-

cessuni quadritubeiculatum exeunte; operculis valde striatis t scutis trunco

12, CAuda 37 vel 38, carinis tiiberciilatis irregulariter elevatis fimbriis vel

lobulis cutancis conspicuis nullis; pinna dorsali scuto trunci 11° incipiente

et scuto caudae 2° desincnte rotundata; corpore umbrino , cauda postioe
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fuscS'^cïnte; pinnis hyalino-roseis, dorsali hasi vitta nigiioante et radirs

maculis parvis fuscescentibus in series 2 lungitudinales dispositis.

B. 2. D. 20. P. 17. A. 4.

Habit. Priaman, in mari.

Longitudo speciminis unici 94'".

Aanm. Ik noem deze soort naar haar gekromd halsgedeelte

van den romp, hetwelk haar een^ eigenaardigen habitus geeft.

Zij heeft den langsten snuit van de vier soorten van Hippo-

campus^ welke ik van den Indischen Archipel bezit [Hippo-

cmnpus liuda Blla'., Hippocampus polijtaenia Blkr., Hipppo-

campus onelanospilos Blkr. en onderwerpelijke) en is bovendien

gemakkelijk herkenbaar aan haar ongevlekt omberkleurig lig-

chaam.

Scripsi Batavia Cale?idis Januarii-JuJiii mdcccuv.



VEEGADERINGEN

DER

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH IKDIE.

BESTUURSVERGADERING

GEHOUDEN DEN IJn JUT.IJ 1854 TEN HUlZE VAN DEN HEEll

P. J. MAIEE.

Tegenwoordig ziJB de besturende leden de HH.

P. BlEEKEU, President.

J. Grotj,.

P. J. MaIER, Direkteur van het Museum en Bibliothekaris.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. E. De BrUIJN Kops, Wd. Sekretans.

Worden voorgelezen de volgende brieven.

1^. Van den direkteur der kultures van den 14ii Julij 1854 No.

2752/25 waarbij ter plaatsing in het Tijdschrift der Yereeniging

wordt aangeboden een door het lid den heer Dr. Eromberg

opgemaakt verslag, betrekkelijk de uitkomsten der genomene

proeven met verschillende wijzen van kuituur van eenige sui-

kerrietsoorten.

Wordt besloten tot opname vaii het verslag in het Tijdschrift.

2e. Van den heer C. A. Bensen, van Serang den 6"^ Julij 1854,

waarbij wordt kennis gegeven, dat de solfatara, van welke hij eene

beschrijving voor het Tijdschrift der Vereeniging heeft inge-
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zouden , niet gelegen is bij AVanantaka, maar nabij de kampong

Tjitrap in liet distrikt Onderandeer, zoodat het mineraalwater

van Wanantaka, welks analijse is medegedeeld in het Natuur-

en Geneeskundig Archief voor Nederlandsch Indië, in eeue ge-

heel andere bron voorkomt.

"Wordt besloten den heer Bensex, onder dankbetuiging voor

zijne mededeeling, te verzoeken, eenige flesschen met mine-

raalwater van de solfatara bij Tjitrap ter nadere onderzoeking der

Vereeniging te willen toezenden.

3e. Yan het lid den heer J. A. Krajenbrink van Toelok-

jambe den ISn Mei 1854, waarbij onder toezending van eenige

voo-elnestjes en afval van vogelnestjes eenige punten behandeld

worden, betrekking hebbende tot dein het programma der Ver-

eeniging voor het jaar 1854 gestelde prijsvraag ten opzigte van

den aard en de vermeerdering der eetbare vogelnestjes. De heer

Krajenbrink weuscht de verlangde onderzoekingen voorafgegaan

te zien door een schelhmcUg onderzoek naar den aard der vo-

gelnestjes, terwijl hij voorts eenige waarnemingen betrekkelijk dit

onderwerp mededeelt, w^elke tot geene bepaalde uitkomst heb-

ben geleid.

De opmerking wordt gemaakt, dat de eetbare vogelnestjes

reeds scheikundig onderzocht zijn door den hoogleeraar G. J.

MüLDEK, de uitkomsten van welk onderzoek zijn gepubliceerd

in het Bulletin des Sciences physiques et naturelles en Néè'r-

lande van 1838.

Wordt voorts besloten de gezondene vogelnestjes in handen

te stellen van het lid den heer J. J. Altheer, met uitnoodi-

ging een nader scheikundig en mikroskopisch onderzoek daar-

van te bewerkstelligen en de uitkomsten daarvan der direktie

mede te deelen.

4''. Van het lid den heer Kra.tenbrink van Toelokjam-

be den oOa Junij 1854. De heer Krajenbrink wijst daarin

op het bevreemdende , dat het suikerriet nog zoo weinig een

voorwerp van wetenschappelijke nasporingen en proeven is ge-

weest, op de verschillen in vorm en groeiwijze van het sui-

kerriet in de verschillende gedeelten van Java en op de moge-
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Ijjkheid , dat het suikergehalte der rietstokken afhankelijk is van

de soorten waartoe zij behooren. Hij wenscht dat de verschil-

lende variëteiten van het suikerriet botanisch worden bestudeerd

en de phytologische verschillen vastgesteld te zien tusschen het

Batavia-, Japara-, Otaheite-, Bourbon-, Passar-, Awoe-, Soe-

rat-riet enz. en stelt der Vereeniging voor, tot deze studie alsook

tot het onderzoek van het suikergehalte dier verschillende riet-

soorten het initiatief te nemen, door in een^ proeftuin alle de

verschillende soorten te doen aanplanten en ze later op haar

suikergehalte te beproeven, gevende hij daarbij in overweging,

of niet 's lands plautentuin te Buitenzorg daartoe geschikte ge-

legenheid zou aanbieden.

Met het oog op het zoo even ter tafel gebragte verslag van

den heer Fhomberg betrekkelijk de uitkomsten der genomene

proeven met verschillende wijze van kuituur van eenige suiker-

rietsoorten, wordt besloten den brief van den heer Krajenbrink

in handen te stellen van den heer Tromberg met, verzoek om

te dienen van berigt.

De heer De Bruijn Kops brengt ter tafel eenige vragen van

wetenschappelijken aard voor een volgend programma der Ver-

eeniging, welke vragen na eenige wijziging in de redaktie

worden aangenomen.

Ten gevolge hiervan wordt al dadelijk besloten, ten opzigte

der meest bruikbare en in gebruik zijnde houtsoorten van den

Indischen archipel te schrijven aan eenige leden der Veree-

niging, met verzoek om monsters van het hout, takjes met de

bladen, bloemen en vruchten der meest voorkomende in de in-

dustrie bruikbare soorten benevens eene opgave van het gebruik

,

der direktie te willen toezenden.

De heer Steenstra Toussaint berigt, dat hij, op uitnoodi-

ging van den President, de vertaling op zich heeft genomen

van een artikel over de Javathee van den heer Chaïin en

daarbij eenige aanmerkingen zal voegen.

De heer Mater toont eenige monsters van bruinkolen van Bat-

jan, welke door eenvoudige wassching van de aanklevende vreemde

deelen gezuiverd zijn, en thans kunnen worden gelijkgesteld
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met de beste soorten van bruinkolen , welke in den Indischen

Archipel gevonden worden.

Ten geschenke ontvangen.

Aspects of Nature in different Lands and different Climatcs witli Scieutific Elu-

cidations by A. Von Humdolüt Lond. 1849 8° (van liet besturend lid den heer

^V. M. Smit).

Ontvangen voor het kabinet.

Twee foetus van Felis tigris (koningstijger) , van den heer Steenstra Toussaint.

Een lam met twee koppen op arak, van het lid den heer Vriesman, resident

van Tagal.

Wordt voorgesteld in de aanstaande algemeene vergadering,

te houden den Id^ Julij 1854, tot korresponderende leden voor

te dragen, de heeren J. A. Herklots en J. Van den Broek

in Nederland en den heer Th. Horsfield te Londen.

De heer Bi.eeker brengt ter tafel een plan voor een gebouw,

opgemaakt door den luitenant der genie den heer Bokel en

geschikt voor een museum en boekerij der Vereeniging, hetwelk

voor de som van ƒ 12000 zoude kunnen Avorden opgerigt.

Wordt besloten de beliandelins; hiervan tot eene latere ver-

gadering uit te stellen, daar er sprake is van de oprigting van

een algemeen gebouw voor verschillende instellingen.

Wordt nog herzien en vastgesteld de algemeene lijst der

kandidaten, te benoemen in de gewone vergadering, welke op

overmorgen zal worden gehouden.

De Secretaris,

G. r. De Ijruijn Kops.



GEWONE VERGADERING

GEHOUDEN DEN ] Qn JULIJ lS51lX DE VERGADERZAAL VAN HET

BATAVIAASCH GENÜOTSCIIAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Tegenwoordig zijn de besturende leden de IlIt.

P. BlEEKER, President.

J. Groll.

P. J. MaIEK ,
Direkteur van het Museum en Bibliothekaris.

P. Baron Melvill van Caenbee.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussai.nt.

G. P. De BrUIJN Kops, Wd. Sekreteris.

Voorts de gewone leden de Hll. J. Hartzfeld en C. P. A.

ScHNEiDER en een groot aantal gasten.

De President opent de vergadering met eene toespraak. Hij

wijst daarin op de resultaten der werkzaamheden van de Ver-

eeniging gedurende haar vierjarig bestaan ; op de 6 omvangrijke

deelen van het Natuurkundig tijdschrift, door haar in dien tijd

uitgegeven ; op de steeds toenemende medewerking der leden

;

op het toenemend aantal der leden, welk aantal een maatstaf

is van de medewerking van buiten, omdat niemand tot het lid-

maatschap wordt toegelaten , dan na gegeven blijken van zucht

tot bevordering van den bloei der Vereeniging of van de uit-

breiding der natuurwetenschappen. Hij wijst verder op de waar-

borgen voor toenemenden bloei, waarover de Vereeniging zich ma^-

verheugen en herinnert eindelijk het belangrijke van den dacr,

als de vierde verjaardag der Vereeniging, wordende daarbij geuit

VIL 11
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<le weiiscli en liet vertrouwen, dat de Tereeniging op het door haar

ingeslagen pad blijVe voortgaan met al de veerkracht, welke

haar zoo spoedig eenen rang onder hare zusterinstellingen heeft

doen verwerven.

Het woord gegeven zijnde aan den heer De Bruijn Kops,

houdt deze eene voordragt over de algemeene verschijnselen van

vulkanischen aard, hunne werking en de meeningen die over

hunnen oorsprong bestaan, met aansporing om zooveel mogelijk

de bijzonderheden na te gaan, welke zich in deze gewesten

voordoen , om daardoor tot het opsporen van de algemeene wet-

ten behulpzaam te zijn.

Nadat voor deze voorlezing door den President namens de

vergadering was bedankt, wordt eene kleine verpozing ge-

geven.

Daarna erlangt de heer Smit het woord en houdt eene voor-

lezing, betrekking hebbende op een onlangs gedaan uitstapje

naar de Meeuwenbaai, aan den zuidwesthoek van Java, met

eene korte geologische beschrijving van het terrein van waar

eenige monsters mineralen worden ter tafel gebragt.

Voor deze voordragt door den President bedankt zijnde,

wordt wegens de belangrijkheid van de voorlezing in verband met

vroeger daaromtrent medegedeelde bijzonderheden de plaatsing

ervan in het Tijdschrift verzocht, hetwelk door den heer Smit

wordt toegestaan.

De heer Melvilt, van Carnbee brengt ter tafel een to-

Wgrafisch kaartje van Amboina en omliggende eilanden, een

gedeelte uitmakende van zijnen in bewerking zijnden Atlas van

dergelijke kaarten van geheel Nederlandsch Indië.

De heer Bleekeii vertoont eenige fraaije en , zeer naauw-

keurig bewerkte afbeeldingen van eenige vischsoorten, in de

laatste weken vervaardigd en bestemd voor de groote Ichthjo-

logische fauna van Nedcrlandsch Indië, welke hij voornemens is

uit te geven.

De heer Sciineider brengt ter tafel eenige monsters mine-

ralen, verzameld in de residentie Palembang, en geeft daarom-

trent eenige inlichtingen, terwijl hij deze verzameling der Yer-



__ 115 —

eenigiug toezegt, welk aanbod met erkentelijkheid wordt aange-

nomen.

Worden voorgesteld te benoemen.

Tot Honorair lid.

Zijne excellentie de Viceadmiraal E. G. van der Plaat.

Tut Korresponderende leden in Nederland.

De IIII. Du. J. Van den Broek, Officier van gezondheid

1*^ kl., I^eeraar aan 's Rijks Kweekschool voor

officieren van gezondheid, te Utrecht.

Dr. J. A. Herklots, Konservator bij 'sEijks Museum

van natuurlijke historie, te Leiden.

In het Buitenland.

De heer Dr. Th. HoRsriET.D, te London.

Tot Geioone leden.

De IIH. Dr. C. W. B. Voigt, Dirigerend officier van ge-

zondheid 1° kl, Eidder der millitaire Willems-

orde 4e kl. , Lid van het Bataviaasch Genootschap

van Kunsten en AVetenscliappen; te Batavia.

Du. J. W. E. Arndt, Officier van gezondheid 3"

kl, te Samarang.

Dr. J. J. Yan Limburg Brouwer, Ambtenaar bij

de kultures, iw Bagelen.

D. A. J. B. De Graaff, Havenmeester, te Makassar.

J. C. Ross, Partikiüier, te Nieuw Selma, Ko-

koseilanden.

J. J. Altheer, Apotheker 3^ klasse, te Batavia.

J. J. LiNDGREEN, Officier van gezondheid der 1°

kl, te Muntok.

A. E. J. Jansen, Resident van Manado, Lid van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en We-

tenschappen, te Manado,
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H. E. Thepass, Officier van gezondheid 2^ kl.

bij Z. M. marine, te Soerabaja.

J. LouDON, Partikulier, op Biliton.

C. A. Bensen, Officier van gezondheid 2e kl., te

Serang.

J. N. Stevens, Officier van gezondheid 2^ kl., te

Pontianak.

H. H. Haase, Ambtenaar, te Salatiga.

R. P. De Seiff, Kapitein der infanterie, te Batavia

;

welke lieeren allen als zoodanig worden benoemd.

Geen der aanwezige heeren verder eenige mededeeling te doen

hebbende wordt de vergadering gesloten.

Be Sehretaris,

G. P. De Bruijn Kops.



BESTUURSVERGADERING

GEHOUDEy DEN 2Q AUGUSTUS 1834) TEN HUIZE VAN DEN

HEEK P. BAKON MELVIT-T- VAN CAKNBEE.

Tegenwoordig zijn de Besturende leden de HH,

P. BlEEKER, President.

J. Grotj>.

X. J. MaIER, Bibliothekaris en Direkteur van het Museum.

P. Baron Melviut. van Carnbee.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. P. De BrUIJN Kops, Wd. Sekretarls.

Worden voorgelezen de volgende ontvangene brieven.

1p. Van de Académie Royale des Sciences des Lettres et des

Beaux arts de Belgique
,

gedagteekend Brussel 7 Junij 185é

waarbij de Akademie te kennen geeft, de haar voorgestelde ruiling

harer werken met de door de Vereenio-ino; uit2;eo;evene gaarne

aan te nemen en verzoekt te mogen weten, op Avelke wijze hare

werken het zekerst der Vereeniging zullen toekomen.

Wordt besloten te verzoeken, de bedoelde Averken onder het

adres der Vereeniging aan het ministerie van koloniën te 's Gra-

venhage te zenden.

2e. Van het honorair lid den viceadmiraal E. G. Van der

Plaat vanden 221 Julij 1S54, kennis gevende, dat zijne excel-

lentie de benoeming tot Honorair lid aanneemt.

3^. Van den heer C. A. Bensen van Serang 28 Julij 1854,

waarbij hij zijne benoeming tot gewoon lid aanneemt en tevens

kennis geeft, dat hij gaarne als kontribuerend lid wil aange-

merkt worden.
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4*^. Van het lid den heer Dr P. T. H. Fromberg van Büi-

tenzorg 30 Julij 1854, berigtende op den hem door de Direlc-

tie in handen gestelden brief van den heer Kiiajenbrink, han-

delende over een nader onderzoek der suikerrietsoorten.

De heer Fromberg deelt daarin het volgende mede

:

// Zoo wij al vast staan in ons geloof aan , en bewijzen vin-

den voor de bestendigheid van soorten^ bij die gewassen, welke

zich door zaad kunnen voortplanten, het suikerriet is een vau

die, welke dat geloof het eerst aan het wankelen zoude kunnen

brengen, waarin wij er althans geene bewijzen voor bezitten.

En kan dit anders, bij den min of meer kunstmatigen toestand,

waarin wij het gebragt hebben , door de aanhoudende voort-

kweeking, op de meest uiteenloopende wijzen, in voor tropen-

landen zeer verschillende klimaten, en in de meest verschillende

gronden ?

// Zoo er daarbij nog vaste soortkenmerken overgebleven zijn

,

dan moeten die wel eenen hoogen graad van bestendigheid

bezitten.

//Ik voor mij ben, bij de bewerking der statistieke tabellen

over de suikerkultuur op Java, in het Tijdschrift onzer Yer-

eeniging opgenomen, tot het besluit gebragt, dat, mogten

er hier nog soorten bestaan, deze, op Java althans, tot twee

bepaald blijven: het Japara-^tQd^ en het Awoe-{^\^ riet. Zoo-

lang deze ten minste op dezelfde klasse van gronden en in

dezelfde streek gekweekt worden, onderscheidt zich het Japara-,

van het Awoe-riet vooral door de mindere lengte en dikte,

de veel grootere densiteit van zijn sap, en den grooteren ou-

derdom, dien het zonder nadeel op het veld kan bereiken.

// Doch bedenk ik daarbij , dat in eene residentie , minder be-

gunstigd door klimaat en grond, zoogenaamd Japara-riet ge-

kweekt wordt, welks sap zelfs henedeti dat van het Awoe-riet,

uit een beter oord, staat in specifiek gewigt, dan word ik huive-

rig, ora aan dat geloof in soortelijk verschil onvoorwaardelijk

vast te houden.

//Onderscheid in grootte, plaats van oorsprong, enz. stellen

alleen eene variëteit daar."
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De heer Fuojiberg voegt er bij , dat het geen twijfel lijdt,

dat de perioden van groei , de hoogte en zwaarte , de kleur van

het riet enz. even als de bovengenoemde verhoudingen, te zeer

afhankelijk zijn van klimaat, grond, plantwijze en bemesting, om

tot het bepalen der soort te kunnen dienen. Zij zijn eenvou-

dio- erevolffen van de meer of minder lans; herhaalde invloeden

van uitwendige omstandigheden. Naar zijn gevoelen is de vat-

baarheid voor overerving van zekere eigenschappen , in riet van

eene andere plaats of van een' anderen naam aanwezig, veel

o-erinsrer, dan de neio'ino- ora zich allengs zoo te konstitueren

als de plaatselijke omstandigheden het zullen toelaten. Ilij

meent dit reeds eenigermate te kunnen afleiden van de uitkom-

sten, die hij heeft verkregen bij zijne eerste proefkuituur van

verschillende variëteiten (of soorten ?) , uit den oosthoek van Java

afkomstio-. Dit zoo zijnde, zegt de heer Prombekg verder, zal

men er van moeten afzien ora eene groote scherpte in de on-

derscheiding der variëteiten van het suikerriet daar te stellen.

Digt in elkanders nabijheid geplaatst en voortgeplant, zullen zij

van jaar tot jaar meer tot elkander naderen, althans in che-

mische zamenstelling , en denkelijk ook, hoewel langzamer, in

vorm en groeiwij ze. Op verschillende plaatsen voortgekweekt

,

zal men, totdat men beter onderrigt is, de eene variëteit zich

allengs zien veredelen, de andere verbasteren.

De heer Promberg acht het derhalve noodig, dat men, om

de bestaande verschillen wetenschappelijk te bestuderen en over

hare bestendigheid te beslissen , eenige jaren achtereen herhaalde

waarnemingen doe, opteekene en vergelijke.

Maar, hoe langer zelfs zeer verschillende variëteiten op eene

plaats gekweekt worden, hoe minder die verschillen zullen

uitkomen; daargelaten dat men niet a priori kan weten, of

eene zekere, vermeende soort op die plaats wel in haren eigenen

,

natuurlijken toestand verkeert. Dus mist men de vo&rwaarden^

onder welke wij de bestendigheid der verschillen van ons gewas

kunnen toetsen.

Maar, om die verschillen met een zuiver technisch doel na

te sporen, daartoe acht de heer Bromberg noodig, dat men
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eenige variëteiten plante in verschillende gronden en klimaten.

Daardoor kan men te weten komen, wat voor elke sooit of va-

riëteit het meest dienstig is, om die tot een maximum van was-

dom en suikergehalte te brengen.

De heer Puomberg verklaart zich overis-ens niet te^^en het

nut der voorstellen van den heer Kuajenbrink.

Na eenige diskussie wordt besloten den heer Kiiajenbrink

te verzoeken de verschillende rietsoorten in den omtrek zijner

woonplaats der Vereeniging te willen toezenden, terwijl de

heer Maier zich genegen verklaart ze op het landgoed Tjag-

gon aan te planten tot nader onderzoek. Aan de residenten van

Bezoeki, Pasocroean, Japara, Tagal en Cheribon zal met het-

zelfde doel geschreven worden. De heer Smit neemt voorts op

zich, omtrent dezelfde aangelegenheid aan een der heeren suikerfa-

brikanten in Soerabaja te schrijven.

Ter tafel Avorden nog gebragt de volgende brieven.

1°. Van den fungereuden eersten adjunkt sekretaris van het

gouvernement van den 25ii Julij 1854 N'^. 1521, aanbiedende

de Sterrekundige plaatsbepalingen van de heeren S. H. De Lange

en G. A. De Lange in de residentie Manado.

Wordt besloten tot opname in het Tijdschrift.

20. Van den viceadmiraal, kommandant van Z. M. zeemagt

in Oost-Tndië van den 27^ Julij No. 2365, begeleidende een

rapport over een onderzoek naar steenkolen van de Kapoeas (Borneo

's westkust).

AVordt in handen gesteld van den heer J. Grolt, om te

dienen van berigt.

De heer ]\L\ier brengt rapport uit omtrent het onderzoek

van zoogenoemdc tinertsen, door den heer C. P. A. Schneider

op Ceram's zuidkust gevonden, door het besturend lid den

heer Croockewit, volgens welk onderzoek in die ertsen geen

spoor van tin te vinden is.

Wordt besloten tot plaatsing van het berigt van den heer

Croockewit in het Tijdschrift.

De heer Steenstra Toussaint vestigt de aandacht op de

wenschelijklieid, dat inon bij do theekultuur de verschillende
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soorten van bladen van een zelfde struikje van elkander afi^on-

dere bij de bereiding der thee, "waardoor hij meent dat eene

verbetering in de theesoorten zou kunnen worden te weeg gebragt.

Hij neemt op zich desbetrekkelijk een berigt voor het Tijdschrift

der Vereenigiug op te stellen , hetwelk met belangstelling wordt

vernomen.

De heer Bleeker brengt ter tafel twee te Batavia zeer zeld-

zame Krustaceën, beide gevangen bij het eiland Onrusten hem

welwillend toegezonden door den heer Baron ïengnagei., lid

der Vereeniging, kapitein luitenant ter zee, direkteur van het

Maritiem etablissement te Onrust. De eene soort is een fraai

exemnlaar van Scpdlla maculata Lam., de andere van Camjwscia

reiitsa Latr. Schild en poolen van deze Camposcia zijn geheel

met kleine sponsen bedekt, welke aan het dier een afzigtelijk

voorkomen geven en nog vast aan de haren van schild en poo-

len bevestigd zijn. De heer Bi.eeker is van meening, dat het

dier zich van deze sponsachtige bekleedsels bedient om zich aan

het oog zijner vijanden te onttrekken of zich onkenbaar te maken.

Men weet dat Camposcia retusa slechts zwakke wapenen van

aanval of verdediging heeft en niet gebouwd is om zich snel te

bewegen.

De heer Bleeker deelt voorts mede, dat hij dezer dagen

eenige vischsoorten heeft ontvangen van den heer Goetzee,

beambte bij de faktorij der Nederlandsche Handelmaatschappij,

te Hobarttown op Yan Diemensland bij zijn verblijf aldaar ver-

zameld. Deze verzameling, waarover hij nader uitvoeriger zal

berigten, heeft hem aanleiding gegeven tot het opstellen van

een nieuw geslacht der Pediculati, hetwelk hij vormt uit Chi-

ronectes hirsnlus CV. welke soort hij, wegens volkomene afwe-

zigheid van ploegbeens- en gehemeltetanden en de aanwezigheid

eener volkomene eerste rugvin, tot een eigen geslacht brengt,

hetwelk hij voorstelt BracMonicMliys te noemen en tot welk

geslacht behalve Chironectes hirsutns CV. waarschijnlijk ook

nog behooren Chironectes laevis CV. en Chironectes politns

Eichds.

De heer Smit brengt ter tafel een manuskript, behelzende
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liet verhaal ecncr reis over liet eiland Bali benevens ccne schets-

teekening van den op Bali nog werkenden vulkaan van het

lid den heer B. P. De Seiff.

Wordt besloten dit stuk bij de dirigerende leden in rondle-

zing te zenden.

De lieer Maieu, deelt mede, dat hij een stuk bewerkt voor

het Tijdschrift over de solfatara van den Goenoeng Waijang in

de Preangerregentscliappen.

Aanogenomen voor beris-t.

De Se/creiaris,

G. E. De BiiuijN Kops.



BESTUURSVERGADERING

GEHOUDEN DEN IT^ AUGUSTUS 1S51, TEN HUI'ZE VAN DEN

HEEK W. M. SMIT.

Tegenwoordig zijn de besturende leden de HH.

P. BlEEKER, President.

J. Groi.l.

P. J. MaIEU . Bibliothekarïs en Direkteur van het Museum.

P. Baron Meuvilt- van Caknbee.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

W. M. Smit.

G. P. De BrUIJN Kors, Wd. Sekretaris,

wonende liet lid de lieer O. G. J. Mohnike de vergadering als

gast bij.

Wordt voorlezing gedaan van de volgende brieven

:

Ie. Yan het lid den lieer Jklir. C. P. Goldman, resident van

Ternate van denlT^iJulij 1854, waarbij hij kennis geeft , dat hij

zijne benoeming tot gewoon lid aanneemt.

2e. Yan het lid den heer Thepass, van Soerabaja den 9i

Augustus 1854 van gelijke strekking, waarbij hij zich tevens

voor de geldelijke bijdrage verbindt.

3e- Yan het lid korrespondent den heer D. S. Hoedt, van

Amboina den 23q Julij 1854, Avaarbij hij de benoeming tot lid

korrespondent voor de Molukken aanneemt.

4e- Yan het lid korrespondent A. Scharuee , van Muntok den

In Augustus 1854, waaruit blijkt, dat hij zijne benoeming tot lid

korrespondent aanneemt.
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Alle deze kennisgevingen -vrorden aangenomen voor berigt.

5e- Yan het lid den lieer C. A. Bensen van Serang den 7»

Augustus 1854, kennisgevende van de toezending van eeni-

ge tiesschen mineraalwater van de solfatara nabij de kam-

pong Tjitrap in residentie Bantam, en eenige stukken Ban-

tamsche tuf.

Wordt besloten liet lid den heer At,theeii oit te noodi-

gen, het scheikundig onderzoek van dit water op zich te

nemen.

6e. Van het lid den heer De Graap van Makassar den 3«

Auo-ustus 1854, waarbij hij zijn leedwezen te kennen geeft, dat

hij niet eigener autoriteit kan voldoen aan het verzoek der di-

rektie om de opgave der aldaar doorboorde aardlagen , belovende

hij voorts de toezending van een' kanguro en van een levend

getah-per tja-boompj e.

AVordt besloten lot de verkrijging van de verlangde opgave

van monsters der aardlagen, opgegraven bij de artesische putbo-

rang te Makassar, te schrijven aan den gouverneur van Celebes

en onderhoorigheden.

7e- Tan den heer Kollmais', uit het Bantamsche, van den S^

Au'TUstus 1854, houdende eenige nadere inlichtingen omtrent

de vergaarbakken van regenwater ter besproeijing der rijstvelden,

in het distrikt Goenoeng Kending in de residentie Soerabaja , be-

nevens eenige bemerkingen op het artikel van het besturend

lid den heer Steenstra Toussaint, desbestrekkelijk in het

Tijdschrift der Yereeniging geplaatst.

Wordt gesteld in handen van den heer Steenstra Tous-

saint om te dienen van berigt, terwijl de bij den brief gevoeg-

den staat, behelzende eene opgave van bedoelde vergaarbak-

ken in gezegd distrikt, der redaktie van het Tijdschrift voor

Nijverheid in Nederlandsch Indië zal worden aangeboden, als

hebbende onmiddellijk betrekking tot de Nijverheid in deze

gewesten.

8e- Van het lid den heer Kuijpers, van Samarang den llQ

Augustus 1854, houdende eene opgave van verbeteringen van

eenige geslopen fouten in het berigt omtrent zwavel van den
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berg Talang, Sumatra's Westkust, opgenomen in liet Tijdschrift

der Vereeniging (Deel V p. 463).

Wordt besloten de nota van den lieer Kuijpers als een be-

rigt in het Tijdschrift op te nemen.

Ter tafel worden gebragt

:

Ie. Een bijdrage van den heer Mater, getiteld: Scheikundig

onderzoek van het mineraal water, voorkomende in de solfatara

van den Goenoeng Waijang, in de residentie Preangerregent-

schappen, regentschap Bandong.

Besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

2e. Een artikel van het lid den heer Alïheeu, zijnde eene

bijdrage tot de kennis der Arachis hypogaea (katjang tana),

opgemaakt naar aanleiding van een artikel over hetzelfde on-

derwerp van den heer Püiteau, geplaatst in de Annales des

Sciences naturelles.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

3e- Het verhaal eener reis over Bali van het lid den heer De

Seuït, hetwelk in rondlezing is geweest.

Wordt besloten een uittreksel van het meest belangrijke, dat

daarin voorkomt, te plaatsen in het Tijdschrift, alsmede de daar-

bijgevoegde schets van den vulkaan. De heer Smiï belast zich

met de bewerking van dat uittreksel.

4e- Een artikel van den heer De Seijff over eene onderzeesche

warme minerale bron in de St. Nikolaasbaai , aan de noord-

westkust van Bali.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift en tevens den

adsistent resident van Banjoewangi te verzoeken, eenige flesschen

van dat mineraalwater, dat bij ebbe zuiver te verkrijgen is, der

Vereeniging te willen toezenden. De heer Mei-vill van Carn-

bee zal eene aanteekening bij het berigt van den heer De Seiff

voegen.

5e- Een berigt van eene hoogtemeting (door barometer) van

den berg Tjermai in Cheribon, door de heeren S. H. de Lan-

ge en G. A. de Lange.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

6e. De heer Bi.eeker voldoet aan zijne in de vorige bestuurs-
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vergadering gedane toezeggijig om nader te berigten over eenigc

visschen van Van Diemensland
,
gevangen bij Hobarttown in de

monding der Derwent.

Hij brengt ter tafel eene door hem opgestelde Bijdrage tot

de kennis der visclifauua van Van Diemensland, met afbeel-

dingen van Gnathanacanthus Goelzeei Blkr, JSrachionichtJtys

hlrsxdus Blkr, Gastrophijsus Rlchei Blkr en Hippocampus

abilomlnalls Less. Deze bijdrage bestemd zijnde voor de wer-

ken der Koninklijke Akademie van AVetenscbappen te Araster-

dam, deelt de heer Bi.eeker daaruit zakelijk het volgende me-

de. De hem van van Diemensland gezondene vischsoortcn

zijn, behalve de vier bovengenoemde, Diodon nijcUienierus Cuv.

,

Ostracion [Aracana) aurilus Ricliards. , Ostracion [Aracana)

sp'üorjaster llichds. en Pristlophorus cïrratiis MII. Omtrent

]3rachionichthys is in de vorige bestuursvergadering reeds be-

rigt. Gnathaiiacanthus is een nieuw geslacht der Cataphracti,

hetwelk aldus is gekenmerkt.

Gnatha7iacantJms Blkr.

Caput corpusque corapressa. Dentes maxillis parvi pluriseriati

;

vomerini palatinique nuUi. Caput anacanthum. Pinnae dorsa-

lis et analis a caudali sejunctae, dorsalia vertice incipiens in

parte spinosa profunde incisa. Radii pinnis omnibus simplices
,

liberi uuUi. Ventrales radiis l/^. Spinae anales 3. Cristae

occipitales sejunctae ossa interspinosa amplectentes. Membrana

branchiostega radiis 7.

Dit geslacht is verwant aan Agriopus Cuv. , Taenianotus Cuv.

enz. De soort, Gnathanacanthus Goelzeei Blkr, is bruinachtig

rood van kleur, heeft ligchaani en vinnen ruw door kleine

stompe doorntjes, D. IS/Hj T- 11, A. 3/9 enz. en eene lengte

van 1139;"

ïcr tafel zijn nog 2 eetbare nestjes van zwaluwen met

de opgezette vogels daarin geplaatst. De nestjes zijn bevestigd

aan een stuk kalkrots, in hunne oorspronkelijke plaatsing. Deze

nestjes zijn aangeboden door den heer VisscuEii van Gaasbeek

te Bandoncr.
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Wordt besloten den heer Visscher Van Gaasbeek den

dank der direktie voor deze toezending te betuigen en voorts

deze keurige voorwerpen naar de Parijssche Werekltentoonstelling

te zenden om vervolgens aan het Museum te Kiew (Londen)

te worden gezonden, het laatste overeenkomstig het namens

genoemd Museum door den heer Dr. Büwring, gouverneur van

Honkong, gedaan verzoek, in de aantcekeningen eener vroegere

bestuursvergadering medegedeeld.

De heer Smit geeft ter bezigtiging eenige koralen benevens 4

monsters tinerts en een monster koppong van Biliton, hem gezonden

door den heer Van Vierhouten, officier van gezondheid 3^

kl. op Z. M. schooner Ambon.

De heer Smit biedt nog aan een exemplaar van Gastrophysus

argenteus J. Müll. , bij Biliton gevangen.

Ter bezigtiging liggen voorts nog ter tafel eenige exemplaren

kwarts en uitgewasschen zand van de mijnen Bendigo en Whi-

tehills, medegebragt van NieuwHolland door den heer Goet-

ZEE, alsmede een monster gomhout van Nieuw-Holland.

De heer Bleeker deelt mede, met de jongste overlandmail

een exemplaar te hebben ontvangen van de eerste aflevering vau

de // Systematische Verzeichniss der im Indischen Archipel in den

Jahren 1843-1848 gesammelten sowie der aus Japan empfan-

geuen Pflanzen, herausgegeben van H. Zoijjnger. Zürich 1854

8° Hft 1. De diagnosen van nieuwe planten , in dit werk voor-

komende, zullen in het Tijdschrift worden overgenomen voor

zooveel zulks niet reeds is geschied.

De heer Bleekbr berigt, dat hij vernomen heeft, dat eene

kommissie uit de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nij-

verheid, uit de Maatschappij van Toonkunst te Batavia en uit

de Bataviasche W'edrenklub eene vergadering heeft gehouden

om te beraadslagen, omtrent het oprigten van een gemeenschap-

pelijk gebouw, en stelt voor, dat eene kommissie uit de Ver-

eeniging zich daarbij aansluite, te meer, daar het oorspronkelijk

plan van zoodanig gebouw van de Vereeniging is uitgegaan.

Dit wordt algemeen goedgevonden en besloten een' brief daar-

over aan bedoelde kommissie te doen afgaan , terwijl als leden van
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de kommissie der Vereeniging, om hare belangen daarbij voor te

staan, benoemd worden de lieeren Bi-eeker, Melvhx van Carn-

BEE en Gkoi.l, welke zicli deze benoeming laten welgevallen.

De SeJcreiaris,

G. r. De Bruijn Kops.



SÊSTUURSVERGADERÏNG,

GEHOUDEN DEN 50° AUGUSTUS 1854, TEN HUIZE VAN DEN

HEER A. J. D. STEENSTRA TOUSSAINT.

Tegenwoordig zijn de besturende leden de HH.

P. BlEEKEK, ff*re$ident.

J. Groll.

P. J. MaIEK, Bibliothekaris en Dïrekteur van het Museum.

P. Baron Melvo.l van Carnbeë.

A. J. D. Steenstba ïoussaint.

W. M. Smit.

G. P. De BrUIJN Kops ,
Wd. SekretarJs.

Ter tafel worden gebragt de volgende brieven:

Ie. Van de Academie roijale des Sciences, des Lettres et

des Beaux-arts de Belgique, van Brussel den S^ Julij 1854,

meldende het ontvangen der haar door de Vereeiiiging toege-

zondene afleveringen van het Tijdschrift, waarbij tevens in

overweging wordt gegeven om door eene andere wijze van toe-

zending de aanzienlijke kosten aan port te verminderen.

Wordt besloten de afleveringen van het Tijdschrift , aan de ver-

schillende geleerde Genootschappen gezonden wordende, voortaan

bij de afzending te frankeren.

2e. Van de Société imperiale des Naturalistes de Moscoü,

van den 19^ April 1834, waarin de erkentelijkheid betuigd

wordt voor de toegedachte werken, en de verzekering wordt

gegeven, dat de Société, gaarne het voorstel van ruiling wil-

lende aangaan, haar Bulletin zal zenden, zoodra de weg bekend

VIL 12
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zal wezen , waarop die werken de Vereeniging kunnen toekomen.

"Wordt besloten te verzoeken, dat het Bulletin door interme-

diair van het gezantschap van Eusland in Nederland aan het

ministerie van Koloniën worde bezorgd, met verzoek om door-

zending herwaarts.

^e, Yan de Koeniglich Baijerische Akademie der Wissenschaf-

ten, van München den 26'^ Junij 1854, waarbij wordt verklaard

,

dat de Akademie met de Yereenigiug in nadere verbinding wenscht

te komen en de ontvangst der gezondene werken afwacht om

eene tegenbezending te doen, gevende de Akademie tevens in

overweging om het Tijdschrift der Vereeniging haar in duplo

toe te zenden, vermits de in simplo haar toegezonden werken

aan de Beijersche Hofbibliotheek moeten worden afgestaan en

zij ook voor hare eigene bibliotheek een exemplaar wenscht te

bezitten.

Wordt besloten, voortaan der Akademie het Tijdschrift in

duplo te doen toekomen.

4^. Van het lid, den heer Van Limburg Brouwek, van Ke-

boemen den 24^* Augustus 1854, waarin hij met dankbetuiging

het gewone lidmaatschap aanneemt en zich voor de vrijwillige

bijdrage verbindt.

5. Van het lid den heer Haase, van Demak den 20q Au-

gustus 1854, van gelijke strekking.

Beide brieven worden aangenomen voor berigt.

e*^. Van het lid den heer P. S. Van Bloemen Waanders,

van Lahat den 28" Julij 1854, waarbij kennis gegeven wordt,

dat eene verzameling visschen uit de binnenlanden van Pa-

lembang met de eerste gelegenheid der Vereeniging zal wor-

den toegezonden.

Wordt besloten deze verzameling na aankomst alhier in han-

den te stellen van den heer Bleeker.

7e. Van het lid den heer Kinder, van Sumedang den 15»

Augustus j]., waarbij voor het Museum der Vereeniging worden

aangeboden eenige petrefakten , afkomstig van het distrikt Kongo

onder Bandon^;.
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Wordt besloten den dank der direktie voor deze bezen-

ding te betuigen en de petrefakten , bestaande iiit zeer fraaije

voorwerpen van molluskensclialen uit de tertiaire formatie, in

het Museum te deponeren, totdat hier de gelegenheid zal be-

staan de soorten te bestemmen.

Bij deze verzameling bevindt zich tevens een groot langwer-

pig vierkant been, door gebogene parallelle lijnen in talrijke

vakken verdeeld, hetwelk de heer Kinder berigt, te Tjileuteurun,

aan de zuidkust van Java, gesneden te zijn uit het ligchaam

van een groot zeedier, hetwelk hij naar de hem gedaiie be-

schrijving er van voor eene soort van rog hield.

De heer Bt.eekeu laat uit zijn plaatw'erk zien de afbeelding

tan het tandenstelsel van Aéïobails narinari Mïï. welker bn-

derkaak volkomen beantwoordt aan het gezonden been , zoodat

er geen twijfel bestaat of het is van deze soort, welke ook te

Batavia voorkomt, afkomstig. De heer Bt.eeker spreekt bij de-

ze gelegenheid over het belangrijke van de kennis van het

tandenstelsel ook bij vele familicn van visschen, ter bepaling-

der soorten, en heldert zulks op door een aantal voorbeelden.

Zoo zegt hij b. v. alle soorten van Muraenoïden zijner verza-

meling, ten getale van ongeveer 50, naar de bijzonderheden van

hare dentitie te kunnen herkennen.

8e. Van het lid den heer E. JSTetscher dd. 19 Julij jl.,

waarbij eenige diamanten worden aangeboden, gevonden in de

nabijheid van Salatiga.

Wordt besloten ze te stellen in handen van den heer Maieu,

tot nader onderzoek.

9^, Yan den waarnemenden direkteur der kultures , van Batavia

den 291 Augustus 185 4. No- S343/13, waarbij der Vereeniging

wordt aano-eboden een A'^erslao; over een scheikundio- onderzoekO O o

der Avestindische kassave, opgemaakt door het besturend lid

den heer D. W. Rost ws To>ningen.

AVordt besloten tot opname in het Tijdschrift.

10. Van zijne excellentie den viceadmiraal, president der

kommissie tot verbetering der Indische zeekaarten, van den
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22i Augustus 185 j?, L. C. Z. No- 6S, aanbiedende uittreksel

uit een rapport van den kommanderenden officier van Z. M.

adviesbrik Pijlades over een in de nabijheid der Key-eilanden

opgerezen eiland.

Wordt besloten het uittreksel op te nemen in het Tijdschrift.

De heer Groll deelt mede, dat het getahpertjaboompje en

de levende kanguro, van Makassar aan de Vereeniging gezon-

den door het lid aldaar den heer De Graaff, te Batavia aan-

gekomen zijn.

Wordt besloten het getahpertjaboompje naar 's lands plan-

ieutuin te Baiteuzorg te zenden met in overweging gave om

het daar verder aan te kweeken , en den kanguro te zenden aan

het Koninklijk zoölogisch genootschap Natura artis raagistra te

Amsterdam, voor de diergaarde van dat genootschap.

Ter tafel worden webrao-t:

1^. Eene bijdrage van het lid den heer J. A. Kkajenbrink

getiteld: //Stof, kracht, leven en geest, eene bijdrage tot de

ontwikkelingstheorie," waarvoor plaatsing in het Tijdschrift wordt

verzocht.

Wordt besloten deze bijdrage in rondlezing te zenden bij

besturende leden.

2e. Aflevering No. 2 van Jaargang 1853 van het Bulletin de

la Société imperiale des naturalistes de Moscou waarin voorkomt

een artikel, getiteld: Extrait des lettres adressées a Mr. De Er-

scHER a St. Pétersbourg par Mr. Kheijenberg, pharmacien a-

rhópital de Simpang a Java.

De direktie ontwaart met genoegen , dat de heer Kreijenbekg

zich beijvert, in Husland bekend te maken, wat in deze ge-

westen in de wetenschap geschiedt , maar ontwaart uit dat arti-

kel tevens met bevreemding, dat de heer E. E. G. Kreijenbekg

zorgvuldig de bronnen niet heeft vermeld, waaruit hij zijne

mededcelingen heeft getrokken en ten opzigte van enkele artikels

zelfs niet de namen der schrijvers heeft vermeld. Zoo zijn daarin

medegedeeld de waarnemingen van den heer J. E. Teijsmann

over de WarmtconiwiJckeling in de maiinelijJce bloemen van Cycas
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circinalis L., alsmede de substantie van een artikel van denzelfden

plantenkundige over Getah-pertja soorten, beide artikels geplaatst

in den eersten Jaargang van liet Tijdschrift der Vereeniging,

zonder dat in liet artikel van den heer Kreijenberg sprake is

hetzij van het Tijdschrift, hetzij van den heer Teijsmanx, zoo-

dat lio-telijk het vermoeden kan ontstaan dat de heer Kueijen-

BERG de bedoeling heeft gehad voor den oorspronkelijken schrij-

ver door te gaai?.

Wordt besloten de aanteekening hiervan in het Tijdschrift

op te nemen.

3^. Een berigt van den heer Bleeker over in Zeesterren le-

vende Visschen alsmede over eene nieuwe soort van Oxybeles.

AVordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

4®. Een berigt van den heer Bleeker over eenige visschen van

de Natoena-eilanden.

Besloten als boven.

De heer Bi-eeker deelt nog mede, dat hij heeft ontvangen'

eene verzameling visschen van Butjan, van het lid den heer Jkhr.

C. E. GoLDiiANN, en eene andere van Makassar, van den heer

J. C. Van Oven.

De verzameling van Batjan van den heer Got.dmaxn bestaat

uit ongeveer 70 soorten, welke alle nieuw zijn voor de fauna van

Batjan , en waarbij zich ook enkele voor de wetenschap nieuwe

soorten bevinden t. w. Apogon margaritophorus, Corvina Gold-

manni en Gljphisodon batjanensis. In een afzonderlijke arti-

kel zal daaromtrent uitvoeriizer berio-t worden.

De verzameling van den heer Yan Oven bestaat uit de vol-

gende soorten.

Lates nobilis CV., Serranus crapaö CV., Serranus cyanostig-

raa K.V.H., Serranas pardalis Blkr. , Serranus polypodophilus

Blkr., Plectroporaa maculatum CV.-, Mesoprion annularis CV.,

Mesoprion chrysotaenia Blkr., Mesoprion immaculatus CV.,

Mesoprion octolineatus Blkr., Mesoprion Sebae Blkr., Mesopri-

on vitta Blkr, Therapon puta CV., Therapon servus CV.,

Priacanthus holocentrura Blkr, Holocentrum oriëntale CV,,
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Sphyraena Commersonii CV., Spliyraena jello CV., Sphyraena

obtusata CV., Sillago inalabarica CV., Upeneus lateristriga CV.,

Platyceplialus insidiator BI., Otolithus macroplithalmus Blkr,

Pristiporaa hasta CV., Pristipoma nageb Rüpp. , Diagramma cras-

sispiiium Eilpp. , Diagramma punctatura Ehr., Scolopsides marga-

ritifer CV,, Scolopsides monogramma K, v. H., Ileterognathodon

nemurus Blkr, Pentapus sctosus CV., Pagrus longifilis CV.,

Dentex celebicus Blkr, Dentex Ovenii Blkr, Dentex taenio-

pterus CV., Letlirinus opercularis CV., Gerres abbreviatus Blkr

,

Gerres oyena CV., Chaetodon oligacanthus Blkr, Scatopbagus

argus CV., Platax teira CV., Platax vespertilio CV., Drepanc

punctata CV., Toxotes jaculator CV., Anabas scandens CV.,

Opliicephalus striatus BI., Scomber kaïiagurta CV., Thyniuis

tlimmina CV,, Cybiiim konam Blkr., Choriiiemus toloo CV.,

Trichiuras liaumela CV., Megalaspis Ptottleri Blkr, Selar Has-

seltii Blkr, Selar Ivulilii Blkr, Sclar torvus Blkr, Caranx ekala

CV., Carangoïdcs blcpharis Blkr, Carangoïdes galliclithys Blkr,

Carangoïdes praeustus Blkr, Giiatbauodon speciosus Blkr, Lac-

tarius delicatulus CV., Equula ensifera CV., Amphacaiitbus

dorsalis CV., Ampliacaiitlius virgatus CV., Acauthurus matoïdes

CV., Mngil borneënsis Blkr, Mugil coeruleomaculatus Lacép.,

Cheilio hemiclirysos CV., Scarus celebicus Blkr , Belone cylindri-^

ca Blkr, Hemiramphus Commersonii CV., Exocoetus oxycepbalus

Blkr, Elops saurus L. , Chanos orientalis CV., Arius leiote-

tocepbalus Blkr, Plotosus macroplitlialmus Blkr, Plotosus unicolor

K. V. H., Sardiiiella cliipeoïdes Blkr, Spratella tembang Blkr,

Chatoessus chacimda CV., Saurida tombil CV. , Rhombus polyspi-

los Blkr, Balistes stellatus Lacép. , Chiloscyllium plagiosum

MH., Trygon Kublii MH. en Taeniura lymraa MH.

Van deze soorten zijn niet minder dan 38 nieuw voor de

fauna van Celebes en 3 tevens nieuw voor de wetenschap. Daar

zijne Vijfde Bijdrage tot de kennis der ichtliyologische fauna

van Celebes, in eene vroegere bestuursvergadering ter plaatsing

in het Tijdschrift aangeboden, nog ter perse is, geeft de lieer

^LEEKEii te kennen, van de verzameling van den heer Van
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Oven nog voor die bijdrage te willen gebruik maken en haar

alzoo om te werken.

De heer Bi.eeker deelt nog mede, dat de voorgestelde aan-

sluiting van de Natuurkundige Vereeniging aan de kommissie

tot oprigting van een algemeen gebouw voor Kunsten en We-

tenschappen te Batavia, met genoegen door die kommissie is

vernomen.

Ontvangene boekwerken

:

Patliologisclie Anatomie des inenscMichen Körpers vou JuLius Vogel. Erste

Abtheiling , Allgemeiner Theii, Leipzig 1845 8°. (van het besturend lid den heer

Gkoll).

Werkdadige sterrelamde van Francoeur, vertaald door J. C. Pilaar, Medem-

blik 1834. (van het besturend lid den heer Groll).

Bianglala, Indisch leeskabinet tot aangenaam en gezellig onderhoud, onder re-

daktie van Mr. L. J. A. Tollens en W. L. Eitter Ille jaargang afl. 3 (van

de redaktie).

Het Regt in Nederlaudsch Indië. Regtskundig Tijdschrift. Vijfde Jaarg. N"- 5

(van de redaktie).

Java-bode. Nieuws, handels- en adverentieblad voor Nederlandsch Indië. N°' 49—68

(van de redaktie).

De Sehrelaris.

G. P. De Bruijn Kops.
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GEOMETRISCHE OPNAME VAN FRANKRIJK,

VOORGELEZEN IN DE VIERDE ALGEMEENE VERGADERING DER

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIË,

GEHOUDEN DEN 16ea FEBRUARIJ 1854.

DOOR

M. H.

Ik wenschte eenige oogenblikken uwe aandacht bezig te hou-

den, met merkwaardigheden uit de geschiedenis der groote geo-

metrische opmeting van Prankrijk. De aard mijner betrekking-

zal de bevreemding beletten, welke de keuze van dit onderwerp

anders bij u welligt zou doen ontstaan; trouwens de te vroeg

ontslapen heer Smits is mij voorgegaan door in deze verga-

dering eene mededeeling te doen van de stroom- en windkaar-

ten van den heer Maurij, welke zooveel belangstelling bij u

heeft ontmoet, dat ik niet zonder grond hetzelfde voor mijn'

arbeid mag verwachten.

Wanneer eene regering een' wetenschappelijken arbeid van

grooten omvang doet ondernemen, rijst meermalen van verschil-

lende zijden de vraag, of de onkosten evenredig zijn aan de
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voordeelen daaruit te trekken, en ofschoon zij voor zich die

vraag reeds bevestigend moet beantwoord hebben , is het niet

altijd even gemakkelijk, het groote publiek die overtuiging te

geven, want, hoewel men aanneemt, dat een verlicht bestuur,

den zedelijken invloed der wetenschap moet erkennen en zich

niet tot taak kan stellen, zich uitsluitend aan materiele be-

langen te wijden, is het oordeel omtrent de waarde van dien

invloed zeer subjektief , en zal door den een' veel hooger wor-

den gewaardeerd dan dooï den ander. Bovendien wordt het

gemeen door eigenbelang verblind. De uitkomsten der we-

tenschap, voor dezen ondernemer gewigtig, worden door genen

als overtollig beschouwd, en tusschen beider oordeel te beslis-

sen, de vraag op te lossen, of werkelijk een zedelijk en mate-

rieel voordeel een belang voor de meerderheid daarstelt, is zoo

moeijelijk, dat dikwijls de geschiedenis daaromtrent alleen kan

beslissen.

In ^Frankrijk , wie zal het vreemd vinden , werd in de eerste

plaats gewezen op de glorie, door dien arbeid te verwerven.

Wij Nederlanders zouden dat gevolg het laatste noemen , ter-

wijl misschien juist natiën, klein in zielental en weinig bedui-

dend in staatkundige verhouding, eene zedelijke kracht ontke-

nen uit veroveringen op het gebied der wetenschap behaald,

welke het nationaal gevoel verhoogen en magtiger volken ee-

nen heilzamen eerbied inboezemen.

De oude kaart van Frankrijk, waaraan drie geslachten uit de

familie Casini hebben gearbeid, had de gewenschte naauwkeu-

righeid niet, welk gebrek bijzonder gevoeld was, toen Napo-

leon's legermagt in 1814 tot de verdediging van eigen' bodem

was teruggedrongen.

Na den vrede, toen het depot van oorlog vele geografische

ingenieurs, welke vroeger in de veroverde landen hadden ge-

werkt, ter zijner beschikking had, en de bovengenoemde kaart

van Casini weldra op nieaw moest uitgeven, rekende het zich

verpligt, de regering op te wekken, om deze gunstige omstan-

digheden voor de zamenstelling eener nieuwe kaart niet te la-

ten voorbijgaan , en opdat geene kleingeestige jaloezie , het voor-
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stel iü den weg zou komen, rigtte het depot van oorlog zijn

ontwerp in, als of het geloofde, dat tot de verwezenlijking de

hulp en medewerking van andere adrainistratiën noodig waren.

In die dagen was namelijk het kadaster ijverig bezig met

het opmeten van gedeelten van Frankrijk, welke zouder geode-

sische opnamen nimmer tot een goed geheel konden leiden, en

waarvan de naauwkeurigheid alleen d;\ardoor kon gewaarborgd

worden . Inlusschen zijn in het vervolg de leiding en het belan-

grijkste van den arbeid aan het depot van oorlog toevertrouwd

en het heeft dit zelfs de astronomische waarnemingen, welke

het Bureau des longitudes zich aanvankelijk had voorbehouden

,

doen verrigten. In de zitting van den 21ii Maart 1817 van de

Kamer der Pairs, nam de wereldberoemde Lapi.ace, in zijne

beoordeeling van de voorgedragene finanlie-W'etten , de gelegen-

heid te baat, om de noodzakelijkheid eener nieuwe opmeting van

I^rankrijk te betoogen. Dit betoog had de zeldzame uitwer-

king, dat de regering reeds twee maanden later een begin Tan

uitvoering beval, door het benoemen eener kommissie om het

ontwerp breeder toe te lichten. Laplace bekleedde zelf daar-

in het voorzitterschap, en de overige leden waren gekozen

uit geografische ingenieurs, uit het leger, uit de administra-

tie van het kadaster, van publieke werken, van het boschwezen,

van de mijnen en steengroeven en van de marine. Deze kom-

missie genoot de voldoening, die aan kommissiën niet dikwijls

te beurt valt, dat haar plan ongewijzigd ten uitvoer werd ge-

legd. Tot 1825, toen zij met den dood van haren voorzitter

ontbonden werd, bleef zij met het toezigt belast, maar de ei-

genlijke uitvoering was toen reeds in handen van het algemeen

depot van oorlog. Deze schikking had het voordeel, dat er

gelegenheid geopend werd om vele officieren van het leger, bui-

ten het ligchaam der geografische ingenieurs, hetwelk echter

in 1813 met dat van den staf ineensmolt, tot bekwame staf-

officieren te vormen, en inderdaad, behalve het oorlogsveld is

er niets, dat hen als zoodanig ecne betere opleiding kan geven,

of hen eene betere kennis van het terrein kan verschafi"en.

Het nut van den arbeid werd noo' later in de kamer der
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afgevaardig-Jen ontkentl. Men noemde het een kostbaar werk

zonder nut, waarvan liet einde niet te voorzien was. De uit-

komst heeft dezen aanval wederlegd. Het werk, dat jaarlijks bij-

na 223 duizend franks gekost heeft, daaronder niet begrepen

de inkomsten der geografische ingenieurs of stafofficieren , wel-

ke toch bij het fransche leger voorhanden waren, zal na 46

jaren voltooid zijn, en dan zal men in het bezit van eene

kaart zijn, waarop alles Avordt aangetroffen, wat den onderne-

mer van wegen , waterleidingen of ontginningen , van welken

aard ook, dienstig is, en het leger zal beter dan ooit in staat

zijn om eenen aanval van buiten af te slaan. Dit laatste voor-

deel is wel betwijfeld, omdat met de publieke uitgave der kaart

de vijand ook eene kennis van het terrein erlangt, die hem

anders zou ontbreken, maar zij vermeerdert de middelen van

verdediging veel meer dan die van aanval, omdat zij het ge-

bruik er van regelt, en de vijand, ofschoon gewapend met de

kaart van den aangevallen grond, schipbreuk zal leiden op de

verdedio-ino^smiddelen , door de kaart aangewezen. Ofschoon de

overtuiging vau het nut en de noodzakelijkheid eener juiste

kennis van het land wel niet overal gevestigd is in eene ver-

gadering als deze, zal het wel overbodig zijn, het bewijs daar-

van te leveren.

In Frankrijk, had men nog, behalve de maatschappelijk-

stoffelijke belangen, de oplossing vau een belangrijk weten-

schappelijk vraagstuk op het oog. Men wilde namelijk door

eene nieuwe meting tot de meer naauwkeurige keunis van den

vorm der aarde geraken. In de vooronderstelling, dat het lig-

chaam der aarde homogeen is, was de vorm door Newton reeds

bepaald. Toen Eicher in 1672 de ongelijke lengte des slingers

op verschillende breedten ontdekte, hadden de geleerden daar-

in een voortreffelijk hulpmiddel gevonden om de gedaante der

aarde te bepalen. Deze uitkomsten en die uit de verschijnselen

der precessie en nutatie afgeleid en die uit de metingen, wel-

ke tot grondslag van het metrieke stelsel gediend hebben,

alle weken van elkander af. De laatste, waarop wij thans onze

aandacht moeten vestigen, bepaalden door naauwkeurige trian-»
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gulatie op verscliillende plaatsen op aarde, liet aantal ellen, in

een zeker gedeelte van eeiien meridiaan bevat, terwijl de waar-

nemingen aan den hemel leerden kennen, hoeveel graden, mi-

nnten en sekonden, de uiteinden van het opgenomene gedeelte

van elkander lagen. Op die wijze vond men het aantal ellen

in eeneu graad van den meridiaan. Ware de aarde bolvormig,

zoo zou de graad van den meridiaan, waar ook gemeten, even

groot moeten zijn. Het is u bekend, dat hij het niet is. Men

vond, dat een graad breedteverschil in Peru 770,4 el kleiner is,

dan in Zweden. Uit de aangroeijing van den breedtegraad naar

de polen, was men tot eene benaderde kennis van de gedaante

der aarde gekomen. Thans Avenschte men in Trankrijk de uit-

komsten te kennen, uit eene meting langs den parallelcirkel.

Hierbij moet men het verschil in lengte der uiteinden der ge-

metene lijn kennen, waarvan de groote moeijelijkheid in eene

vroen-ere bijeenkomst is aangetoond, hetgeen ook in Trank-

rijk in ruime mate ondervonden is , zoodat de uitkomsten niet

zoo goed met elkander overeenstemmen als die uit de meri-

diaanmetingen. Intusschen is het gebleken , dat de aarde niet

te vergelijken is, met een wiskunstig omwentelingsligchaam, dat

hare gedaante onregelmatig is, dat zij benaderd eene ellipsoïde

is, waarvan de afplatting -309.^5 bedraagt; verder, dat, wan-

neer de meter is ^^ millioenste van den omtrek eens meri-

diaans der aarde, de kommissie voor het metrieke stelsel, de

el ^*|.-g. streep te klein heeft gemaakt. Het is ligt te begrijpen,

dat men zich desniettemin houdt bij de lengte, door de wet

van tien December 1799 vastgesteld. In Frankrijk zijn thans

drie meridianen gemeten en zes parallellen , zoodat de oppervlakte

vooreerst in ruiten verdeeld is, waarvan de zijden ongeveer

tweeraaalhonderdduizend ellen bedragen.

Deze ruiten zijn verder verdeeld in driehoeken van den l»

rang, waarvan de zijden zelve de 50000 el zelden overtreffen.

Deze driehoeken zijn weder verdeeld in vijf kleinere, en worden

genoemd driehoeken van den tweeden rang. De verdere verdee-

lin"- van het terrein is toevertrouwd aan de ambtenaren van het
D

kadaster.
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Deze groote geodesische opmetiug, heeft ook andere regerin-

gen opgewekt, om gelijksoortige te doen uitvoeren, en door be-

middeling der gezanten , hebben wetenschappelijke mededeelingen

plaats gehad, welke de meting van groote gedeelten van paral-

lelcirkels hebben voorbereid. Zoo is de parallel van Bordeaux,

begrepen tusschen den Oceaan en de Adriatische zee, door

Pransche en Italiaansche ingenieurs geodesisch en astronomisch

opgenomen. Hij vangt aan bij den toren van Corduan, van

waar de kolonel Brousseaud hem tot aan Savoije gemeten heeft.

Van daar is hij tot de Adriatische zee verlengd, en zal door

oostenrijksche ingenieurs tot in Transsijlvanië Morden voortge-

zet.

Een niet minder belangrijke, door twee hoofdofficieren be-

paalde parallel , is die van Brest naar Straatsburg. Hij is aan de

basis bij Ensisheim en bij Plouescat verbonden. De schrij-

ver van de Mécanique céleste had op de uitkomsten dezer me-

ting de hoop gebouwd, tot de meer naauwkeurige kennis van

den vorm der aarde te geraken. De dood had hem echter voor

het einde van dien arbeid reeds weggenomen.

Greenwich, Weenen en Munchen zijn door deze parallel

met de keizerlijke sterrewacht te Parijs verbonden. Ten noor-

den daarvan treft men dien van Amiëns aan, gaande van Diep-

pe tot Mézières; hij is door drie officieren opgenomen. De

parallel van Eodez reikt tot d'Aurant, nabij de grenzen van

Sardinië, en komt bij Agen, in het departement van de Lot et

Garonne,- hij is door de zijde Eodez La Gaste met den meri-

diaan van Duinkerken verbonden. De parallel van Bourges,

is tusschen 1818 en 1824 door den kolonel Coraboeuf geme-

ten; hij rust op eene lijn van den meridiaan van Duinkerken,

en gaat van het eilandje Noir Moutier tot voorbij het meer van

Génève. De zesde eindelijk gaat langs de grenzen der Pijre-

neën van de Middellandsche zee tot den Oceaan en rust op twee

grondlijnen die van Gourbéra, nabij de Tour de Borda en die

van Perpignan.

Eene opmerking , belangrijk voor de fisische aardrijkskunde

is uit deze meting afgeleid , te weten , dat de oppervlakte der

beide zeeën, in rust zijnde, één zelfde niveau hebben.
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Al deze lijnen van het oosten naar het westen , hebben met

den meridiaan van Duinkerken gemeenschappebjke zijden, welke

dienen of tot grond- of tot toetslijnen, welke laatste overeen-

komsten doen zien, die bewonderingswaardig mogen genoemd

worden. AVat nu den meridiaan betreft, heeft men eerst den be-

kenden van Duinkerken, door Delambre en Mechain reeds in

1792 opgenomen, en welke behooït tot den arbeid voor de

vaststelling: des ftietrieken stelsels. Ten westen ligt de meri-

diaan de Saintes, en gaat van Baijeiix tot de Pijreneën en is

door drie officieren opgenomen. De oostelijke van Valence, door

een gelijk getal opgenomen
,
gaat van Mézières tot de monden

der Ehöne.

Tot de meting der grondlijnen heeft men gebruik gemaakt

van dezelfde platina-linealen , welke Delambre en Méchain voof

die van Melun en Perpignan hebben aangewend. Zij zijn vier

in getal; een is bij het bureau des longiüides gebleven, om^

liaar onveranderlijk en tot vergelijking der overigen te bewaren.

Dusdanig lineaal is bijna 4 el lang en overdekt met een 16 n.

duims kortere van koper. Daar zij aan elkander aan bet eene

einde door drie schroeven bevestigd zijn en aan het andere

vrij over elkander kunnen schuiven, kan men, door de ver-

schillende uitzetting der metalen, den temperatuurinvloed op de-

lengte der staaf ontwaren. Aan het laatste einde is eene kleine

dunne platinastaaf aangebragt, die in- en uitgeschoven kan

worden, en dient om de aanraking der achter elkander liggende-

staven te bewerkstelligen. Door eene noniusschaal leest men

tot honderdduizendste gedeelten der toise af. Het spreekt van

zelf dat de meting zoo na mogelijk in het waterpasvlak geschieden

moet. Bij de meting heeft men dus te letten op de helling der

staven, want volmaakt horizontaal zijn ze niet te plaatsen, en'

wijders moet de verandering der temperatuur in rekening worden

gebragt. Het werk vereischt de grootste oplettendheid, en meii

rekent de lengte van 12000 ellen in 50 dagen te kunnen meten, on-

geveer 250 ellen daags. De methode om de staven aan elkander

te brengen en van een nonius in de aflezing gebruik te maken

,

SS in de andere landen afgekeurd en door andere hulpmid-
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delen vervangen. De staatsraad Sïruve maakte in de graadme-

ting in Rusland gebruik van een werktuig, dat de Duitsche

i^hlhebel noemen. Het is onbewegelijk met eene der meetstaven

verbonden , en draagt een'' gebogen liefboom , waarvan de zeer korte

arm in aanraking komt met de volgende meetstaaf. De geringste

verplaatsing van deze, heeft cene groote beweging van den lan-

gen hefboomarm ten gevolge , die zich over eene verdeelde schaal

beweegt, waarop men de verplaatsing afleest. Men heeft ook

voorgesteld, gebruik te maken van naauwkeurig verdeelde glazen

wiffS'en of keo-o-en, die men voorzio'tio' tusschen de meetstaven

brengt. De afstand wordt hier bepaald , door het meer of min-

der inzakken der wiggen en kan met groote naauwkeurigheid

worden gemeten.

Terwijl men nn met één basis zou kunnen volstaan, heeft

men ter vergelijking der triangulatie, vele gemeten en Avelke

naauwkeurigheid men heeft bereikt, blijke uit een paar voor-

beelden. Zoo verschilt de regstreeksche meting der basis van En-

sisheim, en die afgeleid uit die van Melun 27 duim. Die bij

Brest of van Plouescat, is berekend door eene reeks van drie-

hoeken, uitgaande van Melun en door eene, uitgaande van En-

sisheim, dat is, van de rivier de Rijn en uit het midden van

Frankrijk tot aan zee, en beide uitkomsten verschillen 6 duim;

het gemiddelde stemt met de regtstreeksche meting overeen.

Men Avas vrij algemeen overtuigd, dat de meting der grond-

lijnen van Melun en Perpignan, door GO driehoeken door De-

LAMBKE en Méchain aan elkander verbonden , binnen de drie

palmen met de berekening overeenstemden; echter heeft deze

nieuwe arbeid eene kleine onnaauwkeurigheid in de meting van

den meridiaan van Duinkerken aan het licht gebragt, en wel

tusschen de parallellen van Bourges en Parijs. Door deze fout

te verbeteren, verschilt de grondlijn te Perpignan in de Pijreneën,

afgeleid uit die van Melun en de regtstreeksche meting, 1.82

el; een verschil, dat de stichters van het metrieke stelsel, zoo-

deze het ontdekt hadden , ondenkbaar veel verdriet zou heb-

ben gebaard. Het doel dezer vergelijkingen is niet alleen om

zich te verzekeren of de trio-onometrische werkzaamheden met
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al die naauwkeurigheid zijn verrigt, als de wijze van waarne-

ming en de volmaaktlieid der instrumenten toelaten , maar bo-

vendien, om volgeus de wetten der kans- of waarschijnlijkheids-

rekening de hoeken der driehoeken , welke niet overeenstemmen-

de grondlijnen vereeuigen, te wijzigen, totdat de eene de an-

dere te voorschijn brengt en de fout in de gemetene lengte

van den boog van den meridiaan de kleinst mogelijke worde.

Deze wijziging wordt alleen op de gemetene hoeken toegepast,

omdat daarin, door de werking der straalbuiging in horizonta-

len zin en andere oorzaken, eerder fouten kunnen insluipen, dan

in de regtstreeksche meting der grondlijnen. Eene tweede, niet

minder belangrijke zaak, is de vergelijking der uitkomsten langs

geodesischen en langs astronomischem weg verkregen en de ge-

volgtrekkingen, welke daaruit voor de gedaante der aarde zijn

af te leiden.

(Eene opgave van eenige dier uitkomsten, laat ik hier vol-

ge"-)
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loodlijn naar het zuiden wijkt, en wel door eene kracht, Welke

aanwast, hoe meer men noordwaarts komt.,

Niet minder merkwaardig' zijn de uitkomsten, verkregen uit

de meting der zenithafstanden , wederkeerig uit de hoekpun-

ten der driehoeken genomen. Dit wordt geodesisch waterpassen

genoemd. Hierdoor is men tot de zeer naauwkeurige kennis

van de ongelijkheden der oppervlakte geraakt, en het ligt voor

de hand, dat die kennis noodzakelijk is voor elke onderneming,

waarbij de hoogte en helling van het terrein in aanmerking

komen. Door haar is veel tijd en zijn groote kosten gespaard bij

den aanleg der ijzerbaan van Parijs naar Lille en hare vertak-

kingen naar Yaleuciennes , Duinkerken, Calais en Boulogne.

Om een denkbeeld te geven van den graad van naauwkeurig-

heid, ten deze bereikt, zal ik het nivellement van de. kleine

keten van driehoeken van den eersten rang nemen, Avelke zich

uitstrekt langs de kust der Middellandsche zee, van de mon-

den der Ehöne tot Beziers en deze in verbindius; brengen met

het nivellement van den meridiaan van Sedan. Het station

Aigues Mortes, aan de monden van de Ehóne, werd als uit-

gangspunt gekozen. Deze toren staat op allnvialen grond, en

zijn voet Avordt door de zee bespoeld. De hoogte van dezen

toren werd naauwkeurig gemeten; van hier langs de zijden van

negen driehoeken gaande, komt men eindelijk te Bugarach inde

Pijreneën, en vindt voor de hoogte daarvan 1231.43 ellen, het-

welk slechts 79 duim verschilt met de hoogte van hetzelfde punt,

afgeleid uit zes driehoeken, Avelke uits-aan van de Vio-ie du

fort d'Ange waarvan de hoogte ook regtstreeks is gemeten.

Aigues Mortes is drie palmen hooger, regtstreeks gemeten,

dan berekend uit de reeks van driehoeken, die zicli van de

Middellandsche zee tot aan den parallel van Brest uitstrekken

en van daar over het Pantheon van Parijs tot aan laatstgenoem-

de plaats worden voortgezet. Men ziet Avelke verbazende

graad van naauwkeurigheid ook in dit opzigt is bereikt. Uit alle

deze elementen eene kaart zamenstellende, kan men van elk punt,

hetwelk door den prik eener naald wordt aangegeven, de juiste

ligging en de hoogte boven de oppervlakte der zee opgeven.
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Hoever zijn wij in dit opzigt, in deze gewesten nog teil

achter. Niet gedeelten van ellen, maar palen onzekerheid be-

staan in de ligging van verschillende punten op Java, en om-

trent liet verschil van niveau verkeeren wij genoegzaam in

volslagene onwetendheid. De ijver van het militair departement

heeft ons wel in het bezit gebragt van détail -opnamen van

eenige residentiën, maar aan deze ontbreekt tot dusverre de

noodzakelijke en onmisbare grondslag, waardoor de gedeelte-

lijke opnamen tot een goed geheel gebragt kunnen worden en

de naauwkeurigheid wordt gewaarborgd. Door frankrijk in

zijne opmeting na te volgen zou een eeuwen durende gedenkzuil

van Nederland's weteuschappelijken zin worden gesticht, en indien

het bestaan der volken volgens de onverbiddelijke wetten der

natuur, ook onderworpen is aan de vergankelijkheid, dan nog

zou Kederland door zulk eenen arbeid blijven voortleven in de

dankbare herinnering der volgende geslachten. Zoo straalt uit

de gedenkteekenen van Oud Griekenland 's kunstzin een on-

verdoofbare luister tot op het late nageslacht neer, en wekte

bij andere volken, die ze mefc eerbied beschouwden, een gevoel

van bcAvondering op, waaraan het verbasterd kroost de herstel-

ling van zijn volksbestaan dankt.

Ontveinzen mogen wij ons echter niet, dat tot zulk een' arbeid»

middelen veréischt worden, die bij de vele behoeften ter ont-

wikkeling dezer gewesten, mogelijk onze krachten te boven

gaan.

Li Frankrijk zijn van 1818-1851, 2249 geografische inge-

nieurs of later officieren van den staf, dat is gemiddeld s'jaara

70 voor de zuivere geodesische metingen werkzaam geweest.

Het aantal arrondissementen in Frankrijk is mij niet met juist-

heid bekend, maar daar de oppervlakte ongeveer twintig maal

grooter is, dan die van Nederland, zullen er 600 gevonden

worden. Minstens een gelijk aantal ambtenaren van het kadas-

ter is gedurende denzelfden tijd aan de topografische opne-

ming werkzaam geweest, en ofschoon Java veel kleiner is dan

Frankrijk, zouden de moeijelijkheden van het terrein en nog meer

het klimaat een niet geringer personeel vorderen, dat nog ge-
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noegzaara geheel gevormd zou moeten worden om in denzelf-

deu tijd een' even volkomen' arbeid tot stand te brengen. Wij

mogen evenmin vergeten, dat de behoeften eener europesche

maatschappij, waarin ieder plekje gronds zijne waarde en zijn'

eigenaar heeft , niette vergelijken zijn met die vaneen land,

waarvan een zeer groot gedeelte nog ongebruikte wildernis is;

maar tusschen eene volkomene kennis van het terrein in al zij-

ne bijzonderheden, en geheele onbekendheid, zelfs met de uit-

gestrektheid der bebouwde velden, ligt zulk eene kloof, dat wij

ons wel moeten verheugen, dat er sedert eenige jaren aan eene

stelselmatige opname der residentiën op Java wordt gewerkt,

en dat aan die, waaraan men thans arbeidt, ook de geodesi-

sche grondslag niet zal ontbreken. Bij de middelen , welke

tot dit laatste worden verleend en de eigenaardige moeijelijk-

heden van het terrein, zal men daarbij meermalen den geode-

sischen weg moeten verlaten en den astronomischen volgen;

maar men heeft gezien, en uit dit oogpunt is de arbeid der

Pranschen, waarvan wij een overzigt gaven, niet weinig belang-

rijk, welke groote naauwkeurigheid men ook langs dien weg

kan verkrijgen.

En hiermede wil ik dit verslag eindigen. Het zou volledi-

ger zijn en zeker uwe aandacht wel waardig, indien ik u ee-

nig overzigt gaf van de wijze, waarop het terrein in de kaart

is voorgesteld, zoodat men op elk punt in een oogopslag al de

merkwaardigheden daarvan kan onderkennen , de wijze van gra-

veren, de onkosten der uitgave, enz. doch de tijd gebiedt mij

te eindigen.

Mag ik gelukkig genoeg zijn, dat ik de aandacht, mij ge-

schonken, niet alleen aan uwe welwillendheid te danken heb,

maar dat het onderwerp uwe belangstelling heeft kunnen ver-

werven, zoo zal ik de moeite en den tijd, daaraan besteed , dub-

bel beloond achten.



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

HET MINERAALWATER, VOORKOMENDE IN DE

SOLPATAEA VAN DEN GOENOENG WAIJANG,

RESIDENTIE PREANGERREGENTSCHAPPEN, AFDEELING BANDONG.

P. J. MAIER.

De solfatara van den Goenoeng Waijang is in vele opzigten

zeer merkwaardig. Men ziet hier eene menigte natuurverschijn-

selen vereenigd, die, overeenkomende met die van andere solfa-

taren op Java, zich hier echter duidelijker vertoonen en ge-

makkelijker zijn waar te nemen.

Volcrt men den wefy, die van Penojalencjan naar deze solfata-

ra leidt, dan komt men eerst door schoone koffijtuinen , ver-

volgens eene lengte van omtrent vier palen door een zwaar,

oud bosch, en eenige malen eene woudbeek overschreden heb-

bende, in welker bedding de trachietaclitige steenen, verweerd,

gebleekt, of met een roodachtigbruin bekleedsel bedekt zijn,

aanschouwt men eensklaps de solfatara.

Zeer verrassend is dit zonderlincr kontrast. Ofschoon men
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door liet verweerd zijn van het gesteente reeds op hare nabij-

heid is opmerlczaam gemaakt, is de solfatara echter niet eer te

zien, dan wanneer men er zich reeds in bevindt. ïe midden der

weelderigen boschvegetatie , waar van oudsher rhinocerosseu zich

in groote menigte hebben opgehouden, en thans nog ophouden, ont-

moet men de solfatara, welker breedte volgens den heer Junghuhn

£00 en lengte 700 par. voeten bedraagt. Wild en romanesk liggen

hier de groote en kleine trachietblokken door elkander, ver-

weerd, gebleekt of van hunnen vasten zamenhang beroofd. De

vulkanische dampen, die op zeer talrijke plaatsen tusschen

deze blokken zich eenen uitweg hebben gebaand, ontleden

voortdurend deze rotsen. Op de meeste plaatsen is deze ontwik-

keling van dampen langzaam en schijnt van uit groote diepte

plaats te hebben en hier ziet men de inwerking der dampen op het

trachietachtig gesteente op eene schoone en duidelijke wijze. Blijkt

reeds uit de overal aangezette zwavelkristallen, dat deze stof in

dampvorm een bestanddeel zijn moet der vulkanischen dampen,

die hier en daar als wolken de solfatara bedekken, duidelijker

wordt zulks door de vorming van den vederaluin, die in zij de-

glanzende liaarvormige kristallen aan de mondigen der kanalen

en in de kanalen zich hebben aangezet, waaruit de vulkanische

dampen ontwijken. Daartoe geschikt gemaakt door de altoos

durende inwerking der waterdarapen, die kwantitatief het hoofd-

bestanddeel der vulkanische dampen ter deze plaatse uitmaken, on-

dergaan de trachietachtige rotsen gemakkelijk de ontleding, die

de zwavel na zijnen overgang tot zwaveligzuur en zwavelzuur

op ze uitoefent, terwijl door de langzame dampontwikkeling

het gevormde zout, na eene zekere hoeveelheid water in zich

te hebben opgenomen, op geschikte plaatsen eflloresceert en

weinig hygroskopisch zijnde blijft bestaan. Niet zelden vindt

men aanmerkelijke hoeveelheden van dit schoon gekristalliseerde

zout, vermengd met doorschijnende zwavelkristallen van den

rhombischen oktaëdervorm , terwijl de steenen, waar' het zout

er aan vast zit, zoodanig verweerd zijn, dat men ze gemak-

kelijk verbrokkelen kan.

Waarde vulkanische dampen in eenen he vigeren graad opkomen,-



yooals zulks op meerdere plaatsen in deze solfutara werd

waargenomen, ziet meji beekjes met mineraalwater als gevolg'

der inwerking der dampen op de rotsen. Vergezeld van een

hevig geraas, komen de dampen te voorschijn, vormen deels

modderpoelen, deels loopt het gevormde mineraalwater weg tus-

schen de spleten der rotsen. De bestanddeelen van dit mineraal-

water moesten dus voornamelijk zwavelzure zouten zijn, indien

de hoofdbestanddeeleii der vulkanische dampen waterdamp en

zwaveldamp mogten zijn; het onderzoek heeft zulks bevestigd en

hierin komt deze solfutara met andere overeen b. v. de Kawa domas,

tot den Tankoeban prahoe behoorende. De solfatara van den krater

van den Telaga bodas, onderscheidt zich echter van ze door de na-

genoeg geheele afwezigheid van het chloor, hetwelk slechts als een

naauwelijks waarneembaar spoor in het water bevat is, terwijl de

wateren der genoemde solfataren grootere of kleinere hoeveelheden

chloor of zoutzuur bevatten. Zoutzure dampen vergezellen dus

niet, of ten hoogste spoorsgewijze, de vulkanische dampen der

goifatara.

Er is echter waarschijnlijk eene andere gassoort, die in zeer

kleine hoeveelheden de vulkanische dampen dezer solfatara schijnt

te verg-ezellen. Het is zwavelwaterstofgas. Ofschoon in het in

deze solfitara gevormde minerale water genoegzaam zwavelzuur

voorhanden is, vindt men al het ijzer als zwavelzuur ijzerprot-

oxijde aanwezig; geen spoor van ijzeroxydezout is er in waar

te nemen.

Er moet dus eeue stof voorhanden zijn, die het oxyderen van

liet ijzerprotoxydezout heeft belet, of eene herleiding van het

oxydezout reeds had bewerkstelligd. Tijdens mijn verblijf in

deze solfatara heb ik g^^enen reuk naar zwavelwaterstofgas waar-

genomen, echter wel in het medegebragt minerale water. Be-

kend is tevens, dat in minerale wateren, welke zwavelzure zou-

ten en organische bestanddeelen bevatten, zwavelwaterstofgas zich

vormen kan- liet minerale water der solfatara Waijang bevatte

geeiie organische bestanddeelen en kon ze ook niet bevatten. Het

water was troebel en de afgefiltreerde bestanddeelen uit medege-

voerde, ontlede rotsdeelen bestaande, bleken zeer kleine hoe-.
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veelheden geprecipi teerde zwavel te bevatten, waarschijnlijk ge-

vormd door ontleding van het zwavelwaterstofgas.

Het mineraalwater, dat tot de volgende scheikundige analijse

diende, was vergaderd 20 voeten beneden de hoofdwerking in

de solfatara, zich uitstrekkende oost ten zuiden. Het Avater had

aldaar eene warmte van 54° C. en loopt bij wijze van een klein

beekje door de solfatara weg. Buiten dit beekje vindt men in

de solfatara nog eene tweede beek, door de inlanders Tjitereli

genaamd, gevormd door opname van meerdere zoodanige beekjes.

Ik bezocht deze plaats den 25en Mei 1854 in gezelschap

van den heer 15i,eekek. Eeeds den ISen Sept. 1S44 had ik deze

solfatara bezocht. Veranderingen schijnen in dien tusschentijd

niet te hebben paats gehad.

; Eigenschappen van het water.

De smaak van het gefiltreerde mineraalwater is zamentrek-

kend en zuur; de reuk zeer zwak naar zwavelwaterstofgas en

zijn soortelijk gewigt bij 26,4° C. warmte =:j 1,003836. Het water

toont eene zure reuktie; bij verwarming blijft het helder; tot

droogwordens toe uitgedampt, worden zuren dampen ontwikkeld

en er blijft een grijs aardachtig zout, dat, sterker verhit, vele

zure dampen uitstoot, door gloeijing wit en vervolgens geelach-

ticf ffekleurd wordt en onder ij-ewone omstandio'heden niet smelt-

baar is. In dit zout werden op gewone wijze opgespoord He-

zelaarde, aluinaarde ^ Jcaljc en JntLeraarde.

Door behandelino; van het water met barietwater, enz. zooals

men zulks gewoon is te doen, werden sod.a en potassa ontdekt.

Met chloorbaiiura wordt veel zwavelzure barietaarde in het

water gevormd; met salpeterzunr zilveroxyde blijft het helder Na

eenigen tijd kon men een naauwelijks zigtbaar spoor van chloor-

zilver waarnemen. Cjaanyzerpotassium brengt in het w^ater een

blaauwachtig wit precipitaat te weeg, hetwelk aan de lucht

blootgesteld, na eenigen tijd blaauw gekleurd wordt. Met cyanied-

yzerpotassium behandeld, wordt het water dadelijk intensief blaauw

gekleurd, en na weinige oogenblikken een blaauw precipitaat

gevormd.

Mineraalwater met soda verzadigd , tot op een klein volumen
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uitgedampt en met amijlumpap en cliloorwater behandeld , kon

noch jodium noch bromium worden waargenomen. Gekoncen-

treerd mineraal water, na met soda gedeeltelijk verzadigd te zijn

,

met een droppel ij zerchloried en met overmaat van azijnzure

potasch behandeld, bleef helder.

Gekoncentreerd water met zwavelzuur gemengd, na bekoeliiig

met ijzervitrioolkristallen gedigereerd, had niets ten gevolge.

Kurkumapapier met het mineraalwater bevochtigd, en onder

eene klok met zwavelzuur gedroogd, deed geene kleursveran-

dering ontstaan.

Na bijvoeging van amylumpap en zeer weinig jodiumtinktuur

kon men in het water de aanwezigheid van zeer weinig zwa-

velwaterstofgas aantoonen.

Gekoncentreerd water met overmaat van potassa gekookt, en

de dampen over vochtig kurkumapapier geleid, had niets ten

gevolge.

Het water bevat dus de volgende bestanddeelen; potassa

,

soda^ Jcalkaarde^ bitteraarde , aluinaarde, yzerprotoxyde, kiezel-

aarde, zwavelzuur , zeer weinig zwavelwaterstofgas. .

Kwantitatieve analyse

1. ücpaUtig van het Zwavelzuur.

1-60,575 erm. water gaven bij 100° C. gedrooj;cle zwaTelzure bari'eUarde,

wegende 1,5465 jrm., waarin bevat zijn 0,53138 grin. zwavelzuur.

lüO grin. water dus 0,33092 grm.

2. Bepaling der Zwavelzure alkaliën.

261,28 grm. waler werden met barietwaler gekookt, gefiltreerd, het

fillraal met koolzure ammonia beiiandeld, enz.; de verkregene chlooralkaiiën

Wo'Ten 0,0185 gifu. Het zout in water ojigelost en met chloorplatina be-

handeld, enz., werd cliloori)latina-cliloorkalium verkregen , bij 100° C. ge-

droo"d 0,0145 grm. wegende en bevattende 0,00443 grm. chioorpotassium

en bijgevolg 0,01407 » ciilooisoiliuni

0,0185 3> chlooralkaiiën.

100 grm. waler dus 0,001605 grm. chioorpotassium

en 0,005385 » chloorsodium
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O,001G95 grrn. cliloorpolnssiuni beaiilwoorden aan 0,00108 grm. ïw.ivel-

lure pol;tss!i , waarin beval xijii 0,000909 grm. zwavelzuur.

0,005385 grill, ciiloorsodium beantwoorden aan O,O0G535 grm. zwavcl-

ïure soda , waarin 0,0Ü3GG7 grm. zwavelzuur.

3. Bepaling der Kiezelaarde.

Van 200,813 grm. water verkreef; men 0,0845 grm. gegloeide kiezelaaide.

100 grm. water bevatten dus 0,042079 grm. kiezelaarde.

4. Bepalituj der Zwavelzure kalJiaarde.

Van 200,013 grm. water verkreeg men oxalas calcis , door bran<len

0,0195 grm. koolzure kalkaarde gevende; voor 100 grm. water 0,00971

grm. bedragende, waarin beval zijn 0,005438 grm. kalkaarde ,
gevende mcl

0,0077G8 » zwavelzuur

0,013200 » walervijje xwaveliure

Jialkaarde of 0,01G702 grm. (gif)s).

5. Bepaling der Zwavelzure aluinaarde.

200,813 grm. water gaven 0,092 grra. gegloeide aluinaarde.

300 grm. water 0,045oli grm.,

gevende met 0,10724 » zwavelzuur

0,153054 » zwavelzure aluinaarde (Al^ 0^ +350^).

6. Bepaling van hei Zwavelzuur ijzerproloxgde.

•200,813 grm. water gaven 0,016 grm. gegloeid ijzeioxyde;

100 grm. water 0,007967 grm.

of 0,0071709 » ijzerproloxyde
,

gevende met 0,0079677 » zwavelzuur

0,0151380 » watervrij zwavelzuur ijzerijroloxyde.

7. Bepaling der Zwavelzure hitteraarde.

200,813 grm. 0,0020 grm. gegloeide phosphorzure biller.nrde ;

100 grm. dus 0,001295 grm. bevattende 0,000474 gnn. billeraarde , ge-

vende met 0,00092 » zwavelzuur

0,001394 » zwavelzure bitter-

aarde.
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8. Bepaling van het ongehouden Zwaveituur.

Volgens de Ie bepnling bevatleo 100 grm. mineraal waler 0,33092 grtn,

»wavelzuur.

Hiervan is gebonden aan

de potassa 0,000909 grm.,

» soda 0,00;iC67 »

» kaikaarde 0,007768 »

» billeraarde 0,00092 »

» aluinaarde 0,10724 »

het ijzerproloxyde 0,007967 j>

Te zanien 0,128471 » en afgetrokkea

van de geheele hoeveelheid , blijft 0,202449 grin. zwaveljuur.

ResuUaaL

100 grm. water bevatten grm.

Zwavelzure potassa 0,00198

'/ ?ocla 0,006535

f, kaikaarde. 0,013206

ff bitteraarde 0,001394.

// aluinaarde 0,153054

>/ yzerprotoxyde 0,015138

Kiezelaarde 0,042079

Zwavelzuur 0,202449

Totaal . 0,435835

Zwavelwaterstofj^^as zeer kleine hoeveelheid

Opmerkenswaardig is de groote hoeveelheid Jciezelaarde , die

het water bevat. In zijn belangrijk werk //Java, deszelfs ge-

daante enz." heeft de heer Jungituhn melding gemaakt vau

eene harde kiezelaarderijke korst, waarmede de steenen in de

nabijheid dezer fumerole omgeven zijn. De vorming dezer korst

is gemakkelijk te verklaren. De kiezelaarde, vroeger een be-

standdeel van het tracliietachtig gesteente, is door de inwerking

der vulkanische dampen gedeeltelijk opgelost tot een bestand-

deel van liet gevormde mineraal water, hetwelk de kiezelaarde

wederom doet aföcheid(Mi en de steenen, waar het water er over-'
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heen loopt, er mede bedekt; terwijl het gtoolste gedeelte del*

kiezelaarde van het trachietachtig gesteente, na zijne aluinaarde^

kalk, bitteraarde, yzerox^^de en alkaliën grootendeels te hebben,

verloren, als eene witte, ligte, broze, los zamenhangende aard-

massa overblijft. De overgangen van het vaste trachietachtige

gesteente tot deze kiezelaarderijke aardmassa zijn in de solfa-

tara Waijang bijzonder schoon waar te nemen.



DERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Hoogte van den berg Tjermai volgens Barometenoaarnemingen

van S. H. de liAXGE & G. A. de Langs,

Het is ons aangenaam , in staat gesteld te zijn mede te deelen

de resultaten, onlangs door de heereii S. H. de Lange en G.

A. DE Lange verl^regen , bij gelegenheid eener beklimming van

den berg Tjermai.

Zooals bekend is, heeft tegenwoordig eene topografische op-

name op groote schaal plaats van de residentie Cheribon. Hul-

de zij gebragt aan het Gouvernement, dat deze opname, waar-

aan eene groote behoefte bestaat, bevolen heeft. De goede

vruchten van dat werk zullen niet achterwege blijven en wij

uiten den wensch, dat eene dergelijke opname van lieverlede

over geheel Java tot stand moge komen. De taak der heereu

De Lange is, om in verband met de bedoelde opname, de juis-

te ligging te bepalen van een aantal hoofdpmiten , waardoor

de opname eenen graad van zekerheid kan verkrijgen , M'elke

bij werken van dergelijken aard een onmisbaar vereischte is.

De waarnemingen van de heeren De Lange op den top van

den Tjermai waren als volgt:

Tijdstip.
I?nroiiintcr stnnil iii

Piuijisclie vuctiii;iiit.

Tempei'ïitmir in gnulcn Keaiuii.

van liet kwik. van de luclit.

19
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Tijdstip.
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is begroeid met eenige heesters, die het kenmerk dragen vaii

nieuwen oorspong te zijn.

//Yerder vindt men daarop steenen, eenige sporen van ijzer-

erts, en brokken ijzerlwudendeti, mavgaaneris. Het verheft zich

hoog boven de bank, doch is niet zoo hoog als dje omliggende

eilanden.

// Yoor de zeevaart is dit eiland van geen belang, daar het

geheel door andere eilanden ingesloten en buiten het vaarwater

der schepen ligt.

//Het andere eiland, dat op dezelfde M'ij ze zou ontstaan zijn,

Ing te ver weg om er heen te gaan -, en was ook blijkbaar bij

de inlanders minder goed bekend.

Volgens de inlanders zou ook nog een derde eiland zigtbanj*

geweest doch later Aveder verdwenen zijn^"

Ooer Siiniatrasche ziêavel.

i)e redaktie ruimt op verzoek van den geachten inzender

pene plaats in aan oiiderstaanden brief.

Samuruï/g, den Iftli-'n Augustus lS5i.

Mijitheer de RedciJde^ir !

Iti het rapport over de Sumatrasche zwavel, opgenomen in het

V*^ deel van het Tijdschrift der JNTatuurkundige Vereenigingi

is een paar misstellingen ingeslopen , waarvan er een zelfs

zinstorendo is, en welke ik gaarne door de opname dezer wei^

nige regelen verbeterd wensclite te zien, waartoe mij de mag-

tiy-incj van hooL^-cr hand verleend is "c worden.

Op bl. 403 van het zoo even vermelde deel, staat namelijk,

dat Alahaiipaytdjaiig aan de noordwestelijke helling van den

Talang zou liggen, hetgeen moet zijn zaidoo-stelijke helling.

De tweede is belangrijker en ontstaan door omstandig-

hr'drn . V eiker mededeelin^* ovcn^^ebodi;;- ^-eaclit werdt.
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De geheele zinsnede op bl. 465 , beginnende met de woor-

den. //De afvoer zou kunnen geschieden van Alahanpand-

jang per as naar Sololc ," enz. tot en met // zoodat het ver-

voer der gezuiverde zou komen te staan op f 4^/220" is zeer

onduidelijk geworden, men gelieve daarvoor te lezen:

// Het vervoerloou van Alahanpandjang is per pikol vracht

als volgt:

//Van Alahanpandjang tot Sinkara . . . 150 duiten.

// Sinkara naar Batoeberagoeug '. . . 20 //

// Batoeberagoeng naar Padangpandjang . 64 //

// Padangpandjang naar Kajoetanam. . . 70 //

// Kajoetanam naar Padang 180 //

Te zamen . . f 4.4/i20

//Zoodat de pikol zwavel, met inbegrip van den inkoopsprijs,

te Padang zal kosten:

No 1 ... / I2V120

// 3 . . . // 8-4/120

en // 3 . . . // 74/120

// Langs den zoogenaamden nieuwen weg over Solok en Brag-

gian, zal het vervoerloon hoogstens op de helft komen te

staan, zoodat alsdan de prijs der zwavel te Padang zou zijn:

No. 1 ... / IOV120

// 2 . . . // ö-^/i^o

// 3 . . . // 54/220"

Met de opname hiervan in eeue der volgende afleveringen

van uw geacht tijdschrift, zoude enz.

P. W. H. KUYPERS.

VIL 14
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Iets over Visschen levende in Zeesterren^ en over eenc nieuwe

soort van Oxyheles.

Dezer dagen ontving ik door de welwillendheid van de heercn

Jkhr. C. r. Goldiian:n' en M. D. Van Duivenbode te Ternate

een voorwerp van Culcita discoïdea Agass. (Asterias discoïdea

Lam.) van 176'" diameter benevens een voorwerp van Oxybe-

lus Brandesii Blkr. van 111'" lengte, welke in genoemde zee-

ster besloten werd aangetrofien. De heer Got>dmann deelt mij

hieromtrent bij schrijven van den 17"^ Junij 1S5-1 het volgen-

de mede.

//In . . . zult gij vinden eene zeester van belangrijke

» grootte. Het zonderlinge hiervan is , dat in de ster besloten

//werd gevonden een vischje met een' langen staart. De heer

//Ya:>t Duivenbode kreeg ze gisteren nit zijne netten en be-

//geerig te weten, wat zich in het dier bevond, sneed hij eene

//driehoekige opening daarin en vond tot zijne verbazing in do

//holte een springlevendig vischje dat in het slijmerig vocht

//ronddartelde. Hij bragt het zoo bij mij voor uwe verzame-

//ling."

Eeeds eenige jaren geleden had mij wijlen Dr. Pfi^aum een

specimen van Oxyhelus Brandesii toegezonden van Ceram , met

de opmerking, dat deze soort standvastig leeft in eene soort

van zeester. Deze zeester ontving ik echter niet. Waarschijn-

lijk is zij dezelfde soort als Asterias discoïdea Lam. Ik heb

de mededeeling van Dr. Pi^laum toenmaals niet openbaar ge-

maakt en daarmede willen wachten tot ik ook het dier zou kennen
,

hetwelk de Oxybelus zich tot woonplaats had uitgekozen. De

waarneming van Dr. Pflaum is nu allezins bevestigd.

De vraag was thans, of de Oxjbeles zich ophoudt in het

levende of doode ligchaam van genoemde zeester. Uit het

voorwerp van den heer Yan Duivenbode ontwaar ik, dat de

ingewanden jiog aanwezig zijn en geenszins in een' toestand van

ontbinding, hoezeer gedeeltelijk beschadigd door het open snij-

den des diers. Het dier bevat overigens eene holte, ruim ge-

noeg voor de vrije beweging van meerdere vischjes zooals Oxy-
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belus Brandesii, welke in het vocht, in de holte des diers be-

vat, overvloedig voedsel schijnen te vinden.

"Wanneer en hoe komt de Oxybeles in de Ciilcita?— De be-

antwoording dezer vraag zal misschien gemakkelijk zijn voor

waarnemers te Banda, Wahaai en Ternate, van welke plaatsen

mij Oxybelus Brandesii geworden is.

Ik teeken hier nog omtrent Oxybeles Brandesii aan, dat de

rug- en aarsvin bij mijne kleinere voorwerpen zich om den

staart vereenigen, of beter gezegd, dat er eene staartvin aanwe-

zig is, waarvan ik bij mijn grootcr voorwerp, beschreven en

afgebeeld in den eersten jaargang van het Natuurkundig Tijd-

schrift voor Nederlandscli Indië, geen spoor kon waarnemen.

Ook zijn meerdere voorwerpen op den rug met violetachtige als

onderhuidsche vlekjes geteekend.

Ik bezit nog eene soort van Oxybeles, welke ik wegens haar

slank ligchaam Oxyheles Ixinibncoïdes noem. Deze soort is bij

Ceram aangetroffen. Daar het eenige voorwerp, wat ik er van

bezit, beschadigd is, kan ik er geene naauwkeurige beschrijving

van geven. Het is 142'" lang doch mist een gedeelte van den

staart. Desniettegenstaande gaat de hoogte des ligchaams er

meer dan 40 maal in de lengte en de kop ongeveer 21 maal

in de lengte. Het tandenstelsel is geheel dat van het geslacht

Oxybeles. De bovenkaak eindigt er onder het achterste ge-

deelte van het oog, en de borstvinnen zijn er zeer Aveinig ont-

wikkeld.

Batavia 20 Augustus 1854.

P. Bt.eetcer.

Vissclien van de Natoena-eilanden.

Op zijne reis Batavia naar Borneo verbleef de heer Dr. O.

MoHNiKE eenigen tijd op de Natoena-eilanden en vond daar,

behalve eenige merkwaardige soorten van Holothuriën , eoji vier-
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tal vischsoorten in de monding van eene kleine rivier. Deze

soorten zijn Therapon servus CV., Atherina duodecimalis CV.,

Monopterus javanensis Lacép. en Syngnathus heterosoma Blkr.

,

welke laatste soort ook leeft in de rivieren van westelijk Borneo.

Voor zoover ik heb kunnen nagaan was van deze eilanden nosj

slechts eene enkele vischsoort bekend t. w. Balistes conspicillum

BI. Schn.

Batavia 21 Augustus 1854

P. Bleeker.

Diagnosen van Nieuioe MollusJcen van den IndiscJien ArcJdpel.

Cyclostoma {Leptopoma) sericatum Pfr. C. testa perforata globoso-conica

tenui pellui'ida sericea lineis obüquis subdistanlibus sculpta superae lineis

4-5 elevatis, spiralibus inunita, byalino-albida liris corneis (vel undiqne

violascenti-fulva basi pallidiore}; spira tiirbinata acuta apice nigricante;

anfractibus 5, superis paruin eonvexis, ultimo inflato subcarinato infra

carinam fascia unica castanea ornato, basi liris spiralibus iionnullis ob-

Sületioribiis sculpto; umbilico angustissimo non pervio; apertnra parum

obliqua subemarginato-circiilari ; leristomate simplice interrupte tenui ho-

lizontaliter patente niargine columellari 'medio sublingulatini dilatato.

Operculuni ?

Diam. maj. 12, min. vix 10, alt. 9 mill.

Ilab. in insula Borneo (Tatloe).

(Descriptions of foity tbiee New species of Cyclostoma from the collec-

tion of n. CüMiKG by Dr. L. P3?£iFrEn. Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. XII

No. 72 Dec. 1853 p. 455).

Aiiricula IlörcTii Menke. T. imperforata ovato-elliptica solida ponde-

rosa alba epidcrmide fusco-olivacea indiita; spira brevis apice plerumque

crosa; siitura irregulariter lacera; aiifract. circa 7 vix convexivisculi prope

suturam submaiginatuin granulati , ultiraus antice oblique descendens |.

longitudinis subucqiians striatulus et minutissime decussatus superne tumi-

dus basi attciiuatus; apertura vcrticalis intus coerulesccus angusta utrinque

subangulata; columella plicis 2 munita supera valida compressa oblique

adscendente, altera minore subtorta fero vcrticali; perist. rectum intus

incrassatum pallide lulvum marginibus callo tenui nitido junctis.

Long. 40, diam. max. 22 mill. Ap. c. perist. 28 mill. longa, intus me-

dio 7^ lata.

Habit. jn insula Java? (Goi.dfüss).
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Awicula faba Menke (Cassidula). T. imperfurata ovata solida , liris spi-

ralibiis confertis lineisqne longitiidinalibus confertissimis sub lente sculpta,

epidermide opuca sordide fulva induta; spira semiglobosa; anfiact. 6-7

convexiusculi, primi ruucronem minutum suberosum formantes , reliqui

ad suturam linearem contract! , ultimus |. longit. aequans basi vix atte-

nuatus, carina levi periomphalum médiocre cingente miinitusj apeitura sub-

obliqua, tuberculo parvulo parietali et plicis 2 columellaribus (siipera

xnajore transversa, altera oblique ad marginem ponecta) coarctata basi

Bubrotundata; perist, extus vix expansum iiitus album fere ad medium

dente deorsum in cristam abeunte munitum margine columellari adnato.

Long. 1
1 , diam max. 7 mill. Ap. 8 mili. longa, iutus medio 2 lata.

Ilabit. in insula Java (Heusingkr).

("Neue Auriculaceëa in Zeitsclir. f. Malakozoölogie Jahrg. X 1853 No.

8 p. 124).

Melania pontificalis Von dem Busch. M. testa turrita magna crnssa ]ac-

tea superne flammulis picta, epidermide olivacea induta, anfractibus lon-

gitudine transversimque tenuiter striatis, superioribus fere planatis, in-

ferioribus convexis, ultimo et penultimo crassicostatis, costis distantibus

superne in iiodulos exeuntibus; columclla arcuata, labio acuto ad basin

produeto; apertura ovata lactea.

Habit. in insula Borneo (Cüming).

(Zwei neue Melaniën von Dr. Von dem Bosch in Zeitschr. Malako-

zoöl. Jabrg. X 1853 No. 12 p. 178;.

Pythia albovaricosa Pfi-. T. rimato-umbilicata oblongo-conica solidula lac-

vignta ad suturam linearem vix striatula subunicolor virenti-castanea; spira

conica apice obtusiuscula; varices late albo et angustius nigro-fusco mar-

ginati; aufract. 10 plani, ultimus^ longitudinis aequans deorsum attenuatus,

juxta umbilicura subapertum compressus ; apertura verticalis ovalis intus

fulvido-alba; dcntes parietales profundi superior conicus alter oblique intrans

extus sulcatus; plica columellaris subobliquc adseendens; perist. reflexiuscu-

lum margine dextro superne angusto, deorsum perdilatato, intus dentibus

5 (tertio et quinto validioribus) munito, columellari perdilatato flexuoso

patente.

Long. 44, diam. maj. 23, min. 18^ mill.

B. Minor, pallida fusculo punctata, varicibus simpliciter albo margina-

tis, apertura pallide fulvida.

Habit. in insula Celebes.

Pythia injlata Pfr. T. longe rimata compresse globoso-conica sublaevigata

saturate violaceo-fusca albido irregulariter faseiata et maculata; spira brevis

conoïdeaacuta; varices obsoleti concolores; anfr. 7 planiusculi, ultimus |.

longitudinis formans parum descendens inflatus; apertura subverticalis an-

gustissima; dentes parietales , 3 sumraus compressus fere verticalis, secundus
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magnus lingiiaefarmis dcorsum curvatus , tertiiis minor illi approxlmatos;

plica columellaris compressa transversa; perist.. reflexiusfulum marginibus

callo sinuoso jiinctis dextro iiitus profiinde denticulato denlibiis 3 niajori-

bus prominentibiis superne angusto versus basin pcrdilatato cohimcllari

dilatato patente.

Long. max. 27, diam. mnj. 20, min. 14 mill.

Habit. in insiila Borneo.

(Neiie Pjtliia-Arten von Dr. L. Pfbiffkr in Zcitschr Malakozoöl.

Jahrg. X 1853 No. 12 p. 189-192).

Personalic7i

Van Stimatra'ri westkust te Batavia teruggekomen, de leden der Ver-

ceniging de lieeren G. Wassink, E. Netscher en G. C. Dauii.

Overleden liet lid de lieer J. C. Ross, op de Kokoseilanden.

Op verzoek eervol uit lands dienst ontslagen otuler toekenning van

pensioen de lieer Jkhr. E. G. B. De Vai.tnes van Brakell, kulonel di-

rekteur der genie en inspekteur der sappeurs , te Batavia.

Bevorderd tot kolonel direkteur der genie en inspekteur der sappeurs

het lid de luitenant kolonel W. C. Von Sciiieubrand , te Batavia.

Bevorderd tot luitenant kolonel der gcuie, liet besturend lid de lieer

J. C. R. Steinmetz, te Soerabaja.



VERSLAG

VAN DE UITKOMSTEN DER KULTUUR VAN

SUIKERRIET,

UIT HET OOSTELIJK GEDEELTE VAN JAVA

HOOFDZAKELIJK GESCHIED IS DEH PROEFTUIN TE GENTENG ,

IN ÜET JAAR 1852 — 1353.

»r. P. W. M. FKMi^SeX^ZMC}.

Tot inleiding van dit verslag, zal ik naauwclijks behoeven

aan te stippen, dat het doel dezer proeven niet was, en niet

kon zijn , om de gunstigste uitkomsten van verschillende riet-

soorten te bekomen; maar alleen, om den aard en de wijze van

werking te leeren kennen, die de guano op hnren groei en

hoedanigheden heeft. In verband hiermede, is ook op den in-

vloed van klimaat en grond gelet geworden.

De tot deze proeven bestemde rietsoorten , mij , op gedane

aanvrage, verschaft door de welwillende tusschcnkomst van den

direkteur der kultures, ontving ik op de navolgende datums.

Den 2o^ Augustus 1852, 47 pakken, ieder afzonderlijk in

karong-doek genaaid. Elk pak bevatte gemiddeld 25 stokken.

Later is mij gebleken, dat dit riet uit de residentie Bezoeki

gezonden was.

VIL 15
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Op den 7° September 1SÖ2, 80 prikken, ingenaaid als bo-

ven, elk g-emiddeld ongeveer 5U stokken iiilioudende, ge/.onden

Uit de residentie Samarany'.

Op den oU ' September lS5:i, löO bossen, ieder van 2il

tot 'Z5 stokken, alleen om het midden zaraengebonden met

ccue strook van goeni-doek. ]''.r uas gcene aanwijzing van

toort of oors])rong.

A'olgens faktuur, die ik den •!•
' Oktober ontving, uas dit

riet lilt de residentie .Soevabaja.

De toestand, uaarin ik deze rieisoorten bevond, was over

liet algemeen ongnnstig.

A au het ]3e/,oeki-riet Avas een groot gedeelte van binnen

rood, en vertoonde /ure reaktie. Dit geldt nog meer van het

iSamarang-riet, terwijl van het Soerabaja-riet bijna al de stok-

ken zuur, en van binnen meestal rood Avarei\ , tot aan den om-

trek. A'an dit bekwam ik zeer Aveinig stekken, daar zeer vele

knojipen afgevidlen of" verdroogd Avarcn.

liet eerst ontvangene riet was, zoo ver ik uit de beschre-

vene houtjes kon opmaken , van vier fabrieken afkomstig, name-

lijk: van Dringo, Gending, Kotta en Soember karcng. De op-

scliriften, die het bruto gewigt der ])akken schenen aan te dui-

den, liepen zeer uiteen, namelijk van 41 tot 162. Dit ver-

schil was minder aan de lengte, dan aan de dikte toe te schrij-

ven. })c lengte der langste stokken uit elk pak wisselde af

lusschcu 2 ,i en 3,3 ned. el.; de lang.ste der dunne riet-

ïstokken mat bijna 2,7, de kortste der dikkere ruim 2,8 ned.

el.

liet riet van Kotta en Soemberkareng was verre het dikste

en zwaarste. De kleur wisselde tussclien licht geel, geelgroen

en geel met roode vlekken of nuances. Alleen van het riet

»an Gending kan gezegd worden, dat het bestendig geel rood-

achtig of met roode vlekken was; het was tevens veel duniun'

dan de andere.

l"Iet samarangsche riet behoorde tot vier variëteiten, name-

I.jk:
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Malam Sembong,

// Oerang.

ri Eapoh.

// Kijong.

Het bruto-gewigt der pakken, ieder ongeveer 50 stokken

iiihoudeude, en de lengte van deze, bedroegen

van Malam Sembong

n 1/ Oerang

// // Ra poll

// // Kijong

47 a 130 %
50 a 92 //

33 a 71 //

44 a 79 //

1,25 a 2,2 ned. el.

1,56 a 1,9

1,25 a 1,9

1,25 a 1,7

De eerste en tweede bevatteden ruim de helft dun riet; het

Kijong en vooral het Eapoh-riet bestond bijna geheel uit dun-

ne stokken. De algemeene kleur was geel- en bruinachtig, bij

het Ivijong-riet met groen, bij het Eapoh-riet met rood ver-

mengd.

Het riet uit Soerabaja eindelijk scheen slechts geel (wit?)

en rood riet te bevatten, ofschoon het meeste geel en rood

gevlekt, en zeer weinig enkel rood was, ongeveer in deze ver-

houding

Geel : . 410/0

Rood 2 //

Geel met roode vlekken of omgekeerd . . . 57 //

Ongeveer 620/o van dit riet mogt dik qf middelmatig ge-

noemd worden.

Het verschil in lengte tusschen de stokken was weder aan-

zienlijk; zij wisselden tusschen 1, 9 en o, 1. ned. el. Er was,

ten naasten bij,

500/0 van 2,2 ned. el

3 6 0/0 i> 2,5 //

80/0 if 2,8 //

Wegens den twijfelachtigen toestand, waarin zich de meeste

der knoppen of zoogenaamde oogen van al de bovengenoemde

rietstokken bevonden, achtte ik het geraden, de stekken, die

ook van het oudere gedeelte der stokken genomen waren, 12

a 14 uren lang, die van het Soerabaja- riet 24 uren, in het
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ATnter te Ingg™; daarna ruim 24 uren, (liet soenibajasclie 4a

5 dag-cn) buiten de zon te droogen , en toen te planten.

Ten einde de meeste kans te hebben op een' ruimen oogst,

liet ik al de stekken, ook de meest twijfelachtige, planten

JMaar wegens de zeer geringe ruimte aan grond, die mij

daartoe ten dienste stond, kon ik geene groote plantwijdte in

acht nemen, en bepaalde mij dus tot 3 v. bij ll/^ v. a 2 v. CU.

Thans heb ik door het bekomen en doen bewerken van wat

meer grond, voor deze knltuur eenigzins geschikt, verschil-

lende en grootere afstanden kunnen in acht nemen bij het

planten der nieuwe stekken , van de genoemde rietsoorten ver-

kre ''en.

y/. Beschrijoliig van hel, hlhiiaat^ ten opzlgte van regen en

lo'uiil, op de phiuls der iiroefnemhifj.

Tiet terrein ligt bij de kampong Genteng, op plus minus

1500 voeten boven de oppervlakte der zee. liet grootste gedeel-

te des jaars, vooral omstreeks de overgangen der moessons,

heerschcn er sterke winden uit het zuideii en zuidwesten, die

niet zelden tot stormwinden aangroeijen. Soms zijn deze ge-

paard met harde regenbuijen, die zich echter in den regel bij

stil weder ontlasten.

Jk heb, van de maand Oktober 1852 af, dag('lijksche waar-

nemiiigen laten doen van het aantal regendagen in elke maand,

waarbij gevoegd zijn, die van den duur der regens, eiken dag,

en voorts, van af de maand Mei 1853, bijzonderheden over

de sterkte der regens en winden. De uitkomsten daarvan zul-

len op het eind van dit verslag, nevens die mijner waarnemin-

gen te Buitenzorg, tabellarisch medegedeeld worden.

Doch ik zal reeds hier aanteekenen, dat, ofschoon het aan-

tal regendagen, in het tijdsverloop van 13 maanden, onge-

veer gelijk kwam aan dat te Buitenzorg, echter het gehcele

aantal regenuren te Genteng ongeveer een vierde grooter was,

dan hier; terwijl, wat de hoedanigheid dier regens betreft, al-
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Jaar meer zware en zachte^ miiuler matige regens voorkwamen.

De ligging des proeffcuins op heuvels en hellingen, ten noor-

den van den boschrijken Salakh, en vaii de west-, zuiil- en

oostzijden door gebergte omgeven, verklaart genoegzaam deze

overvloedige regens, waarvan er sommigen 10 tot IS urtiu

schier onafgebroken voortduurden.

Dewijl mijn verblijf aldaar nooit lang genoeg achtereen dam-

de, om met vrucht temperatuurwaarnemingeji te doen, zal ik

de weinige, die gedaan zijn, hier niet nicdedeelen. Een blik o^)

de later te volgen tabel zal echter wel genoegzaam zijn, om

overtuigd te worden, dat de som der warmte, over eene reeks

van dagen, er voor deze kuituur betrekkelijk gering is, hoo

hoog de temperatuur ook soms, op het midden van den dag,

moge stijgen.

De grond, waarop de proeven geschied zijn, is hellend, deels

noordwaarts ten westen, waar het Bezoeki-riet geplant werd,

deels naar het w. n. w. De laatstgenoemde schijnt, nooit

beplant te zijn geweest; althans ik vond er veel struikge-

was; de eerste zou, naar het zeggen der inlanders, vroeger wel

eens padi hebben gedragen. Hij is graauwbruin van kleur,

innig gemengd met organische stof, bij droogte ligtelijk scheu-

rend, docli vrij broos, bij regen zamenklevend, docli, zelfs op

ten a twee voet diepte, nog niet eigenlijk stijf te noemen.

B. Proces der hewerkliig

Nadat de grond van struiken, enz. gezuiverd, daarna her-

haalde malen beploegd en nog met den patjol omgewerkt was,

werd hij in één voet liooge, dwarsche rigchels gelegd, van top

tot top ruim twee voet uit een. In de holten werden, op

ll/''2 voet ouderlingen afstand, gaten gemaakt van een half

voet breed en diep, en drie kwart voet lang.

Deze gaten werden een goed aantal dagen open gelaten , al-

vorens men tot het planten overging, ten minste, van de la-

ter ontvangene rietsoorten, daar ik, bij de ontvangst van het

Bezoeki-riet, nog niet geheel gereed was.

Voor elke drie, vier of vijf reijeu , naar hare verschillende



— 172 —

lengte, die met guano bemest M'erdeii, was een gelijk aantal

er tusschen in oubemcst gelaten. De hoeveelheid guano per

plant bedroeg IS^/g wigtjes, gelijk aan ongeveer vijf pikols per

bouw. Deze werd, zeer kort vuór het planten, in elk der

kuilen opgebragt, en dadelijk met een deel aarde vermengd.

Het riet van Bezoeki werd doi 30'' Augustus 1S53 geplant,

in één klein veld, afzonderlijk; dat van de beide andere re-

sidentiën in een ander veld bijeen, waar bovenaan het soe-

xabajasche, beneden het samarangsche geplant werd; terwijl

een aantal rigchels tusschen beide, door gewoon, rood buiten-

zorgsch riet werd ingenomen.

O. Vers-cJiijiiseïen hij den groeit

Yan den 6» September, tot den 5'' Oktober, deed ik eenige-

opnamen van het getal uitgesprotene stekken, bij het riet van

Bezoeki; met de volgende uitkomsten:

Afkomstig van

de Pabrieken.

Oiiberaest.

September.

6 13 18

Okt

Bemest.

September.

6 13 18

Okf'.

5

Dringo

Gendnig

Kotta

Soembekarengr

Gemiddeld

:20^

11

7

l^?

I

^

14

36

/o 437c
VZ //

29 //

30 //

5Ü^

£0

36

43

6^/^

9 //

15 ff

38=

11

21
43 Us

7<

8^
:^4r/oi3i7oii 674227,1287,

377o
33 //

40 //

,00 //

367,

Bij het samarangsche riet, op den 11" en 13" September

geplant, waarvan ik tweemaal optiam.e deed, was de uitkomst

deze

:
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Soort van rief.
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waren de verschillen, S6 en 23 dagen na liet planten, slechts

5'^/q en 2°/q ten voordeele der bemeste stekken; terwijl zij

bij het soerabajasche, dat veel sneller en ruimer was ont-

sproten, in tegenovergestelden zin waren. Doch de slechte

staat van een groot deel der geplante stekken moet hieraan

deel gehad hebben, geholpen door de toevallige omstandigheid,

dat eene grootere verhouding van betere stekken op de onbe-

meste beddingen kan zijn geplant geworden. Iloe ongelijkma-

tig toch het opkomen, en dus de verdeeling der goede en

slechte stekken, op de afzonderlijke beddingen geweest is, kan

bljkeu uit de volgende opgave, die ik alleen voor het soera-

baiasche riet zal aanvoeren

:

Onbemest.
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ten voordeele der bemeste beddingen in de ontspruitingssnel-

heid aantoonde.

Het is nog al opraerkelijk, lioe verschillend, bij deze riet-

soorten, de gemiddelde verkonding was der, na een zeker tijds-

verloop , uitgesprotene stekken , als

:

Yan Bezoeki.

// Sainarang. .

// Soerabaja. .

// Uniteuzor"".

Na 19 dagen.
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Voorts merk ik no^ alleen aan, dat het ricfc van Bezoeki op

den 15q April, dus 7 l/o maand na liet planten, toen er no^

maar weinig rist boven den grond was, beginselen van bloem-

stengen vertoonde, en den 22ii April met, ten deele reeds groote,

bloempluimen prijkte. Op dien dag deed ik eene opname daar-

van, en bevond, dat deze pkiimen alleen op de bovenste bed-

dingen, ongeveer de helft van liet hellend terrein uitmakende,

aanwezig waren. Op de lagere, waar naderhand het riet hooger

en beter stond, waren ook later weinig of geeue bloempluimen

verschenen.

Tegen drie met guano bemeste beddingen, waren zij slechts

op twee onbemeste te zien; en ten aanzien van de verhouding,

tusschen het riet van de vier verschillende fabrieken, bleek het,

dat voor één bedding met riet van Dringo en Soemberkareng,

vier beddingen met riet van Geuding, en vijf met dat van

Kotta bloemdragend waren.

Ik moet mij, voor het tegenwoordige, bij deze enkele niede-

deeling bepalen, daar ik ben verhinderd geworden, om daarna

de waarnemingen geregeld voort te zetten, ten einde de besten-

di"-heid dezer verschillende verhouding- bij de verschillende soor-

ten te toetsen.

Geheel in het begin van Mei, dat is weder 7l/o maand na

het planten, begonnen op verschillende beddingen sainarangsch

riet, en later ook op die met riet van Soerabnja, bloempluimen

te verschijnen, en in de helft van Julij, dus 2l/o maand later,

waren zij bijna alle afgevallen.

D. Uitkomsten.

De oogst van het riet begon met dat van Be/.oeki, en wel

op den 1-i'i September. liet was toen derhalve I21/2 '«aand

oud. Yan dat op de bovenste beddingen vooral, meestal klein

en schraal, was zeer veel uitgestorven, met dorre bladen of ver-

droogde toppen. Tijdens het planten, Avas het mij onbekend,

dat hevige winden uit het w. en zw. , waaraan deze grond bo-

ven is blootgeste'd, h.icr zoo menigvuldig zijn.
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Daaraaa wijt ik meerendeels dea zeer gebrekkigen groei van

het riet op deze plek, en liet kan dus niet al het verwachte

nut hebben, de produklie op de wel en niet bemeste beddingen

onderling te vergelijken.

Ik heb dit echter gedaan over dat gedeelte der aanplant,

waaromtrent ik genoegzame zekerheid had, en de volgende op-

gave toont de uitkomsten aan.

Planten.
Stokken per-

stek, gemiddeld.

Gewij^t per 100
stokken.

Gewigt aan riet

per stek gemid.

Onbemesie.

Bemeste. .

2

2,4

34 n-IÈ

40 //

0,67 n.'iè

0.92 //

Dit zijn zeker geene voordeelige uitkomsten, in het algemeen

gesproken; maar wat zij onwederlegbaar aantoonen, is, dat zelfs

onder de bestaande, zoo ongunstige verhouding van klimaat,

door de verbetering van den grond alleen, door bemesting met

guano, eene toename in gewas per éénheid van oppervlakte is

bewerkt, die hier 37°/^ bedraagt.

De volgende tabel doet zien , welk gewigt en aantal van riet-

stokken geoogst is van elke rietsoort uit Bezoeki , als ook van

het buitenzorgsch riet, dat ik, tot invulling der uitgestorvene

plekken, had laten bijplanten. Ook de afmetingen en kleuren

zijn daarbij opgegeven.

Deze opgaven er bij te doen achtte ik daarom van belaiig,

omdat zij, voor het riet uit Bezoeki, schijnt te bewijzen, dat

de onderscheidende hoedanigheden, die eene rietsoort, in het-

zelfde klimaat, maar op verschillende gronden geplant, kan aan-

nemen, 7iieó alle behouden blijven, bij overplanting in een andei"

klimaat, schoon op éénsoortigen grond groeijende.
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Wij ontwaren liier:

1". Dat hij liet riet van de vier verschillende fabrieken,

eeiie gemiddelde gelijkheid van gevvigt per stok bestaat, als:

Van Dringo 0.43 n. 'S.

// Gending. ...... 0.44 // //

// Kotta. 0.41 // //

// Soeraberkareng. ..... 0.40 // //

Tervvijl onder die, oorspronkelijk van de fabrieken zelve, dat

van Kotta en Soemberkareng het dikste en zwaarste, dat van

Gending verreweg het dunste en ligste was.

2°. Dat de oorspronkelijke kleur van geel en groengeel met

rood, veranderd is in roodgele tot bruine nuancen.

Deze beide eigenschappen schijnen dus, naar den aard des

gronds, veranderlijk te zijn.

3". Dat echter de levcjie der leden , die voor den fabriekant zoo

groot mogelijk dient te' zijn, eene meer vaste eigenschap schijnt

te wezen.

4°. Dat het buitenzorgsche riet, in weerwil van zijnen meer

natuurlijken toestand, toch in gemiddelde verhouding; van len"-te

en gewigt nog verre beneden het riet van Bezoeki is geble-

ven, en dus door den invloed van plaatselijke omstandigheden

nog meer geleden heeft.

Het riet van Samarang, dat den 11" en lo" September

1852 geplant was, werd den 12n en \o^ Oktober 1853 gesne-

den, en was dus 13 maanden oud,

Er waren alle teekenen van rijpheid aanwezig. Door eenen mis-

slag der raandoors, ontstond er, bij een gedeelte van den oogst,

verwarring, zoodat er wel en mei bemest riet werd ondereen-

gemengd. De straks te vermelden uitkomsten hebben dus slechts

betrekking op een gedeelte van het verkregene riet. Het zij

aringemerkt, dat op deze plaats weinig of ^(.^^w riet met drooge

toppen was, ofschoon er weder veel onder liep, dat zeer kort

was.
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Wat uit deze tabel blijkt, kunnen wij kortelijk aldus zamen

vatten:

De guano liceft bcAverkt:

1". Eene toename in de percentverliouding der betrekkelijk

lange stokken; vooral bij het M. Oerang, minder bij het Kijong-

en llapoh-riet.

Ten gevolge daarvan, is er eene gemiddelde gewigtsverraeer-

deriiig per rictslok.

2". Eene gvoote toename van liet gemiddelde aantal stokken

per stoel; vooral bij het Kijong-riet, minder bij het M. Sem-

bong en Oerang.

Het gewigt aan riet, per stoel verkregen, zijnde het pro-

dnkt dezer twee faktoren, staat gemiddeld aldus:

Onbemest 1.84 n. 'S.

Bemest 4.G0 // //

dat is eene vermeerdering, door middel der guano, van 150'^/^

in gewigt aan riet, per eenlieid van oppervlakte.

Deze uitkomsten, verkregen van het samarangsche riet, dat

toch in deugdzaaraiieid zeer bij het bezoekische riet achter staat,

zullen wel eenigzins aan verschil van grond, maar veel meer

aan de blootstelling naar zekere hemelstreek zijn toe te schrij-

ven.

- Het samarangsche riet was, zoo als vroeger gezegd is, ge-

plant, aan het heueden (jedeelte een er naar het w. n. w. gerigte

lielling. De navolgende opgaven van de uitkomsten, met het

soerabajasche riet verkregen, geplant op het hoogere gedeelte van

lietzelfde terrein , en dat dus den invloed der hier heerschende

winden uit het z. en z. w. in zekere mate ondervond, zoomede

de later volgende, vergelijkende ontledingen der respektieve gron-

den , zijn daar, om dit gevoelen te staven.
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Deze cijfers toonen het volgende aan

:

1<^. De guano heeft eenige vermeerdering in het gewigt der

stokken te weeg gebragt, die gemiddeld voor geel eu rood riet

6% bedraagt.

2°. Insgelijks eene, niet aanmerkelijke, vermeerdering in de

uitspruiting , daar de met deze stof bemeste stoelen, gemiddeld

slechts 13°A meer stokken voortbrasiten , maar/O O '

3e. Er is een groot verschil tusschen de onderlinge verhou-

ding der stokken van verschillende lengte, want de bemeste

beddingen gaven:

ruim 50°/q meer aan lang riet.

// ^^Vo Dicer aan middelsoort riet.

en 13°/q minder aan kort riet.

Hieraan is het dus toe te schrijven, dat het gewigt aan riet

per stoel, door middel der guano, circa 50°/^ verhoogd is.

Voorts blijkt nog uit deze tabel:

a. Dat liet gele riet meer produktief is dan het roode, door

meerdere zwaarte.

h. Dat op de bovenste, moer blootgestelde beddingen, die met

guano bemest bijna geene, de onbemeste echter allezins ver-

mindering in gewigt van het riet aantoonen; zoodat de ver-

houding daarvan, die op de beuedenbeddingen , bij het gele

riet was:

Onbemest 100. Guano 103-,

Op de boven beddingen geworden was:

Onbemest 100- Guano 113.

c. Dat al het Soerabaja-riet, hetwelk, tegenover het sama-

rangsche, het boven gelegen terrein besloeg, per 100 stokken

minder droog, was dan het oorspronkelijk zoo veel minder we-

gende samarangsche, want 100 stokken, ondereengemengd in

de verkregene verhouding van lengte, wogen

VIL 16
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Bij het somarangsche riet.

M. Oerang- (geel).
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Geel riet.
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meerdere dikte van het lange riet verklaarbaar is, doch

3°- Heeft ook de grootere verhouding hiervan op de bemeste

beddingen daartoe aanzienlijk bijgedragen, want deze was:

Lanire. Middelsoort. Korte.

Onbemest.

Bemest.

TJitwerkincr der guano.

40.1%
30. //

-25 t,

E. GevolgtreJcJcingen.

Deze proeven met rietsoorten van zeer verschillende hoeda-

nigheid hebben dus aangetoond dat, onder de gegevene omstan-

digheden van klimaat en grond^ de guano steeds eene vermeer-

dering van produkt heeft bewerkt, die, berekend in gewigt van

riet per stoel of per éénheid van oppervlakte, bedragen heeft:

Bij het riet van Bezoeki. .... 37°/^.

// // // // Samarang. . . . . 150 //

// // // // Soerabaja. . . . . 50 //

// // // // Buitenzorg. . . . . 63 //

Deze vermeerdering ontstond bij de eene soort, door meerdere

uitstoeling, bij eene andere voornamelijk door eene grootere

verhouding van betrekkelijk lang riet, bij eene derde door de

meerdere dikte der langste stokken.

Het volgende tafeltje stelt eene vergelijking daar tusschen

de produktie der rietsoorten van de drie laatstgenoemde resi-

dentiën , met en zonder guano in den proeftuin verkregen

:

Plnnfs van afkomst.
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De slechte staat van het Soerabaja-riet, dat ik tot stekken

moest gebruiken, is waarschijnlijk eene mede-oorzaak van zijne

minderheid in produktie, zelfs tegenover het buitenzorgsche.

De proeven worden thans voortgezet met de, van die vreemde

rietsoort alhier verkregene, versche stekken, en de uitkomst zal

daardoor wel eenigzins anders zijn.

Thane zal ik kortelijk mededeeling doen van de uitkomsten,

van dezelfde rietsoorten, op kleinere schaal, verkregen op een

plekje gronds in den proeftuin alhier, achter het Laboratorium.

Dit zal hier en daar aanleiding kunnen geven tot vergelijking

van den invloed van het klimaat op de grootte en zwaarte van

dit gewas.

Yan de rietsoorten, uit den Oosthoek van Java ontvangen,

werd den 27ii Augustus 1852, in genoemden tuin, een aantal

stekken van het riet uit Bezoeki geplant, na eerst 14 uren ge-

weekt, en daarna 24 uren in de schaduw gedroogd te zijn.

Een deel werd bemest met 121/^ wigtjes of l/go ^^- ^ guano

per plant; een ander deel werd onbemest gelaten.

Den 21 September werden, op eene andere plek, stekken van

hetzelfde "ïiet geplant, die vooraf 14 uren geweekt, en daarna

6 dagen in de schaduw gedroogd waren, zoodat reeds vele knop-

pen waren uitgesproten. Bij dit riet werd , op dezen grond

,

geen bloemdragen waargenomen.

Het eerstgenoemde werd op het einde van Augustus 1853,

dus bijna 12 maanden oud zijnde, het andere den 23n Sep-

tember 1853, dus 123/4 maand oud, gesneden.

Den 1511 September 1852 werden de stekken van het sairia-

rangsche riet op eene aangrenzende plek geplant, en mede voor

de helft met guano bemest. De oogst had plaats den l^ Ok-

tober 1853; dus na I21/2 maand, toen alle teekenen van rijp-

heid daar waren. Het had vooraf bloem gedragen, even als

dat te Genteng.

Yan het Soerabaja-riet werden mede eenige stekken alhier

geplant, op den 8q Oktober 1852; doch wegens de geringe
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hoeveelheid geene bemesting aangebragt. Het werd gesneden

den 16u Oktober 1853.

Eindelijk werd hier nog op den 28° November 1852 bui-

tenzorgsch riet gesneden, dat den Sl^ Januarij van hetzelfde

jaar, en op den 5u Junij en 25^ September 1853 buitenzorgsch

riet, dat den 7n Mei 1852 geplant was. Het was derhalve res-

pektievelijk 10, 13 en I6I/2 maand oud. Bij dit riet waren,

behalve guano, ook /cal/c en salpeter als mest gebezigd.

De volgende tabellen geven een vergelijkend overzigt van de

uitkomsten.
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Ten aanzien nu van het Bezoeki-riet , in de eerste kolom

bedoeld, diene ter opheldering, dat ik op die plek, een jaar te

Yoren, kleine proeven met padi genomen had. Dit moge de

groote hoeveelheid kort riet, en de geringe gemiddelde zwaarte

verklaren. Wij zien intusschen hierin door de guano eene toe-

name van 30°/o5 ^^ voor het langere riet alleen van ruim

140% bewerkt.

Bij het Bezoeki-riet van 1'2,^/é maand, schijnt het, alsof

de aanvankelijke versnelling van den groei, door de guano ver-

oorzaakt, in zoo verre is ingehaald, dat zelfs de verhouding

van lang riet bij het onbemeste grooter is, dan bij het andere.

Doch in zwaarte, vooral van de lange stokken, is het nog zeer

ten achteren gebleven.

De gemiddelde gewigtstoename per 100 stokken bedroeg

22°/q, en voor de lange stokken alleen 56l/2°/o.

Ik kan niet beslissen, in hoeverre de grootere gewigtstoena-

me op de vorige plek, aan de uitwerking der een jaar vroeger

hier geplante padi is toe te schrijven.

Bij het samarangsche riet zien wij het voordeel bestaan in

de grootere uitspruiting op de bemeste beddingen, en ook in

de grootere lengte van het middelsoort riet; of liever, de on-

bemeste hebben iets minder rietstokken geleverd van de maxi-

mum-hoogte ; terwijl het riet van de tweede en derde klasse

hier zeer ten achteren stond.

Daardoor was de gewigtsvermeerdering per 100 stokken, door

de guano-bemesting, gemiddeld 20%, doch bij de lange stok-

ken alleen slechts 6%. Maar deze uitkomsten zijn nog op

eene te geringe schaal verkregen, om er een afdoend gevolg

uit te trekken.

Uitkomsten van het buitenzorgsche riet, van tien maanden

oud, en alle teekenen van rijpheid vertoonende:
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Het aantal stokken, dat op dezen onderdom reeds uitgespro-

tene knoppen had, bedroeg.

Bij de onbemeste. ...... 11°/ .

// die met guano bemest. .... II/2 //

// II kalk. // . . . . . 13 //

// // salpeter. // . . . . . . —
Onder het riet, dat van 7 Mei 1853 tot 5 Junij 1853 ge-

staan had, was zooveel omgevallen en met uitgesprotene knop-

j)en, dat ik mij hier zal bepalen tot de opgave der verhouding

van het laatste. Deze was.

Bij de onbemeste. ..... 30°/^.

// die met guano bemest. .... 551/2 //

// // // kalk // . . .
'

. ~5l/o //

// // // salpeter // . . . . . 21 //

Van het riet dat, den 5i Junij nog te klein zijnde, na de

uitkapping tot den 25^ September was doorgegroeid, valt niets

bijzonders te zeggen, dan dat het mede 2I/2 a, 3 n. el. lang

en 31/2 tot 41/3 11. lÊ zwaar Averd. Yan dit is het sap op

het specifiek gewigt onderzocht, gelijk later zal vermeld worden.

Dit feit schijnt te pleiten voor het wijd uiteen planten, al-

thans in een klimaat, als het buitenzorgsche. Immers, bij meer-

dere ruimte in den aanvang van den groei, bij meer vrijen

toegang van lucht en licht, zouden de stokken, die na het

uitkappen tot zoo groote lengte opgegroeid waren, zich reeds

vroeger ontwikkeld hebben en zou dus het vroeger geoogste

riet meer gelijkmatig, en van grooter gemiddelde lengte geweest

zijn.

De uitwerking van het klimaat vertoont zich, bij verge-

lijking tusschcn het riet van Samarang en IBezoeki, met dat van

Buitenzorg, in de zwaarte der stokken, en minder in het ge-

wigt aan riet per stoel.

Het voorlaatste werd, in zwaarte, om ruim 34°/^, het eerste

om 77°/q door het buitenzorgsche overtroffen; bij het bemeste

riet bedroegen deze verschillen 50°/^ en 120°/^, zoodat de

(1) Op dit tijdstip was ik nog zonder de noodige schalen en gewigten, tot

weging van liet prudukt.
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klimaatsverandering den invloed der meststof verminderd lieeft

,

zoover de zwaarte van het riet aangaat. Maar, bij deze eerste

proefneming althans, had dit klimaat minder of bijna geenen

invloed op de oorsponkelijke uitstoeling der twee vreemde riet-

soorten. Het Bezoeki-riet bleek hier in veel gunstiger toestand

verkeerd te hebben, dan te Genting.

Het is in de zwaartevermeerdering der stokken, dat de wer-

kino- der guano zich bij het buitenzorgsche riet, bijna even-

7-eer heeft vertoond, als in de uitstoeling. Terwijl de eerste

ongeveer 50°/^ bedroeg, was de gemiddelde toename van gewigt

aan riet per stoel ruim 130°/o) grootelijks door de uitspruiting

van een meerder aantal korte stokken.

Dit laatste zal weder een gevolg zijn geweest van het digt

opeen planten bij deze zware rietsoort, en het zal dus zaak

zijn, bij bemesting met guano, eene grootere plantwijdte, dan

gewoonlijk, in acht te nemen.

Eindelijk kan men van de uitkomsten van het buitenzorgsche

riet, van 10 maanden, boven vermeld, het volgende afleiden.

1°. Dat al het bemeste tot eene grootere lengte groeide, dan

het onbemeste, en eene grootere verhouding hoog riet van over-

eenkomstige lengte vertoonde.

2°. Onder het korte riet was de verhouding voor alle onge-

veer gelijk, maar het allerkortste bevond zich onder het onbe-

meste.

3°. Salpeter heeft nog krachtiger gewerkt, dan guano.

Yerder zien wij, dat bij het riet van 13 maanden, dat met

uitgesprotene knoppen, waarmede, gelijk later blijken zal, steeds

een verlies van suikergehalte gepaard gaat, het talrijkst was

onder dat met guano, het minst onder dat met kalk bemest.

Het groeiversnellend vermogen der guano vertoont zich hierin

duidelijk.

Van het weinige Soerabaja-riet heb ik de verkregene stok-

ken alleen gemeten.

De uitkomsten waren.
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Lange stokken (in klein aant.)

Middelsoort (het meest).

Korte (tamelijk veel).

Dit riet was 121 maand oud.

1.6 II 3 n. el.

1.1 // 1.4 //

0.5 // 1 //

Eenige korte opmerkingen, voortvloeijende nit de vergelijking

der uitkomsten te Genteng en te Buitenzorg, p. m. 600 voet

lager, verkregen, zullen liier op hare plaats zijn.

Zoo zien wij, dat het riet van Bezoeki, per 100 stokken,

W00O-.

te Genteng.

// Buitenzoror.

Oubemest.

34 n. ffi.

75.7 //

Bemest.

40 n. tó.

92.4 //

Dus meerdere zwaarte, te Buitenzorg

Yan het onbemeste. ..... 123°/^^

// // bemeste . . . . . . 130 //

Grooter nog is het verschil in gewigt aan riet, per stoel

verkregen. Dit bedroeg gemiddeld

1.4 n. 'S?.

5.7 // //

te Genteng. ......
// Buitenzorg. ......
Dat is eene vermeerdering van 300°/o

'

Maar de groeiplaats was te Genteng ook buitengewoon on-

gunstig. Vooral de toename in de lange, zelve reeds zoo veel

zwaardere stokken, heeft die gewigtsvermeerdering veroorzaakt,

want deze was

bij de lange. ; . . . i . • ^''Vo

// // korte 15 //

De gewigtsvermeerdering van het riet door klimaat en grond

vereenigd bewerkt, heeft bedragen,
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bij het onbemeste. .....; 92®/^.

// // bemeste. . . . • • . 105 //

De gewigtsvermeerdering van het riet, door de èemesünj bedroeg

te Genteng, 18%.
// Buitenzorg . . . . . . . 25,6 //

doch voor de lange stokken alleen.

te Genteng 57%.
// Buitenzorg. ...... 561/2 //

gewis eene toevallige overeenkomst.

In gunstiger klimaat en meer bewerkten grond, komt dus

de invloed der guano te meerder uit. In te weinig humus-

houdende en weinig bewerkte gronden is die minder sprekend.

De praktijk heeft, in zulke gevallen, het vermengen van guano

met stalmest goed bevonden.

De bovenstaande cijfers gelden voor het Bezoeki-riet ; voor

dat uit Samarang bekomen wij andere uitkomsten, als:

Gewigt per 100 stokken, gemiddeld.

te Genteng.

// Buitenzorcf.

Onbemest. Bemest.

47 n. ffi.

63 //

48 n. tg.

75.6 //

Derhalve, meerdere zwaarte te Buitenzorg

Van het onbemeste. ...... 34%.
// // bemeste. . . . . . . 57 //

Uit de vergelijking met het vorige blijkt, dat, ofschoon hier

het voordeel, te Buitenzorg boven Genteng verkregen, minder

groot is, dun van het Bezoeki-riet, zoo als men voorzien kon,

de invloed van het klimaat toch weder, en wel in nog veel

grootere verhouding, door dien der guano geholpen is.

Immers, terwijl die bij het Bezoeki-riet, wegens sto-

rende oorzaken, door slechts ongeveer 6°/^ is voor te stellen

(—r^j^ X 100 j, verkrijgen wij, voor het samarangsche , bijna

687o (^x loo)
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Hieruit kan men afleiden , dat guano wel , voor dit gewas

,

ook de scliraalste gronden kan verbeteren, blijkende uit de (je-

i/-7(y<(,s-vermeerdering van het produkt, maar dat dit grootelijk.-*

wordt bevorderd door de medewerking van het klimaat. Is dit

zeer ongunstig, dan kan de werking der meststof op den

grond :==! O worden.

Dat de invloed der guano op de oorspronkelijke uitstoeling

minder afhankelijk is van het klimaat, blijkt uit deze korte tabel:

Klassifikatie van 't
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de zameiistelling van de versclnllendc rictsoorteii zal medege-

deeld worden.

Er blijft nu nog over, mededeeling te doen van liet specifiek

gewigt van bet sap, verkregen uit elke der bovenvermelde riet-

soorten. Al de uitkomsten van dit onderzoek zijn in de nu

volgende tabellen vereenigd.

^•



— 198 "





200

1. Naar de plaats van afkomst.

Van Bezoeki
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Bij een niet noemenswaardig verschil in de som der regen-

dagen, die op beide plaatsen ruim 60°/^ van liet gelieele aantal

dagen bedroeg, zien wij echter, dat de gemiddelde duur der

regens, over eene gelijke tijdruimte, te Genteng grooter was,

dan te Buitenzorg, namelijk:

Te Genteng, per dag. .... 3 uren.

// Buitenzorg // // .... 2,35 //

Bovendien hadden, over het geheel, op de eerste plaats de

liarde en zachte regens, bij de laatste vergeleken, de overhand;

met de matige was het omgekeerd.

Deze omstandigheden, waarbij zich voegt de geringere som

van Avarmte te Genteng, in een gegeven tijdsverloop, zijn voor-

zeker in het nadeel van het riet geweest, ook wat betreft het

suikergehalte van zijn sap. Dat dit evenwel, althans voor

drie van de vier soorten (dat van Soerabaja, in al te kleine

hoeveelheid te Buitenzorg geplant zijnde, kan hier niet als voor-

beeld gelden), te Buitenzorg lager was, dit ben ik geneigd

toe te schrijven, aan den lagen, te vochtigen, door selokkans-

omgeven' sawahgrond, tegen over het hooge, hellende en droo-

gere terrein te Genteng.

4°. Naar de respektieve lengte der rietstokken.

Lange 10°S B.

Middelsoort 10°06 //

Korte ....... 9°5 //

Het voordeel is hier grootelijks aan de zijde der lange stok-

ken , waarvan het sap dat der korte om 15°/^ in densiteit overtrof

Het verlies, door eene te groote verhouding van kort riet

veroorzaakt, is ecliter nog in veel hoogere mate het gevolg

van het kleinere gewigt aan grondstof.

5°. Naar liet gedeelte der rietstokken.

Bovendeel 5°5 7°

Middendeel 7°

Benedendcel 7^7 9^

Deze cijfers gelden voor het buitenzorgsche riet, te Buiten-

zorg gekweekt. Die uit de eerste kolom beteekenen het sap
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van riet van 10 maanden, dat ecliter reeds aan de knoppen

begon te ontspruiten.

De proef met het samarangsclie riet, van 13^/2 maanden oud,

o-af echter eene tescenovero-estelde uitkomst, als

Bovendeel . . . . . . . 8°9.

BenedendeeL . • . . . . , . 7°2.

Welligt was dit riet reeds wat oud.

6°. Naar den staat der knoppen , of zoogenaamde oogen

,

in gewonen staat. . . . . . . 7""? 5.

reeds outpsroten........ 6°5.

Het ontspruiten der knoppen veroorzaakt dus een aanmer-

kelijk verlies van suiker. Het schijnt, als of de bemesting

hierop niet zonder invloed is; ik verkreeg althans hieromtrent

de volgende uitkomsten.

De vermindering in densiteit van het sap bedroeg

1. Bij onbemest riet. ..... ^^/2°/o

2. Bij riet met guano bemest. . . . 7°/o

3. // // // kalk //.... 18%
4 // // // salpeter // , . . . 28%
Wat het tweede aangaat, dit was, Avegens den snelleren groei,

betrekkelijk te oud gesneden. Ook toen de knoppen nog niet

ontsproten waren, had het reeds suiker verloren, en dus was

bij het werkelijk uitgesprotene riet het verlies minder zigtbaar.

Het sap van zulk riet was altijd min of meer bruinachtig,

terwijl dat van het onontsprotene lichtgeel of met groenachtige

tint was.

Het eerste was blijkbaar reeds m eenen staat van ontbinding,

en bevatte een gedeelte onkristalliseerbare of druivensuiker.

7o. Naar den ouderdom van het riet.

I
Bezoeki riet.

|
| Buitenz.riet

Van 12 maanden
1

10°
j Yan 10 maanden

|

7°25

// 12f //
I

8°25
( // 13 // j S°50

Ten aanzien dezer cijfers, merk ik slechts aan, dat de staat

van het weder, tijdens het snijden van het buitenzorgsche riet,

van invloed kan geweest zijn. Dat van 10 maanden, namelijk,
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wevd in de rnaaucl November, het andere in de maand Junij

gesneden. De eerste maand leverde 21 regendagen op, waarin

liet ruim 41 nren regende, zijnde 1/3 hiervan liarde regens.

De laatste leverde 18 regendagen op, waarin het ruim 30

uren regende, zijnde mede 1/3 hiervan harde regens.

Heeft, gelijk waarschijnlijk is, de graad van betrekkelijke voch-

tigheid des dampkrings, tijdens den oogst, eenen zoo aanmer-

kelijken invloed op de densiteit van het sap, dan wordt, bij

drtog weder, wel niet de volstrekte hoeveelheid suiker per

eenheid van oppervlakte, maar wel die per eenheid van grond-

stof vermeerderd. Hoe daardoor de bewerking bespoedigd en

de hoedanigheid van het fabrikaat verbeterd kan worden, is

volkomen duidelijk.

Deze proeven, zoover zij gegaan zijn, hebben dus hoofd-

zakelijk aangetoond.

1°. Dat, bij de verscliillcnde rietsoorten, door bemesting

met guano in rede van vijf pikols per bouw, eene ongelijke,

maar steeds aanzienlijke vermeerdering van produkt is te weeg

•gebragt.

2°. Dat die vermeerdering nu eens voornamelijk bestaan

heeft in grootere uitstoeling, dan weder meer in toename van

volume, in vermeerdering der gemiddelde lengte van het riet,

naar den bijzonderen aard der rietsoort.

3". Dat door guano de groei van het riet versneld wordt.

Zij maakt dus eenen vroegeren oogst noodig, zoo men geen

verlies in suilcor wil lijden, door de uitspruiting der knoppen.

•1.'\ Dat deze meststof op het suikerriet betrekkelijk werke-

loos is in een geheel ongunstig klimaat, en op zeer schrale,

tevens weinig bewerkte gronden.

5". Dat zij, zoo men het sub. § 3 gezegde in acht neemt,

althans gcene vermindering in de densiteit van het sap te

weeg brengt; ja dat zij zelfs, bij het buitenzorgsche riet,
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eeiie grooie toename daarvan heeft bewerkt, gelijk later door de

uitkomsten van direkte onderzoekingen zal blijken. Dit strijdt

tegen eene, op enkele theorie berustende, meening, namelijk: dat

stikstofrijke meststoflen het eiwitgehalte van het riet verhoogende,

zijn suikergehalte zouden verlagen. (Zie L. Weay.)

Volgens deze uitkomst, zou het voordeelig zijn, om riet van

la<ye, vlakke o;ronden naar wat hoo^-ere en hellende over te

brengen, en daar met guano !.e bemesten. Deze zou dan eene

vermindering van gewigt aan riet voorkomen, terwijl door de

verandering van grond, het sap in suikergehalte zou toenemen.

6°. Eindelijk is uit het medegedeelde in het algemeen ge-

bleken, dat door een min gunstig klimaat wel eene verminde-

ring ontstaat in het volume en gewigt van het riet, maar, voor

als nog ten minste, niet in zijne uitstoeling en evenmin in

de densiteit van het sap. Gunstigen invloed op het laatste

heeft echter allezins een zekere "-raad van droo^-heid van den

grond, indien althans de gemiddelde temperatuur per dag niet

te laatr daalt.



B IJ D R A G E

TOT DE KENNIS DER

CHRYSOBALANEAE

NEDERLANDSen OOSTINDIË,

Ifr. I*. \¥. I10ElTIl.&IiS (1).

Toen E,. Brown de familie der CJiysóbalane,ae vormde, bragt

hij daartoe geenc andere gewassen, dan die in het tropische

gedeelte van Afrika en Amerika te huis behooren. Decan-

DOLT.E deelde het gevoelen van dezen kruidkundige niet; hij

vereenigde deze familie met de Rosaceae en vermeerderde het

aantal der uit die gewesten bekende soorten met verscheidene

(1) Deze bijdrage werd door den schrijver zamengesteld in 1839 uit

zijne aanteekeningen. Zij wordt zóó medegedeeld, nis zij destijds geschre*

ven is. Zij biedt het voordeel aan van ontleend te zijn aan waarnemin-

gen, die niet op g.;droogde exemplaren maar op levende voorwerpen ter

plaatse zelve zijn gedaan. (De Redaktie).

Overgenomen uit het Ncderlnndsch Kruidkundig Aichicf, Dl. III Stuk

3. Leiden 1854. 8" Biadz. 379— 389.
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nieuwe vormen. De verzamelingen van Watjjcii bevatten,

volgens de medodeelingen van Lindt.ey en Hoyle, twee ver-

moedelijke Parinarmm-soovten , terwijl deze sclirijvers daaren-

boven nog vooronderstellen , dat Prinsepia Royi.e ( Cycnia

LiNDL. ) met de Chrysobalaneae moet vereenigd worden. De

vegetatie onzer Oostindisclie Koloniën bleef alzoo geheel ten

achteren in het leveren van hare scliatting aan deze planten-

familie. Dit gemis aan vertegenwoordigers der Chrijsolalaneae

in die gewesten is echter meer te wijten aan de vroegere wijze

van rangschikking, dan wel aan het ontbreken der vereischte

vormen, aangezien het geslacht Maranthes^ door den lioog-

leeraar Blume in 1825 bekend gemaakt, inderdaad tot de

Chrysobalaneae behoort. Gedurende mijn verblijf op Sumatra

verzamelde ik aldaar vier nieuwe soorten, Avaarvan er twee zeer

na aan Par'marium verwant zijn, doch evenzeer als eene derde

soort een nieuw geslacht zullen moeten vormen. Op Borneo

trof ik eene nieuwe soort aan, die door hare afwijkende hou-

ding terstond een nieuw geslacht dezer familie aantoont. Diens-

volgens bezit Nederlandsch Oostindië uit deze plantengroep vijf

geslachten met zeven soorten , namelijk

:

Maranthes Bl.
\ Maranthes multiflora Kks.

j
Maranthes corymbosa Bl.

Dapania Khs. Dapania racemosa Khs.

Angelesia Khs. Angelesia spleudens Khs.

) Lepidocarpa ovalis Khs.
Lepidocarpa Kks. ) -^ • i . x 7^7

) Lepidocarpa costata Khs.

Biemenia Kris. Diemenia racemosa Khs.

Mahanthes Bl. Bij dr. pag. 89,

1. M. muUifiora Khs. Verband, over de nat. gesch. der Ne-

derl, Overz. bezitt. pag. 259.

Habitat insulam Borneo, juxta Mariapoeram. Kus.
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2. 31. coTT/miosa Bi,. Bijdragen, pag. 89.

Habitat iusiilam Javae , in sylvis prope TJlradJas Proviuciae Krawang:

Dapaxia Khs.

Calyx 5 - sepalus , ad basiii coalitus. Corolla pentapetala. Stami-

na decem, alteriiis minoribus sepalis oppositis. Stigmata 5

acuita. rructus carnosus, quiuquelobus
,

qviinquelocularis , se-

minibus solitariis descendentibus, arillo bilabiato laciuiato tactis

1. Dapania raceniosa Khs.

Arbiisciiliim coriina apeita; r:\nu terctcs, cincrci
,

glnliri; rainiili coni-

pressi, lacte fufCi, y,lal)ri. Folia alteiiiiv, ovato-oblongii vel ovali-obloiiga

,

acmiiinatn, biisi obtiisa vel obtiisiusfula , iitrinque punctuliitii , laete viridia,

flabra, coriacea, 0,04.ï lata, 0,135 longa, nervis paiu:is vix proiluctis;

petioliO,Ul longi , in medio artlciilati , ]>!irtc iiiferiorc tcrctes
,

})aite siiperiore

siibtiis rotundati, supra suK'ati. Stipulae iiiiUae. Iiiflt)icsceniia axillaris,

vai'cmoso-spicata. Flurcs alterni
;

jieilunculus communis fuscus, glaber.

Calvx 5-sypaliis; scpala basi in tiibum coalita, olitusa, ciliata nicmbra-

nacea, aestivatione imbiicatn. Corolla 5- pctala; pet;ila oidonga, obovalia,

(ibtusa, basi siibcunciita ,
glabra, alba, nestivatione iiiibricata. Stamina

decem hvpugyna, alternis brevioiibus , altei-nis longioribiis basi squamiila

hifida obtiisa aiictis; fihimenta lincaiia, glabra; autherae ovatae, acutae,

supra basinnffixae, siibcotdutae , loceilis approximatis rimis deliisceutibiis.

Ovaria f> infra medium subconlita, trigona, glabra, unioviibita ; ovula

dcscendcntia. Styli siiImiuIü; stigmata brevia, acutiusciila. Fnutus niber,

carnosus, "labcr, pentagonus, quinquclobatus vel profunde qniiiquesule.attis,

e carpellis 5 coalitis baecsiti.s compositus. Semina in loi;ulis solitaria,

obl(in"-a, comprcssa ab apiec axeos pcndula, arillo flavo laeiniato su-

))Ciiiiio.so bilaltiato omnino obtectii. Tesia sulji'i\rnosa , tegraen menibra-

nai'eum, allnimen earnosiim , album. Embryo liilo iipproximatus, ferc ut

in Polygaleis, subiuciirvus , viridis; vadiiula cylindrica, obtusa; cotyle-

dones i'uliaeei, ovati , oljiusi, basi curdati
;
plumula iriiiiuta.

Ilubiliit insulam Suinairuia, in sylvis montis ShnjitltiiKj et prope Dulai.

Kus.

De planten dezer soort zijn kleine, struikvorinige boompjes

met eenigzins blinkende, Avitaclitig grijze schors, licht groen

loof en okselstandigc bloemarcn, die hen een fraai aanzien ge-
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ven, vooral wanneer zij met vruchten beladen zijn- Deze vruch-

ten hebben eenen eenigzins zuren smaak, cenen tienhoelcigen

vorm, waarvan de bovenste iiocken zeer klein zijn, en eene

heerlijk roode klenr. Op Smnuira, waar deze boompjes Dapan.

genoemd worden, komen zij zoowel voor in de bosschen der

lagere streken als in de bergachtige oorden tot op eene hoogte

van 20 ÜO voeten: zij behooren daar tot de zeldzamere gewas-

sen.

Bij de vergelijking van het geslacht Dapania met de familie

der Connaraceae zoude er eenige overeenkomst te vinden zijn

in den bladvorm met die soorten, waarbij de beide zijdelingschc

bladen ontbreken. Onder de kenteekenen, ontleend aan de

bloem, versterken kelk en bloemkroon, benevens de afwisselen-

de lengte der stuifmeeldraden , dien band. Minder trunstifr

daarentegen is de zamenstelling , die vrucht en zaden ons aan-

bieden en deze zijn genoegzaam, om ons geslacht geheel van

deze familie uit te sluiten. De Oxalideae, waartoe ik vroeger

bij het onderzoek der vruchten deze plant meende te moeten

brengen, hebben veel regt om dit geslacht op te nemen. De

kelk heeft door vorm en ligging der deelen vóór de opening

daarmede eene groote gelijkenis. De bloemkroon der Averrhoa-

soortcn, vrij goed met die van Dapania overeenkomende, wijkt

door de ligging der blaadjes vóór de opening van die onzer

soort af. In den stand en grootte der stuifmeeldraden vindt

men echter gelijkvormigheid. Alleen brengen ons de schubjes

aan den voet der stuifmeeldraden eene overeenstemming met de

Simarnheae voor den geest. In den aard der vruchten worden

wij aan Averrlioa herinnerd, terwijl de zamenstelling en stand

der zaden de verwantschap tot de Oxalideae zeer vergrooten.

Slechts zoude de ware zaadrok, bij 'Dapania aanwezig, eenige

moeijelijkheid doen o]itstaan , omdat volgens het gevoelen van

A. De St. Hilaire de OxaVuleae dit orgaan niet bezitten,

inaar het beschrevene de buitenste zaadhuid zoude zijn. Ik

moet erkennen dit punt bij de Oxalideae nog niet genoegzaam

onderzocht te hebben, om dit verschil op te lossen. Niette-

genstaande deze overeenkomst in de genoemde kenmerken, wijkt
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Dapania door hare lioiiding van de gewone planten der Oxali'

deae af en nadert daarin juist tot de Simaruheae^ Avaarmede

zij voor het overige geene verwantschap bezit.

Angelesta Khs.

Calyx pnbescens, breviter infandibuliformis , limbo 5-6 par-

tito, laciniis acutis. Petala 5-6 caljcis margini inserta, ovalia,

acutiuscula, breviter unguiculata, extus pilosa. Stamina 10

perigyna petalis sepalisque opposita; filamenta liliformia; anthe-

rae ovatae, globosae. Ovarium lateraliter in calyce affixum,

globosum, pilosum, biovulatum, ovulis basi affixis. Stylus la-

teraliter productus, teres; stigma capitellatum.

1. Angelesia splendens Khs.

Arbiisculum, trunco erecto griseo , ligno fuscescente. Rarai teretes, ar-

genteo-grisei, glabri; ramiili pubescentes, saepe compressiusculi. Folia

alterna, ovalia, obtiise acuniiuata, basi acuta,supra nitida, subtiis opaca,

0,12 longa, 0,05 lata, coriacea, integerrima, mavgine recurva: petioli 0,005

loTigi
,
glabriuseuli. Stij)ulae oblongae, saepe subulatoe , siibtus carinatae,

glalniusculae, valde caducae. Iiifiorescentia axillaris terininalisve , race-

uioso-paniculata, dense pubesi-ens
,

griseo-tomentosa. Bracteae ovatae,

acutae, extus pubescentes. Pcduin:uli et pedicelli compressi. Calyx cam-

pantilatus, extus intusque deiisc pubescens, limbe quinquepartito , laciniis

ovatis acutis. Corolla pentapetala perigyna; petala calycis laciniis alternantia,

ovalia, obtusiuscula, sessilia, intus glabra, extus tomentosa, alba. Sta-

mina .'> vel 10 perigyna, alterna breviora, petalis opposita, ante floris

cxplicatiouem erecta; filamenta filiformia, glabra, antberae discoideae,

locellis conueetivum circumeuntibiis , in medio connectivi affixae. Ovarium

subrotundum , dense villosum , tubo calycis vix affixum , uniloculare. Ovula

erecta, geminata, disciformia. Stylus teres j pilosus, lateralis. Stigma

capitellatum , cmarginatum.

Habitat insulam Borneo , in sj'lvis Pamalton. Kus.

Lepidocakpa Khs.

Calyx pilosus, tubuloso-campanulatus, intus dense pilosus,

pilis reflexis, limbo 5 partito, laciniis lanceolatis extus intus-

que pilosis. Corolla pentapetala; petala ovato-oblonga ,
pubes-
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centia,' laciniis calycinis alternantia. Stamina 15-20 perigyna,

uniserialia; filamenta filiformia, glabra; antherae ovatae, subdi-

dymae, supra basin affixae. Stylus lateralis e basi ovarii pro-

ductus, teres, basi dense pilosus, versus apicem glabrescens.

Stigma capitellatum. Ovarium dense pilosum, oblongo-ovatura

,

compressiusciüum ,
pseudo-biloculare. Ovula in loculis solitaria,

basi affixa.

1. Lepichcarpa ovalis Kiis.

Arbor speciosns, corona expansa. Rami teretes , cineico-fnsci , vcvriicosi

,

gUibriiisi'iili; ramuli sul)Poni|iressi, pubesceiucs. Folia obloiigo-ovuliH, bruvi-

ter et obtiise aciirainata , basi aciita, subiiitcgcfrinia, marginatu, supra iiiti-

da puntulata, subtus piibescentia , coriacea, reticulatim venosa, 0,13 lou-

ga, 0,07 lata, pecioli 0,01 longi, glabrins(-ii!i. Stipiilae sessiles, ovatae,

obtiisiusciilae , extus piilje.'-ccntes, fi^liacjae, lulmoduin nervosae. Iiiflor-

esi'cntia axilLuis, raceraosa, dense pilosa, floribus alternis. Bracicae cuciil-

latae, ovatae, ucutiuseiilae, extus piibescentes , intiis glabrae. Calyx dense

pubesceiis, campanulatus, intus deitso pilosus, limbo quinqtiepartito , la-

ciuiis oblongis acutiui-culis intus exiusque pubescentibus. CoroUa pentape-

tala perigyna; petala oblongo-ovata, obtusa, intus giabra, extus in medio

pubescentia, alba, dccidua, laciniis culycinis altern». Stamina 15-20 pe-

rigyna, uniserialia; fil.imenta filiformia, glabra; antlierae ovatae, subdi-

dymae, dorso affixae. Ovarium unicum vel gcminatum, oblongum, com-

pressum, dense pilosum, calycis lateri affixum, pseudo-biloculare. Ovula

solitaria, ad basin loculorum affixa. Stylus lateralis, teres, basi pilosus,

versus apicem glabrescens; stigma capitellatum. Fructns immaturus oblongus,

compressus, pilosus, squaiuuloso-lepidotus, bilocularis. Semiua glabra , in

loculis solitaria.

Habitat insulam Sumatram in sylvis Siivjalanr]. Kus.

2. Lepidocarpa costata Khs.

Arbor speciosus, saepe SO-pedulis, trunco erccto, cortice fusco, ligno

rubejcente saporis adstringeniis, C')rüna exjiansa densu. Kami patcntes,

teretes, giabri , nigncantes, albo-puiiC:ati. Folia alterna, ovalia, breviter

ficnminata, basi ücuta vel obtusiuscula, integunima, marginata, coriacja,

supranitida, subtus niinute alLi lo-pubes-cjntia , 0,07 loiiga, 0,03 lata; ner-

vis patejilibus, nitidis, prominulis, \cr.Mis folii margiuem recurvatis et

evanescentibus; petioli subteretes, supra sulcati , 0,007 longi. Gemmae
solitarae vel ternae , dense tomentosae, squamulis ovatis obtusis inibric.itis^

Stipulae adniüdura Cculucae, subrotundae, obtusae, ialus glubrae, extus
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«Jcnse tomciUosue. InliorcscMitiu axillaris Vül patriciliitf^-raccinosn; pedi-

celli pube.'-centes, .•:eric;jo-iuuu'iitosi, coiiferti , saeiiius tcrni , c )m|ii'cssi.

Bractcae ovatac, üciitae, toiiicntosac, adniodmn c.ulucac. dilyx cani-

l'aniilatiis , cxtiis ciiierco-imlic>c2ns , limbo qiiiiiiiiic[)i\nito , lacii.üs ovaii-ï

obtiisiiisculis intus glabdni-culis. Corolhi {loiijiyna; pciitapetala; pctalu hi-

ciniis calycinis altcriia, obovata, ol)tusa, subc:»niosa, dcci iiia , alba, tiinei-

\i:\. Staiiiina 15 peiig^yna; filaiiieiita conipiessiuscuhi , hnA dilatata, versus

aiiicjm attcmiata, ylabra ; nntbin'ati sulirotmidac, paulo su[>ra babiii iii dorso

al'lixae, Ovaii'im bitcii cilycis affixuiii , .sabrotuiidmn , leprosiiin
,

pssu-

do-Lili>ciilarc, Jii iviilatiini, Ovula a'isccudüniia , deorsutn pi-oducta. Stylus

lateralis ttres, glnbL'i-. S'i^ina caiatellatuni. Eructus inimatiiius compresse

ovdi leu< , ajicj rotimdatiis, saepe .sulcatiis
,

gi isco-squaunilosiis, pscudo-

bilucuiaiis, l.iculis jiitus viilofi-i. Seniiaa crccta, oblunga, coinprcssa, glabra.

Habitat iusulatn Sumiitram, in sylvi-i Maliniang. Kus.

DiEMENIA Khs.

Caly.x. 5-6 partitus. Corolla- . . . . ? Stamina perigyua.

Stylus lateralis. Stigma capitcllatum. Pructus immatums co-

riaceus, uuilocularis. Semiua gerainata, pubescentia, basi affixa.

1. Dlemenia racemosa Khs.

Arbttsciilum 20-pedalc, covnna irrcgulaii ; rami tcretcs, fasci, gl.ibii.

Folia obovalia», acaniinata, basi attenuata, utvinque glabra, coriacua , uervis

xis pcrsiicais, 0,075 longa, 0,035 lata. Peiioli glabii, 0,005 longi. Sli-

piilac iiiiiuitae , adiiiodiiin cadiicae , ovatae, obtusac. Inflorcscentia axillaiis ,

racemosa. Pcdunculiis pubcS'Cens, subaugulatus. Calyx l)revissime cam-

panulatus, limbo qiiinque- raiius sex-paitico, extus glaber, intiis pubcs-

ccus. Corolla ? Stauiiiia 10 perigyna. Filamenta liliformia,

glabra; anthcrac «vatac, <lorso aftixae. Stigma capitcllatum, dcpressuin
;

Mvlus icrcs ,
glaber. Fnictus inmiaturiis ovoidcus, apico rotuudattis, glalier,

puiictulatus, coii.iceus, uniloculaiis, intus glal)er, di-^[iciinus. Seiiiiaa di^ci

foniiia, pube^c^;nlia, ad \>"-A\\ luculi affixa.

Habitat insulaiu Suutalniin, ia ^yhis liuiuilioiibus propc DuLu. Kus,



VERGADERINGEN

DER

NATUURKUNDIGE VEREEKIGING IN NEDERLAND 8C1I INDIE,

BESTUUIISVEHGADERING,

GEHOUDEN DEN 27u SEPTEMBER 1S54 TEN HUIZE VAN DEN

HEEK BLEEKER.

Tegenwoordig zijn de besturende leden de HH,

P. Bl.EEKER, President.

J. GuüT.r,.

A. J. 1). Steenstra Toussaint.

G. E. De BrUIJN Ivors , Wd. Sekretarïs.

De HII. Melvilt, van Carnbee en Maieu kunnen de ver-

gadering niet bijwonen; de HH. Smit, S. H. De Lange en G.

A. De Lange zijn wegens dienstreizen afwezig.

Worden voorgelezen de volgende brieven:

1<". Extrakt uit een' brief van de Academie royale des

Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique van Brus-

sel den 9'! Junij 1854, waarin wordt melding gemaakt, dat door

tusscbenkomst van de Nederlandsclie Ambassade te Brussel der

Verceniging zijn toegezonden de navolgende werken.
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Bulletins, Année 1853 3 vol. 1854. 1 vol

Aiiuuaires de 1853 en de 1854, 3 vol.

Catalogue de la Bibliotlièque. 1 vol.

Instruction pour les plieuomènes périodiques.

Phenomènes périodiques 1854.

Z^. Brief van het lid den heer Lindgheen van Muntok den

1"^ September 1854, waarbij hij het gewone lidmaatschap aan-

neemt en zich tevens verbindt voor de vrijwillige jaarlijksche

kontributie.

30. Tan het lid den heer Stevens, van Pontianak den 2on

Augustus 1854, van gelijke strekking.

4'. Van het lid den heer J. E. Cornet.issen", van Weltevre-

den den 7^^ September 1854, van gelijke strekking, waarbij te-

vens worden aangeboden.

a. Eene slak gevonden in de verlaten goudmijnen van Sepang

(westkust van Borneo), welke volgens de verzekering van Chine-

zen zilver bevat, doch welke mijnen door hen niet worden geëx-

ploiteerd, dewijl zij bij de gouddelving meer voordeel zien.

b. De houtsoort, het melksap en de gestolde getah van op de

Boerongeilanden , nabij de westkust van Borneo, in boschjes

groeijende getah pertjahboomicn.

Wordt besloten de mededeeling van de drie bovenstaande

brieven voor berigt aan te nemen, en de door den heer Cor-

NELissEN aangebodene voorwerpen te stellen in handen van het

besturend lid den heer Maieb,.

H'^. Een brief van het lid den heer Jhu. R. G. B. Dg

Vaijnes van Brakell, van Batavia den 13° September 1854,

Avaarbij hij wegens aanstaand vertrek zijn ontslag verzoekt als

lid der Vereeniging.

Wordt aangenomen voor berigt.

6c. Een brief van het lid den heer Phlippeau, van Ban-

dong den 31n Augustus 1854, waarbij hij kennis geeft eenc

verzameling opgezette vogels te bezitten en van zijn voornemen,

om die der Verecnio-in^c aan te bieden, indien haar zulks wel-

gevallig zal zijn.

Wordt besloten, onder voorloopige dankbetuiging aan den
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heer Phlippeau, hem te kennen te geven, dat de toezending

der bedoelde verzameling der Vereeniging zeer aangenaam zal

zijn.

7^. Twee brieven van den waarnemenden resident van Cheri-

bon van 9^ en 16^ September 1854 No. 2670 en 2844, in-

houdende kognossementen van aan de Vereeniging verzonden

suikerrietstekken , aangeboden wordende ingevolge het daartoe

strekkende verzoek van de Vereeniging.

Wordt besloten voor deze bezending den dank der Direktie

aan genoemden resident te betuigen.

8^. Een brief van het lid den heer Kraijenbkink van Te-

lokdjambe den 1° September 1854, waarin melding wordt ge-

maakt, dat door hem reeds naar Buitenzorg zijn verzonden aan

den heer Teijsmann eenige stekken suikerrietsoorten, welke al-

daar zullen geplant worden, terwijl hij tevens stekken van de-

zelfde soorten herwaarts zal overzenden ten einde den heer

Maiee, in de gelegenheid te stellen, die te doen aanplanten en

eventueel proeven omtrent het suikergehalte der verschillende

soorten of variëteiten te nemen.

AVordt hieromtrent besloten, in het vervolg van alle de van

elders nog verwacht wordende suikerietstekken de helft naar

Buitenzorg aan den heer Teijsmann te zenden, en de andere

helft aan den heer Maier af te geven.

9^. Eene cirkulaire van den direkteur van 's lands drukkerij

van Batavia den 2"^ September 1854, houdende verzoek om

eene lijst van de namen der leden van de Natuurkundige Ver-

eeniging in Nederlandsch Indië, voor het Naamregister voor

Nederlandsch Indië voor het jaar 1855.

De sekretaris wordt uitgenoodigd die lijst op te maken en

genoemden direkteur toe te zenden.

10e. Een brief van het lid den heer C. E. A. Schneidek,

van Batavia den In September 1854, waarbij eene kollektie

mineralen van Palembang wordt aangeboden.

Wordt besloten voor dit geschenk den dank der Direktie te

betuigen en de verzameling te plaatsen in het Museum.

11®. Een brief van het lid den heer O. Mohnike, van den 11^^

VIL 18
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September 1854, waarbij hij der Vereeniging ten geschenke aan-

biedt de eerste editie in 8°. der Histoire naturelle van Buffon,

58 deelen met platen.

Wordt besloten den dank der Direktie hiervoor te betuigen.

12>^. Een brief van het lid den heer Binnendijk, van Buiten-

zorg den 4"^ September 1854, waarinde ontvangst erkend wordt

van het van Makassar toegezonden getahpertja-boompje, hetwelk,

hoewel bladerloos, toch hoop geeft in leven te zullen blijven.

13^. Een brief van den fungerenden l^^ adjunkt sekretaris

van het gouvernement van den 31"^ Augustus 1854 No. 1643,

waarbij ter plaatsing in het Tijdschrift der Vereeniging worden

aangeboden, twee van den ingenieur der 2e klasse voor de

mijnen in Nederlandsch Indië den heer C. De Groot, ontvan-

gene bijdragen tot de geologische en mineralogische kennis van

Nederlandsch Indië, ten opschrift hebbende:

a. Voorloopig onderzoek naar kolen in de landschappen Sa-

lembouw, Djongkong en Boenoet, in de residentie Westeraf-

deeling van Borneo, door E. Everwijn.

b. Onderzoekingen naar steenkool in de afdeeling Maros of

Noorderdistrikten van het «gouvernement Celebes en onderhoo-

riglieden, door S. Schreudee.

14^. Een brief van den fungerenden 1"^ adjunkt sekretaris

van het gouvernement van den 7n September 1854 No. 1688,

aanbiedende ter plaatsing in het Tijdschrift der Vereeniging

een Verslag van een onderzoek naar de aangelegenheden der

.goudgroeven in het landschap Landak, door E. Everavijn.

Ten opzigte dezer bijdrage, zoowel als der sub 13 vermelde,

wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

15**. Eene nota van den heer Maier, mededeelende , dat

de door liet lid den heer E. Netscher, als diamanten aange-

boden kristallen, gevonden nabij Salatiga, kwartskristallen zijn

en alzoo zonder waarde.

De heer Bleeker brengt ter tafel ccne Bijdrage tot de ken-

nis der ichthyologische fauna van het eiland Batjan, bevattende

de eerste kennis vaii dit eiland in ichthjologisch opzigt en de

beschrijvingen van ecnige voor de wetenschap nieuwe soorten.
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Wordt besloten tot plaatsing in liet Tijdschrift.

De heer Bt.eeker deelt verder mede, dat hij in de eerste

helft dezer maand op een reisje in de residentie Bantam, te

Bantam, Anjer, Tjiringin en Panimhang (Perdana) talrijke ich-

thyologische waarnemingen gedaan heeft, waarvan hij de uit-

komsten nader zal mededeelen. De ontdekking van eenige

nieuwe soorten is de vrucht dezer waarnemingen geweest.

De heer Bleeker brengt ter tafel eene verzameling hout-

soorten van Palembang en Soengieslan (eiland Banka), welke

ten geschenke zijn ontvangen van den heer generaal majoor A.

Meis.

Wordt besloten tot opname in het Museum en den gene-

raal Meis te plaatsen op de lijst der kandidaten voor het lid-

maatschap der Vereeniging.

Nog wordt door den heer Bleekeu medegedeeld, dat zich

uit de Kommissie voor het daarstellen van een gemeenschappe-

lijk gebouw voor de Vereeniging, van de Nederlandsch Indi-

sche Maatschappij van Nijverheid, de Maatschappij van Toon-

kuust te Batavia en de Bataviascho Wedloopsocieteit , een kom

-

mittee gevormd heeft tot het doen der noodige stappen dienaan-

gaande.

Wordt nog kennis gegeven dat door den pres-ident voor de

boekerij der Vereeniging is aangekocht,

S. T. Gehler's Physikalisclics Wörtcrkich , neu bearLeitcit von Bramhes,

Gmelin, lIoRNER, LiTTROw , MuNCKE , Pfaff, luit crganzcndc' Zusiitzcn

von G. W. MuNCKE, iicbst Naclitriigcn zuin Vcrzeicliniss gcograpbischcr

Ortsbcstimimmgcn von C. L. Von Littuow , Leipz. 1S45. 11 15dc S"

,

welke aankoop wordt goedgekeurd.

De Sehr eiaris

G- P. De Bkuijn Kops.



BESTUUllSVER GADE RING,

GEHOUDEN DEN 5" OKTOBER 1854< TEN HUIZE VAN DEN

HEEK GrOLL.

Tegenwoordig ziju de besturende leden de HH.

P. Bl.EEKEE, President.

J. Grout..

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. P. De BruIJN Kops, SekretarJs.

En als gasten het lid de lieer J. J. At.theer, en de heer

W. C. MUTJ.ER.

Worden voorci-elezen de vol<?ende innjekouiene brieven.

1°. Van liet lid den heer De Graaf, van Makassar den 26i

Augustus 1854, kennis gevende, dat hij de benoeming tot gewoon

lid met erkentelijkheid aanneemt en zich voor de vrijwillige

bijdrage verbindt.

Aangenomen voor berigt. De heer De Graap, wordt dadelijk

daarop benoemd tot Lid korrespondent voor Makassar.

2°. Yan den resident van Japara van den 26 ^^ September 1854

N°. 4267/40, houdende kennisgave van het verzenden van 3

kistjes met suikcrrictstekken met eene ophelderende nota.

3°. Yan den resident van Samarang van den 28" September 1854

'N°. 4527/2, waarin wordt kennis gegeven, dat de drie boven-

bedoelde kibtjcs met de eerst voorkomende gelegenheid herwaarts

zullen gezonden worden.

4". Yan den resident van Tagal van den 2 on September 1854

N». 18S6, behelzende kennisgave ccncr verzending van suiker-
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rietstekkeu met liet nederlandsclie schip Triton , met verklarende

nota.

Wordt omtrent de drie voorgaande brieven besloten den dank

der direktie te betuigen aan de residenten van Japara, Tagal

en Samarang, voor de bereidvaardige liulpbctooning ten deze.

5°. Van den resident van Pasoeroean van den lO'^ Septem-

ber 1S54 No 1685/43, houdende verzoek om mededeeling of

voor den aankoop der aanvraagde suikerrietstekken eenige kosten

worden te goed gedaan, en van eene opgave der verlangd wordende

hoeveelheid, benevens van de aanwijzing van iemand om ze in

ontvangst te nemen en te verzenden.

Wordt besloten den resident van Pasoeroean mede te deelen,

dat indien er eenige kosten op de verzending van bedoelde riet-

stokken mogten vallen, deze alsdan door de Vereeniging vergoed

zullen Avorden.

Worden ter tafel gebragt de navolgende ingekomen stukken

aangeboden ter plaatsing in het Tijdschrift.

Scheikundig onderzoek van het minerale water van Tjitrap,

in de residentie Bantam, door J. J. Ai.theeu.

Nog iets over vergaarbakken van regenwater op Java ten be-

hoeve der kultures, door A. J. D. Steenstra Toussaint.

Wordt besloten tot opname van beide bijdrage in het Tijd-

schrift.

De heer Grotj. vertoont eenige exemplaren van de gelitho-

grafieerde en gekleurde kaartjes van de XX Kottas, welke

volgens mededeeling van den boekhandelaar Van Dokp spoedig

door de overige exemplaren zullen gevolgd worden.

Wordt besloten die kaartjes, welke behooren bij het stuk

van het lid den heer IIuguenin, getiteld : Mijnbouwkundig onder-

zoek der Padangsche bovenlanden, opgenomen in het G' deel van

het Tijdschrift der Vereeniging, doch welke wegens de vertraging

in de aflevering niet bij die bijdrage gevoegd zijn kunnen worden,

uit te geven bij de eerstvolgende afleveringen.

De heer Bleekeu deelt mede, dat hij eene verzameling van

41 vischsoorten heeft ontvano-en van den heer C. W. P. Mogk
officier van gezondlieid 3c ki. te Mauado , en dat zich daarbij we-
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der jnecrderc voor de fauna van Celebcs nieuwe soorten bevin-

den en daaronder tevens eenige in de wetenschap nog onbe-

kende, te weten Trichiunts lajor , Eqmila gracilis, Sardinella

leiogastroïdes , Rhomhu^ Mocjhn en Achirus melajiospilos, de

besclirijvingen van welke soorten hij nog in zijne ter perse zijn-

de Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthijologische fauna van

Celebes heeft kunnen opnemen.

De heer Bi.eeker deelt verder mede , dat door hem is ontvangen

van den heer C. L. Doleschall, officier van gezondheid 3 kl. te

Willem I een brief, waarbij ter plaatsing in het Tijdschrift worden

aangeboden eene afbeelding en beschrijving van eene nieuwe vle-

dermuissoort, door den inzender genaamd Vespertilio JBleeJceri.

Het komt den heer Bleeker voor, dat deze Vespertilio de-

zelfde is als Vespertilio picius Pall. en vertoont ter vergelij-

king met de ingezondene de daarvan in de Monographies de

Mammologje van den heer Temminck gepubliceerde afbeelding.

Hij neemt op zich , den heer Doleschall hieromtrent nader te

schrijven.

Ten geschenke zijn ontvangen van het lid den heer G. J. Tilet

de navolgende boekwerken.

Mcthodus (|ua omncs dotectos Lichenes secundum organa carpomorpha ad Gene-

ra, Species et Varietates rcdigcre atque otscrvationibus illustrarc teutavit Erik

AciiARius. StocMiolmiae 1803. 8°.

Ncues Sijstem der Pflanzen-Phijsiologic vau F. J. Meijen, 1S37-1839 8°.

Palaeologica. Zur GescKichte der Erdc inid ihrer Geschöpfe von Hisrmann Von

Mkijer. 1832. 8°.

Voorts nog

Het Rcgt in NederlanJscIi Indiö. Regtsknndig Tijdsciirilt Jaargang VI No O

(van de redaktie).

Ten opzigte van het bij de de redaktie in rondlezing geweest

zijnde stuk van het lid den heer Kuaijenbuink getiteld // Stof,

kracht, leven en geest" wordt besloten tot opname in het Tijd-

schrift.

Als kandidaat voor het gewone lidmaatschap der Vereeniging

wordt voorgesteld en aangenomen de heer J. C. J. Vax Oven,

npothcker te Makassar.

Daarna wordt beraadslaai^d over hot honden van ecnc üjewo-
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nc vergadering. De heer At^theer verklaart zich bereid eenige

populaire voordragten over natuur- en scheikunde te doen, en

wordt frema^tio-d eenige benoodigde instrumenten te ontbieden,

voor rekening van de Vereenigiug, aan welke deze werktuigen

daarna in eigendom zullen blijven.

Geen der aanwezige leden iets meer voor te dragen hebbende

wordt de vergadering gesloten.

J)e SeJcretaris,

G. P. De Bruijn Kops.



ONDERZOEKING

HOUT DER SAPROSMA ARBOREA.

P. O. IIVUKRS.

Gedurende mijn verblijf te Leiden , door den heer C. L. Bur-

ME, hoogleeraar aldaar, uitgenoodigd geworden zijnde, bij mijne

aankomst in ludië, liet hout te onderzoeken van de Sapros-

ma arborea, door de inlanders kajoetaai, door ons gewoonlijk

stinkhout genoemd, en daar ik aan bovengemelden hoogleeraar

te veel goedheden te dankeii heb, dan dat ik aan zijn verzoek

niet volgaarne zou voldoen, ben ik zoo vrij mijne resultaten

door middel van dit Tijdschrift openbaar te maken, resultaten,

welke, ofschoon ik met zeer weinig stoffen gewerkt heb, echter

naar ik vertrouw, eenig meerder licht over de bestanddeelen

van bovengenoemd hout verspreiden.

Door het mikroskopisch onderzoek vermeende ik regt te

hebben om eene stof hierin aan te nemen, welke zich onder

het mikroskoop even als oliedruppels voordeed, welke stof

echter door later onderzoek bewezen is, wanneer zij eenige

overeenkomst met de vette ligchamen heeft, echter hierin daar-

van te verschillen , dat zij met potasch of soda geene zeep vormt.

Ik zal hieronder de verkre^cne resultaten mededeelen.
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Op 0,2895 stof was het verlies aan water en andere vlugtige

bestanddeelen 0,02425, hetwelk dus geeft

8,369^ .

De stof was op de gewone wijze gedroogd tusschen 105 en

110 C. Na het droogen was de eigenaardige onaangename

reuk nog merkbaar, ofschoon in veel minderen graad.

0,26525 drooge stof lieten aan asch terug 0,01225, hetwelk

dus geeft voor vaste stoffen

4,(518» .

De asch was volkomen kleurloos, niet aan de lucht vervloei-

jende, het waterachtig aftreksel zwak alkalisch reagerende,

bijna volkomen in verdund zoutzuur, ouder ontwikkeling van

gasbellen (koolzuur) oplosbaar, in water een wit poeder terug-

latende.

De asch bestaat uit

Kiezelzuur (sporen).

Zwavelzuur.

Chloor (betrekkelijk veel).

Phosphorzuur.

Kalk (betrekkelijk veel).

Mai^nesia.

Potasch.

Soda.

Deze stoffen werden op de gewone wijze door reagentia aan-

getoond. Ik vond het niet noodig hiervan cene kwantitatieve

analyse te doen.

Het alkoholisch uittreksel werd eerst ter verwijdering van den

overvloedigen alkohol, op een waterbad verdampt tot de meeste

alkohol was overgegaan, daarna met chloorcalcium behandeld

ter verwijdering van het water, waarna er eene vloeibare stof

terug bleef, welke tusschen de 108° en 110° C. kookte, en, zoo

het scheen, onveranderd overging tot eene vloeistof, welke eerst

volkomen kleurloos was, doch spoedig geel werd, den eigen-

aardigen reuk van het hout sterk bezittende, door salpeterzuur

geel gekleurd werd, welke kleur door bijvoeging van ammonia

liquida donkerder werd, door zwavelzuur en zoutzuur rood-
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aclitig violet gekleurd, wel eenigzins overeenkomende met de

kleur , welke proteïne- ligcliamen door zoutzuur aannemen. Door

subacctas plumbi ontstond oogenblikkelijk een overvloedig wit

precipitaat, dat door chloridum platinae, chloridum liydrargyri

en phosplias sodae niet veranderd werd.

Het waterachtig destillaat ruikt sterk naar het hout, waarvan

het is gestookt.

Het alkoholisch destillaat ruikt zeer zwak er naar.

Bij de ÏDehandeling met alkohol en ether en weder verdam-

ping van deze stoffen, bleef er eene hars terug, welke, zoo ik

vermeen, uit twee harsachtige ligchamen moet bestaan, daar

zij in oplosbaarheid in alkohol en ether aanmerkelijk verschillen.

Deze harsachtige ligchamen hebben eenen sterken reuk naar

het hout.

Ik hoop later op deze ligchamen terug te komen en dan

tevens in de gelegenheid te zijn, wanneer ik ze in grootere

hoeveelheid zal hebben verkregen, om ze nader te bestuderen

en tevens, ze zuiver verkregen hebbende , eene elementaire analyse

van deze stoffen te leveren.

Simpang^ den 2Gn Mei 1854.



VIJFDE BIJDRAGE

TOT DK KENNIS DEU

ICHTHYOLOGISCHE FAUNA

C E L E B E S.

I9r. S>. SSff^EIKI&Si:!?.

Nadat mijne Vierde Bijdrage tot de kennis der ichthyologi-

sche fauna van Celebes gepubliceerd was (1), ontving ik weder

eenige verzamelingen van Celebes, welke mij in de gelegenheid

hebben gesteld, de kennis der vischfauna van dit eiland weder

eene schrede voorwaarts te brengen.

In Eebruarij 1854 gewerd mij eene koUektie visschen van

(IJ Mijue vroegere bijdragen tot de kennis der vischfauna van Celebes

zijn:

A Coutribution to the knowletlge of the ichthyological fauna of Celc-

bes. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Vol,

III, 1849 p. 65 — 74.

Nieuwe Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Cclcbes.

Nat. Tijdschr. Ned. Indiö II, 1851 p. 209— 224.

Derde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Cclcbes.

Nat. Tijdschr. Ned. Indic III, 1852 p. 739 — 782.

Vierde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celcbes.

Nat. Tijdschr. Ned. Indie V, IS5;3 p. 153 — 174.
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Makassar door de welwillendheid van den heer W. J. A. W.

Boers, kapitein bij het Indische leger, wiens naam reeds aan

de uitbreiding der ichthjologische kennis van Celebes verbon-

den was door de vischsoorten , welke hij reeds vroeger te Ma-

kassar verzameld had.

In Junij 1854 werden mij door den heer H. E. Tiiepass,

lid der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië,

aangeboden eenige vischsoorten, gevangen bij Ivema, residentie

Manado.

In Augustus 1854 ontving ik eene zeer fraaije verzameling

visschen van Makassar, welke ik te dankeu had aan de wel-

willendheid van den heer J. C. Van Oven, apotheker te Ma-

kassar.

In September 1854 eindelijk had ik eene nieuwe kollektie

van Celebesche visschen te danken aan den heer C. W. P. Mogk,

officier van gezondheid der '2*^ klasse te Manado, die een aantal

van 44 soorten uit de zee bij Manado voor mij had laten vangen.

Deze vier verzamelingen , bevatten behalve eenige in de we-

tenschap nog onbekende, ook vrij talrijke soorten, welke nieuw

zijn voor de kennis van Celebes. Zij waren zamengesteld als

volgt

:

Verzameling van, MaTcassar ^ van den heer Boees.

1.
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31. Ampliacanthus javus CV.

32. Acantluirus mato'ülcs CV.

33.* Mugil borncënsis Blkr.

34. Gohius kokiiis CV,

35. Cichlops niylanotaeni.'v Blkr.

36. Glyphisodon beiigalcnsis CV.

37. Cossjpluis Si'hoenlcinü Agass.

38. Clicilio aiiratiis CV.

39. Julis (Ilalichoeres) Cuvieri Blkr.

40. riotosus ÜRcattis CV.

41.* Ilcmiramplius Gaimardi CV.

42. Exocoetiis üxycci)lialus Blkr,

43.* Dussiimieria Hasseltii Blkr,

44. Megalops indiciis CV.

45 * Cliatoessus chaciiiida CV.

45 „ nasus CV.

47. Balistes praslinus Laicp,

45. * Solegnathus Blocliii Blkr.

Verzamelinrj van MaJcassar, van den heer Van Oven,

* Lates nobilis CV. 34,

Serranus crapao CV, 35,

,, cyanostigma K. v, II. 36.

„ pardalis Blkr. 37.

*
,, polypodophilus Bdcr. 3?.

* Pleotropoma maculatuni CV. 39.

Mcsoprioii anmilaris CV. 40.

* „ chrysotaenia B!kr. 41.

* „ immaculatus CV. 42.

„ octoliiieatus Blkr. 43.

„ Sebae Blkr. 4-1.

,, vitta Blkr. 45.

Therapon puta CV. 4P.

,, servus CV. 47.

* Priacanthiis holoccntrum Blkr. 48.

Ilolocemrum oriëntale CV. 49.

Sphyraena Commcrsonii CV. 50.

„ jcUo CV, 51.

„ ohtusata CV. 52.

. Sillago malabarioa Cuv. 53.

* Upeneus lateristriga CV. 54.

Platyceifhalus insidiator BI, 55.

* Otolithus inacrophthalmus Blkr, 5G.

Pristlpoina t.asta CV. 57.

*
,, iiogeb liiipp. 58.

Diagramma trassispinura Rüpp. 59.

,, punctatmn Ehr. 60.

Scolopsides margaritifer CV. Cl.

„ monogranima K. v. II. C2.

Ileterognathodon nemiirus Blkr. 63.

,

* Pcntapus setosus CV. 64.

Pagriis longifilis CV. 65.

* Dcntex cclcbicus Blkr. 66.

* Dcntex Ovenii Blkr.

,, taeniopterus CV.
* Lethrinus opercularis CV.
* Gerrca abbreviatiis Blkr.

* „ oycna CV.

Chactodon oligacantlius Blkr.

Soatophagiis argus CV.
* Platax teira CV.

*
,, vespcrtilio CV,

Drepanc punctata CV,

Toxotes jaculator CV.

Anabas scandeiis CV.

Ophicepluilus striatus BI,

* Scombcr kanagiirta CV.
* Thynnus thiinnina CV.
* Cybium konam Blkr.

* Chorincmns toioo CV.

Trichiurus liaumela CV.

Megalaspis Rottlcri Blkr,

Selar Hasseltii Blkr,

„ Kiihlii Blkr.

,, torvus Blkr.

* Car.anx ekala CV.

Caraiigoïdcs blepharis Blkr,

* „ galliclitliys Blkr.

*
,, pracustus Blkr.

Gnaibanodon speciosus Blkr.

* I^actariiis delicattilus CV.

E(Iiiula cnsifera CV,

* Anipliauantlms dorsalis CV.
*

,, virgatus CV.

Acanthuriis matoïdes CV.

* Mugil borncënsis Blkr,
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-

* Mugll ooevulcomacnhitns Laccp. 77.

* Cheilio hemichrysos CV. 78.

* Scarus celebicus Blkr. 79.

* Arius leiotetocephalus Blkr, 80.

Plotosus macrophthalraus Blkr. 81.

„ unicolor K. v. H. 82.

Belone cylindrica Blkv. 83.

ïïemiramplius Commersonii CV. 84.

Exocoettis oxycephalus Blkr. 85.

EIops saurus L. 86.

* Chanog oricntalis CV.

Sardinclla clupeoïdcs Blkr.

Spratella tcmbang Blkr.

* Chatoessus chacunda CV.

Saurida tombil CV.

* Rhoinbus polyspilos Blkr.

* Bilistes stellatus Lacóp.

* Cliiloseyllium plagiosum MH.
* Tygon Kuhlii MH.
Taeniura lymraa MH.

Verzameling van Kejna, van den heer H. E. Thepass.

].* Salarïas celebicus Blkr.

2. * Gobius quinquestrigatus CV.

3. * ,, xanthosoma Blkr.

4. Pscudochromis fnscns MülI.Trnscli.

5. * Pomacentrus bankaneusis Blkv.

Verzameling van Manado, van den heer Mogk.

. * Ambassis urotaenia Blkr. 23

. * Serranus Sebae Blkr. 24

. Mesoprioii coerulcopuuctatusBlkr. 25

. * Upeneus trifasciatus CV. 26,

. * MuUoïdes flaTTolineatus Bikr. 27

Pterois volitans CV. 28,

* Platycephalus polyodon Blkr. 29

Cliaetodon vagabundus BI. 30.

* „ virescens CV. 31,

Platax Boersii Blkr. 32

" Trichiurus lajor Blkr. 33,

* Caranx ckala CV. 34

„ Forstcri CV. 35

Selar torvus Blkr. 36,

Caraugüïdes blepliaris Blkr. 37,

„ citula Blkr. 38,

"^ „ ophthalmotacuia Blkr. 39.

* Gazza tapeinosoma Blkr. 40,

* Equula gracilis Blkr. 41.

Acantliurus matoïdcs CV. 42,

* „ triostcgus BI. 43

* TricUouotus setiger Bl.Sclin. 44.

. Ampliipriüii trifasciatus CV.

* Glyphisodon uuimaculatus CV.

.
* Julis CHalichoeres)balteatus QG-
* „ ( 5, ) baudaneusis Bilu-.

* „ ( „ ) Ilarloffii Blkr.

* „ ( ,) ) mioiatiis CV.

Novacula pcntadactyla CV.

Fistrilaria imraaculata Comm.
* Ampliisile scutata Cuv.

Belone cyliudrica Blkr.

* Harengula moluccensis Blkr.

* Sardinclla leiog.astroïdes Blkr.

. Engraulis cncrasicholoïdcs Blkr.

Saurida ncbulosa CV.

* Saurus niyops. CV.

* Rliombus Mogkii Blkr.

* Acliirus mclanospilos Blkr.

Gastrophysus argcnteus J. MülI.

* Arothron hypselogcneion Blkr.

* Balistcs llavomarginatus Rüpp.

, Ostracion coruutus L.

* Ilippücuiupus kuda Blkr.

Alle de inct ccn ^' gemerkte soorten dezer verzamelingen, ten

getale van niet minder dan 77, zijn nieuw voor de fauna van

Celebes, en daaronder zijn tevens nieuw voor de weienschap
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Apogon cïirijsosoma , Corvhii^ celelica^ Deniex eelehicus^ Ben-

tex Ovenii^ Tricïdurus lajor, Equula gracilis, Salarias celeli-

cus^ Scarus celebiciis, Sardinella leiogastroïdes ^ RJiombus Mog-

hii en AcJiirus melanos])ilos.

In mijne laatste Bijdrage over Celebes bragt ik het aantal

van daar bekende vischsoorten op 273 (1), zoodat, de hier op-

gesomde nieuwe medegerekend , thans niet minder dan 350

soorten van dit eiland bekend zijn. Ik behoef naauwelijks te

herhalen, dat dit cijfer zeer zeker nog op verre na niet uit-

drukt de helft van de daar voorkomende vormen en dat alzoo

aan latere nasporingen ten deze nog het meeste te doen over-

blijft.

(1) Mcsopi-ioD jautliinuroptcrus Blki'. en Mesoprion striatus i31kr. ziju

daar als twee soorten opgebvagt, doch belioorea volgens niijuc uaacfc

vVaarncjiiiiigcn tot eeuc zelfde species»



SPECIES PISCIUM CELEBICAE HUCUSQUE COGNITAE.

Nomina System atica.

llabitatio Celebica.

1 Lixtes nobilis CV. Verh. Bat. G. XXII Pcrc.

2 Apogon chrysopomiis Bikr.

3 „ nigripinnis CV.

4 „ novemfasciatiisCV. N.T.N. I. III p. 163.

5 Chcilodipterus ortovittatns CV.= Clieil. heptozo-

na B:kr. Verh. Bat. Gen. XXII Pcic.

G Ambassis Dussumierii CV. ibid.

7 „ macraeanthus Blkr. N. T. N. I. IV p. 355.

8 „ uvotaenia Blkr. il)id. III p. 257.

9 Sen-anus boenaik CV. V. B. G. XXII Pero.

10 „ celebicus Blkr. Nat. T.N. I. lip. 217.

11 „ ciapao CV. Verh. B. G. XXII Pcre.

12 ,, corallicola K. v. H.
13 „ cyaiiostigma K. v. II. V.B. G.XXII Pcrc.

14 ). guttatiis CV.= Serr. cyanustigmatüïJes

Bikr. ibid.

15 „ niarginalis CV. ibid.

16 „ merra CV.
17 „ microprion Bikr. Nat. T.N. I. III p. 552.

18 „ pardalis Blkr. Verh. B. G. XXII Pcr^.

19 ,, polypodopbilus Blkr. ibid.

20 „ punctulatus CV. Nat. T. N. I. IIIp. 570.

21 „ rhyncholepis Blkr. ibid. III p. 749.

22 „ Sebae ibid. VI p. 488.

23 „ sexfasciatus K. v, H. V. B. G. XXII Perc.

24 Pleotropoma niaculatum CV. ibid.

2.T Mesoprion annularis CV. ibid.

26 ,, bitacniatus Blkr. = Diacope bitaeniata

CV.
27 „ bottoncnsis B'kr. Nat. T.N. I.IIp. 170.

28 ,, chrysotaeiiia Blkr. ibid. II p. 170.

29 ,, cocrulcopunc.tatiis Blkr. ibid. II p. 169

30 „ decussatus K. v. H. V. B. G. XXII Pcrc.

31 ,, fusccsccns CV.
32 „ fulviflainma Bkr. N. T.N. I. IIIp. 553.

33 „ iiiiuuuulatus CV. V, B. G. XXII Pcrc.

34
,,

janlliiniiropterus Blkr. N. T. III p. 75 1

.

35 ,, Johiiii CV.=zMc.soprion unimaculatus

Blkr. B. G. XXII I^^erc (nee QG. CV.).

36 „ macolor Blkr. Nat. T. N I. III p. 752.

37 „ mclanospilos Blkr. üjid. III p. 750.

Transport . . . 23 O 3 4
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SPECIES PISCIUM CET,EBICAE HUCUSQUE COGNITAE.

Nomina Sj'Steraatic:

V p. 333.

F.. G. XXII Perc.

ibid.

Per transport .

Sn Mesoprion oclolineatus Blkr. V. B. (1. XXII Perc.

39 » quadrigutiatus Blkr. N. T. N. I. lip. 233.

40 » Kiissellii Blkr. = lJincope nolata GV. Verh.
Bat. Gen. XXII Perc.

41 > Sebae Blkr. ibid.

42 » taeniops CV.
43 » -vilta Blkr. rr Mes. phaiotaenia Blkr. Verli.

B«t. Gen. XXII Perc.

44 » xanilioptervgius Blkr. ibid.

45 Diploprion bif.isciatwm K. v. IL N. T. N. I. VI 208.

40 Dules inaculatus CV. ibid

47 Therapon piita CV. "Verli.

48 » qiiadriliiiealiis CV
40 » servus CV. ibid.

r)0 , therops CV. ibid.

51 Priacanlhiis holocentrum Blkr. ibid.

52 IIoloceDtrxim leonoïdes Blkr. ibid.

53 9 oriëntale CV. ibid.

54 Jlyripristis pralinius CV ? Nat. T. N. I. II p. 234.
55 Percis caudimaculata Piüpp. ibid. V p. 163.

56 Sphyraena Commersonii CV. V. B. G. XXII Perc.

57 » jello CV. ibid.

.58 » oblnsata CV. ibid.

50 Sillarjo malab.-.rica Cuv. =: Sill. aciita CV. ibid.

60 Polynenius niicrostoma Blkr. N. T. N. I. Il p. 217.

61 » lelrndactyliis CV. Verb. B. G. XXII Perc.

62 Upeneus barberinoïdes Blkr. N. ï. N. I. III p.262.
63 » laleristriga CV.
64 „ trifasciatus CV. Nat. T. N. T. TI p. 237.

65 Upeneoïdes bivittatus Blkr. V.B.G.XXll Perc.

6(5 j> variegatus Blkr. ibid.

67 jy -vittatus Blkr. ibid.

68 Mulloïdes flavolineatus Blkr. Nat. T. N. I. Til G97.
69 Dactylopterns orienlalis CV. N. T. N. I. III p. 264.
70 Platycepbal.is insidiator BI. Schn. V. B. G.XXII

Sclerop.
71 » isacmthns CV? N.T.N. 1.11481,11163.
72 » polyodon Blkr. ibid. IV 462.
'^ y> pristiger CV.
74 » scaber BI. Schn. V. B. G. XXlI Sclerop.
7.> Scorpaena picia CV.
76 Pterois Tolitans CV. Verb. B. G. XXII Sclerop.
77 » zebra CV. Nat. T. N. I. III p. 265.
78 Apisins piagioinelopon Blkr, ibid. 111 p. 753.
70 Otolilhus argenleiis K. v. II. B. G. XXIII Seinen.
«50 ), iiiacioplilhalimis Blkr. ibid.

Transport

VTT,

30

19
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SPECIES PISCIUM CELEBICAE HUCUSQUE COGNITAE.

Nomina SystemRtica.

Per transport . .

81 Corvina celebica Blkr. N. T. VII 244.

8'2Umbrina Kuhlii CV . Verh. B. G. XXIII Sciaen

83 Pristiporaa caripa CV. ibid.

84 » basta CV. ibid.

85 » nageb Rüpp. ibid.

86 » kaakan CV.

87 J> therapon Blkr. V. B. G. XXIII Sciaen.

88 Diagramma crassispinura Rüpp. ibid.

89 » polylaeuia Blkr. Nat. T. N. I. III p. 755

90 » punctütum Ehr. V. B. G. XXIII Sciaen

91 Scolopsides lycogenis CV. ibid.

92 » margaritifer CV. ibid.

93 » monogramma K. v. II. ibid.

94 » torqualus CV. ibid.

95 » Vosmaeri CV. ibid.

96 Ileterognathodoa bifasciatus Blkr. ibid.

97 » nemiirus Blkr. Nat, T.N. Ind. IlTp. 754

98 » xanlhopleura Blkr. ibid. I 101. Verh. B
G. XXIII Sciaen.

99 Malacanthus taenialus CV. N. T. N. I. III p
100 Pagrus longifiiis CV. ibid. lil p. 756.

101 Dentex celebicus Blkr. ibid. VII p. 245.

102 » iiiicrodon Blkr. ibid. II p. 219.

103 y nemalopiis Blkr. ibid. II p. 219.

104 » obiusus S. Muil. spec?.

105 » Ovenii Blkr. Nat. T. N. I. VII p
106 » ruber CV.
107 » taenioptenis CV. V. B. G. XXIII
108 Pentapus setosus CV. Nat. T. N. Ind. II p. 175.

109 Lelhrinus latifrons Puipp. ibid. II p. 220.

110 » opercularis CV. V. B. G. XXIII Spar.

lil Caesio chrysozonus K. v. H. V. B. (i. XXIII Maen.

112 » ervthrogaster K, v. H. ibid.

113 » pinjalo Blkr. ibid. N. T. N. I. I p. 103.

114 Emmeüclilbys leucogrammiciis Blkr. ib. ib. 1 103.

115 Gerres nbbrevialus Blkr. ibid. ibid. I p. 103.

116 » liiamenlosus CV. V. B. G. XXIII Maen.

117 y> kapas Blkr. Nat. T. N. Ind. II p. 482.

118 » ovena CV. V. B. G. XXIII Maen.

119 Chaetodon auriga Forsk. N. T. N. I. V p. 164.

120 » chrysozonus K. v. II. B. G. XXIII Chaet.

121 » Kleinii BI.

122 » oligacanthus Blkr. V. B. G. XXIII Chaet.

Nat. T. N. Ind. I p. 105.

123 » vagab.indus BI. V. B. G. XXIII Chael.

121 » vircsccns CV. ibid.

Traniport > . .

218.

246.

Spar.

Habitatio Celebica.

55

89

30

45



— 333 —

SPECIES PISCIUM CELEBICAE HUCUSQUE COGNITAE.

^oaiiaa Systematic

Per transport

125 Chaetodon vitlatus BI, Schn. ibid.

126 Heniochus raacrolepidotus CV. ibid.

127 Zancius cornutus CV. ibid.

128 Drepane punctata CV. ibid.

129 Scatopliagus argus CV. ibid.

130 Holacanlhus dux Lacép. N. T. N. Ind. III p. 757.

131 » imperator CV.
132 » niesoieucos CV, V. B. G. XXIII Chaet.

133 Platax batavianus CV. ibid.

134 » Boersii Blkr. N. T. N. I. III p. 7.58.

135 » teira CV. Verh. B. G. XXIII Chaet.

136 » Tespertilio CV. Rüpp.= ri. Blochii CV.
Bilsr. ibid.

137 Pimelepterus indicus K. v. II. N. T. N. I. III 727.

138 » lembus CV. ibid.

139 J> marciac OG.
140 Psettus rhombeus'" CV. V. B. G. XXIII Chaet.
141 Perapheris nioiuca CV. ibid.

142 Toxotes jaculator CV. ibid,

143 Anabas scandens CV. ibid. XXIII Doolh. K.
144 » Trariegatus Blkr. Nat. ï. N. I. II p. 220.

145 üphicephaius striatus BI. B. G. XXIII Doolh. K.
146 Scomber kanagurta CV. ibid. XXlV Makr.
147 » loo CV. ibid.

148 Thynnus thunnina CV, ibid,

149 Cybiuni ComiTiersonii CV.
150 » guttaturn CV. V. B. G. XXIV Makr.
151 » konam Blkr. ibid.

152 Chorinemus aculeatus CV.
153 » Comraersonianus CV. B. G. XXIV Makr.
154 » sancti Petri CV. ibid.

155 » tolo CV. ibid.

156 Trachinotus Baillonii CV. ibid.

157 » mookalee CV. ibid.

158 Trichiurus haumela CV. ibid.

159 » lajor Blkr.

160 Megalaspis Rottleri Blkr. V. B. G. XXIV Makr.
161 Decapteruskurra Blkr. ibid. N. T. N. t. I p. 358.

162 Selar boöps Blkr. Verh. B. G. XXIV Makr.
163 y> Hassellii Blkr. ibid. Nat. T.N. I. lp. 359.

164 j> Kuhlii Blkr. ibid. ibid. I p. 360.

165 » torvus Blkr. Verh. B. G. XXIV Makr.
166 Selaroïdes leptolepis Blkr. ibid,

167 Caranx ekala CV. ibid.

168 5> Forsteri CV. ibid. N. T.N, I. Ilt p. 164.

169 Carangichthys typus Blkr. N, T, N. I. III p. 760.

Transport ,

45

I
4 124 54 3|l4

1

1

15; 2
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SPECIES PISCIUM CELEBICAE HUCUSQUE CüGNITAE.

Nomina S y s t e ni n t i c a.

Ilabitatio CeleLiea.

Ter transport . . .

170 C.irangoïdes bleph.iris Blkr. V. 15, ü. XXIV Makr.
171 » cilula Blkr. ibid.

17'2 » (;alliclitliys Blkr. ibid.

173 » oplillialiuouenia fSlkr. N. T. III 270.

174 » f.raeustus Blkr. V. B. G. XXIV Makr.
17i» » talainparah IJlkr. ibid.

17(> Gnaihanodon speciosus Blkr. ibid.

177 Seriola Rüppeliii CV. ibid.

178 Laclarius delicalulus CV. ibid.

170 Corvphaen.t cluysuriiS CV.

180 Slröinaleus niger Blkr. V. B. G. XXIV 3Iakr. N. T.

N. Ind. I p. 070.

ir.l Gazza n.inula Blkr. N. T. IV. T. IV p. 259.

182 V tapeiiiosoma Blkr. ibid. IV p. 2G0.

183 Equula bii.aoï.ies Blkr. ib. I 372. B. (ï. XXIV Makr
184 » tnsilera CV. Verli. B. G. XXIV Makr.

185 » goiiiorali CV. ibid.

18G » gracilis Blkr.

187 » insidiatrix. CV. V, B. G. XXIV Makr.

188 » obloiiga CV. ibid.

180 Mene iiiaculata CV. ibid.

100 Am|)liacarilliiis corallinus CV. ibid. XXIII Teutli.

101



SPECIES PISCIÜM CEI.EBICAE IIUCUSQÜE COGNITAE.

Nomina S y s t e in a l i c a.

Uabitatio Celebica.

8IS
3 !=

214
215
21 ö
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
21} l

232
233
234
235
236
237
238
239

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Per transport . . .

Gobius quinqueslrigatus CV. Nat. T. N. I. V p. 82.

» xauthosoiiia blkr. ibid. IH 703.

Sicydiuru cynocepbaluiu CV.
» lagocepbilum GV. V. B. G. XXII Gob.

Trypauchea vajjina CV, ibid.

Boleoplilbaliiius iJoddaerü CV. ibid.

Eleolris belobrancha CV. N. T. N. I. V p. 167.

• koiloinatodon Dlkr. V. 1>. G. XXll Gob.

» inelanopterusBlkr. N. T.N. I. III p. 706.

» opbicephalus K. V. If. V. 15. G. XXII Gob.

Tiichonolusseti{;erBl.Schn.= Tr.poiyophtbalm.Blkr

1'laiyptera aspro K. . II.

Callionyiiius lilamenlosus CV. N. T. N. I. III 278.

Batrachus grunriiens GV. ibid. II p. 484.

Fislularia iiiiiiMculata Coinm. ibid. III p. 281.

Airipliisile scutata Guv. ibid. II p. 245,

Giclilops melanolaeriia Blkr. ibid. III p. 765.

» spilopterus Bikr. ibid. V p. 168.

Pseudocbroiuis i'uscus WüU. Trosch. ibid. III 708.

Ampliiprion bifasciatus BI. Scbn. ibid. III p. 282.

» ephippiuin CV.
» percula CV. N. T. N. 1. IlI p. 287.

» trifasciatus GV. ibid. III p. 767.

Premnas biaculeatus Blkr. ibid. VI p. 105.

Poinacentrus albifascialus Scbiug. Bluli.

» bankaueiisis Blkr. sub. noni. Pom. taeniops

CV? ia N. ï. N. 1. m p. 729.

» nigricans CV.
» prosopotaenia Blkr. N. T. N. I. III p. 07.

» trimaculatus GV. ibid. IV p. 481.

Glyphisodon bengalensis CV. B. G. XXI Labr. Cten.

» coelestiiius Soland. ibid.

» inelas K. v. II. ibid.

» ralui GV. Nat. T. N. Ind. III p. 287.

» •waigiensis GV. ibid. IV p. 481.

» uniiiiaculatus CV. ibid. IV 284.
Cossyphus luacrodon Blkr. B. G. XXIIGiadsch. Labr.

» Sclioenleinii Agass.

Grenilabrusoligacaniluis Blkr. N. T. N. I. III 68.

Tautoga luelaplerus C\' . B. <1. XXII Gladsch. Labr.
Cheilio auralus GV. Nat. T. N. Ind. II p. 221.

» hemichrysos GV. ibid. Il p. 255.
Novacula pentadaclyla GV. ibid. II p. 222.

» punctulata CV. ibid. V p. 170.

Julis (Julis) lunaris CV. B. G. XXlI Gladsch. Lnbr.

» ( Halicboeres ) baltealus QG. Nat. T. II 253.

Transport . . . 13
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25
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SPECIES PISCIUM CELEBICAE HUCUSQUE COGNITAE.

Nomina System atica.

Ilabitatio CeJebica.

Si
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SPECIES PrsCIUM CELEBICAE HUCUSQUE COGNITAE.
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SPECIES PiSCIüM CELEBICAE HUCÜSQUE COGA'ITAE.

Nomioa Systetnatica.

Ilabilutio Celebica.

Per transport . .

840 Scyllium maculatura Gr. ibid. XXIV Plag.

341 Chiloscyllium plagiosura TViH. ibid.

342 » punctatum MH. ibid.

343 Carcharias (PrioaodoQ) sorrah Valenc. MH. ibid.

344 Sphyrna Blochii MH. ibid.

345 Rhynchobatus laevis JIH. ibid.

346 Rhinobatus (Rhinobatus) arraatus Gr. ibid. N. T.

N. Ind. m p. 85.

347 Narcine timlei MH. Nat. T. N. I. IV p. 512.

348 Trygon Kuhlii MH. V. B. G. XXIV Pkgiost.

349 Taeniura lyiutua MH. ibid. N. T. N. I. III 85.

350 Aëtobatis ilagcllum MU.
Tot. . . .

15 23

242

6 48 3»

48 30 2

Van deze 324 soorten komen alzoo 242, dus verre weg de meeste,

op Makassar. De overige plaatsen op Celebes zijn ten deze nog

minder*bekend, hoezeer van Boeloekomba toch ook reeds 82

soorten zijn bekend geworden. Het aantal van de noordkust

van Celebes (Manado en Kema) bekende species is tot nog toe

weinig beduidend. Yan Midden-Celebes, van de eigenlijke Oost-

en Westkust is in een ichthyologisch opzigt nog volstrekt niets

bekend, evenmin als van het zuidoostelijk schiereiland. De be-

staande kennis bepaalt zich als het ware nog slechts tot de

beide uiterste punten van dit groote eiland en laat vermoeden,

welke rijke ontdekkingen er nog voor toekomstige waarnemers

overblijven.



DESCRIPTIONES SPECIERÜM DIAGNOSTICAE.

PEECOIDEI.

Ajpogon chrysopomus Bllcr.

Apog. corpore ohlongo compresso , altitudine 3|. circiter in ejiis longi-

tiidiiie, latitudine 2 et pnulo in ejus altitudine; capite ."1. circiter in lon-

gitudine covporis, paulo longiore quam alto ; oculis diametro
2-J.

circiter

in longitudine capitis, multo minus diametro I distantibus; linea rostro-

frontali detlivi ante oculos coneaviuscula ; orbitis ossibusque suborbitali-

bus edentulis; maxilla supeiiore maxilla infcriure vix longiore sub pupil-

lae dimidio posteriore desinente; dentibus niaxillis jnultiseriatis parvis

serie externa seriebus internis paulo majoribns, vomerinis in thurmani -^

formem
,
palatinis utroque latere in vittam gracilem collocatis; praeoper-

culo rotundato crista intramarginali edentulo margine posteriore et iufe-

riore denticulis minimis scabro ; suboperculo interoperculoque edentulis;

osse suprascapulari dentato; squarais lateribus 25 p. m. in serie longita-

dinali, 8 vel 9 in serie transversali; linea laterali arborescente; linea

dorsali linea ventrali multo convexiore; pinna dorsali spinosa pinna dor-

sali radiosa humiliore spinis mediocribus 3* ceteris longiore et trassioro

IJ. circiter in altitudine corporis; dorsali radiosa analique angulatis postice

tantum leviter emarginatis, dorsali anali altiore 1|. ad \\ in altitudine

corporis spina radio 1° duplo fere breviore; pectoralibus rotundatis 5». ad

64, ventralibus acutis 5» ad 5 «. , caudali emarginata lobis obtusis 4». cir-

citer in longitudine corporis; colore corpore superne violascente inferno

flavescente; operculis luarguritaceis guttis 5 vel 6 aureo-rubris; dorso

vltta longitudinali violaceo-fusca fronte incipiente lineam lateralem inter

et lineam dorsalem decurrente et cauda superne desinente; cauda postice

macula rotunda nigro-violacea margine inferiore lineam lateralem tan-

gente; pinnis pulchre aurantiacis, dorsali spinosa superne nigricante.

B. 7. D. 7—1/9 vel 7— 1/10. P. 2/11 vel 2/12. V. 1/5. A. 2/8 vel

2/9. C. 17 et lat. brev.

Habit. Macassar, in mari.

Lonhitudo speciminis unici 104'",

Aanm. Deze fraaije soort is gemakkelijk herkenbaar aan de

plaatsing van de zwartviolette staartvlek boven de zijlijn, aan
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{leii violetbruineu nekstaartband , die geheel boven de zijlijn

blijft doch meer nabij de zijlijn dan nabij de ruglijn verloopt

,

en aan de donkergoudkleurige ronde vlekken op de operkels.

In het 6* deel van het Natuurkundig Tijdschrift voor Ne-

derlandsch Indië p. 4SG, gaf ik een overzigt van de geografi-

sche verbreiding der soorten van Apogon, welke mij toen be-

kend waren. Ik was toen niet in het bezit van de Nouvelles

Annales du Museum d' histoire naturelle, in welker eerste deel,

uito-egeven in 1833, een artikel voorkomt van den heer A. Ya-

T.EXCiENNEs getiteld: // Descriptions de plusieurs espèces nou-

velles de Poissons du genre Apogon". Gezegd werk na her-

haalde vruchtelooze ontbieding eindelijk uit Europa ontvangen

hebbende, zie ik mij in staat gesteld de beschrijvingen en af-

beeldingen, in dat artikel voorkomende', aan de door mij beschre-

vene soorten van Apogon te toetsen. De in genoemd artikel

van den heer Yalenciennes beschrevene soorten zijn Apogon

Novae Guineae Valenc. van Nieuw Guinea, Apogo7i m.olucceri'

sis Valenc. van Amboina, Ajiogon gumnensis Valenc. vaii Guam,

Apogon Novae Ilollandiae Valenc. van Nieuw Holland, Apo-

gon variegahis Valenc. van Mauritius, Apogon axillaris Valenc-

van Ascension, Apogon fraenatus Valenc. van Nieuw Guinea

en Guam, Apogon lateralls Valenc. van Vanikolo en Apogon

argenteus Valenc. van Vanikolo.

Apogon Novae Guineae Valenc. (1. c. tab. 4 fig. 1) is verwant

aan mijne Apogon cJirijsosoma , doch heeft het profiel hol, de

ge rugvin en aarsvin bol en de staartvin als afgeknot, hoe-

zeer toch nog een Aveinig uitgerand. Ik heb Apogon Novae

Gtdneae onlangs te Batavia en te Anjer, aan Straat Soenda,

teruggevonden.

Apogon moluccensis Valenc. Hiertoe behoort waarschijnlijk mijne

Apogon clirysosoma. De beschrijving van den heer Valencien-

ïiEs laat veel te wenschen over. Er is daar geen sprake van

de gedaante van rug- en aarsvinnen, van de bewapening der

operkels, van het aantal schubben, enz.

Apogon guamensis Valenc. Deze soort is volgens den heer Va-

LENCIENNES vcrwaut aan A'pogon moluccensis doch heeft een'
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korteren snuit. Misschien is zij dezelfde als Apogon IToevenil

Blkr, wat ik ecliter door de onvolledigheid der beschrijving van

den heer Valenciennes en de kleursverandering van de door

hem waargenomene voorwerpen niet beslissen kan.

Apogon Novae HoUandiae Valenc. is eene eigene soort, welke

in vorm van ligchaam en vinnen verwant is aan Apogon orli-

cidaris K. v. H. doch noch gevlekt noch gehand is, den snuit

stomp heeft en 1 rugvindoorn meer. Volgens de afbeelding-

zou de staartvin er bol zijn en het preoperkel getand. Het

laatste kenmerk sluit haar uit van ApogonicMliys ^ het eerste

behoeft bevestiging, daar het bolle der staartvin kan veroor-

zaakt zijn door het afbreken der zijdelijke stralen.

Apogon variegatus Yalenc. kan ik tot geene mijner soorten

terug brengen, evenmin als Apogon axillaris Valenc.

Apogon fraenatus Valec. is dezelfde soort als Apogon vit-

iiger Benn. en Apogon melanorliyncJios Blkr ex parte.

Apogon lateralis Valenc. moet na verwant zijn aan mijne

Apogon aniboinensis en Apogon ceramensis, doch kan dezelfde

niet zijn, omdat de overlangsche band slechts van den schouder

afgaat, enkel is, de achterschoudervlek ontbreekt en de 1^ rug-

vin 7 doornen heeft.

Apogon argenteus Valenc. eindelijk behoort tot de groep van

Apogon macropterus K. v. H. en Apogon lineolaius CV., docli

zou in habitus gelijken op Apogon rex mullorum en een' zwar-

ten staartvinrand hebben.

Uit de analyse dezer soorten blijkt alzoo, dat 7 der 9 soor-

ten nog aan het bedoelde geografische overzigt behooren toe-

gevoegd te worden. •

Bovendien ontdekte ik later nog eenige nieuwe soorten van

Apogon van Java en Batjan, welke ik beschreven heb in een

paar eerstdaags ter perse te leggen bijdragen tot de ichthyolo-

gie van genoemde eilanden. Ik heb deze soorten genoemd A-

pogon margaritophonis (van Batjan) , Apogon modestus en Apo-

gon truncatus (van Java). Beide laatstgenoemde soorten zijn

na verwant aan Apogon Novae Guineae Valenc. door hare

als afgeknotte naauwelijks uitgerande staartvin, bolle 2^ rug-

vin en aarsvin en ongeband en ongevlekt ligchaam.
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In mijne reeds ter perse zijnde Nieuwe Nalezingen op de

ichthyologie van Japan heb ik voorts nog Apogon novemfascia-

iiis ï. Schl. (nee CV.) der Fauna Japonica als eene eigene soort

voorgesteld onder den naam van Apogon ScJdegelii.

Het aantal mij tlians bekende soorten van Apogon stijgt

daardoor tot 58, en die van ApogonicJdhys medegerekend tot

onsreveer 64.

MULLÖIDEI.

Upeneus lateristriga CV. Poiss. III p. 341 Rüpp. N. Wirb.

Paun. Ab. T. R. M. p. 101.

Upen. corpore oblongo compresso , nltitudine 4*. circitcr in ejn< longi-

tudiue, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite 4 fere in longitu-

dine corporis; altitudine capitis 1^ circiter in ejus longitudine; linea ro3-

tro-frontali valde declivi convexa; oculis diametro 5 circiter in longitu-

dine capitis; rostro oculo plus duplo longiore snperne squamosn; osse

subovhitali otnli diametro duplo circiter altiore ; maxilla superiore squa-

mata maxilla iuferiore longiore ante oculiim dcsinentc 2J circiter in lon-

gitudine capitis; dentibus maxiliis conicis obtusis maxilla superiore p.

m. 22 ad 24, maxilla inferiore 16 ad 20; praeoperculo subrectangulo an-

gulo rotundato ; operculo spina acuta ; cirris inframaxillaribus pinnas ven-

trales fere attingentibus; squamis lateribns eteuoïdeis 30 p. m. in serio

longitudinali; linea laterali arborescente; pinna dorsali spinosa acuta cor-

pore minus duplo humiliore spina 3' spinis ceteris longiore; pinna dor-

sali radioia autice obtusa corpore plus triplo humiliore jjOstice acutis-

sima dorsali spinosa paulo altiore ; pcctoralibus acutiusculis 5 et paulo,

ventralibns acutis ^\ ad .')|., randali profundc cmarginata lobis acntis 5

tiri'itcr in longitudine corporis; anali antice obtusa jiostice acntissima ra-

dio postico corpore minus duplo humiliore; colorc corpore superne pul-

chre rifbro iuferne roseo; fascia oculo-dorsali latissima fusco-violacea

antice infra lincam lateralcm dccurrente tura lineam lateralem amplccten-

te et sub media dorsali radiosa supra lincam lateralem dcsinentc; me-

dia cauda linea laterali medio dorsalom radiosam inter et basin catidalis

macula rotunda fusco-violacea; pinna dorsali spinosa rosea; dorsali radio-

sa dimidio basali et radio postico toto fusco-violacea, dimidio libero ro-

sea vittis 4 ilavis longitudinalibus ; pectoralibus caudaliquc roseis radiis

profundioribiis; ventralibns roseo-rubris postice et apice vittis 9 vel 10

transversis roseis; anali rosea antice mcdioquc vittis 5, postice vittis 7

longitudinalibus flavis; cirris roseis apicera versus flavescetitibns.

B, 4. p. 8— l/d vel 8—1/10. r. 2/U vel 2/la. V. 1/5. A. 2/6 vel

2/7. C. 15 et lat. brcv.
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Synon. Mullus aurijlamma Lacép. Poiss. III tab. 13 fig. 1 (ncc Forsk.

nee L. Ginel. ncc Lacép. dcscript.).

ifulle auriflamine Larép. itiid.

Mullus viacronema Lacép. ibid. III p. 383, 404 tab. 13 fig. 2.

Mulle macronème Lacép. ibid.

^fullus laterislriga CV. Toi-s. III p. 341.

Upéneus a trait latérnl CV. ibid. p. 341, Règn. anim. éd. luxe

Poiss. Atl. tab. 19 fig. 3.

Upaenetts lateristriata Valeiic. Cuv. Règn. anim. éd. luxe Poiss.

Atl. tab. 19 fig. 3.

Habit. Macassar, in mari.

Longitudo speciminis unici 220'".

Aanm. rousKAOi.'s Mullus annfiamma (Descript. animal. p.

30), welke dezelfde i?, Vi\sG'i,im.Ui''& Mulhis auriflamma, kan niet

dezelfde soort zijn als Lacépède's gelijknamige afbeelding of de

onderwerpelijke soort , daar in de besclirijving er van gezegd wordt

//Dentes exigui, numerosi, densi. Capitis latera lituris flavis.

P. dors. et caud. flavae, reliquae albescentes. Yitta longitudi-

nalis lata aurea supra medium corpus utrinque et infra caudam

velut duae aliae obsoletae flavae" etc.— Lacépède's beschrij-

ving van Mullus aurifamma is niet die zijner afbeelding, maar

aan de beschrijving van Porskaot. ontleend en past er alzoo

niet op.— De afbeelding in de prachtuitgave van Cuviek's Règne

animal, hoezeer aanmerkelijk beter dan de aangehaalde van La-

cÉPÈDE, laat nog veel te wenschen over, zijnde snuit en bo-

venkaaksbeen er onbeschubt, de neusopeningen en operkeldoorn

niet aangegeven, de vinbandjes foutief, enz.

In mijne synonymie van Upeneus harherinus (Nat. Tijdschr.

Ned. Ind. II p. 173) heb ik verkeerdelijk Upeneus lateristriga

tot Uj^eneus barherinus teruggebragt. Bij vergelijking van voor-

werpen van beide soorten van gelijke grootte ontwaart men, dat

bij Upeneus harheriims het profiel veel scherper is, de boven-

kaak aanmerkelijk korter en smaller, het ligchaam slanker, enz.

Bovendien is bij laatstgenoemde soort de bruine ligchaamsband

smaller, de staartvlek digter bij de basis der staartvin geplaatst,

de straalachtige rugvin van voren hooger dan van achteren en

dus juist het tegenovergestelde van bij TJpeneus lateristriga,

terwijl er voorts de tweede rugvin geheel rooskleurig is met
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gele overlangsche bandjes, de dwarsclic buikvinbandjes ontbre-

ken, de tweede rugvin een straal minder heeft, enz.

SCIAENOÏDEI.

Corvina celehica Blkr.

Corvin. corpore oblongo comprcsso , alt.itudine 4 ferc in cjtis longitu-

dine, latitudiiie 2 et paulo in ejus altitudine; capite 4^ circiter in longi-

tudinc corporis; altitudine capitis 1 et paulo, latitudine 2 fcre in ejus

longitudine; oculis diametro 4\ circiter in longitudiue capitis; linea ros-

tro-dorsali frontc non concava; rostro convexo oculo vix breviore noa

ante os prominente; maxilla superiore paulo post oculum desinente, 2 et

paulo in longitudine capitis; maxilla inferiore iuferne poris 4; ore anti-

co; rictu subhorizontali ; dcntibns maxillis bene conspicuis, maxilla supe-

riore serie externa utroqiie latere p. ra. 16; praeoperculo obtusangulo an-

gulo rotundato margine postcriore et inferiore dentato dentibus 2 angulo

ccteris majoribus spinaeforniibus; linea dorsali rotundata linea ventrali

multo convexiore; linea laterali usque sub posteriore dimidia parte pin-

nae dorsalis radiosae curvata, singulis squamis valde ramosa; squamis

lateribus 50 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali parte spinosa par-

te radiosa duplo fere breviore scd ea multo altiore, corpore paulo mi-

nus duplo humiliore, spinis gracilibns flexilibus 3' cetcris longiore, 2*

S* paulo breviore, ultima pcnultima longiore; pinnis pectoralibus acutis,

ventralibus acutis anum non attingentibus et caudali rhomboïdea 6 cir-

citer in longitudine corporis; anali parte radiosa obtusa spina 2' radio

1° vix breviore crassa striata capitc duplo fere breviore; colore corpore

supernc viridescente infcrne argcnteo; pinnis flavescentibus, dorsali mcm-

brana ))lus minusve fuscescente, dorsali spinosa nigro marginata.

B. 7: D. 10—1/50 vel 10—1/31 vel 11/30 vel 11/31. P. 2/14. V.

l/j. A. 2/7 vel 2/8. C. 17 et lat. brc>,

Ilabit. Macassar, in mari.

Longitudo speciminis uiiici 255'".

Aanm. Deze Corvina is na verwant aan Corvina axillaris

CV. van Malabar, docli mist de zwarte bovenokselvlek , heeft

2 rugvinstralen meer, het ligchaam slanker, de kaakstanden

der buitenrei grooter, den 2en aarsvindoorn iets korter dan de

aarsvinstralen , welk laatste bij Corvina axillaris CV. niet het ge-

val sehijnt te zijn omdat zij in de groote Histoire naturelle des

Poissons onder de Corbs en niet onder de Jo/mius is gebragt.

Van de soorten van Corvina mijner verzameling is de onder-
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werpelijkc het naaste verwant aan Corvlna sampitensls Blkr.

(Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III p. 421), doch bij deze is het lig-

chaam slanker, de bekspleet schuinscher, de bovenkaak korter,

de zijlijn niet of naauwelijks getakt, de doornachtige rugvin

lager, de laatste rugdoorn korter dan de voorlaatste, een rug-

vindoorn en een rugvinstraal minder, enz.

SPAEOIDEI.

Dentex celelicus Blkr.

Dcnt. corpore elongato compresso, altitiidine 5 et paulo in ejiis longi-

tudine, latitudine 1?- circiter in cjus altitudinc; capite convexo obtiisius-

cnlo 4*. circiter in longitudine corporis; altitudinc capitis ]J cirfiter in

cjus longitndine; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis; linea

rostro-frontali declivi convcxiuscula ; rostro convexiusculo oculo vix bre-

viorc; osse suborbitali granulato et striato postice obtusangulo rotundato,

angulo oris altitudinc 1?- circiter in oculi diametro longitudinali ; m.axilla

superiore maxilla inferiorc vix longiore sub oculi dimidio anteriorc dcsi-

nente; dentibus maxillis pluriseriatis serie externa seriebus internis majo-

ribus maxilla superiore utroque latere p. m. 20 parvis, maxilla inferiore

«troque latere p. m. 10 majoribus; caninis insuper utraque maxilla antice

6 caninis maxilla superiore caninis maxilla inferiore longioribus; prae-

operculo squamis in series 3 dispositis, margine posteriore medio dcnti-

culis parvis parum conspicuis scabro; squamis ctenoïdes latcribus 50 p.

m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinis gracilibus posterioribus 5

vel 6 subaequalibus ceteris longioribus corpore duplo" circiterhumilioribus,

membrana intcr singulas spinas leviter emarginata; dorsali radiosa spino-

sa vix altiore obtusa postice angulata; pectoralibus acutis 5 et paulo,

ventralibus acutis radio 1° producto 4 et paulo, caudali profunde excisa

lobis acutis superiore longiore 4* circiter in longitudine corporis; anali

spina 3* spinis ceteris longiore sed parte radiosi postice acuta paulo hu-

miliore; corpore pnlchre roseo fascia cephalo-caudali flava; pinnis dorsa-

li et anali roseo-byalinis vittis 2 longitudinalibus viridcscente-flavis, dor-

sali flavo marginataj caudali pulchre rosea, pectoralibus roseo-flavescenti-

bus, ventralibus liyalinis radio 2° vitta flavescente.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. r. 2/13. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 17 et

lat. brev.

Habit. Macassar, in mari. ,

Longitudo speciminis unici 19""'.

Aanm. Deze soort is het naaste verwant aan Dentex ne-
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matoims Blkr. (Nat. Tjjdschr. Ned. Ind. Il p. 219) , docli bij deze

gaat de kop 4^/2 maal iu delengte des ligchaams, is het onder-

oogkuilsbeen dubbel zoo laag als de lengtediameter van het oog,

heeft de bovenkaak 4 en de onderkaak geene hondstanden, zijn

de tanden aan de zijden der kaken kleiner en talrijker, ont-

breken de aarsvinbanden , enz. Dentex nematopus Blkr. heeft ove-

rigens even als Dentex celebicus Blkr., Denlex mesoprion Blkr.,

Dentex pristiijoma Blkr. {Pristipomoules typus Blkr. olim) (1)

,

enz. den achterrand van het preoperkel in het midden fijn getand.

Dejitex Ovenii Blkr.

Dent. corpore elongato compresso, altitudinc 5 circiter in ejus longitu-

dine, latitudine l^- circiter in ejus aliitudine; capite convexo acutiusculo

4 et p.iulo in longitudine corporis; aititudine capitis \\ circiter in ejus

longitudine; ocnlis diametro 3 et paulo in longitudine capitis; linea ros-

tro-frontali declivi convexa ; rostro coiivexiusculo oculo non vel vix bre-

viore; osse suborbitali leviter granulato et striato postice valde obtuse ro-

tundato angulo oris aititudine 1^ circiter in oculi diametro longitudinali;

niaxiila superiore raaxilla inferiore vix vel non longiore vix aute oculum

desinente; dentibus maxillis pluriseriatis serie externa seriebus internis

longioribiis niaxiila superiore utroque latere p. m. 20, maxiila inferioro

utroqiie latere p. m. 15; caninis iiisupcr maxiila inferiore aiitice 6 vel 8

])arvis, maxiila superiore autice 6 magnis externis internis longioribus;

praeopercnio squamis in series 3 dispositis, margine ubique edentulo ; squa-

inis etenoïdcis laterilms 5u p. ni. in serie longitudinali; pinna dorsali

«pinis gracilibus mediis ceteris longioribus corpore minus duplo humilio-

ribus niembrana iiiter singulis spinas nicdiocriter emarginata; dorsali ra-

diosa dorsali spinosa humiliore obtusa convexa postice acutangula radio

postcriore radiis ceteris breviorc; pectoralibus acutis 5« circiter, ventra-

libus acutis 6» circiter, caudali profunde excisa lobis acutis superiore

inferiore longiore A^ circiter in longitudine corporis; anali spinis debili-

bus 3* ceteris loiigioic pnrte radiosa mnlto humiliore ,
pnrtc radiosa cmi-

vexa obtusa postice ficatangula radÏD posteriore radii-i ceteris brcviore;

(1) Dit getand zijn van liet preoperkel blijkt meer en meer van minder

waarde te zijti als gcsla.'lUs- en familie- kenmerk, dan men gewoon is er aan

te hcc'itcn. Ik bcb mij er vroeger dotjr laten verleiden om Dentex prisli-

pnnia, welke een wezenlijke Dentex is, van de Sparoïden af te zonderen

en tot de Sciaenoïdcn te brengen onder dcu geslachlsnaum l'ristipomoïdes,

wcikc (.chicr bchjoit lu vervallen.
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colove corpove piminque ciiudnli pn'chre roseo; iniii.) linene latcrali-; m!\-

cula nitente fliiiTuneo-aurea; pinnis dorsali et aiiiili roseo-liyaliiii^ non \it-

tatis, dorsali inter singulas spinas radiosque nebnla aurantiaca supcrne

auiantiac) niarginata; pcctoralibus roseo-flavescenlibus; ventralibus hyaliui'S.

B. 6. D. 10/9 vel lo/lO. P. 2/ló. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 17 et

lat. brev.

Habit. Macissnr, in maii.

LongiDiido spccimiiiis unici 169'".

Aanm. Na verwant aan üodejr ruher CV. onderscheidt zich

onderwerpelij Ice soort daarvan echter doordien er de middelste

rugdoorneu langer zijn dan de achterste, het rugdoornvlies meer

ingesneden is, het profiel spitser, het onderoogkuilsbeen stom-

per en schuinscher afgerond, enz. Door deze kenmerken heeft

zij grootere overeenkomst met Dentex Peronii CV.', doch deze

heeft het profiel stomper, het ligchaam minder slank, talrijker

schubben en, volgens de afbeelding in de groote Histoire na-

turelle des Poissons te oordeelen, den achteraud der staartvin

bruin of zwart en talrijker doch kleinere hondstanden in de bo-

venkaak en geene hondstanden in de onderkaak.

Ik noem deze soort ter eere van den heer J. C. Van Oven

te Mukassar, aan wien hare kennis te danken is.

Ik bezit thans reeds 16 soorten van Dentex van den ludi-

schen Archipel t. ^s\ Dentex Blochii Blkr. (van Java) , Dentex

celebicus Blkr. (van Celebes), Dentex griscus T. Schl. (van Ja-

va, Sumatra, Japan), Dentex mesoprion Blkr. (van Sumatra),

Dentex microdon Blkr. (van Celebes) , Dentex mulloïdes Elkr.

(van Sumatra) , Dentex nematophorus Blkr. (van Sumatra)

,

Dentex nematopus Blkr. (van Celebes), Dentex Ovenii Blkr.

(van Celebes), Dentex pristiporaa Blkr. (van Sumatra), Dentex

ruber CV. (van Java , Celebes) , Dentex taeniopterus CV. (van

Java , Sumatra , Celebes) , Dentex tambulus CV. (van Java

,

Banka, Biliton), Dentex tambuloïdes Blkr. (van Java), Dentex

tolu CV. (van Java , Sumatra , Singapore , Banka) en Dentex

upeneoïdes Blkr. (van Banka). Van Japan bezit ik voorts nog,

behalve Dentex griseus T. Schl. , hierboven reeds genoemd , Den-

tex hjpselosoma Blkr. en Dentex setigerus CV. Vele dezer

soorten gelijken in habitus zeer op elkander. Ik heb echter

Vil.
'

20
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goede kenmerken gevonden om ze soortelijk van elkander te

oudersclieiden. Deze kenmerken liggen voornamelijk in Iiettan-

denstelsel en voorts in de gedaante der rugvin , de lengte liarer

doornen en stralen, het min of meer uitgesneden zijn van

haar tusschendoornsvlies , in de hoogte en gedaante van het

onderoogkuilsbeen , het getand of niet getand zijn van het pre-

operkel , de verhoudingen der hoogte van het ligchaam en lengte

van den kop tot de geheele lengte des ligchaama, enz.

SCOMBEROÏDEL

Tricldurus lajor Blkr.

Trichiur. corpore taenioïdeo, altitiidinc 15| circiter Jn cjiis longitiidine, Ia«

tiiudine 25- ciicker in ejus aïiitudinc; c.iiiice aciito Set paulo lu longitudine

coi-poiis, corporis aliitiidine duplo cii citer longiore; ociili^ diametro 5 ferc

ïn longitudine capiiis, diametro venicali 2 in aliitudïne capitis ad medium

oculum; rostro ociilo niiaus duplo longiore 2» ad 2| in longitudine capi-

tis; lictu sulj medio oculo dcsinente; dcntibus intermaxillaiïbus iitroque

latere p. ni. 11, inframaxïLlaribus p. m. 10; deniibus palatinis utroque la-

tere ia vittam liaearem disposiiis; cauda vix plus capitis longitudine aptc-

ra; pinna dovsali iibi jne corporc plus duplo humiiiore; pectoralibus parta

basnli sub lobo opeieulaii occulii^s acutis 4 rirciier in longitudine capiiisj

spina anali anteriore spiiiis scqucntibus multo longiarc; colore toto corpo-

re argcnted; iiile flava; piniiis dorsali flavcscente, pcCtoruJÜjus auranii.i-

15. 7. I). 128. P. !/'"• ^^' 50 p. nu?

öynon. Ikan Lajor Mal.

Habit. Manado , in niaii.

Longitudo spcciuiinis umci 224'".

Aanra, Ik bezit behalve de ondeiwerpelijke , drie soorten

van Trichiurus t. w. Trichlurtis haumela CV, en Tricldurus

savala CV, van den Indischen Archipel, en Trichiurus japonicus

T. Schl. van Japan. Het bovenbeschreven specimen kan ik

tot geene dier soorten terugbrengen. Het onderscheidt er zich

reeds daardoor van, dat de bekspleet er slechts tot oüder het

midden van het oog reikt, het ligchaam dikker, vleeziger is,

dan bij de drie genoemde soorten. In nog andere bijzonder-

heden, de lengteverhoudiiig van den kop, de hoogte der rug-
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vin, de getallen der rugvinstralen enz. wijkt het van die soor-

ten af, waarom ik ik haar als eene eigene species beschouw.

Daar het voorwerp echter kleiner is, dan de mij beschikbare

der bovengenoemde soorten en de leeftijdstoestand op de ge-

noemde kenmerken van invloed kan zijn, is het tot betere vast-

stelling der kenmerken van Trlchiunts lajor wenschelijk, dat

ook grootere exemplaren aan de overige soorten worden getoetst.

Zij is nog het naaste verwant aan Trichiuriis haumela CV.,

doch behalve de reeds opgesomde kenmerken is bij TricJdurus

haimiela CV. de voorste aarsdoorn standvastig gelijk aan de

volgende, gaat de kop slechts 6 of 7 maal in de lengte en de

borstvin slechts 3 tot 31/4 niaal in de lengte van den kop.

De heer Richaudsox heeft in zijn Eeport on the ichthyolo-

gy of the Seas of China and Japan, Guay's Trichiuriis inter-

medius nader beschreven. De hoogte van het ligchaam zou er

14 maal gaan in de lengte, de kop 9 maal in het ligchaam

en het vinloze staartgedeelte 10 maal in de lengte des lig-

chaams, de snuit 3 maal in de lengte van den kop^ terwijl

er 10 tanden zouden zijn aan elke zijde van de bovenkaak en

slechts 7 aan elke zijde van de onderkaak, 110 aarsvindoor-

nen of meer, 12 borstvinstralen , enz. Deze verhoudingen geens-

zins beantwoordende aan mijn voorwerp, schijnt het evenmin

tot deze soort terug te brengen te zijn.

Ecimda gracilis Blkr.

E(itiul. corpore oliloiigo conipresso, nltitudine 4» circiter in cjus longitu-

dine, latitudino 2 cii citer in ejus aliitudiue; capite acato 4 et paulo in

longitudine corporis ; aliitiulinc c,i[iitis lAciiciter in ejus longitudiiie; fron-

to spiiiis 2 parum conspiciiii ainiata; linea frontali declivi recta; mento

vix coucavo; ociili-i diametro 2* ad 2|. in longitudine cipitis; maxillis de-

orsiim valde protractilibus dciitilnis parvis; rostro protracto capite minus

duplo l)ie\iore; praeopciculo subrcciangulo ant;u]o paulo rotundato mar-

ginc iiifeiiove rectiusculo deniiciilato; liiieis dorsali et ventrali aeque con-

vexij rotundatis; spiiiis bas-i piiinae dorsalis et analis conspicui>; squaniis

corpore niiuimis vix conspicuis; linea laterali cauda desinente; piimii acu-

tis doisali spiaa 2' corpoio minus duplo humiliore spina anali 2' multo

longiore; pecturalibus \\ , ventralibus 2|. circiter in longitudiue capitis ;

caudali profunde excisa lobia aculiubculis 5} circiter in longitudine corpo-
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ris; colore corpore superne liyaliiio-viridi iiiferne nigentco; dovso iurtcnli*

polymorphis numerosis parvis, latei ibus superne nirciilis polyniorpliis niii-

joribus et profdiidioiibiis viohicüO-plumbci^ qimsi stilciitaiicis; rostro fus-

cescente; piiinis flavescente-liyaünisj caiulali basi vitta transversa violas-

cente.

B. 5. D. 8/16. P. 2/13 vel 2/14. V. 1/5, A. 3/14. C. 17 et lat. brev.

Habit. Manado, in niari.

Longitudo speciminis unici 5u"'.

Aanm. Deze soort is liet naaste verwant aan liquula oblon-

(ja CV. doch verschilt daarvan nog door aanmerkelijk slanker

ligchaara, meer verlengbaren snuit en grootere en donkerder

zij vlekken, betrekkelijk grooteren kop, enz.

BLENNIOÏDEI.

Salarias celebicus Blkr.

Salar. corpore elongato compresso, altitiidine
5J-

circiter in ejus longi-

tiidine, latitudine 1|- circiter in cjus altitudine; capite obtiiso 5 circiter

jn longitudinc corporis; altitudine capitis 1 et paulo, latitudine IJ- circiter

jn ejus longitudine; fronte prominente obtusa conA-exa; linea rostro-fronta-

li concava ; oculis diametro 3 et panlo in longitudine capitis; galea vel

cirris occipitalibus nullis; orbita naribusque tentaculo siniplice oculo bre-

viore; dentibus maxillis caninis nullis; cute Inevi ; linea Interali sub

^pina dorsali nona circiter desinente; pinna dorsali partem spinosani inter

tt radiosam valde incisa, parte spinosa parte radiosa vix liuniiliore, lon-

gitudine 1^ circiter in longitudine dorsalis radiosae, parte radiosa corpore

Jiiimiiiore convexa cum pinna caudali non nnita; pectoralibus obtusis rotun-

ilatis, ventralibus et caudali obtusa rotundata G circiter in longitudine corpo-

ris; anali dorsali liuniiliore; a])pcndice anali conica ; colore corpore superne

flavcscente-viridi infcrne flavesccute-roseo vel margaritaceo; capite fusco

ilcnsc arenato et pnnctis coernleis notato; corpore punctis fuscis et oe-

ruleis dcnse variegiUo; c.uida nmculis parvis sparsis jiaicis fufcis; pinnis

roseo-vel flavescentc-liyalinis , dorsali spinosa et caudali inferne maculis

fuscis variegatis; dorsali radiosa analiquc plus minusve futco arenatis

,

anali inferne rubro marginata.

B. C. D. 12/17. P. 15 vel 16. V. 2. A. IS vel 19. C. IS (lat. brev.

inclus.).

Ilabit. Kcma, Celebcs septcntrionalis, in marl.

Longitudo speciminis unici 41'".

Aanm. Deze fraaije Salarias is kenbaar aan de kleine stip-

vormige bruine en blaauwe ligchaamsvlekjes, de hoogte des lig-
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cliaams, de afwezigheid van liondstanden , het ingesneden zijn

der rugvin , de getallen der vinstralen , de afwezigheid van kruin-

kam, enz.

ELEOTRIOIDEI.

TricAonotus setiger BI. Schn. Syst. posth. p. 179. CV. Poiss.

XII p. 236.

Trichon. corpofe elongato compvesso , altitndine 16 circiter in ejus lon-

gitudine, latituJine IA. ad li- in ejus altitudine; capite acutissimo 6 et

paulo ad Ci fere in longitudiiie corporis plus triplo longiore quam alto;

linea rostro-frontali convexiuscula; oculis appioximatis 5 circiter in lon-

gitudine capitis; rostro acuto oculo minus duplo longiore; niaxilla supe-

riore maxilhi infcriore breviore sub oculi limbo anteriore desinente; labio

inferiore in lobulum carnosum producto ; dentibus acutis, maxilla superi-

ore lateribus biseriatis antice pluriseriatis ex parte ceteris majoribus,

maxilla iufüriore biseriatis antice aliquot majoribus; vomerinis palati-

nisque pluriseriatis subaequalibus, vomerinis in tliurmam /^ formem, pa-

latinis utroque latere in tliiirmara elongatara gracilem dispositis; squa-

mis cycloïdeis, capite nuliis, nucha verticem inter et pinnam dorsaiem

9, lateribus 57 p. m. in serie longitudinali ; linea laterali rectiuscula tu-

bulis simplicibus contiguis vel subcontiguis notata; pinna dorsalL paulo

post basin pectoralium incipiente, et paulo ante piunam caudalem desi-

nente, postice quam subaniice et quam corpore alliore, radiis flexili-

bus simplicibus, feminis anti' is 4 sequentibus multo et corpore duplo

circiter, mascnlis anticis 2 liberis filiformibus corpore quadniplo circiter

altiovibus; pectoralihus rotundatis, fcmiuii
11-J-

circiter, masculis lO; — ventra-

libus acutis radio 4° ceteris longiore, femiuis
7.J.

<irciter, masculis h\ circi-

ter; -caudali rotimdata, feminis h\, masculis 4 circiter ia longitudine corpo-

ris; anali dimidium corpoiis longitudinis efficiënte vel subeffiiiente con-

vexa corpore vix liumiiiore; colore corpore superne dilute viiidi inferno

dilute roseo; vertice , rostro mentoque violaceis; dorso maculis lO magnis

latis fusco-violaceis lineam lateralem non vel vix superantibus; capite to-

toque corpora ocelli^ numero^is carmo^iais coeruleo vel nigro cinctis, o-

celiis corpore angulis squaraarum in series 7 longitudinales dispositis; pin-

iiis dorsali, anali et caudali violascente-roseis marginibus liberis aurantiacis

ocellis margaritaceo-coerulescentibus dorsali et anali in series 4 vel 5 lon-

gitudinales, caudali inter singulos radios serie longitudinali dispositis;

pectoralibus aurantiacis; ventralibus, feminis violascentibus, masculis viola-

ceo-nigris.
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B. 7. D. 47 vel 48 (omu. simpl.)- !'• 2/10 ad 2/12. V. 1/5. A. 1/36

vel 1/37. C. 13.

Synon. Trichonotus setigerus B'. Sclin. Syst. postli. Atl. tab. .39.

TrichonoU porte soie CV. Poiss. XII p. 2.30.

Trichonotus poli/ophtJialmus Blkr. Nat. T. Ncd. Ind. Y p. 243

(fcmiiia).

Habit. Manado, in miwi.

Cer.am , in aqiiis fluvio-mnrinis.

Longitudo 2 speciininum 118'" et 156'".

Aanm. Het wijfje dezer soort besclireef ik ter boveiiaange-

haalde plaatse. De besclirij vingen in het Systema postliumura

en de groote Histoire naturelle de Poissons, alsook de aan-

gehaalde afbeelding, zijn naar het eenige toen bekende voor-

werp dezer soort genomen en laten veel te wenschen over,

daar het voorwerp (een mannetje) in niet te besten toestand

van bewaring was en geheel verkleurd, zoodat in beschrijvin-

gen noch afbeelding sprake is van de fraaije vlekteekening enz.

Het mannetje verschilt zoodanig door zijne 2 voorste rugvin-

draden en in het algemeen langere vinnen van het wijfje, dat

ik vroeger, het wijfje alleen kennende en in hare kleuren-

pracht, welke het voorwerp van Bt.och geheel verloren had,

aanschouwende, niet twijfelde, of het behoorde tot eene van

Trichonotus seiiger verschillende soort. Mijn tweede voorwerp,

van Manado , een mannetje , doet mij thans zien , dat het niet

soortelijk verschilt van mijn voorwerp van Ceram en hoezeer

mijne beschrijving nog in meerdere opzigten afwijkt van de aan-

gehaalde, twijfel ik thans niet aan de identiteit van beide

met Trichonottis setlgcr BI. Sclin.

LABEOÏDEI CYCLOÏDE!.

CossypJms Schoenleinü Agass. CV. Poiss. XHI p. 104.

Cossypli. corpore oblongo conipresso , altitudine S^ ciicitcr in ejiis lon-

gitudine, latitudine S-'- cii citer in ejus altitudine; capitc obtiiso convcxo

4| ciicitcr in longitudine corporis
,
panlo altiorc quam longo; linea ros-

tro-frontiili dccliyi rcctiusciila ; ociilis diametro Z\ ad 4 in longitmline ^\'
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pitis; rostro ohtiiso; osse suhorbitali oculi diametro paulo altiorc ; maxil-

la .superiore ma>ilhi, iiiferiore paulo longiore sub oculi limbo anteriore clesi-

neiitc ; niaxillis deutibus crista ossea inscrtis basi uiiiti-i uiiisei iaiis vel subbise-

liatis obtusis, ciista ossea aniice edentula; deniibus caninis utraquc maxilla in-

super 4 maguis ciirvaii-!, medii-i lateralibiis majoiibus, lateralibns divcrgeniibu.»;

dentibus angulaiibus pronuiieniibiis nullis; praeoperculo rectaiigulo angulo ro-

tundato niargiue postel iare deniibus numerotis coiifeniri parvis oculo non ar-

mato parum conspictiis, limbo alepi'loto; membrana opeiculaii postiec obtusa;

squamis latei ibus 30 p. ni. in serie longitudinali ; linea laterali singulis squamis

valde ramosa; pinnis iaipaiibns basi sqlla1no^is; jinna dorsali radiosa dor-

saii spiuosa aliiore obtusa rotundata, spinosa spina posiica spiiiis ceteiis

longiore, membrana interspinali iiicisa lobata lobis spinas superantibus ob-

tubi.v
4.J-

circiter, ventralibus acuiis et caudali obtusa couvexa 5^ cii citer

in longiciidiiie orpoiis; anali posticj obtusangula; colore corpore auran-

tiaco dorso profundiore; vitiis coeruleis rostro-ocalari, labialibus, maxillo-

interopercLilari , subdciilari, postocularibus , margine opeiculi postcriorc

,

thoraciea; cauda ventreque jiostice vittis longitudinalibus coeruleis p. m.

1"2; squamis dorso latcribiisque singulis medio vitta transversa cocrulea

notatis; dorso sub spinis dorsalibus posticis miicula oblonga violaceo-fiis-

ca; pinnis imparibus pectoralibusque aurantincis; dursali et anali cocru-

leo marginatis et basi fa^cia coerulea, dorsali radiosa postica, anali tota

maculis coeruleis notatis; eaudalt maculis oblongis coeruleis irregulariter

transversim seriatis; pcctorali basi vitta transversa coerulea; ventrali mar-

garitaceo-coerulea vittis 2 longitudinalibus aurantiacis.

B. 5,? D. 13/7 vel 13/8, P. 2/16. V. 1/5, A. 3/10 vel 3/11. C. 14

et lat. brev.

Synon. Cossyphe de Schoenlein CV. Poiss. XIII p. lO-l.

Habit. Macassar, in mari.

Longitudo speciminis unici 186'".

Aanm. Ik aarzel uiet mijn voorwerp tot Cossijpltns Schoeu-

leinü CV. terug te brengen. Het beantwoordt in de hoofdzaak

aan de beschrijving van den heer Valenciennes, die insgelijks

is opgemaakt naar een Celebeesch voorwerp, doch welks kleuren

stellig veel hadden geleden. Ik heb naar mijn goed bewaard

specimen eene meer naauwkeurige beschrijving gegeven, vooral

ten opzigte der kleuren.

ScMTus celebicus Blkr,

Scar. corpore oblongo conipresso , altitudinc 3?- circiter in ejiis longitu-

dine, latitudine 1^ circiter in ejus altiludine; Ciipite 3». circiter in longi-

tudine corporis; altitudinc «apitis \\ circiter in ejus longitudine; linea

roètro-dorsali vertice rostroque convexa ante oculos concava; oculis dia-
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metro 6i fcrc in loiigitudine ca]iitis; rostro convexiufculo absqne maxilla

supeviore oculo dujilo loiigiore; iiaribus minimis paruni conspicuis distan-

tibus; maxillis coeruleis supeificie glabris n argine conspicue crenulntis,

maxilla superiore aiigiilo oiis dentibus 2 viil 1 extiorsum spectantibus ; la-

biis brevibus superiore dimidium maxillae superioris basale, iufeiiore

maxiiliie iafevioris bajiu tantum tegeniibus; squamis lateribus 22 iu serie

longitudinaii; liaea laterali arborescente; pinna dorsalispiuis flexilibus lou-

gicudiae subaequalibus corpore miaus triplo humilioribus membrana inter-

spiiiali vix cmarginata
; pectoralibus acuiis -l* , veutralibus acutiuscnlc ro-

tundalis Ti circiter, caudali CDnvexa radiis niarginalihus non prodiiciij
6J-

ad
6-J-

in longitudine corporis; anali dorsali nou liumiliore; colore corpore

snperne viridi iaferne dilute roseo, margiuibus squamarum rubescente;

rostro roseo; laliis rubris viridi limbatis; vittulis brevibus postoculaiibas

Tiriilibus 2 vel 3; j.inna dorsali rubra amice snperneque late c )eruleo

marginata, medio post'cj praeseriira fasiia longitudinaii diflfusa coerules-

cente; pectoralibus rosei:) radiis anterioribus coerulescsntibus radiis 2 vel 3

«C(['.ientil)us rubiisj ventralibus roscis; anali diiiiilio basali minorc rubra,

diniiiio libero majore coeralea ; caudali rubra posüce plus niiausve coeru-

]e^cente margine supeiiore et iuferiore cocrulea margine posteiiore vii)h\jceiite.

B. 5. D. S/10 vel Ö/H- F- -/'S- V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C. 13 et

lat. brev.

Habi:. Macassar, in nieii.

Longitudo speciiniais luiici 206"',

Aanm. Ofsclioon mijn voorwerp zich in goeden toestand

van bewaring bevindt, ondergaan de kleuren bij Scarus na den

dood spoedig zoodanige veranderingen, dat ik voor de volko-

niene juistlieid der hierboven opgegevene kleuren niet kan in-

staan, voornanaelijk wat de grondkleur des ligchaams en de

schubranden aangaat. Van alle mijne talrijke soorten van Sca-

rus van den Indischen Archipel beantwoordt de boven beschre-

vene nog het meest aan Scarus microrJiinos Blkr, zoowel in

kleuren van ligchaam en kaken , als in kleine neusgaten en

korte lippen. De kop bij Scarus microrJdnos is evenwel be-

trekkelijk aanmerkelijk hooger, het profiel veel stomper, de

bovenlip korter en slechts den grond der bovenkaak bedek-

kende, terwijl er de staartvinrandstralen aanmerkelijk verlengd

zijn en de buikvinnen langer, en voorts een fraai groene band

van den bckhoek naar de operkels gaat , de rug- en aarsvinnen

ook aan hare basis een' blaauwen band hebben, enz.

Scarits cyanorjnaUios Blkr. is ook ecnc verwante soort, doch
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vergelijkt men voorwerpen vau gelijlce grootte van deze soort

en de bovenbeschrevene, dan bbjkt liet, dat Scarits cijanorjna-

thos liet ligchaam slanker, den kop kleiner en spitser, de kaken

kleiner, de neusgaten grooter lieeft, de staartvinrandstralen ver-

lengd, enz. Bovendien heeft Scarus cyanogrLatJios twee blaauwe

banden over den kop , welke op den snuit beginnen en waarvan

éèn boven en een onder het oog gaat, terwijl er ook de rug-

en aarsvinnen aan de basis een"' blaauwen band hebben.

CLUPEOiDEI.

Sardlnella leiogastroïdes Blkr.

Sardin. corpove elongato compresso, altitudine 5^- cii citer in cjus ]on-

gitudine, latitudine 1^- circiter in ejus altitudine; catiite iicutiiise-ulo 5|.

circiter in longitudine corpoiis; altitudine C;ijoitis 1^ circiter in ejus longi-

tudinc; linea rostro-froiitali deelivi convexiusciila ; oeulis diametro Si cir-

citer in longitudine capitis: maxilla superiore sub oculi niarginc anteriorc

desiueutc 2|. circiter in longitudine capitis; maxilla iuferiore vix ante

maxillam superiorem prominente syniphysi dentibus vix conspicuis tca-

briu.-ciila; denticulis palatinis et pterygoïdeis minimis; lingua medio prae-

sertim scabra; ossibus frontalibus poste; ioribus strialis; dorso rotnndato

non caiinato; ventie obtuso Ai>c caiiuato tactu laevi sculis 30 p. m. me-

dio carinatis sed non dcutati-i: axillis, inguinibus et pinna caudali basi

squaniii elongaiis; linea lateraii conspicua; squamis cycloïdei:^ deiiduis la-

teiihus 45 p. m. in seiie longirudinali; tingiilis stiiis 7 ad 1 transvcr.»ij

:

pinna dorsali postice ia anteiiore dimi.iio corpoiis tita ventralibus oppo-

f-ita acuta \i>c emarjiiaata corpore minus duplo humiliore
;
pcctoralibus et

ventralibus acuiis, pecturalibns 1|- ei; citer in longitudine capiiis ventralibus

duplo fere longioiibus; anali humilima pcctoralibus paulo breviore radiis

2 posteiioiibus multifis.--i3 pinnulas spurias subsimilantibus ; caudali profun-

de iacisa lobis acutis f> circiter ia longitudine corpoii^i; colore corpore su-

perne cjerulefcente-virili, inferne argenteo; rostro fu<co?c3nte; regione

suprafcapulari macula luscoscoute; pinnis byuliui-i, dorsali flavescente, cau-

dali dilute viulaEcente.

B. 6. D. 18. P. 1/15. V. 1/7. A. 17. C. 17 et lat. brev.

Habit. Manado , iu mari.

Longitudo speciminis unici l4l"'.

Aanm. Deze Sardinella is de vijfde soort van haar geslacht,

welke ik van den Indischen Archipel bezit, zijnde de overige
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4 Sardinella brachijsoma Blkr. (van Java, Sumatra), Sardinel-

la clupeoïdes Blkr. (van Java, Sumatra, Celebes), Sardinella

leiogaster CV. (van Java, Sumatra, Celebes, Ceram) en Sardi-

nella lemuru Blkr. (van Java). Zij is na verwant aan Sardi-

nella leiogaster CV. zoowel door houding- als door ongedoorn-

den ongekielden buik, maar bij Sardinella leiogaster CV. is

de kop langer, hooger en stomper (hoogte bij voorwerpen van

gelijke grootte als het bovenbeschrevene II/3 maal in zijne

lengte)
,
gaan slechts 40 schubben op eene overlangsche rei

,

zijn de zijden met eene overlangsche rei donker blaauwe ron-

de vlekken geteekend, enz.

PLEURONECTEOiDET.

Rkomhis MogJcii Blkr.

Rhomb. coi-pore oblongo conipresso, altitudine 2J.
cii citer in ejus longi-

udine; c.ipice non cornuto A^ ciiciteriii longitudine corpoiis, aliiore qiiain

longo; oculis sinistiis valde approximatis subaeqtialibiis diametro 3 ciiciter

iii longicudiae capitis, iiifeiioie ante snpeiiorem prominente; rictu curvato

ante oculum dcsinente; maxilla supeiiore 3 ciiciter in longitudine capitis

sub oculi liml)0 anteiiore dcsinente; denliluis maxillis conicis acntis, niaxii-

la superiore utroque latere p. m. 30, 2 vel 3 anteiioiibus caninis, postcrio-

ribus minimis; dentlbus maxilla iufeiiore utroque latere p. m. 20 inaequalibus

anteiioribus posteiioiibus niajoiiluis; praeoperculo obtusaiigulo niargine iiife-

aiore convexinsculo; linea laterali antice vulde curvata; squamis latei ibus

45 p. m. in serie longitudinali; piunis doiSiili et annli rotundalis corpore

quadruplo ciiciter humiJoiibns, doisali froiite ante rcgionem iuterccularem

iiicipieiite; pectorali siuistia pectorali dextra longiore i.cuta 1^- ad 1^, ven-

tralibus obiusis 2» ad 2» in longitudine capiiis; caudali obtusa rotundata 5

fere in longitudine corpoiis; corpore siiiistro latere viiidi-roseo denss arena

fusca striisquc et maculis parvis irregularibus fuscis vaiiegato , dextro latere

albido; piniiis viiidi-aurantiaci'i radiis arena fusca dens3 vaiiegaiii; veutrali

pectoralique dextra auraiiiiacis inimaciilatis.

B. G. 1). 78 (omn. simpl.). P. siiiistr. lo, dextr. 8 (omn. simpl.). V. 6

(omn. simpl.). A. 53 (omn. simpl.)- C. 3 simpl. -f 11 fiss. + 3 simpl.

ïlalir. Manado, in mari.

Longitudo speciminis uiiici 70"'.

Aanm. Deze Rhombus is kenbaar aan haar slank ligchaam,

konveks profiel, digt bijeenstaande oogkassen, groote schubben,

lage rug- en aarsvinnen, patrijsachtige kleurteekening des lig-

chaams, enz. ïk noem haar ter eere van den heer Mogk,
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officier van orezon dlieid der 2^ kl., aan wien hare ontdekkino*

te danken is. •

Ik bezit thans 8 soorten van Rhombus van den Indischen

Archipel t. w. Rhombus aspilos Blkr. (van Java), Ehorabiis

javanicus Blkr. (van Java) , Rhombus lentiginosus Richds.

(van Java, Sumatra, Borneo, Banka, Celebes en Ceram),

Rhombus Mogkii Blkr. (van Celebes) , Rhombus poecilurus

Blkr. (van Amboina), Rhombus poljspilos Blkr. (van Java,

Sumatra, Celebes), Rhombus sumatranus Blkr. (van Sumatra,

Amboina, Ceram, Batjan, Banda, Ploris), en Rhombus trio-

cellatus Cuv. (van Sumatra).

AcJdrns melanospilos Blkr.

Achir. corpore oblongo ovali, compresso altitiidine 3^ circitcr in ej-is

longitudine; capite rotuiidato 5 fere in longitudine corpuris, altiore quani

longo; ociilis dextiis subcontiguis diametro 4A circitcr in longitudine ca-

pitis, superiore ante inferiorem prominente; ore snbiintico rictn ciirvato

sub margine anteriore oculi infcrioris desinente; dentibus niaxillis sinisiris

pluriseriatis minimis; rostro mentoque cirris gracilibus ex parto octilo lon-

gioribiis fimbriato; linea laterali recta capite ramis 3 ramo posteriore a-

perturam brauchialem versus descenJcnte, media nucham versus adsc^-nden-

te, anteriore post oculos descendentc post oculum inferiorem bifurc.ita ra-

mo superiore ricium versus ramo iiiferiore mentum versus deciirrente;

squamis lateribus 70 p. m. in serie longitudinali usque ad apcrturani bran-

chialem, capite ixtroque latere bene conspicuis; pinnis dorsali et anali an-

te basin caudalis desinentibus, doi-SHÜ anali vix altiore antice corpore plus

triplo postice corpore minus triplo bumilioribus; ventrali obtiisa brcvi duplica

cum anali subunita; caudali obtiisa rotundata 5 et paulo in longitudine

corporis; corpore pinnisque latere oculari violas-cente-viridibus; corpore

ubique maculis irregularibus nigris m;iculato et subrcticulato; pinnis viola-

ceoaurantiaeis radiis violaceis ; dorsali analique maculis oblongis et punctis

magnis nigris variegatis; caudali radiis striis et punctis nigris varicgata.

B. C. D. 62. V. 5. A. 44 vel 45. C. 17.

Habit. Manado, in mari.

Longitudo speciminis unici 82"'.

Aanm. Deze Achirus is na verwant aan Achims Thepassii

Blkr. van Amboina, doch slanker van ligchaam en bij den

eersten oogopslag herkenbaar aan de iuktkleurige vlekken, waar-

mede ligchaam en rug- en aarsvinnen geteekend zijn en welke

op het ligchaam meer ruimte beslaan dan het ongevlekte ge-
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deelte. De herkenning wordt voorts nog gemakkelijker gemaakt

door de takverdeeling der zijlijn op den kop en door het aan-

tal rugviustralen (bij Achinis T/iepassü G7).

Yan Achirus poropierus Blkr. verschilt zij door hare kleur-

teekening, de afwezigheid van rug- en aarsvinporiën , enz.

GYMNODONTES.

Gastrophijsus J. Müll.

Dentes 4. Nares utroque latere 2 in papilla concava per-

foratae. Linea lateralis conspicua,

Gastrophjsus Honchenii Blkr.

Grtstropli. coipore subeloiigato cylindraceo ventre aere non rcpleto al-

litudiiie 5 fere ii cjus longitudine; capite obtutitisciilo 3^ ad 4 in loiigitu-

dine covpoiis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula vel convexiuscula;

oculii supeiis fcornca) diametro 4*. ad 4*. in longitudine capitis, diametii^

plus quain 2 di-itamibus; naiibus utroque latere 2 ia papilla elevata per-

foraiis; maxilla siiperiore ante maxiilam iuferiorem prominente; mento

elevato prominulo; laLiis papillotis; capite vertice, dorso antica, latcribas

post pinnas pectorales ventreque spinulis brevibus scabris; rostro, genis,

inento, dorso posiice, lateiibus posiice caudaqne anacanthis; cnte genis,

operculis lateribusque transverjim, dorso cipiteqae inferno reticnlatim,

ventre sqiiamaiini rugosa, ciuda infcrne pajülata; carina ventre nulla; li-

nea laterali dup'.ice, supeiiire curvatura ante ocnlura iiicipiente sub ocalo

decurrente post oculnm dorsum versus adscendente et tam curvatura val-

de aperta caudam versus desccndente et batia } innae caudalis attingente;

linea laterali iaferiore ventre vix cauda bene conspicua; pinna dovsali a-

cuiiuscule rotundata duplo circiter aliiore quam bati loiiga; pectoralibus

obtubis rotundatis cnpire minus duplo brevioiibus; anali obtasa basi dorsa-

li breviore plus duplo aliiore quam ba>i longa; caudali obtusa convexa

5i ad 5*. in longitudine corpori-; colorc corpore superne viridi, lateribns

fatcia longitudinali diffusalata flavescente, ventre albo; dorso, capite super-

ne genisque et lateribus ocellis irregulaiibus majoribns et minoribus coe-

rulesccntibus; pinnis viridescentc-roscis, caudali postice violascente.

B. 4. D. 2/9. P. 2/12 vel 2/13. A. 2/6 vel 2/;. C. 2/7/1.

S.vnon. Tetrodon Ilonckemü BI. Ausl. Fi-clie lp. 133 tab. 143. L. Gracl.

Syst. Nat. cd. 13' I p. 144G. Lace'p. Poiss. I p. 49?

Getigerte Slachelbauch BI. ibid.

llérisson iigré BI. ibid.

Teirodon Jlonckénien LacL-p. Poiss. I p. 493.

Tetrodon Hoiikenji BI. Schn. Syst. postli. p. 504.
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Telraödon JJunkenii Riipp. Atl. E. N. A.F. 17. M. p. C5 t:\b, 17.

Teiraüdon Ilonhenii Cuv. Regii. aiiim. lÜiiip. X. 'Wiib. F. Ali.

r. E. M. p. f>l.

Ilabit. Slacasjiar, iii raaii.

Promoiitor. Bonae Spei, in maii.

Longitudo 2 Spcciminnm 17S"' et 1'34"'.

Aanm. Deze viscli is opgegeven als bij Makassar voor te ko-

men. Ik bezit evenwel geen exemplaar van den Indisclien

Archipel, zoodat de soort in deze wateren zeer zeldzaam

schijnt te zijn. Mijne beide voorwerpen zijn gevangen bij de

Kaap de Goede Hoop en mij welwillend afgestaan door mijnen

vriend den heer W. M- Smit, dirigerenden officier van gezond-

heid bij de nederlandsche marine.

De afbeeldingen van Bloch en van den heer Rüppet.t, laten

beide veel te w^enschen over. Volgens de afbeelding van den heer

RüppELL te oordeelen zou de soort vrije gesplitste neustepels

hebben en alzoo tot Arothron behooren. Ten dezen opzigte is

de afbeelding van Bloch eenigzins beter. Van de eigenaar-

digheden in de organisatie der huid , in de diagnose omschreven

,

vind ik bij geen' schrijver gewag gemaakt. Bij een mijner voorwer-

pen heeft de rug onregelmatig verloopende zwarte strepen, welke

ook op de afbeelding van den heer Huppelt, zijn aangeduid.

Ik bezit thans 5 soorten van Gastrophj^sus van den Indschen Ar-

chipel t. w. Gastrophysus Honckenii Blkr, Gastrophysus alboplum-

beus Blkr (van Sumatra), Gastrophysus oblongus J. Müll. (van Java,

Borneo , Banka en Eiouw) , Gastrophysus lunaris J. Müll. (van

Java, Sumatra, Singapore, Banka, Borneo, -Celebes, Amboina),

Gastrophysus argenteus t=: Tetraüdon argenteus Lacép. (van Java

,

Borneo, Biliton, Banka). ])e soorten van Tetraödon, thans in

mijn bezit, laten zich in 4 duidelijk gekenmerkte geslachten split-

sen. GastropJujsus is gekenmerkt door dè in een^ hollen tepel

doorboorde neusopeningen ; TropidiclUhys Blkr. door volkomen af-

wezigheid van neusopeningen spitsen kop, gekielden rug enz ; Aro-

tltron door verlengde enkele of gesplitste neustepels ; Chonerhinos

Blkr. door trechtervormige verdieping ter plaatse der neusope-

ningen met verhevene randen , lange rug- en aarsvinnen, zigtbare

zijlijn en ongekielden rug.
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De soorten van den Indischen Arcliipel, thans in mijn bezit

zijn, behalve de bovengenoemde van Gastrophysus.

Van TropidichtJiys ^ t. w. Tropidichthys Bennetti Blkr (van

Amboiua), Tropidichthys margaritatus Blkr (van Amboina, Solor,

Surabawa) , Tropidichthys striolatus Blkr (van Amboina, Ternate

en Solor) en Tropidichthys Valentini Blkr. in: Tetraödon Valen-

tiui Blkr. olim (van Amboina en Solor).

Yan Arothron 19 t. w. Arothron aspilos Blkr :=i Tetraödon aspi-

los Blkr (van lliouw), Arothron astrotaenia Blkr !=; Tetraödon as-

trotaenia Blkr olim (van Amboina) , Arothron calamara J. Müll.

(van Java, Sumatra), Arothron calamaroïdes Blkr. tr: Tetraödon

calamaroïdes Blkr olim (van Java, lloris), Arothron erythrotae-

nia Blkr ^ Tetraödon erythrotaenia Blkr olim (van Celebes, Am-

boina) , Arothron kappa Blkr !=: Tetraödon kappa Buss. (van Java,

Sumatra, Amboina, Ceram), Arothron Kunhardtii Blkr t:: Tetraö-

don Kunhardtii Blkr olim (van Java, Sumatra, Biouw, Singapore),

Arothron laterna Blkr p^ Tetraödon laterna Bichds. (van Sumatra,

Amboina, Solor, Banda, Batjan, Timor), Arothron hypselogeneion

Blkr ;=: Tetraödon hypselogeneion Blkr olim. (van Amboina, Ce-

ram) , Arothron leiurus Blkr ;=; Tetraödon leiurus Blkr. olim (van

Java, Sumatra, Borneo), Arothron naeleagris Blkr t=; Tetraödon me-

leagris Soland. (van Solor), Arothron palembangensis Blkr;=!

Tetraödon palembangensis Blkr. olim (van Sumatra, Borneo), Aro-

thron potamophilus Blkr. ;=:i Tetraödon potamophilus Blkr. olim

(van Java, Borneo), Arothron trichoderma Blkr olim (van Suma-

tra), Arothron trichodermatoïdes (van Amboina, Tloris), Arothron

virgatus Blkr 1=1 Tetraödon virgatus Richds. (van Amboina, Ter-

nate, Batjan), Arothron Waandersii Blkrpr; Tetraödon Waandersii

Blkr olim (van Banka).

Van Chonerldnos % i. w. Chonerhinos modestus Blkr :=! Tetra-

ödon modestus Blkr olim (van Borneo, Sumatra), Chonerhinos na-

ritus Blkr uil Tetraödon naritus Bichds. (van Borneo).

Scripsi Bdtavia Calenclis Martü^ Awjusti et Septemlris mdcccliv.



WAARNEMINGEN
GEDAAN T

:

M A N A D O

TER BEPALING VAN DE GEOGRAEISCIIE

LENGTE DIER PLAATS,

DOOll

S. H. »£ LAWGE en O. \. DE LAIVGE.

Geografische Ingenieurs.

Na hetgeen ik vooraf heb laten gaan, bij de bekendmaking

öuzer waarnemingen te Batavia.^ zie Dl. YL Afl. 3 en 4,

blz. 255 van dit Tijdschrift, zal ik mij hier tot eeue enkele

aanmerking bejjalen.

De waarnemingen in de maanden Mei en Junij, zijn gedaan

op eene plaats, welke ten opzigte van het punt aan het strand

aangewezen door paal I gelegen is fo*"8'a

De waarnemingen na den 20a Oktober, zijn gedaan op

eene plaats, welke ten opzigte van hetzelfde punt gelegen
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De eerste zijn alzoo berekend met de geografische breedte

van lo 29' 38". O K, de laatste met lo 29' 41" 8 K;
allen evenwel met de aangenomene lengte van — 8^ 19'"

46s. 0.

Omtrent de waarneming der gelijke hoogten van maan en

sterren, moet ik opmerken, dat de uitkomsten daaruit verkre-

gen, geenszins zoo voldoende zijn, als die der te Batavia

gedane. De eerste waarnemingen voor den 2 In Oktober zijn

slechts aan drie draden genomen, de overige, met uitzonde-

ring van die van 27 November , waar de maan en ster

zoo spoedig op elkander volgen, dat zij slechts aan twee dra-

den konden worden waargenomen, aan vijf. De oorzaak, waar-

door in de gevondene uitkomsten van denzelfden nacht afwij-

kingen zijn gevonden, die mij verpligt hebben, verscheidene

waarnemingen te verwerpen, kan ik niet gissen, daar de over-

eenkomst der draden in liet algemeen niet minder is, dan die

te Batavia, en ook het verloop van niveau niet kleiner verlangd

kan worden.

Slechts heb ik eenig vermoeden , dat de weinig digte en wel

iets te lage omschutting der waarnemingsplaats, het instrument

niet genoeg beveiligd heeft tegen de soms vrij sterke win-

den.

Dezelfde adnotatie volgende als in de tabellen in deel VI,

blz. 278 en verv. , hebben wij hier alleen de opgave der waar-

neming, en de uitkomsten opgenomen, met weglating van die

grootheden, welke door interpolatie of berekening gevonden kun-

nen worden, alleen opmerkende, dat in onze berekening de

gebezigde horizontale ekwato. parallax verbeterd is geworden,

volgens de opgave in de appendix van den Naut. Alm. voor

het jaar 185 6. Al deze waarnemingen zijn gedaan met het

instrument van Pistor en Mauïix, waarvan de waarde van het

niveau-dccl vroeger is opgegeven.

Van de waarnemingen der maansdoorgangen zijn alleen op-

gegeven de regtc opklimmingcn des maansrands en der ver-

gelijking-sterren op liet oogciiblik van hare kulminatie te Mu-

uado.
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Van de sterbedekkingen zijn er twee, welke in den Nau-

tical Almanak voorkomen, de overige drie waren daarin niet

vermeld.

Den leen November hebben wij nog de bedekking eener

ster van de 6 a 7e grootte waargenomen ten 7^ 40ni 39s, 14

midb. tijd te Manado. De schijnb. regte klimming en deklinatie

der maan waren op dat oogenblik 17^ 59m 32s. 90 en 23o

43' 51" 61 Z. Ik vind evenwel voor dien stand der maan

geene ster in de B. A. Cat., welke bedekt kan zijn.

Vil 21
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SterhedeJc hingen.

1 November 1S53. — 16.21 =— 0.299S t — 0.4523 T— 0.7770

x

+ 0.7668 e+ 0.5549 y.

S Geminonim. — 0.5434/— 0.00S3 jy
— 1.9553m—0.9103 n.

2 November 1853.



VERSLAG
OVER DE

. WESTINDISCHE KASSAVE.

GEVOLGD DOOR EEN SCHEIKUNDIG ONDERZOEK VAN DRIE

KASSAVE-SOORTEN,

DOOR

D. ^V. ROST VAIV TOMMIMCiEIir.

Het volgende onderzoek van drie verschillend genoemde

kassavesoorten, heeft men te danken aan de belangstelling, wel-

ke de tegenwoordige direkteur der kultures in de verspreiding

van een voedsel stelt, waarvan het nut reeds li priori betoogd

(zie Natuurkundig Tijdschrift voor N. I., deel V pag.

285 over de Kassave door Dr. P. P. H. Promberg) en zelfs

gedeeltelijk bewezen was, door het bekende gebruik dat de

Javaan sedert eenigen tijd van dit voedsel heeft gemaakt. In-

hee!nscli in Zuid-Amerika , zal het aan niemand, die onpartijdig

en met kennis van zaken oordeelt, vreemd voorkomen, dat men

de gelegenheid te baat nam, om de in West-Indië gebruikelijke

soort naar Java over te voeren, onverschillig of daar reeds eene

soort bekend en in gebruik was, dewijl het op goede gronden

natuurlijk voorkomen moest, dat kassave zoo dadelijk en on-

verbasterd, uit haar eigenlijk vaderland in den vreemde over-

geplant, het volledigst aan hare aldaar heilzame eigenschappen,

ook op Java, beantwoorden zoude. Met het oog op mogelijke
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gebeurtenissen, was liet doel dezer proeven volstrekt niet om

haar bij uitsluiting, zelfs niet eens bij voorkeur als volksvoed-

sel in te voeren, maar ze mede te doen opnemen in die aan

te planten voedsels, welke men liulpvoedsels lieeft genoemd

«

opdat in tijden van scliaarsclite aan lioofdvoedsel (rijst), er als

het ware eeue reserve zoude bestaan, welke dadelijk als een

krachtig middel koude optreden, tegen gebrek en hongersnood.

Om nu evenwol uit vele zoodanige voedsels eene keuze te doen»

oordeelde men zeer logisch dat p-oef- en %oaarnemingen^ onaf-

scheidelijk verbonden moesten worden, zoo men tot een naauw-

keurig en zeker resultaat geraken wilde, en het is daarom, dat

men het onderzoek in tweeën splitste, namelijk in een zooge-

naamd theoretisch en in een praktisch.

Terwijl het eerste gedeelte aan mij is opgedragen, Averden

voor het tweede gedeelte de verschillende gewestelijke besturen

uitgenoodigd en speciaal de residenten op Java en van Palem-

bang, om, in hunne rcspektieve residentiën, proeven van aan-

plant op eenigzins grootere schaal te nemen en dat wel door

de uit s'lands plantentuin te Buitenzorg te verzenden stekken

der westindische kassa ve, onder opzigt te doen aanplanten

bij wijze van paggers om de erven en tagalvelden, op zooge-

naamde stukken verloren grond enz., opdat geene gronden, tot

andere kuituur kunnende dienen, hierdoor zouden verloren gaan.

Van beide wijzen van proef- en waarnemingen vindt men hier

de resultaten, terwijl alleen opgemerkt wordt, dat wat aangaat

de botanische beschrijving der kassaveplant, hare wijze van

planting, rooijing en gebruik als voedsel door de bevolking,

liare vergelijking in opbrengst en voedselwaarde met andere

gewassen, benevens hare uitputtende kracht der gronden, waarop

zij gekweekt Avordt, over het algemeen in het aangehaalde stuk

van Dr. Erombekg , reeds zoo uitvoerig gehandeld is, dat ik

dienaangaande gerustelijk daarnaar verwijzen kan.

Tot gemakkelijker overzigt zal ik dit verslag in drie ge-

deelten splitsen, als:

lo- Een algemeen overzigt van de berigten der verschillende

residenten op Java en van Palembang.
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2°- Eene vergelijking der drie verscliillcnd genoemde Icassave-

soorten, gegrond op liet sclieikundig onderzoek, en

3o- Besluit in de zaak der kassave.

/. Algemeen overzigt van de herigten der verscIiiUeude resi-

denten op Java en van Palevihang.

a. Keuze der gronden^ aanplant en groei.

Wat deze onderwerpen aangaat, luiden de berigten, uit de

verschillende residentiën toegezonden, vrij eenstemmig. De stek-

ken, uit s'lands plantentuin te Buitenzorg ontvangen, werden

volgens de methode van den heer AVildkboer geplant en groei-

den (wat vooral door eenige residenten werd opgemerkt, ondanks

langdurige droogten of omgekeerd aanhoudende regens) goed op.

Van uit de residentie Palembang werd echter de opmerking ge-

maakt, dat men aan de methode van den heer Wit-üüboeu de

voorkeur niet geven konde, aangezien stekkeoi, volgens de-

zen grondslag (het planten in gaten van eene bepaalde diepte

en onderliugen afstand) geplant, meest allen in verrotting

overgingen, terwijl indien de gewone wijze aldaar gevolgd werd,

(het eenvoudig indrukken der stekken in den zachten omge-

werkten grond) een veel beter resultaat werd verkregen. Zoo

werd ook, in tegenstelling van het reeds boven aangehaalde, door

den resident van Tagal opgemerkt, dat terwijl de aanplant der

javasche kassave in de afdeeling Pamalang , door droogte mislukt

,

die der westindische kassave inteo-endeel o-oed o'eslaac'-d wasO O D O •

In het algemeen gaf men tot aanplant de voorkeur aan van

zee verwijderde streken, vooral in de nabijheid van of op heu-

velachtige terreinen. De groei was meestal snel en welig; de

stekken in de afdeeling Demak (residentie Samarang) op kweelc-

beddingen met eenen afstand van 21/2 voet geplaatst, bereikten

in negen maanden tijds eene hoogte van 8 voet, die in de af-

deeling Brebes (residentie Tagal) in ongeveer acht maanden eene

hoogte van 6 tot 7 voet, die in de residentie Kadoe van 5 tot 6

Toet, terwujl in de residentie Pasoeroean, de stekken na verloop
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van elf maanden eene lengte van 10 tot 1 2 voet bereikt hadden.

Ten dien opzigte zien wij dus tamelijke eenstemmigheid. Onbe-

kend Inet de omstandigheden waarbij en in welke soort van

grond de westindische kassavestekken te Palembang werden

geplant, is het natuurlijk moeijelijk, de oorzaak van de gedeel-

telijke mislukking dezer kuituur aldaar te verklaren. Portee

haalt aan, dat kassave het liefst groeit op drooge plaatsen en

dikwijls in vochtige gronden , waar het water niet afgeleid wordt,

in verrotting overgaat. Of deze omstandigheid nu in de resi-

dentie Palembang heeft plaats gehad , kan ik niet beslissen. De

ondervinding en daarop te volgen wijziging in keuze der gron-

den en wijze van aanplant der kassave, zal, zooals altijd, ook

in deze zaak geraadpleegd dienen te worden, terwijl in aan-

merking genomen de groote uitgebreidheid, welke de kassave-

plant spoedig inneemt, men gerust stellen kan, dat het planten

op eenen afstand van 21/3 voet te digt is en 3 tot 4 voet af-

stands meer met den aard en behoefte der plant zal overeenkomen.

h. Tijd van groei en opbrengst.

De tijd, benoodigd tot rijpwording der kassavewortels , wordt

van uit de meeste residentiën, op 8 tot 10 maanden gesteld.

Yan uit de residentie Soerabaja werd de tijd op 6 maanden

geschat , eer de kassave bruikbaar was. In Pasoeroean had men

11 maanden gewacht voordat de plant gerooid werd, terwijl

zij reeds na verloop van 6 tot 7 maanden in de residentie Kern-

bang rijp was geworden. Hierin nu zal altijd eenig verschil

blijven bestaan, zooals dat met de meeste kultuurgewassen het

geval is, dewijl zulks ten deele afhangt van den aard van het

weder, ligging der gronden, zamenstelling dezer laatste, enz.,

terwijl als van zelf in het oog springt, dat hier groot verschil

kan bestaan, wat men onder rijp en bruikbaar zijn verstaat.

Ilct blijft nog altijd de vraag, op welk tijdstip de kassave het

beste tot rooijing vatbaar is in verband met hare voedselwaarde

voor de bevolking, waarbij als regel op den voorgrond kan

gesteld worden, dat ecnc plant of het produkt daarvan, des te
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meer voedende eigenschappen zal bezitten, lioe nader zij liet

tijdstip van haren vollen groei bereikt heeft.

Wat de opbrengst aangaat, was in het algemeen de uitkomst

o-unstio-. Dooro-aans waren de wortels der westindische kassave

veel o-rooter en zwaarder dan die der javasche kassave. In het

distrikt Oetarang (residentie Madioen) verkreeg men van 50

stekken den Sin Mei 1853 geplant, op den 21ii Tebruarij 1854,

206 knollen , waarvan sommigen 2 tot 3 rijnl. voet lang en 6 duim

dik waren. In de afdeeling Brebes (residentie Tagal) gaven de

planten door elkander 5 knollen van 2 voet lengte en 2 tot 21/2

duim dikte, terwijl in het distrikt Solowessi stoelen verkregen

werden van 15 tot 20 zware knollen. In den plantentuin

te Buitenzorg, gaf eene javasche kassaveplant van 6,12 ned. el

hoogte, 22 kilogr. aan knollen en eene dito west-indische van

3,3 ned. el hoogte, 3,7 kilogr. Zoo gaven in de residentie Ba-

zelen 33 stekken van laatstgenoemde soort, 85 amst. ponden kas-

save en volgens eene andere proef te Poerbolingo (residentie

Banjoemas) genomen, gaven 168 amst. ponden knollen volgens

eene percentsgewijze berekening, door mij uit het verslag van

den resident aldaar, opgemaakt.

g.^) 727, water

§ S- \ 19 zetmeel en
".^ ^

i
6 vezelstof,

wat zeer wel overeenkomt met de analysen der kassave zelve,

waar alles als op 100% C. gedroogd is berekend. Deze op-

gaven, hoe belangrijk ook om de aandacht tot zich te trekken,

vereischen echter nog eene proefneming op ruimere schaal , alvo-

rens men de opbrengst per bouw in verband met den tijd

tot volkomene ontwikkeling benoodigd, met andere kultuurge-

wassen vergelijken kan; voorloopig evenwel, kan de opbrengst

gunstig worden genoemd.
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c. Gebruik en smaalc.

Uit verreweg de meeste resiileiitiën waren de berigten hier-

omtrent allergunstigst. Hetzij de knollen gekookt, of geroost,

of wel tot bereiding van meel werden aangewend, werd de

westindisclie kassave vooral in dit opzigt boven de javascbe Icas-

save verkozen; de bevolking at ze met graagte en het nut der

aanplanting werd door vele hoofden eenparig erkend. Wat betreft

de giftige uitwerking van sommigen, waren de denkbeelden der

inlanders zoo verschillend en vreemd, dat ik ze gevoegelijk

hier weg kan laten, als zijnde een onderwerp, dat hoog nood-

zakelijk verdere zuiver wetenschappelijke onderzoekingen vor-

dert, welke, zooals men straks zien zal, dan ook reeds aange-

vangen zijn. Behoudens enkele punten, door de verschillende

residenten aangegeven en waarop ik later terugkom, kan ik

thans gevoegelijk overgaan , tot

II. Vergelijldiig der drie Icassavesoorten
^
gegrond op

scheikundig onderzoek.

In een verslag als dit, acht ik het onnoodig, om den ge-

heelen gang der analyse, zooals gewoonlijk, uitvoerig te be-

schrijven, evenmin alle de cijfers, waaruit de resultaten getrok-

ken zijn, aan te geven. Het zoude den omvang van dit stuk

slechts aanmerkelijk vergrooten, zonder dat de duidelijkheid er

iets mede winnen zoude. Het onderzoek splitste zich van zelf

in drieën

,

lo- De bepaling der bewerktuigde deelen,

2o- De bepaling der onbewerktuigde deelen, en

3o- De bepaling der hoeveelheid stikstof.

De methode, welke ter ontleding gevolgd is, zal ik dus slechts

kortelijk beschrijven.

De knollen der javasche en westindische kassave waren

ontvangen uit s'lands plantentuin te Buitcnzorg, die der bour-

bonsche uit de residentie Samarang (afdeeling Demak).

Nadat de schil der knol verwijderd was geworden, bepaalde
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men van afgewogene hoeveelheden het watergehalte door droo-

ging op 100°/q C-; het zetmeel door den lijngeraspten knol door

eenen doek zoolang onder water te kneden , dat dit laatste niet

meer troebel werd. Na bezinking en herliaalde afwassching van

dit zetmeel, werd het eerst in de zon en vervolgens op 100°/^

C. gedroogd. Men hield thans twee gedeelten over, waaruit de

verdere scheiding der zamenstellende deelen moest worden be-

werkstelligd, als:

a. Het vocht, waarmede de geheele kassave-knol was gekneed

en waaruit het zetmeel afgefiltreerd was, en

h- De in den doek teru2:2;eblevene vezels.

a. Het bovenbedoelde vocht werd in eene porceleinen schaal,

voorzigtig en goed bedekt, beneden de kookhitte uitgedampt en

het gekoaguleerde oplosbare eiwit hieruit afgefiltreerd en ge-

droogd. Het overblijvende vocht tot nagenoeg droogwordens op

een waterbad verdampt hebbende, verkreeg men door precipi-

tering met alkohol de gom, welke op een filtrum verzameld,

mede gedroogd werd. De nu nog overblijvende massa werd op

100Yq C. gedroogd, en als extraktiefstof en suiker in re-

kening gebragt.

h. De in den doek teruggeblevene vezels Meerden met alkohol

bij warmte getrokken, afgefiltreerd en het filtraat op een wa-

terbad uitgedampt en gedroogd, waardoor de plantenlijm ver-

zameld werd. Al verder trok men bedoelde vezels uit met eene

uiterst verdunde oplossing van bijtende potasch, filtreerde af

en precipiteerde het hierdoor opgeloste acidum pecticura door

azijnzuur, welk nederslag, goed afgewasschen en gedroogd, als

zoodanig in rekening is gebragt. Hetgeen nu nog als vezels over-

gebleven was, werd met slap zoutzuur warm uitgetrokken, af-

gefiltreerd, goed afgewasschen en na drooging als cellulose in

de analyse opgenomen.

Het vet werd zoo bepaald, dat men eene afgewogene hoe-

veelheid kassave met ether uittrok , hetgeen daarin opgelost werd

afzonderde en op lOOy^ C. droogde. Dat der bourbonsche kas-

save, in tamelijke hoeveelheid voorhanden, reageerde zuur , was

nagenoeg oplosbaar in alkohol en evenzoo in alkaliën, uit welke
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laatste oplossing door toevoeging van zuren, korrelige vetzurCii

geprecipiteercl werden.

Ten einde nu bij de verkregene cijfers zoo naauwkeurig

mogelijk de waarheid te naderen, werden van het afgezonderde

zetmeel en van de cellulose, nog vet en asclibepalingen en van

de extraktiefstof en suiker eene aschbepaling gedaan en daarna

de som daarvan bij de percentsgewijze berekening van genoem-

de stollen af"-etrokken. Hoe noodii;^ zulks is ter voorkominsc van

onnaauwkeurige resultaten , mogen de volgende cijfers aantoonen.

Het afgezonderde zetmeel bevatte nog 0,5180/o vet en l,5690/o

asch. Evenzoo de cellulose l,130/o vet en 3,0330/o asch, ter-

wijl de extraktiefstof en suiker niet minder dan 1 3,5 130/o asch

inhielden.

Wat betreft de stikstofbepalingen , zijn er twee van iedere

kassavesoort in het werk gesteld en daarbij de stifstof als van

de water- en aschvrije kassave in rekening gebragt. Ik volgde

hierbij de bepaling uit het verkregene volumen volgens den heer

DuMAs, welke, ofschoon men wil, dat zij altijd eenigzins te hoog uit

vallen en welker uitvoering in een klimaat als dat van Indië ei-

genaardige bezwaren heeft, evenwel door mij werd verkozen,

omdat men de stikstof daarbij in gasvorm verkrijgt, de zui-

verheid er van beproeven en dus als van zelf de uitkomst

der analijse kontroleren kan, iets wat bij kleine hoeveelheden

van dat gas wel in aanmerking mag genomen worden. Ik heb

de vrijheid genomen om voor elke twee bepalingen de gemid-

delde uitkomst, als de meest ware, voor te stellen.

Bij de bepaling der onbewerktuigde stoffen is de gewone weg

gevolgd. Het chloor en zwavelzuur zijn in afzonderlijke oplossin-

gen van afgewogene asch, door nitras argenti en chloorbarium

uitgescheiden : het kiezelzuur , door eene zoutzure oplossing der

asch uit te dampen en te gloeijen, daarna in zoutzuurhoudend

water op te lossen en de afgescheidene kiezelaarde , op een filtrum

gebragt en vervolgens gegloeid, in rekening te brengen. Het

gehalte aan ijzeroxijdc was in alle drie de kassavesoorten zóó

gering, dat ik de bepaling voegzaam na konde laten. Hetphos-

phorzuur werd door toevoeging van eene verkregene hoeveelheid
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-

ijzeroxijde, door ammonia geprecipiteerd uit eene oplossing van

een bekend gewigt zuiver ijzer in salpeterzuur, in eene gefiltreer*

de oplossing der ascli in zoutzuur bepaald.

100 declen ijzer gaven als gemiddelde resultaten van twee

bepalingen, 142,96 ijzeroxijde.

De kalk is daarna door toevoeging van acid. oxalicum als

oxalas calcisj en de magnesia door phosplias ammoniae, na ge-

gloeid te zijn geworden, als pijropliosphas magnesiae berekend.

De potascli en soda werden afzonderlijk bepaald, daardoor dat

men eene oplossing eener afgewogene hoeveelheid asch met aqua

barijtae kookte , daarna affiltreerde en in de alkalisch reagerende

vloeistof de overvloedige barijta door carbonas ammoniae ver-

wijderde, vervolgens zoutzuur bijvoegde, uitdampte en gloeide.

In de verkregene zoutmassa , welke in zoutzuur bevattend

water en wijngeest a 800/q opgelost werd, is de potascli

door chloridum platinac uitgescheiden, daarna het overvloedige pla--

tina, in het filtraat voorhanden, door ammonia verwijderd en

door toevoeging van een weinig zwavelzuur, uitdamping en

gloeijing, uit de overblijvende sulphas sodae, de soda berekend.

Nevensgaande tabel stelt de verkregene cijfers op eene gemak-

kelijk te overziene wijze voor.

De bewerktuigde zelfstandigheden der drie kassave-soorten

zijn berekend, zooals zij voorkomen en ook in v.'atervrijen toe-

stand. Wat het gehalte aan water aangaat, ziet men overeen-

stemming in de bourbonsche en javasche kassave, terwijl het in de

westindische lager uitgevallen is. Het gehalte aan zetmeel is in de

bourbonsche en westindische kassave tweemaal zoo groot als in die

van Java, terwijl de eiwitachtige stoften in de javasche en Avestin-

dische kassave in ongedroogden staat tamelijk overeenkomende,

deze in de bourbonsche weder ruim de helft minder zijn. Merk-

waardig is het gehalte aan vet in laatstgenoemde soort. De

stikstofbepalingen geven, zooals men zien kan, nagenoeg ge-

lijksoortige uitkomsten , terwijl het gehalte daaraan in de java-

sche kassave het grootste is.

De bestanddeelen der asch, leveren nog al groote verschillen

onderling op. De meeste zekerheid hieromtrent geeft de bere-

"VII. ^2



— 280 —

keniiig zonder koolzuur genomen, waardoor inen ziet, dat het

phosphorzuur, in alle drie de soorten voor een goed deel aan-

wezig, echter verre weg het meest in de westindische kassave

aangetroffen wordt. Aan kalk en magnesia is de javasche kassave

het rijkst: wat de potasch betreft, deze is weder het rijkelijkst

opgehoopt in de westindische en bourbonsche kassave.

Gaat men na, dat de javasche en westindische kassave op eenen

en gelijksoortigen grond van den plantentuin te Buitenzorg zijn

gekweekt en tot ontleding hebben gediend, dan wordt het

verschil nog opmerkelijker , en is er niet één stof waaruit

de kassave is opgebouwd, of de cijfers loopen zoover uiteen,

dat uit een scheikundig oogpunt bescliouwd, er w^el is waar

overeenkomst in aard Avordt aangetroffen, maar de graad dezer

overeenkomst zoover uiteenloopt, dat men haast genegen zijn

zoude, om de javasche en westindische kassave als twee geheel

verschillende soorten te beschouwen. Een blik op de cijfers

heeft ten dien opzigte geene verdere toelichting meer noodig.

Ik zeide uit een scheikundig oogpimt, doch het zal wel geen

betoog behoeven, dat het bej)alen der soort eener plant aan

ter zake kundi2:e botanici dient te worden overs^elaten. Wat kul-

tuur op de meeste planten vermag, is zoo algemeen erkend,

dat zelfs specialiteiten in de botanie soms schroomvallig zijn

om te bepalen , of een gegeven specimen eener plant eene soort

,

dan wel eene variëteit dier soort uitmaakt. Het zoude dus ligt-

vaardig kunnen genoemd worden, als van mijne zijde eene

bepaalde uitspraak hieromtrent gedaan werd. Alleen wil ik mel-

den, dat in de rapporten van vele residenten werd opgemerkt,

dat men bevonden had, dat de westindische kassave wijnroo-

de bladstelen en de javasche geel groene bladstelen had, iets

wat ook door mij is gezien geworden. Verder was de knol der

javasche kassave, dik
,
platrond , met eene lichtgele, houtige, excen-

trische pit, met breede, gele, zich allengs verliezende omge-

ving; onder de cuticula was een rood vlies, na welker verwij-

dering de geheele onderliggende laag spoedig rood gekleurd

werd, welke werd opgevolgd door eene naar het midden des

wortels dringende paarse kleur.
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De westindische kassavewortels waren cilindervormig, ge-

heel wit en hadden eene dunne, gele, centrale, houtige pit,

zonder gele omgeving: onder de cuticula was geen rood vlies-

je aanwezig, terwijl na het schillen volstrekt geene verkleuring

der oppervlakte, of ook naar binnen, konde waargenomen wor-

den.

Deze zaak dus geheel in het midden latende, vooral dewijl

zij tot de hoofdzaak toch niets toe of afbrengt, zal ik over-

gaan, om met een enkel woord te gewagen van de giftige

uitwerking, welke ontoebereide kassave op het dierlijk lig-

chaam zoude uitoefenen. Het feit zelf is te algemeen aange-

nomen en bewezen , dan dat men zoude kunnen ontken-

nen, dat er gevallen bestaan, waarin het sap der versche kas-

save en wel voornamelijk dat der bittere soort
,
genoemde wer-

king op het organisme te weeg bragt. Zoowel in de West- als

Oost-Indien hebben vele voorbeelden hiervan het bewijs gele-

verd. Beschouwen wij deze zaak evenwel wat van naderbij , dan

blijkt het, dat de kassave, het met zeer vele zetmeelhoudende

planten gemeen heeft schadelijke bijmengselen te bezitten-

Zoo is het meel van de indische kastanje, innig verbonden

met een bitter beginsel, waardoor men het niet gebruiken kon.

In de wortels van den kalfsvoet en wilden wijngaard, is

het vergezeld van een scherp en giftig bestanddeel, dat het

eene purgerende eigenschap geeft. Onder zekere omstandigheden

(veel vochtigheid, ziekten, gebrek aan licht enz.) wordt zelfs

onze gewone aardappel sterk giftig door gevormde solanine.

Men kan het nu voor genoegzaam toegelicht houden, dat wan-

neer het versche sap van de kassave nu en dan giftig is, men

het pruissisch zuur als de oorzaak hiervan kan beschouwen. De

beroemde fransche scheikundio^e de heer Thenard, heeft dit reeds

aangewezen, daar waar hij zegt. // In den maniokwortel (kassave)

//gaat het meel gepaard met pruissisch zuur, waardoor het, als

//het niet gezuiverd is, eene hoogst gevaarlijke spijs wordt; "'t is

// zeer opmerkelijk, dat het zetmeel , in een groot getal planten

,

;/ naast een vergif is geplaatst. Maar de vindingrijke geest van

1/ den mensch heeft overal gemakkelijke middelen weten te
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.//de vreemde stofieu, die hare eigenschappen wijzigen. Zoo

//weten de onbeschaafde volken van Guijana en de Antilles

// reeds sedert lang , dat , wanneer zij het zetmeel , dat uit het

//sap van den maniok (kassave) is bezonken, aan eene zachte

//warmte blootstellen, alsdan het vergiftig beginsel, oi pruissisch

nztmr, uitgedreven wordt. De oude scheikundigen van hunnen

//kant hebben geleerd, herhaalde wasschingen te verrigteu aan

//het zetmeel, dat uit het sap van kalfsvoet en wilden Avijn-

// gaard zich afzet, omdat het wrang en purgerend beginsel

// oplosbaar in water is."

Proeven in het laboratorium te Buiteuzorg door den heer

EiioMBERG en mij genomen , deden in geen der drie toegezondene

kassave-wortels een spoor van pruissisch zuur ontdekken, zoo-

dat deze proeven herhaald dienen te worden om op te lossen,

lo. In welk gedeelte van den wortel het gif gezeteld is.

2°. Onder welke omstandigheden het gevormd wordt of aan-

wezig zal zijn , terwijl ik het

3o. Voor uitgemaakt houde, dat hoe men den wortel der

kassave als voedsel ook gebruiken moge, hetzij men- het meel

door wassching en uitpersing als spijs afzondere, hetzij men den

geheelen wortel koke of roostere, in alle deze drie gevallen,

het gif daar Avaar het aanwezig is, verwijderd wordt, en er dus

geene termen bestaan de kassave om deze reden, als voedsel

af te keuren.

Ten slotte zij het mij vergund, de uitkomsten van dit on-

derzoek, in de volgende stellingen, kortelijk aan te wijzen,

1°. Het doel dat men zich met de meer algemeene versprei-

ding der kassave voorstelde is volkomen gelukt.

2o. Door de ontbieding uit West-Indië van aldaar inheemsclie

kassave, het aanplanten en het welslagen daarvan op Java, heeft

men der bevolking eene uitstekende dienst bewezen, en ik her-

haal liier, wat ik reeds voor twee jaren bij een gelijksoortig

onderzoek heb ter neder gesteld, dat bij een misgewas der rijst,

// de kassave voortrefielijke diensten aan de bevolking zul be-

// wijzen en er althans van gebrek of horigersnood geen sprake

;/ zal ziiii.
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3o. Of de westindische kassave dezelfde of wel eene va-

riëteit eener soort is, welke op Java reeds bekend was, doet

tot de hoofdzaak niets af. De beslissing dezer zuiver weten-

scliappelijke zaak moet worden overgelaten aan plantenkun-

digen van beroep.

4°. De stelling van den heer Promberg," dat bij de kuituur der

//kassave, eene bemesting met karbouwenmest , vergane planten

//en beenderenmeel, in het belang van den landbouw wensche-

//lijk is, omdat dit gewas den grond zeer uitput," wordt door

de gedane analijsen op de meest volkomene wijze bevestigd, en

evenzoo zijne aanhaling, dat »wat door een nuttig gewas aan

//oplosbare zouten uit den grond getrokken wordt, zeker geen

//verlies, maar winst is, en dat wel in menigmaal verdubbelde

ft rede".

Buitenzorg , 31 Julij 1854.
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OVER EEN E

SOLFATARA
NABIJ TJITEAP Tx"

lïET NOORDEN DER RESIDENTIE BANTEN,

DOOR

C. A. B K IV S K IV.

Eenige dagen geleden hoorde ik toevallig van den regent van

Serang, dat zich in zijn regentschap een zwavelpoel bevond.

Ik besloot dadelijk tot een uitstapje daarheen en werd ruim-

schoots voor mijne moeite beloond.

Daar mij niet bekend is, dat van deze solfatara ergens ge-

wag werd gemaakt, geef ik daarvan de volgende beschrijving.

In het distrikt Onderandir, 8 palen van Serang, op gerin-

gen afstand van de poststation Tjitrap, 13 palen van het noorder

zeestrand, ongeveer 10 palen van den noordoostelijken voet

van den Karang, onder 106^ 18' o. 1. en 60 10' z. b., ongeveer

80 voet boven de oppervlakte der zee en midden tusschen uit-

gestrekte rijstvelden bevindt zich eene plek van omstreeks 250

voet in het vierkant, welker nabijheid zich reeds op eenigen

afstand door eenen doordringenden reuk naar zwaveligzuur te

kennen geeft. Deze plek is bedekt met een kleiachtig slijk en

gedeeltelijk door dijkjes in ruiten verdeeld, die tot rijstvelden

gebruikt worden. In het in deze vakken verzamelde, zwak
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zaur zamentreklcend smakende water ziet men overal aanhou-

dend gasblazen opborrelen. Hier en daar is de iiitstooming

van gas zoo sterk, dat daardoor liet water even als door eeue

met kracht opstijgende wel in beweging wordt gebragt.

Daar waar het slijk niet met water bedekt is, ziet men de-

zelfde opborreling en opwelling in den modder.

Een treffend schouwspel levert een trechtervormig verdiepte

poel aan de oostelijke zijde der solfatara op. In het midden

van dit bekken, welks randen met een glibberig slijk zijn be-

dekt, heeft zich in een tufachtig gesteente een bekken van om-

trent 14 voet middellijn gevormd, dat, zonder een afvoeringska-

naal te bezitten , tot aan den rand toe met een witachtig troebel

water van de kleur en konsistentie eener dikke kalkmelk gevuld is.

De uitstrooming van gas is in dezen kalk zoo hevig, dat daar-

door de gelieele watermassa in eene draaijende, borrelende en

wellende beweging gehouden en op eenige plekken gestadig

tot eene hoogte van 1 tot II/2 "voet opgeworpen wordt. Hier-

mede gaat een sissend, bruisend, bobbelend geruisch gepaard,

waardoor het schijnt alsof zich de geheele vloeistof in sterke

koking bevindt, ofschoon zij bij 95° P. dampkringswarmte

slechts eene temperatuur van 81*^ P. bezit.

De diepte van het bekken bedraagt 4 tot 5 voet ; echter ont-

waarde men door te sonderen met een bamboe in het den bodem

vormende, als schotsen opgehevene gesteente, tot eene grootere

diepte leidende kloven.

Het tufachtig gesteente , waarin zich deze kalk gevormd heeffc,

is bij den Inlander onder den naam van wadas bekend en

komt onder eene meer of minder dikke korst van teelaarde

door geheel Noord Banten (Bantam) aan den dag. Het is een

vulkanisch konglomeraat uit kwartskorrels, fijn en grof verbrij-

zelden puimsteen en een thoonachtig bindmiddel. De kleur is in

vele overgangen witgeel
,

grijs en roodachtig. Het heeft eene ge-

ringe soortelijke zwaarte, is ruw op de breuk, klinkt bij het

aanslaan en laat zich gemakkelijk verbrijzelen. Overal waar

deze laag te voorschijn treedt, is zij eenige voeten diep tot

eene mergelachtige zelfstandigheid verweerd.
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Het in gemeld bekken verzamelde scherp zuur smakende

water heeft een gedeelte van deze tuf opgelost en door de aan-

houdende sterke beweging het verweekte gesteente losgespoeld

,

zonder dat deze aardachtige massa rust tot bezinking had. Het

water heeft daardoor het voorkomen van een dunne, witgrijze

brij verkregen, die zich bij het laten staan door sedimentvor-

ming in eene grijze, korrelige, zand- of aardachtige zelfstan-

digheid en eene witachtige doorschijnende vloeistof scheidt.

In den omtrek van de beschrevene kom treden hier en

daar insgelijks schotsvormig opgeligte tufsteenen door de klei

te voorschijn , welke spleten tusschen zich laten , waar met een

sissend en borrelend geluid gedurig modder en water worden

uitgeworpen.

Op verscheidene plaatsen dezer solfatara heeft zich aan slee-

nen, klei, hout en andere voorwerpen gekristalliseerde zwavel

ter dikte van eenige strepen tot die van een centimeter af-

gezet.

Op het beschrevene terrein en zijnen omtrek, is de lucht

sterk met zwaveligzuurgas bezwangerd, hetgeen zich genoeg-

zaam door eenen uiterst scherpen reuk naar gebrande zwavel

openbaart. Ook de bodem is daarmede bezwangerd. De zure

reaktie van het slijk gaf zich onmiddellijk te kennen door

het rood kleuren mijner schoenen, die met kambang spatoe

(Hibiscus rosa sinensis) gepoetst waren.

Alhoewel lucht, water en bodem met zwaveligzuur bezwan-

gerd zijn, wordt daardoor evenwel op en om de solfatara de

vegetatie niet benadeeld. De padi in het tot rijstvelden be-

werkte gedeelte ontwikkelt zich zeer goed en overal, waar de

grond met teelaarde bedekt is, tieren gras, kruiden en strui-

ken even weelderig als elders.

Serangy Mei 1854.
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J A V A-T H E E.

V AN

Dr. A. CIIATinr,

Vertaald en, met aanmerkingen voorzien door

Dr. A. jr. ». STEEWSTHJl TOIISSAIKT.

Alles wat betrekking heeft tot de produktie van thee, dit

blad , dat de Chinezen bereiden , verbruiken en aan andere vol-

ken, voornamelijk de Engelschen, Anglo-Araerikanen , Russen

en Hollanders, voor omtrent een halve miljard franken verkoo-

pen, verdient de aandacht van den geneesheer en staathuishoud-

kundige tot zich te trekken. Men heeft aan de thee eenen

nuttigen rang in de therapie en eene groote plaats in de ge-

zondheidsleer toegekend en door de werken van Peligot, welke

aantoonden, dat de thee 4 tot 6 procent koffeïne, eene zeer

stikstofrijke grondstof, en in massa 6 tot 7 procent stikstof

bevat, is de gewigtige rol, welke de thee bij de werkelijke

voeding speelt, verklaard en opgehelderd.

Het is dus geene onverschillige zaak, om zijne aandacht te

vestigen op de uitgebreidheid der kuituur van den theeheester,

en op de behoorlijke bereiding van hare bladen in andere lan-

den als dat, hetwelk nog altijd het monopolie van dit artikel op

de geheele wereldmarkt heeft. De Engelschen, welker volharding

bekend is, waren genoodzaakt de theekultuur, welke zij in hun-
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ne Indisclie bezittingen hadden ingevoerd, weder op te geven (1),

en naauwelijks nog produceren de Brazilianen, gelukkiger of

meer be2:unstio^d dan de Enwelschen , e'enoeor voor hunne eigene

behoefte, die door het gebruik van Maté-thee nog zeer beperkt

is. Hierheen werd dan ook onze vriend de heer Guilt-emin door

de fransche regering gezonden om 3000 theeheesters te halen,

welke echter spoedig zullen uitgestorven zijn , als men in andere

streken van Algiers geene betere gelegenheid vindt. Op Java

integendeel, dit groote 50 mijlen breede en 260 mijlen lange

eiland met 5,000,000 inwonors, waaronder een groot aantal

Chinezen, is de kuituur der theeheesters volkomen geslaagd en

de bereide bladen komen thans door den hollundschen han-

del op de europesche markt [Zie aanmerking 1). Wij willen

nu de java-thee nader beschouwen, met den wensch, om aan

dit te dure produkt uit China [Aanm. 2) eenen konkurrent te

geven en door een voorbeeld te toonen , dat men in de verleiding

zou kunnen komen, om het uitsluitend bezit van thee aan het

hemelsche rijk te betwisten, zonder het doel uit het oog te

verliezen , om slechts thee van goede kwaliteit te bekomen.

De van Java naar Rotterdam gebrao-te theesoorten behooren

alle tot de zwarte theeën, dat is te zeggen, tot die thee, welke

door de bereiding een groot gedeelte van hare scherpe en ad-

stringerende bestanddeelen , welke in de groene thee blijft, ver-

loren heeffc [Aanm. 3). De voornaamste chinesche soorten zijn

bekend onder de namen van Felcao, Kongo, Saoutclion en

ToncJiong. Deze javasche soorten willen wij eenvoudig met

No. 6, 5, 4, 3, 2, 1, beteekenen, volgens de monsters , welke

de heer Menier van zijnen korrespondent te Rotterdam ontving

en ter onzer beschikking stelde.

De verschillende nummers dezer volgorde toonen te gelijk ten

naasten bij de handelswaarde aan, zooals uit de volgende op-

gave blijkt:

(1) Intusschen heb ik onlangs van den heer Lagarde vernomen, dat volgens

eenige bij het ministerie van handel aangekomen dokumenten, ds knltuur en be-

reiding van thee in eenige distrikten der engelsche bezittingen in Indië goede voor-

uitzigten beloven.
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Java-thee No. 5 kost in Eotterdam 6.00 franken het kilogram

// // 6 // // 5.40 // //

// // 4 // // 4.30 // //

// // 3 // // 3.70 // //

// // 1 // // 3.20 // //

// // 2 // // 3.00 // //

Deze zes soorten kunnen naarmate de grootere hoeveelheid

van daaronder gemengde blaadjes, welke eene witte zijdeachtige

keerzijde hebben, op het bloote gezigt in drie groepen worden

verdeeld.. De eerste, bevattende de graauwachtig witte soorten,

bestaat uit No. 5 en 6; de graauwe soorten zijn 3 en 4; en

2 en 1 eindelijk stellen de bruine of zwarte thee daar. De

eersten gelijken over het algemeen op de chinesche pekaothee;

de laatsten daarentegen komen met de saoutchon overeen. Een

nader onderzoek leert ons de volgende eigenschappen kennen

[Aanm. 4).

No. 5 bestaat bijna geheel uit jonge, voor hunne ontwikkeling

geplukte bladen, Avelke na den oogst naar boven toe en van

weerszijden tegen de middelste ader van het blad opgerold ge-

bleven zijn, even zoo als zij bij hunne eerste ontwikkeling waren.

Deze thee heeft een zachte, aangename geur; eene bruine

kleur, evenals geëmailleerd door den satijnachtigen, witten we-

derschijn van de buitenzijde der jongste bladen, en een' smaak,

waaraan niet de minste scherpte wordt waargenomen. Behalve

de jonge bladen, welke in water geweekt 20 tot 25 milli-

ters lengte en 8 tot 10 millimeters breedte hebben, vindt men

nog een groot aantal van uiteinden van takjes, waaraan men

de fijne, over elkander gerolde zeer jonge blaadjes opmerkt,

welke het einde van het takje daarstellen en buitendien nof>-

een geringer getal van meer ontwikkelde, door het midden af-

gesneden of liever afgescheurde bladen , waarvan de grootste

in drieën gedeeld, en daarna bij de bereiding gekneusd of on-

regelmatig langwerpig zijn opgerold.

Deze thee komt zonder eenigen twijfel van den oogst van zeer

jonge takjes , welke gelijkenis hebben met die , welke men van

den moerbcziënboom tot eerste voedsel voor de zijdewormen inza-
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melt. De lagere grootste bladen deelt men in tweeën, zelden in

drieën; de middelste bladen, tegelijk met een nog zacht stukje

van den tak afgeplukt , worden er van afgenomen ; die welke

aan de niet ontwikkelde punt of aan het knopje gevonden wor-

den, laat men aan het uiteinde vastzitten {Aanm. 4).

Het aftreksel van java-thee No. o , is zacht
,
geurig en van

eene mooi gele kleur.

No. 6 is van No. 5 niet merkbaar verschillend.

No. 4. De jonge bladen met witte satijnachtige keerzijde zijn

minder talrijk dan in 5 en 6, de bijna opengebroken bladknop

bestaat slechts nog uit één, zelden uit twee blaadjes.

De groote massa zijn bladen van middelbare ontwikkeling

(30 tot 40 millimeters lengte), Avelke in het midden dikwijls ge-

scheurd zijn, of twee aan twee aan een stukje tak vereenigd zitten.

De reuk van deze thee en van het aftreksel is iets minder

aangenaam dan die van No. 5 en 6.

No. 3 is weinig verschillend van No. 4; intusschen ziet men

de jonge bladen met zijdeachtige keerzijde bepaald in veel min-

der getal.

No. 2 en 1. Deze twee soorten, welke van de vorige ligt

te onderscheiden zijn, verschillen op het oog alleen daardoor

van elkander , dat in No. 2 een zeker aantal roodachtig gekleurde

of doode bladen gevonden wordt, welke weinig gerold en in

stukken verdeeld zijn. Zij ontstaan door eene verandering der

groene substantie der bladen. De reuk heeft iets scherps, (vi-

röser Geruch), het weinig geurige aftreksel is tamelijk zamen-

trekkend en reduceert de zilverzouten. In plaats van de zeer

zeldzaam geworden blaadjes met witte keerzijde, vindt men bla-

den van 2 centimeters breedte en 5 centimeters lengte. No. 1

heeft echter meer dan No. 2 groote bladen en lange stukjes

van takken, welke in de hoeken tusschen den tak en het blad

reeds nieuwe scheutjes van 2 tot 3 millimeters lengte vertoonen.

No. 2, hoezeer uit kleinere bladen bestaande, wordt goedkooper

verkocht; zonder twijfel omdat deze soort uitschot is, zoo als

de vale bladen en vele met gekneusde en gescheurde randen

bewijzen.
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Geeiie java-soort heeft zoo volmaakt ontwikkelde bladen als

de chinesche groene theeën en het is opmerkenswaardig en mis-

schien afhankelijk van de snellere ontwikkeling der plant in

China, dat de theebladen, van daar afkomstig, vooral die welke

de fijnere soorten daarstellen, bij gelijke dimensiën dunner zijn

en eene wittere keerzijde hebben dan de java-bladen. Wij

willen daaraan echter geen te groot gewigt hechten, aangezien

wij kostelijke chinesche, zoogenaamde Karavanenthee
, gezien

hebben, waarvan het pond voor 100 franken verkocht wordt,

die door de korte tamelijk dikke, naauwelijks zijdeachtige bladen

groote gelijkenis had met de javathee.

De reuk en kleur der theesoorten zijn het onderwerp van

veelvuldige gissingen geweest, naarmate men minder bekend was

met de wijze van bereiding, welke op de verschillende plaatsen

gevolgd werd. Men heeft beweerd, dat de CameUa sasanqua

Thunh. gebruikt wordt om de groene thee geurig te maken, en

dat de andere soorten met de Olea fragrans L. (Lanhoachin.)

geparfumeerd Avorden.

A, EicHAUD meende, dat de theeroos wel tot hetzelfde doel

kon gebruikt worden; terwijl verschillende reizigers verzekeren,

dat het thee-aroma zich van zelf ontwikkelt.

AVij zijn te meer geneigd dit laatste gevoelen aan te kle-

ven, omdat ons door personen, welke in Brazilië, Avaar de

theeproduktie belangrijk is, geleefd hebben, de verzekering ge-

geven is, dat geen aroma aan de thee wordt toegevoegd, en

dat deze thee, waarover wij binnen kort iets naders hopen te

kunnen mededeelen, even als die van Java, eenen reuk heeft,

in werkelijkheid niet verschillende van het chinesche produkt

en ook van dezelfde botanische species afkomstig is. Indien

het geoorloofd ware , hierover eene meening te uiten , dan zouden

wij gelooven, dat de ontwikkeling van de geur der theesoorten

vanden grond waarop zij groeijen, van het klimaat, den oogst-

tijd, den ouderdom der bladen, de wijze van bereiding, den ou-

derdom van het produkt en de wijze van afpakking gezamenlijk

afhankelijk is {Aanyn. 5).

Be kleur der theesoorten werd vroeger aan botanische ver-
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scheideulieid toegeschreven. Men meende, dat de groene soorten

van de Thea vindis L. en de zwarte van de Tkea hohea L. af-

komstig Avaren- Sedert werden deze beide species vereenigd en

naar het ü-etal van 6 of 9 bloembladen in twee variëteiten

verdeeld. Buitendien hceffc men geleerd, dat eene en dezelfde

variëteit groene en zwarte thee kan leveren en werkelijk levert

en dat de laatste soort over het algemeen, evenals alle javasche

soorten, van de meest onvolkomen ontwikkelde bladen gemaakt

worden (1).

Nog echter wordt zeer zonderlinger wijze beweerd, dat de

groene en zwarte theesoorten in China bereid worden door de

bladen te verhitten, ze wieder te bevochtigen, te droogen, nog-

maals te verhitten, enz.

Ik geloof Avel, dat dit alles zeer waar is, voor zoo ver het

de zwarte thee betreft, maar voor de groene kan ik het niet

aannemen. Het extraktive plantensap namelijk, indien het niet

door zuren , zoo als in het Sempsrvivum tectorum , beschermd

wordt, en dit is in de theebladen niet het geval, oxydeert spoe-

dig, zoodra het aan den invloed van het leven onttrokken is,

door de Averking van lucht, warmte en licht en neemt eene

bruine kleur aan. De verandering, welke de zwarte kleuring

daarstelt, wordt zeer begunstigd door de looistof, die zich

gaarne met zuurstof verbindt. De groene theeën kunnen dus

niet anders bereid worden, als door eene manipulatie, welke

liet sap niet uitperst, want anders zou het bladweefsel zonder

(1) Het door ons ingesteld onderzoek naar de chinesclie en javasche theesoor-

soorten, welke in den handel voorkomen, toont aan, dat zij uitsluitend van de va-

riëteit Thea sinensis Sims., welke met Theavirldis L. overeenkomt, bereid wor-

den. De bladen dezer variëteit, welke men dikwijls geheel ontwikkeld in de groe-

ne thee aantreft, onderscheiden zich door hunne langwerpig lancctvormige ge-

daante (7-8 centim. lang en 20— 24 millim. breed), door hunne dikte en

door de digt bij elkaTider geplaatste tanden, welke met eene naar het midden van het

blad gebogene punt eindigen. Bij Tkea bohea daarentegen hebben de langwerpig

ovale bladen slechts 4 centim. lengte op 2 centim. breedte en zijn dun, hebben

verwijderd staande zeer kleine tanden met regte punten. De witte zijdeachtige

tezels, welke de jonge bladen bedokkcn zijn minder talrijk, dan bij T. viridis.
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twijfel gekleurd worden en de bijzonder adstringerende eigen-

schap, waardoor de groene thee zich onderscheidt, zou verloren

gaan. Men spreekt ook van het indoopen der bladen in heet

water, en dit zou onder voorwaarde van eene spoedige afkoe-

ling wel met de kleur van groene thee over een te brengen

zijn; indien dit indompelen echter te lang duurt, zou de thee

de scherpte en looistof, welke zij bevat, verliezen [Zie Aanm. 6)

.

Om terug te koraen op de java-thee, zoo vermeenen wij

niet te veel te zeggen, als wij het volgende oordeel vellen over

hare waarde:

De beste soorten van java-thee zijn in kwaliteit ten minste

gelijk te stellen met de chinesche Saoutchon-thee, welke zij in

zachtheid en geurigheid van het aftreksel evenaren of zelfs

overtreflen. Indien dit door theedrinkers bevestigd wordt, dan

is het klaar, dat aan de java-thee de voorkeur zal gegeven

worden, aangezien zij te Rotterdam slechts 4 tot 6 franken

het kilogram kost; terwijl de prijs der zeer middelmatige chi-

nesche theesoorten 10 tot 13 franken bedraa^'t. Zuiver of met

een dei de groene chinesche thee vermengd levert de java-thee

eencn uitmuntenden drank en zal meer algemeen in gebruik

komende, de schatting verminderen, welke wij aan het buiten-

land betalen.

Men mag hopen, dat de graauwachtig witte java-thee spoe-

dig even goed zal zijn als de chinesche Pekao-thee, waarop

zij volmaakt gelijkt, en dat de bruin-zwarte thee niet beneden

de Saoutchonthee zal staan. Wij gelooven echter, dat de bruin-

zwarte java-thee nog zal moeten verbeteren voor zij een ge-

wigtige plaats op de europesche markt zal innemen. De goe-

de resultaten, welke de Javanen verkrijgen in het kweeken

van vele produkten voor industrie en voeding, zooals indigo,

boomwol, tabak, ananas, koffij ,
peper, rijst, suiker enz. en

de hulp van meer dan 100,000 Chinezen, welke met hunne

ondervinding en handenwerk helpen , zijn zekere waarborgen

voor den 2:oeden uitslao", welke do voor de theekultuur aano-e-

wende logingen zal bekroonen.

Wij hebben vermeend de aandacht te moeten vestigen op Je

Yir. 23
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tot nu toe op Java verkregene resultaten: 1) omdat daardoor

enorme kapitalen, welke tot nog toe jaarlijks uit den wereld-

handel verdwijnen om in China te worden begraven, eenen an-

deren weg zullen nemen; 2) omdat, aangezien de produkten

van Java voor eenen twee- tot viermaal minderen prijs, dan

de chinesche verkocht worden, Europa slechts een van 4 op

2, of zelfs van 4 op 1 gereduceerd kapitaal zal behoeven uit te

geven, zoodra het aan de javasche produkten de voorkeur

geeft (zie Aanm. 7); en eindelijk, omdat elke gelukkig geslaagde

poging in de theekultuur aanleiding zal geven tot gelijksoortige

proeven, en de fransche koloniën, en Afrika in het bijzonder,

een nieuw motief tot volharding in hunne onderneming zullen

vinden in de gelukkige resultaten , welke in de berglanden van

Java verkregen zijn, en daartoe te meer zullen worden aange-

moedigd door de zekerheid van het privilegie, waarmede het

moederland hunne produkten begunstigt.

(Journal de Pharm. et de Chim. Juin 1853 p. 432, Over-

genomen uit Dr. A. Buchner's Neues Repertorium für Phar-

macie)-

Het is eene lielaas gegronde opmerking, dat bij velen

in Europa, welke indische, zoowel wetenschappelijke als

andere zaken, behaudelen, zoo dikwijls onnaauwkeurigheden

worden aangetroffen, welke klaarblijkelijk ter goeder trouw be-

gaan worden en het gevolg zijn van de ontoereikende en maar

al te dikwijls geheel onjuiste en onware berigten en inlich-

tingen , welke hun gegeven zijn. Het boveugeleverde stuk van

den heer Chatin over de java-thce draagt daarvan weder vele

kenmerken en het verliest daardoor veel van de waarde, welke

het anders voor Europa hebben zou. Wij achten het daarom

niet onbelangrijk , om het van eenige aanmerkingen te voor-

zien.

Aanm. 1. De schrijver spreekt hier en later nog eens zijn

gevoelen uit, als of het grootc aantal Chinezen, dat op Java
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wordt aangetrofien, als een belangrijk voordeel moet beschouwd

worden en veel heeft bijgedragen, om de theekultuur te doen

slagen. Hij zegt aan het einde van zijn stuk, dat meer dan

100,000 Chinezen, met hunne ondervinding en handenarbeid

helpen. Hieromtrent echter is de schrijver zeer verkeerd inge-

licht, want al had er op Java geen enkele Chinees gewoond,

dan zou dit toch geen hinderpaal hebben opgeleverd. Het is

ons zeer wel bekend, dat in de meeste theefabrieken één of

eenige Chinezen werkzaam zijn en dat deskundige werklieden

van deze natie, welke gedeeltelijk op Java gevonden, gedeeltelijk

uit China ontboden zijn, den Inlander in de bereiding en af-

pakking van thee onderwezen hebben; maar deze daadzaak heeft

hoegenaamd geene betrekking tot het groote getal Chinezen,

Avaarmede Java vergeven is. De kuituur van den theeheester

en het plukken der bladen geven het meeste handenwerk en

daartoe wordt geen enkele Chinees gebezigd. Gewoonlijk zijn er

een of twee in de fabriek werkzaam ; maar wij hebben toch ook

ondernemingen gekend en er zelve een bezeten, waar al het

werk zonder uitzondering door Javanen verrigt werd.

Ter loops zij aangemerkt, dat het getal inwoners van Java

zeker het dubbele bedraagt van hetgeen door den schrijver is

opgegeven.

Aanm. 2. Schrijver hoopt de java-thee te zien optreden als

konkurrent van dit ie dure chinesche produkt en grondt zijne

hoop vooral op haren zoo veel lageren prijs. Het is echter

genoegzaam bekend, dat de tegenwoordige marktprijs der java-

thee de kosten van plantloon, fabrikaat, transport enz. geens-

zins kan goedmaken. De thee van Java kostte volgens officiële

opgaven, in 1851 aan het gouvernement gemiddeld 71 centen,

terwijl zij in Holland bruto opbragt 671/3 cents per amst.

pond. Trekken wij van deze opbrengst alle onkosten voor traus-

ports, kommissiën enz. enz. welke voor het gouvernement 30

cents per amst. pond bedragen af, dan blijft er eene netto op-

brengst van 37 cents over. Het gouvernement verloor dus 34

cents op elk pond thee. Indien men nu ook wil aannemen,

dat dit verlies niet zoo aanzienlijk zou geweest zijn, als de
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planter zijn prodakt zonder tussclienkomst van het gouverne-

ment aan de markt gebragt had, zoo behoeft het toch geen be-

toog, dat de planter op Java niet in staat is om thee te leve-

ren voor den tegenwoordigen marktprijs. Voor het oogenblik

is de geheele kuituur slechts nog eene proef, die door

enkele partikulieren ten koste van het gouvernement wordt ge-

nomen en de geheele kuituur zou onmiddellijk gestaakt wor-

den, als zij niet meer door het gouvernement, dat alle thee

voor vaste prijzen aanneemt, ondersteund werd. Het is dus

klaarblijkelijk, dat de hoop om de java-thee als konkurrent van

Chma te zien optreden, niet op haren tegenwoordigen lagen

prijs raag gevestigd worden.

Aanm. 3. Het is genoegzaam bekend, dat Java van het be-

gin af aan, dat de theekultuur is ingevoerd, even zoowel groene

als zwarte theesoorten geleverd heeft.

Aanm. 4. De hier beschreven monsters 5 en 6 zijn Pekko,

welke, zoo als de schrijver teregt aanmerkt, gemaakt wordt van

de uiterste toppen van nog teêre en jonge sclieuten. Wat er

verder gezegd wordt van meer ontwikkelde bladen, welke in

tweeën en drieën gescheurd of gebroken worden, berust op

eene dwaling, welke waarschijnlijk daaraan moet toegeschreven

worden, dat men niet genoeg in het oog houdt, dat alle theeën

kurkdroog en nog al vast in de kisten moeten gepakt worden

en dat daardoor zoowel, als door de vroegere inanipulatiën , een

onnoembaar getal bladen en steel tj es gebroken wordt. Deze

kunnen, na in kokend water te zijn geweekt, het voorkomen

hebben, als of zij in verschillende stukken verscheurd zijn en

zullen in allen gevalle een geheel ander aanzien hebben, als

tijdens de bladen groeii waren afgeplukt.

De vorm, waarin de bladen zich bevinden als zij tot thee

bereid worden en de wijze van plukken zijn de volgende. Vijf

en dertig dagen (of vroeger of later naarmate van het klimaat)

na het snoeijen, wanneer de pluk begint , hebben de jonge takjes

of scheuten, gemiddeld 6 of 7 bladen. De plukkers van het

topblad komen het eerst en knijpen den top van elke jonge, nog

groene en zachte loot af. Zij nemen den nog digt gesloten
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bladknop te gelijk met het eerste kleine nog pas ontloken blaadje.

Daarna volgen de plukkers van het fijnblad , welke het groene

takje onder het derde blad afknijpen; zoodat het tweede en derde

blad er met hunne steeltjes aan vast zitten. Eindelijk komen

de plukkers van het middelblad, die het takje op dezelfde wijze

als zoo even is gezegd ouder het vijfde blad afknijpen. Is nu

ook het zesde of zelfs het zevende blad zacht ffenoeo" en e'e-

schikt voor de fabrikaadje, dan worden deze door de laatso-e-

noemde plukkers zoodanig afgescheurd, dat de steel met een

klein gedeelte van het blad aan den heester blijft zitten. Dit

afscheuren geschiedt gemakkelijk door elk blad tusschen duim

en wijsvinger te nemen en naar boven te trekken. Als de

bladen den juisten ouderdom hebben of goed plukbaar zijn, dan

blijft de steel zitten met een klein gedeelte van het blad. Te

jonge bladen scheuren midden door; van te oude gaat de steel

mede. De bedoeling van dit afscheuren der bladen is, om de

door deze bladsteeltjes beschermde oogen voor den volgenden

oogst te sparen.

De hier beschreven wijze van die plukken is voor zwarte thee.

Moeten de bladen voor groene thee dienen, dan Avordt het

topblad even als voor de zwarte thee gejDlukt; terwijl alle andere

bladen van den tak worden afgescheurd, even als dit bij het

zesde- of zevende blad voor zwarte thee beschreven is.

De groene theeën bevatten dus geene bladsteeltjes en afge-

knepen stukjes van de jonge takjes, zoo als die in de zwarte

gevonden worden.

Aanm. 5. Het is buiten eenigen twijfel, dat alle opgenoemde

omstandigheden invloed uitoefenen op de kwaliteit van de thee. Het

is niet de soort van theeheester, waardoor de soort of kwaliteit

bepaald wordt, maar het is de grond, het klimaat, de ligging

enz. Indien men van theepitten, welke alle uit denzelfden tuin

en van dezelfde heesters afkomstig zijn, in verschillende land-

streken en klimaten , hooger en lager boven de zee , nieuwe

aanplantingen maakt, dan zullen daarvan, niettegenstaande alle

heesters van dezelfde soort zijn, toch zeer verschillende theeën

gewonnen worden. De eene tuin zal lekkere souchon leveren.
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terwijl een andere slcclits kongo aanbiedt; hier zullen betere

groene en daar betere zwarte theeën geproduceerd worden. In

China zijn landstreken waar slechts groene thee gemaakt wordt

niet omdat men van dezelfde bladen geen zwarte thee zou kun-

nen bereiden, maar omdat de groene beter is, dan zij uit an-

dere landstreken kan verkregen worden.

Het zou misschien niet ondoelmatig zijn, als deze voorzeker

wijze maatregel om fijne soorten te verkrijgen, door ons werd

opgevolgd, in plaats van uit elke aanplanting zonder onderscheid

de beide soorten te verlangen.

Aanm.6. liet baart bij de zoo menigvuldige en snelle

gemeenschap tusschen China, Indië en Europa, veel verwonde-

ring, dat er bij velen, ja de meesten nog altijd twijfel be-

staat over den oorsprong van de zwarte en de groene kleur

van de verschillende theesoorten. Dit verschil van kleur ge-

heel alleen afhankelijk zijnde van de fabrikatie, willen wij

de beide wijzen van bereiding met eenige woorden beschrij-

ven.

Alle bladen, waarvan men zwarte thee wil maken, worden

met het nog zachte, groene takje, waaraan zij vast zitten, afge-

knepen. Men vindt daarom in de zwarte thee eene menigte

gebroken takjes en steeltjes, welke in de groene thee niet

zijn.

Dadelijk nadat de bladen geplukt en gewogen zijn, worden

zij tamelijk dun uitgespreid aan de zonnestralen blootgesteld

Men aclit het zeer voordeelig voor de kwaliteit der thee, als

er tevens een zacht "«indje over en door de bladen speelt en

daarom worden zij ook telkens om- en door elkander geschud

en weder luchtig uitgespreid. Deze operatie duurt naar mate

van de weersgesteldheid, hitte en vooral ook van de zachtheid

dor bladen, van G tot 30 minuten, totdat zij geheel zacht en

lenig geworden zijn, een' bruinachtigen tint hebben aangenomen

of hier en daar een bruin stipje of vlekje toonen. Nu is het

tijd om de bladen onder dak in eene loots te brengen. Hierme-

de mn:r niet "cwacht worden tot de bladen te droo^ en te

bruin Avordcn, want dan vindt ineu later onder de theebladen
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zoodanige, welke onze schrijver roodaclitig gekleurde of doode

noemt, hetwelk hij te regt als eene slechte eigenschap be-

schouwd. De bladenloots moet op de zijden met bamboe-

zen paggers gesloten zijn, aangezien de bladen nu niet meer

aan den wind mogen blootgesteld zijn. Zij worden nu niet meer

dun uitgespreid, maar in kleine hoopen verzameld. Deze mo-

gen echter niet te lang ongestoord blijven liggen, want al zeer

spoedig ontwikkelt zich door de gisting eene voor de hand

zeer merkbare warmte, die niet te hevig mag worden. De hoo-

pen worden daarom om het halve uur of drie kwartier weer met

een zestigtal slingeringen dooreen geschud en dan weder

in een hoop opgestapeld. Deze behandeling geschiedt naar

omstandigheden vier tot zes keeren en de bladen kleuren

zich gedurende dien tijd uit het groene meer en meer bruinach-

tig , met speling soms in het roode , soms in het gele. De kleur

moet echter altijd helder en frisch zijn. Op eenigen afstand ge-

zien moeten de bladen in massa eene frische, effen bruinachticr-

groene kleur aanbieden, welker harmonie niet mag verstoord

worden door enkele scherp in het oog vallende groene, gele,

bruine of zwarte bladen.

Door de beschrevene bewerking in de loots, het afwisse-

lend opstapelen, broeijen eu weder luchtig omschudden, on-

dergaan de bladen eene fermentatie, welke de versche graslucht

van groene bladen geheel vernietigt en in de plaats daarvan de

bekende eigenaardige geur van thee doet ontwikkelen. Zoodra

de bladen de vereischte eigenschappen hebben aangenomen, dat

is, zacht, lenig, geurig en mooi gekleurd zijn, worden zij bij

kleine hoeveelheden in eene stalen pan gedaan, die zoo heet is,

dat slechts die werklieden, welke daarvan de gewoonte hebben,

in staat zijn, om de bladen, ten einde het droog worden en

aanbranden voor te komen, met de handen in eene voortduren-

de beweging te houden. Deze operatie mag echter slechts zoo

lang duren, tot de bladen door de ontwikkelde waterdampen ge-

heel vochtig en zacht zijn, ten einde daarna op eene tafel te

worden gerold. Dit geschiedt door eene hoop bladen, zoo veel

als men gemakkelijk kan vatten, met de beide handen te za-
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men te houden en over de tafel te rollen. Ten einde echter

het aan elkander plakken en het vormen van bonken te verhoe-

den , worden de tot een' bol zamengerolde bladen telkens weer

los gemaakt, om daarna weder te worden gerold. Na voldoende

eerste roUine: worden de bladen c-edurende een half uur dun

en losjes uitgespreid, en dan nog eens op de beschrevene

wijze in de heete pan bewerkt en daarna weder gerold. Nu

echter worden zij niet weder los gemaakt, maar tot bollen

gevormd, ter grootte, zoo als zij met de volle handen ge-

makkelijk kunnen gemaakt worden, en zoo in manden ter

drooging boven houtskolenvuur geplaatst. Zoodra deze bollen den

vereischten graad van droogte gekregen hebben, worden zij met eene

losse en luchtige hand open gemaakt en uit elkander geworpen

en de thee daarna verder volmaakt gedroogd. Het is geduren-

de deze bewerking in de heete pannen en door het droegen,

dat de bladen hunne graslucht geheel verliezen en de eigenaar-

dige geur der thee zich daarenetegen volkomen ontwikkelt.

Men kan nu zeggen, dat de zwarte thee, ten minsten voor

zoover dit op hare kleur betrekking heeft, gereed is, want alle

volgende bewerkingen, zoo als sorteren, ziften, overdroogen, in-

pakken enz. , zoo als het voor den handel vereischt wordt , ver-

anderen niets meer aan de kleur.

Aangezien de bereidingswijze der groene thee slechts weinig

verschilt van de boven beschrevene, kunnen wij daarom-

trent kort zijn. Wil men groene thee maken, dan worden de

bladen niet eerst aan zon en lucht blootgesteld om lenig en

zacht te worden , om eene bruine kleur aan te nemen en te fer-

nienteren of, zoo als dat alles te zamen genomen met een , kunst-

term wordt uitgedrukt, om te verilenschen; maar zij gaan on-

middellijk nadat zij geplukt en gewogen zijn in de heete stalen

pan. Men moet zelfs zorg dragen, dat door één persoon geene

te groote hoeveelheden in eens geplukt worden , of wat hetzelf-

de is, dat de geplukte bladen niet te lang in de tuinen wor-

den rondgedragen, want dan reeds zouden zij te lang aan den

invloed van het leven onttrokken, aan lucht en liclit blootge-

steld zijn en zouden reeds een' bruinachtigen tint aannemen, die
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aan mooije groene tliee niet mag gevonden worden.

Dr. Chatin oordeelt dus zeer juist, dat de bladen, als zij

voor groene tliee moeten dienen, na geplukt te zijn, zoo kort

mogelijk aan de atmosferische invloeden mogen blootgesteld wor-

den; minder juist echter, als hij zegt, dat de groene theeën niet

anders kunnen bereid worden, als door eene manipulatie, welke

het sap niet uitperst, omdat het bladweefsel anders zonder twij-

fel zou gekleurd worden en de bijzonder adstringerende eigen-

schap, waardoor de groene thee zich onderscheidt, zou verloren

gaan.

De onjuistheid en het geheel tegenovergestelde van dit bewe-

ren zal het duidelijkst blijken uit de verdere bereidingswijze der

groene theëen, welke wij nu zullen mededeelen.

Nadat de bladen, welke zoo spoedig mogelijk uit de tuinen

in de heete pan gebragt zijn, daarin één a twee minuten zijn

rondgeslingerd, waarbij zij door de hitte knetteren en knappen,

worden zij met spoed, ten einde ze niette laten verkoelen, op

eene tafel gerold, evenals de zwarte thee; maar aangezien de

groene bladen, welke niet aan de zou en lucht zijn blootge-

steld geweest, veel saprijker zijn, worden zij onder het

rollen geheel nat en het sap druipt er uit. De geheele hoe-

veelheid bladen, welke men wel in eens kan rollen, maar niet

in de handen kan opnemen om ze uit te persen, wordt nu in

drieën verdeeld, ten einde van elk gedeelte afzonderlijk een' ron-

den bol te vormen, die met kracht tusschen de handen wordt

uitgedrukt, zoodat er een straal waterachtig, groen gekleurd vocht

uitloopt.

Wij zagen zelfs theemakers , welke deze bollen daarna in koud

water afspoelden en op nieuw uitpersten en dit geschiedde met de

bedoeling om de al te adstringerende eigenschappen van de

groene thee te matigen.

De verdere bewerking van de groene thee verschilt niet meer

belangrijk van de zwarte. In plaats van gereed te zijn na de

bewerking in twee verhitte pannen, doorloopt de groene thee

er vijf, en na het verblijf in elke pan wordt de thee op nieuw

gerold, maar niet meer uitgeperst. Zoodoende wordt de thee
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veel langzamer droog dan de zwarte en dit is noodig om de

frisclie groene kleur te beliouden. Door een spoediger opdroe-

gen zouden de bladen een' gelen tint verkrijgen.

De thee, welke de bewerking in de vierde pan heeft onder-

gaan is slechts nog naauwelijks vochtig en heeft eene zwartach-

tige kleur, welke inde vijfde, niet meer horizontaal maar schuins

geplaatste pan, na gedurende een half uur lang met krachtige

slagen rondgeslingerd te zijn, verdwijnt en plaats maakt voor

eene fraaije blaauwachtig groene kleur. De thee is nu tevens

geheel droog.

Wij hebben hierbij slechts nog op te merken, dat de top-

bladen , welke even als bij de zwarte , ook bij de groenethee , de

fijnste soorten daarstellen, na de behandeling in de eerste heete

pan, sterker dan de grovere bladen uitgeperst en bijna door

alle kundige theemakers verscheidene keeren
,
ja tot 5 en 6 kee-

ren toe, in schoon water afgespoeld en telkens uitgedrukt wor-

den. Deze blaadjes worden, zoodra zij genoegzaam zacht en

kleverio- zijn, stuk voor stuk tusschen duim en wijsvinger tot

kleine bolletjes gerold en leveren de thee, welke in den handel

onder den naam van Joosjes of Gunpowder der Ejigelschen

bekend is.

Vergelijken wij nu de beide wijzen van bereiding, dan zien

wij het hoofdverschil daarin bestaan, dat de bladen voor de

groene thee na het plukken zoo weinig mogelijk aan de lucht

moo-en blootgesteld en zoo spoedig mogelijk in de heete pannen

moeten bewerkt worden; terwijl de voor de zwarte thee bestem-

de bladen een halven of geheeleu dag , eerst eenige minuten aan

de zon en later in botsen aan de invloeden der atmosfeer wor-

den bloot-T-esteld en daardoor eene kleursverandering ondergaan

en aan eene soort van fermentatie worden onderworpen, waar-

door zich de eigenaardige theegeur ontwikkelt.

De versche bladen der theeheesters bevatten dus eene ad-

strino-erende stof, die hun, om tot voedingsmiddel te kunnen

dienen, voor een gedeelte moet ontnomen worden. Bij de

zwarte thee geschiedt dit voornamelijk door het proces van fer-

mentatie, waardoor het aroma ontwikkeld en liet adstringeren-

de principe gedeeltelijk vernietigd wordt.
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Bij de groene tliee bereikt men lietzelfLle doel door het uit-

persen der sappen, en liet afspoelen der gekneusde bladen in

water.

Het is zonder eenigen twijfel, dat de mindere theesoorten in

China met vreemdsoortige bloemen geparfumeerd worden. De

kleine bloemen en bloemknoppen der Aglaïa odorata, door de

Chinezen op Java Tjioe-laan en door de inlanders Tjoelan

genaamd, welke daartoe gediend hebben, worden niettegen-

staande zij er met zorg uitgezift worden, toch dikwijls in de

thee gevonden.

Het is evenzoo buiten eenigen twijfel, dat met een pro-

dukt, waarvan een enkel land eene zoo buitengewoon groote

hoeveelheden aan den markt brengt, nog allerlei ander be-

drog gepleegd wordt. Men behoeft slechts eenigzins met de

geaardheid der Chinezen bekend te zijn, om daarvan de volle

overtuiging te hebben. Zoo worden onder de slechtere theeën

vele bladen van andere Camelia-soorten gemengd, w^elke nooit

aan een' theeheester gezeten hebben. Vele zoo groene als zwar-

te theeën worden klaarblijkelijk gekleurd, gedeeltelijk om droog

zijnde een fraaijer voorkomen te hebben, gedeeltelijk ook om

een donkerder gekleurd aftreksel te geven. Dit laatste vooral

bij de zwarte thee.

Zoo zegt men ook, dat veel thee, die door de Chinezen reeds

is afgetrokken en gedronken op nieuw gedroogd en in den

handel gebragt wordt. De mogelijkheid daarvan is te begrijpen

,

als men de gewoonte der Chinezen kent, om het in den trek-

pot op de thee gegoten kokende water onmiddellijk weer in de

kopjes af te gieten. De thee verliest daJirdoor weinig meer dan

haar aroma, en kan dus, vooral als de kleur en geur er kunst-

matig aan teruggegeven worden, onder de mindere soorten wel

dienen voor Europa, waar meer een afkooksel dan aftreksel

van de thee gemaakt wordt.

Op Java wordt geene dezer kwade praktijken in werking ge-

bragt.

Aanm. 7. Wij herhalen het reeds boven gezegde, dat de thee-

kultuLir op Java niet zal kunneii blijven bestaan, tenzij de te-
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genwoordige prijzen, welke voor de thee besteed worden, aan-

merkelijk rijzen. Maar zal men dit niet mogen verwachten?

De java-thee wordt van jaar tot jaar beter; zoowel door de

meerdere ondervinding der fabrikanten, als ook, en voornamelijk

door den ouderdom der aanplantingen. Versche en nieuwe gron-

den geven altijd slechte thee. De j aarlij ksche snoeijing der

heesters, waardoor de geheele tuin telkens bedekt wordt met

takken en bladen, welke aan zon en regen blootgesteld, door de

natuur zelve aan eene fermentatie, zoo als die bij de bereiding

der zwarte thee beschreven is, onderworpen worden, moet zeker

van grooten invloed zijn op de verbetering van de thee. De

tuinen worden daardoor bij eiken regen als het ware met een

aftreksel van thee begoten.

Er verloopt meestal veel tijd, eer een nieuw handelsartikel

eene belangrijke plaats op de wereldmarkt kan innemen en

dit valt nog te moeijelijker, als het als konkurrent optreedt

vaneen produkt, welks teelt en fabrikatie tot voor slechts nog

weinio-e jaren met eenen geheimzinnigen sluijer bedekt waren en

waarvan het groote, min beschaafde publiek nog denkt, dat

het slechts door Chinezen in China goed kan daargesteld

worden.

De door ons gouvernement genomen maatregel om de java-

thee uitsluitend door tusschenkomst van één handelsligchaam

aan de markt te brengen, mag ook het zijne bijgedragen heb-

ben, om dit produkt minder gewild te maken. Immers de chi-

nesche thee wordt door eene groote korporatie van makelaars

aan de markt gebragt en het eigenbelang bragt dus mede om

eenen stelselmatigen tegenstand te bieden aan de invoering

van nieuwe thee, die niet door hunne handen ging, en waar-

van het groote debiet klaarblijkelijk eenen nadeeligen invloed op

hunne verdiensten moest uitoefenen. De makelaars in thee zijn

in den grooten handel de eenige bevoegde beoordeelars van

dit produkt en hun oordeel moest dus weerklank vinden bij het

publiek. Het gevolg is dan ook geweest, dat de java-thee, na

op publieke veiling in het groot verkocht te zijn, bijna geheel

weder uit den handel verdwijnt.



— 307 —

Tot op den dag van heden hoort men van niemand, die

javathee drinkt en toch wordt er in Nederland ruim een

millioen ponden s'jaars aan de markt gebragt, en men kan dus

bijna met zekerheid aannemen, dat de groothandelars van het

miskrediet, waarin de javathee gehouden wordt, profiteren en dit

produkt voor lage prijzen inkoopen, om het later met chinesche

thee vermengd of onder eene chinesche benaming weder met

groot voordeel van de hand te zetten.

Hoe dit echter ook zijn moge, zeker is het, dat de java-thee

reeds bruikbaar geacht wordt en aangezien de kwaliteit hoe

langer hoe beter en de hoeveelheid grooter wordt, zoo dat het

buitenland reeds zijne aandacht vestigt op de veilingen der*

java-thee te Amsterdam en Eotterdam en daarop zijne orders

geeft , is het te voorzien , dat haar naam zich meer en meer

zal vestigen.

Het voortbestaan der kuituur van thee op Java is door de

kontrakten, welke het gouvernement met de planters gesloten

heeft, nog voor een aantal jaren verzekerd en het is te ho-

pen, dat de aanzienlijke verliezen, welke het gouvernement

zich getroost, om de java-thee bij voortduring aan de markt

te brengen, daardoor zullen vergoed worden, dat dit artikel, bij

expiratie der kontrakten , eene gevestigde reputatie en eene

waarde zal verkregen hebben, welke den planter in staat zal

stellen, om met de theebereiding voort te gaan en dit produkt

voor eigen rekening in den handel te brengen.

Het was een grootsch plan, om de java-thee gedurende vele

jaren, met opoffering van groote sommen, op de groote markt

staande te willen houden, ten einde aan de geheele wereld tijd

te geven om de voortgaande verbetering der kwaliteit te leeren

kennen en hare toenemende waarde te schatten. Tegenover de

onzekerheid of het voorgestelde doel wel zal bereikt worden

,

staan de onberekenbare voordeden, welke er uit zullen voort-

vloeijen, als de java-thee, zonder daarom nog met de chinesche

gelijk te staan, slechts eene waarde verkrijgt, welke den

planter billijke winsten aanbiedt. Mogt dit gebeuren, dan zal

Java een ma2;tio;e konkurrent van China worden.
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liet zou vermetel zijn om het getal ponden thee, dat Java wel

zou kunnen leveren , zelfs op millioenen na , te willen begrooten,

en even vermetel, om het aantal Javanen en Europeanen, dat

hun levensonderhoud door deze kuituur zou kunnen vinden, te

schatten. Zij is voor den Javaan hoogst voordeelig , omdat de

werkzaamheden het geheele jaar door onophoudelijk voortgaan

en den arbeider dus nooit in de noodzakelijkheid brengen om

van tijd tot tijd ledig te loopen of naar ander werk om te

zien; en verder ook, omdat de welvaart der huisgezinnen aan-

merkelijk vermeerderd wordt door het aan het werk stellen van

vele vrouwen en kinderen, welke laatste anders hunnen ge-

,
heelen jeugdigen leeftijd in luiheid slijten.

Niettegenstaande Java reeds meer dan een millioen ponden

thee voortbrengt, is toch de uitgestrektheid der gronden, wel-

ke thans tot het aanplanten gebezigd wordt , in vergelijking met

hetgeen met koffij en suiker beplant is, niet noemenswaardig

en in vergelijking met de woeste en onbebouwde gronden , welke

bij uitstek geschikt zijn voor deze kuituur, even als een drop-

pel in een' emmer met water.



ÏCHTIIYOLOGISCIIE WAARNEMINGEN,

GEDAAN OP VERSCHILLENDE REIZEN IN DE RESIDENTIE

B A N T E N,

I9r. P. BfiEKIiLKll.

Op meerdere reizen in de residentie Banten, in de jaren

1844, 1846, 1853 en 1854, lieb ik daar een aantal viscli-

soorten waargenomen, Avelke hieronder zijn opgenoemd. De

plaatsen van waarneming zijn geweest Serang, de hoofdplaats

der residentie; Banten, de oude hoofdstad van het rijk van

Banten; Anjer en Tjiriengin, aan Straat Soenda; Perdaua, hoofd-

plaats van het distrikt Panimbang, gelegen op eenige palen

afstands van de Peperbaai aan de rivier Panimbang; Djoeng-

koelon, een stranddorp aan de Meeuwenbaai, en Tjimanok en

Pandeglang, in de binnenlanden der residentie, aan den voet

der bergen Poelesari en Karang. Bovendien ontving ik nog

eenige zoetwatervisschen van Rankasbetong , de tegenwoordige

hoofdplaats van de adsistent-residentie Lebak, gelegen aan de

rivier Onderandir. In het geheel heb ik tot nog toe slechts

172 soorten van de residentie Banten waargenomen, dat is,
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ongeveer 19 procent van het aantal tot heden toe van Java

bekende soorten. Ik moet ten dezen opzigte aanteekenen, dat

mijne reizen in Bauten met geen ichthjologiscli doel werden

ondernomen en dat liet tijdens de korte oogenblikken, welke

ik op de verschillende pLaatsen van waarneming heb mogen

verblijven, meer aan het toeval toe te schrijven was, welke

soorten mij onder de oogen kwamen. Hieraan is te wijten,

dat het aantal geobserveerde soorten betrekkehjk gering te

noemen is en meestal betrekking heeft tot de meest alledaags

voorkomende vormen , welke ook elders op en bij Java alge-

meen voorkomen. Kuhl en Van Hasselt hebben in de re-

sidentie Banten nog meerdere hieronder niet genoemde visch-

soorten aangetroffen, welke ik op mijne togten niet heb terug

gevonden.

Onder de door mij verzamelde bantensche soorten bevinden

zich evenwel nog meerderen, welke ik elders op Java tot nog

toe niet waargenomen heb. Eenige dier soorten beschouw ik als

nieuw voor de wetenschap, zooals Aporjoii modesins, Gohins be-

losso, Gobins tambujoit, Perio])Mhalnms dipus^ Aplocheilus ja-

vanicus en Miiraena macrurns^ welker beschrijvingen hieronder

volenen.



Emtmeratio specierum 2nscmm
,
quas in provincia Balden Javae ijisulae

ohservavit P. Bleekee.

Nomina Systemntica. Nomina indi gena, ^
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Enumeratio specierum piscium quas in provincia Bante7i Javae insulae

ohservavit P. Bleekee.

Nomina Systematica. Nomina indigena.

Uabitatio Bantenensis.
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JEmimeraiio specierum piscium quas in provmcia Banten Javae insulae

olservavit P. Bleeker.
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Enu7neratio specierum piscitim quas in provincia Banien Javae insulae

ohservavit P. Bf.eeker.

?( o m i D a System»tico. Nominn indigena.

Habitatio Baiitenensis.



DESCRIPTIONES SPECIERÜM DIAGNOSTICAE.

PERCOIDEL

Apogon modestus Bllcr.

Apog. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter iu ejiis longitu-

dine, iHtitudinc 2 circiter in eju3 altitudine; capite 3|. circiter in longitu-

dine corporis; altitudine capitis 1|. ad ]| in ejus longitudine; ouulis dia-

metro 3 et paulo in longitudine capitis, multo minus diametro 1 distanti-

bus; orliita liuinili edentuia A'el scabriuscnla; ossc suhorbitali, crista prae-

operculi intramarginali, suboperculo, iiiteroperculo osseque snprascapuJa-

ri edentulis; linea rostro-dorsali dcelivi supra ocnlos coneaviuscnia; ros-

tro acutiusculo convexo ocuio breviore ; niaxilla siiperiore maxilla inferiorc

paulo breviore sub pupillae dimidio posteriore desinente; dentibus niaxil-

lis phiriseriatis minimis aequalibus, vomerinis in vittam ^^ formem, pa-

latinis utroquc latere in vittjim gracilcm dispositis; rictu valde oblongo;

praeoperculo rotundato denticulis parvis serrato; opcrculo spina conspiciia

nuUa; sqtiamis lateribus 24 vel 25 in serie longitudinali , 8 vel 9 in serie

transversali; linea laterali singuiis squamis tubulo simplice notata; linea

dorsali linea ventrali vix vel non convexiore; pinna dorsali spinosa dor-

sali rudiosa multo liumiliore spinis mediocribiis 4* ccteris longiore cor|iore

duplo circiter humiliore; dorsali radiosa angulata convexa poslicc rotun-

dftta corpore humiliore spina radio 1° duplo circiter breviore; pcctora-

libus obtusis rotundatis 5|, ventralibns acute rotundatis 5», caudali

subtruncata vix emarginata inferne obtusangnla 5 circiter in longitudine

corporis; anali obtusa convexa dorsali radiosa paulo humiliore; colore

corpore flavesceute-hyalino ; capite fusco plns niiiiusvc arenato; pinnis

flavescente-hyalinis, anali margine anteriore, caudali margino inferiorc

albis.

B. 7. D. 7—1/9 vel 7—1/10. P. 2/13. V. 1/5. A. 2/3 vel 2/J. C
17 et lat. brev.

Habit. Anjer, Javae occidentalis , in mari.

Longitudo speciminis unici 78'".

Aanm. Deze soort staat in verwantscliap tusschen Apogon

Novae Gidneae Valenc. en Apogon imncatus Blkr. Zij is ken-

baar aan hare als afgeknotte staartvin, lagen rug, ongetande

binnenrandsche preoperkelkara , onder de pupil eindigende bo-

venkaak, enz.
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Ajjogon Novae Guineae Valenc. Descript. espèc. nouv. Apog.

Annal. Mus. Hist. Nat. I p. 53 tab. 4 fig. 1.

Apog. corpore oblougo compresso, altitudine 3-j- ad 3^ in cjiis longitii-

diue, latitudine 2 et paulo in cjus altitudine; capite 3». circiter in longi-

tudine corporis; altitudine capilis \\ circiter in ejus longitndine; oculis

diametro 3 et paulo in longitudine capitis multo minns diametro 1 di-

stantibus; orbita liumili edentula: osse suborbitali, crista praeoperculi in-

tramarginali, suboperculo, interoperculo ossequc suprascapulari edentulis

;

linea rostro-dorsali frontc coucava; rostro acutiusculo eonvexo oculo bre-

viorc; niaxilla superiore maxilla infcriore paulo breviore sub iridis par-

te posteriore desinente; dentibus maxillis pluriseriatis minimis aequalibus,

vomeriuis in vittam /-^ formem, palatinis utroque latere in vittam graci-

lem dispositis; ricta valde obliqno; praeoperculo rotundato denticulis par-

vis serrato; operculo spina conspicua nulla ; squamis lateribus 25 in serie

longitudinali , 8 vel 9 in serie transversali; linea laterali singulis squamis

tubulo simplite notata ; linea dorsali linea ventrali multo convexiore;

pinna dorsali spinosa pinna dorsali radiosa multo liumiliore spiuis medio-

cribus 4" cetcris longiore corpore duplo circiter humiliore; dorsali radio-

sa obtusa convexa corpore humiliore spina radio 1° minus duplo brevio-

re; pectoralibus obtusis rotundatis 5 ad 5^, A'entralibus acute rotundatis

6i circiter, caudali subtruncata vix emarginata 5 circiter in longitudine

corporis; anali obtusa convexa dorsali paulo liumiliore; colore corpore

snperne viridesccnte-roseo-hyalino, inferno margaritaceo-hyalino; capite fusco

plus minusve arenato; pinnis flavescente-hyalinis; dorsali spinosa superne

praesertim fusco arcnata; anali margine anteriore, caudali margine inferiore

albis.

B. 7. D. 7 — 1/9 vel 1/10. V. 2/14. V. 1/5. A. 2/3 vel 2/9. C. 17

et lat. brev.

Synon. Apogon de la Nouvelle Guinee Valenc. 1. cit.

Ikan Glaga Mal. Batav.

Habit. Batavia,, Anjer, in mari,

Longitudo 5 speciminum 65'" .id 80'".

Aanm. De aangehaalde afbeelding geeft den habitus der

soort zeer goed terug, doch laat overigens te wenschen over,

zijnde de staartvin er afgerond voorgesteld, de kop schubloos,

de binncnrandskam van het preoperkel alsof zij getand is, een

rugvinstraal te weinig, enz.

GOBIOÏDEI.

Gohms helosso Blkr.

Gob. corpore clongato compresso, altitudine 9 ad 10 in ejus longitu-
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(line, latitudine 1| circiter in ejiis altitiuline; cnpite obtuso convexo 6

circitei- in longitudiue corporis; altitudine capitis ]» circiter in ejus lon-

gitudine; oculis diametro 4 circiter in longitudine capitis, valde approxi-

matis , maxima parte in anteriore dimidio corporis sitis; capite regione

supraopercuiari excepta alepidoto; rostro obtuso convexo oculo paulo

breviore; rictu valde obliquo; maxilla superiore maxilla inferiore brevio-

re sub oculi parte posteriore dcsinente ; labiis gracilibus; dentibus maxil-

la superiore uniseriatis conicis acutis curvatis subaequalibus postrorsum

sensim decrescentlbus utroque latere p. m. 17; dentibus maxilla inferiore

pliiriseriatis dentibus intermaxillaribus brevioribus plus minusve cxtror-

8um spectantibus conicis acutis curvatis postrorsnm sensim decrescentibus

caninis vel caninoïdois nullis; sulco oculo-operculari parum conspicuo;

squamis frontem inter et pinnam dorsalem 1" linea media nullis, regione

supraopercuiari parvis 17 circiter in serie longitudinali usque sub spina

dorsali anteriore; squamis lateribus 70 p. m. in serie longitudinali, squa-

mis caudalibus squamis anterioribus multo majoribus; appendice anali ob-

tusa conica; pinnis dorsalibus basi leviter unitis; dorsali spinosa obtusa

corpore duplo circiter humiliore spinis valde flexilibus curvatis; dorsali

radiosa antice humili postice valde acuta radio 1° flexili radio penulti-

mo corpore multo altiore; pectoralibus rotundatis filosis et ventrali ro-

tundata 7 ad 7| , caudali subrliomboïdoa postice rotundata S|. circiter in

longitudine corporis; anali antice quam postice humiliore postice acuta

radio postico corpore non vel vix altiore; colore corpore superne flaves-

cente-rosco inferne hyalino-roseo; corpore punctis numerosis minimis mar-

garitaceo-coerulescentibus; pinnis dorsalibus caudalique hyalino-roseis

vittis longitudinalibus pluribus coerulescentibus vittulis transversis cur-

vatis in rete unitis ; caudali inferne violascente; pectoralibus roseis in-

ferne postice basi violascentibus ubique dense margaritaceo punclatis ba-

si superne macula difFusa violascente; ventrali rosea membrana dimidio

libero violacea; anali flavescente-rosea marginem inferiorem versus vio-

lascente.

B. 4. D. 6—1/13 vel 6—1/14. P. 23. V. 1/5. A. 1/13 vel 1/14. C.

24 (lat. brev. incl.j.

Synon. Ikan Belosso Sundan.

Habit. Tjiringin, Provinciae Banten , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 156.

Aanm. Deze soort is na verwant aan Gohius tentacularis

CV- en Gohius tnicrolepis Blkr.. zoowel in habitus en beschub-

bing, als tandenstelsel , doch beide laatste zijn er zeer gemak-

kelijk van te onderkennen, de eerste aan den oogkuilsdraad

,

kleurteekening , enz., de laatste aan de zwarte stippen op rug,

rugvin en staartyin, grootere schubben , enz.
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Genoemde drie soorten beliooren tot eene eigen groep in haar

geslacht, welke groep kenbaar is aan hare eenreijige boven-

kaakstanden, stompen onbeschubten kop, spitse lange staartvin,

kleine schubben en afwezigheid van hondstanden.

Gobius celehius CV. Poiss. XII p. 56.

Gob. corpore clongato antice aequc lato ac alto vel latiore quam alto

,

postice compresso, altitiidine 7 ad Si in cjiis lüiigitudine; capite acuto

4|. ad 4|. in longitudinc corporis; altitudino capitis 2 circiter in ejus lon-

gitudine; oculis diametro S^ ad 4>- in longitiidine capitis minns diametro

i approximatis, totis ferc in dimidio capitis anteriore sitis; capite ver-

tice opei'ciilisque supcriic tantum squamato; linea rostro-frontali declivi

fronte rectiuseula; rostro acuto convcxo ocuio non vel vix longiore; rictii

valde obliquo; maxilla supcrioie muxilla inferioie bieviore sub oculi mar-

gine anteriore desinenti; labiis mediocribus; dentibus utraqne maxilla

jiluriseriatis serie cxterna seriebus internis longioribus acutis curvatis,

maxilla superiore ntroque latere p. ra. )6 ad 18 postrorsum decrescentibus
,

maxilla inferiore utroque latere p. m. 7 ad 9 aequalibus; caninis nullis;

sulcis genis longitndinalibus et oculo-operculari conspicuis; operculo su-

perne squamis p. m. 8, infcrne alepidoto; squamis frontem inter et pinnam

dorsalera spinosam 12 p. m., lateribus 30 ad 32 in serie longitudinali,

squamis caudalibus squamis nnterioribus paulo tantum majoribus ; appendice

anali conica; pinnis dorsalibus approximatis sed totis sejunctis; dorsali

Bpinosa acuta corpore non vel paulo tantum bumiliore spinis flexilibus 3*

ceteris longiore; dorsali radiosa corpore humiliore postice angulata radio

1° fiexili; pectoralibus rotundatis veutrali rotundata longioribus 5 circiter,

caiidali obtusa rotundata 4|- ad 4*. circiter in longitudine corporis; anali

dorsali radiosa vix vel non humiliore postice angulata; colore corpore

superne fuscescente vel viridi inferno luscescente vel liyalino-rosco; dorso

maculis magnis 2 vel 3, lateribus maculis magnis difFusis 4 vel 5 fus-

cescentibus in sericm longitudinalem dispositis ; dorso lateribusque superne

vittis longitudinalibus diffusis fuscescentibus p. m. 4; capite maculis irrcgula-

ribus fuscescentibus variegato et subreticulato
;
pinna dorsali spinosa auran-

tiacaspiuis fusco varicgata, postice basi macula fluva postice macula nigra

limbata, superne fuscescente; dorsali radiosa aurantiaca radiis aurantiaco

profundiore vel fusco variegata; pectoralibus aurantiacis radiis non vel

fuscescente variegatis; ventrali basi aurantiaca apiceni versus violacea;

anali aurantiaca infcrne late violacco limbata; caudali aurantiaca inferne

violacea, dimidio basali vel tota fcre fusccscentc-aurantiaco guttulata.

B. 4. 1). C — l/S vel G— 1/9 vel 6— 1/10. !>. 20 vel 21 V. 1/5. A.

1/8 vel 1/9. C. 27 p. m. (lat. brev. inclus).

Synon. Gobie de Celcbes CV". Poiss. XII p. 56.

(Johius pJiaiosumd VAkv. Vcrli. B. Gen. XXII Gob. p. 30,
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Gohius fusiformis Blkr. Vcrli. B. G. XXII Gob. p. 30.

Ikan Belosso Miil.

Ikan Lamutjang Javaii. riinvoredjo.

ILibit. Batavia, Patjitan, Piirworedjo, Tjiringin, in mavi et in fluviis.

Telok betong, Pacbing , Uialciui , Sumiitrac oocidontalis, iu marl.

Longitudo 30 speciminiim GO'" ad 174'".

Aanm. Ik beschreef deze soort tijdens mijne plaatsing te Soe-

rabajain 1848 en van mijn kabinet verwijderd, naar minder goed

bewaarde voorwerpen. Talrijke versche exemplaren, sedert door

mij waargenomen, hebben mij in de gelegenheid gesteld, de kleu-

ren beter te beschrijven en de kenmerken vollediger op te geven.

Het komt mij voor, dat mijne Gobms p/miosoma en Gohiusƒti-

siformis tot Gohms celehms CV. terug te brengen zijn. De

beschrijving van den heer Valenciennes past goed op mijne

goed bewaarde voorwerpen, doch laat talrijke kenmerken onver-

meld, zoodat ik ten opzigte van de juistheid mijner meening

geene zekerheid bezit.

Gohius tambujon Blkr.

Gob. corpore clongato antice cylindracco postice comprcssn, altitiuline

^ ad ."il- in ejiis longitudine; capite ülituso convexo 4 ad
4-J.

in longitu-

dine corporis; altitudino capitis 1-*- ad 1|^ in ejus longitudine; ocniis dia-

metro 3 circiter in longitudine capitis, valde approximatis, postice in di-

midio capitis anteriore sitis; cnpite, vertice excepto, alepidotoj rostro

obtuso convexo oculo brevioie; rictn valde obliquo; maxilla siiperiorc

maxilla inferiore vix vel non bveviore sub oculi dimidio posteriore desi-

ncnte; labiis mediocribus; deniibns niaxillis pluriseviatis, maxilla supevio-

re seiie externa scriebiis internis majoribus acutis curvatis, maxilla in-

feriore aequalibus lateribus tantum dentibus aliquot majoribus, caninis

vel caninoïdeis nullis; sulco oculo-operculari conspicuo; squamis fiontem

inter et pinnam dorsalem 1'" 8 p. m., lateribus 25 vel 26 in serie longi-

tudiuali, squamis posterioribus squamis anterioribus aequalibus; appendice

anali coniea ai;uta; pinnis dorsalibus totis sejunetis corpore luimilioribus;

dorsali spinosa acuta spinis flexilibus 3« ccteris longiore; dorsali radiosa

obtusa convexa postice angulata radio 1° flexili; pectoralibus rotundatis

ventrali rotundata longioribus et caudali obtusa rotundata A\ circiter in

longitudine corporis; anali dorsali radiosa vix humiliore convexa postice

angulata; colore corpore snperne viridi, inferne viridi-roseo; capite vittis 3

vel 4 obliquis transversis viridi-fuscis; corpore maculis magnis diffusis qua-

dratiusculis viridi-fuscis 10 in series 2 longitudinales dispositis alternan-

tibns; pinnis roseo-hyalinis; dorsalibus vittis 2 vel 3 longitudinalibus nig-

ricantibus; ventrali et anali inferne fusccsccntibus; catulali vittis 4 vel 5

transversis fuscescentibus.
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B. 4. D. 6— 1/7 vel 6 — 1/3. P. 16 vel 17. V. 1/:.. A. 1/6 vel 1/7

C. 23 p. m. lat. brev. incl.

Synon. Ikan Tamhnjon Suiid. rerdan.

Habit. Penlaua, in flumine Panimbaiig.

Batavia, iu flumine Tjiliwong.

Longitudo 3 specimiuum 25'" ad 35"'.

Aanm. Deze kleine soort is het naaste verwant aan Gohius

poicilosoma Blkr. van Oost-Java, welke er zich echter van on-

derscheidt door slanker ligchaam , spitser profiel , minder schuin-

schen stand der bekspleet en beschubt operkel (1).

Gohius Hoevenii Blkr. van Borneo Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

II p. 426) is insgelijks eene verwante soort, doch heeft de

operkels beschubt, de bekspleet bijkans horizontaal, II of 12

schubben op eene overlangsche rei van het voorhoofd tot aan

de I^ rugvin, 20 schubben op eene overlangsche rei tusschen

de kieuwopening en de staartvin, de ruglijn veel boller dan

de buiklijn, het profiel spitser, enz.

Periophthalmus di^us Blkr.

Periophth. corpore elongato compvesso, altitudine 6 ad 7 in ejus lon-

gitudine, latitudinc 1\ ad l^- in ejus altitudine; capita obtuso convexo

tnincato A\ ad A\ in longitudine corporis ; altitudine capitis 1|- circiter,

latitudine 2 ad IJ in ejus longitudine; fronte angulata; oculis diametro

3 ad 4 iu longitudine capitis; palpebris magnis; vertice, fronte, rostro

,

genis operculisque squamosis; dentibus maxillis uniseriatis conicis, maxilla

superiore p. m. 24, maxilla inferiore p. m. 22 anterioribus latei'alibua

majovibus caninis veris nullis; rictu subhorizontali sub oculi dimidio an-

teriore desinente; labio superiore lato n.obili; squamis parvis nucha

oculum inter et pinnam dorsalem 1" 25 p. m., latcribus 65 ad 75 in serie

longitudinali; pinna dorsali 1' dorsali 2* altiore corpore humiliore obtnsa

convexa, multo longiore quam alta, spinis anterioribus spinis ceteria

longioribus; dorsali radiosa corpore duplo circiter humiliore convexa

postice angulata; pectoralibus capitc non vel vix longioribus obtusis ro-

'1
I

(1) In de door mij gegevene beschrijving van Gobius poicilosoma, in

het 22e <icel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen zijn enkele drukfouten ingeslopen. Men leze

daar voor de hoogte des ligchaams 5-7 (5 slechts bij veel kuithoudende

wijfjes) , voor de lengte des kops 4| en voor het aantal schubben op eene

overlangsche rei 25,



— 321 —

tundatis; ventralibus basi tantum unitis nngulatis pectoralibns iluplo cir-

citer brevioribiis: anali dorsali 2* hiiniiliore scd non breviore convexa

posticc rotundata; caudali obliquc rotundata obtusa 5 circiter in longitu-

dinc corporis; colore corpove superne olivaceo inferno margaritacco-roseo;

corpore superne maculis irregularibus fusco-uigris fascias 10 p. m. trans-

versas obliquas subsimilautibus; capite, dorso lateribusque insuper punc-

tis nitente coeruleis genis cetero corpore crebrioribus
;
pinna dorsali spi-

nosa rubro-violacea medio violaceo-fusea inferne guttulis margaritaceo-coe-

ruleis; dorsali radiosa rubro-violacea inferne occUis margaritaceo-cocruleis

medio fascia longitudinali nigra superne et inferne vitta margaritaceo-

coerulea limbata; pectoralibus parte alepidota niembrana violascentibus

radiis aurantiacis fuscesceute variegatis vel immaculatis; ventrali dimidio

basali violascente dimidio libero aurantiaca; anali aurantiaco-flava; caudali

violaceo-fusca inferne aurantiaca coeruleo plus minusve dense punctata.

B. 5. D. 10— l/l 1 ad 12— 1/12. P. 1/12 vel 1/13 vel 2/11 vel 2/1 2.

V. 1/5. A. 12 (10° vulgo fiss.). C. 27 p. m. (lat. brev. incl.;.

Synon. Periophthahnus KodrmUri Blkr (nee CV.) Nat. Tijdschr. N.

Ind. I p. 252-

Habit. Tjiringin, in aquis fluvio-marinis.

Padang, Sumatrae occidentalis, in mari.

Larautuka, Floris oricntalis, in mari.

Longitudo 10 speciminum 75'" ad 112'".

Aanm. Verwant aan PenopMhalmi(,s argentilineatus CV., on-

derscheidt zich de onderwerpelijke soort daarvan echter door

grootere en minder talrijke nek- en operkelschubben , eenige

doornen minder in de veel lagere rugvin, afwezigheid van

dwarsche blaauwe buikstreepjes en andere bijzonderheden der

kleurteekening, minder slank ligchaam, enz. Niet minder is

zij verwant aan JPerio^JUhalmus Koelreuteri CV., zoowel in ha-

bitus als kleurteekening, doch bij deze gaat het oog ongeveer

vier tot vijf maal in de lengte van den kop , is de eerste rugvin

veel hooger dan het ligchaam, en heeft van 12 tot 15 door-

nen, gaan ongeveer 100 schubben op eene overlangsche rei van

de kieuwopening tot aan de staartvin, heeft de eerste rugvin

langs den bovenrand een' breeden zwarten band, enz. Vroeger

bragt ik onderwerpelijke soort tot PeriopJUJialmus Koelreuteri

CV., welke meening mij thans echter, op grond der aange-

voerde Ycrscliillen , te gewaagd toeschijnt, waarom ik haar on-

der een' nieuwen naam naar tevens beter bewaarde voorwerpen

heb beschreven.
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CYPRINODONTES.

Aplocheilus McCl. Blkr.

Dentes intermaxillares et inframaxillares uniseriati, simpHces,

vomerini nulli. Maxilla superior non protractilis. Margo oris

superior ab osse interraaxillari formatus; os supramaxillare post

os intermaxillare rejectum. Rostrum latum depressum. Squamae

deciduae. Corpus compressum. Pinna dorsalis brevis pinnae

analis longae parti posteriori opposita. Pinnae ventrales. Mem-

brana branchiostega radiis 5.

Aanm. Dit geslacht staat in verwantschap tusschen Panchax

en de Cyprinodonten. Het heeft met Panchax gemeen de

breede platte bovenkaak, doch deze is niet uitstrekbaar en

heeft slechts eenreijige tanden, terwijl de ploegbeenstanden ont-

breken. Door dit laatste kenmerk nadert het zeer tot de Cyprino-

donten, doch het wijkt daarvan weder af door de vorming van

den bek. Het komt mij voor, dat dit geslacht aantoont, dat

Panchax meer onder de Cyprinodonten dan onder de Esoces

behoort geplaatst te worden en dat de geslachten Panchax en

Aplocheilus te beschouwen zijn als de twee oostaziatische ge-

nera der Cyprinodonten.

AplocJteihis is van de overige geslachten der Cyprinodonten

gemakkelijk herkenbaar, behalve door hare platte breede niet

uitstrekbare bovenkaak, door hare eenreijige onverdeelde tan-

den, lange, achterwaarts geplaatste korte rugvin en lange aars-

vin, aanwezigheid van buikvinnen en afwezigheid van ploeg-

beenstanden. De heer J. McClelland heeft dit geslacht het

eerst beschreven in zijne Indian Cyprinidae, ïransact. Asiat.

Societ. Béng. XIX p. 301 en 426). De karakters zijn er juist

aangegeven , doch de heer McClelland beging den misslag Pan-

chax Buchanani CV. [Esox panchax Buch. Ham.) onder de

soorten van Aplocheilus op te nemen. Hieraan is het toe te

schrijven, dat de heer Cantok in zijne Catalogue of Malaijan

ïishes (p. 252) de diagnose van den heer McClelland als

zeer inkorrekt beschouwt en het geslacht verwerpt. Op het
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gezag van den heer Cantor nam ik vroeger insgelijks aan , dat

Ajplocheilus tot PancJtax terug te brengen was, doch na de

ontdekking mijner voorwerpen van Perdana, welke in habi-

tus nagenoeg volkomene overeenkomst hebben met de soort (1),

afgebeeld (doch benoemd noch beschreven) door den heer

McClelland in fig. 4 plaat 55 van zijn genoemd werk naar eene

teekening der kollektie van Buchanan Hamii,ton, en welke

de voornaamste karakters door den heer McClelland zijn op-

gegeven inderdaad bezitten, komt het mij voor, dat Aploclieilus

als genus behouden moet blijven , en dat ook een nader onder-

zoek der soorten, welke de heer McClelt.and als Aplocheilos

chrysostigmus en Aplocheilus melastigmis heeft beschreven en

afgebeeld, nog zeer wenschelijk is, om over hare opneming in

of verwerping uit de synonymie van Panchax BucJianani met

juistheid te kunnen oordeelen.

Aplocheilus javanicus Blkr.

Aploch. corpora oblongo compresso, altitudine 4 aJ 4|. in ejus longi-

tudine, latitiidine 2 circiter in ejus altitudine; capite piismatico superne

plano 4|. ad 5 fere in longitudine t-oiporis; ol-uIIs postcris diametro 2^

ad 2i- in longitudine capitisj maxilia supcriore non protractili; maxillis

brevissimis; rictu parvo oi-ulo plus duplo breviore; dentibus maxillis uni-

seriatis c-onicis angulum oris versus cctcris müjoribu'^; sqnamis cycluïdcii*

lateribus 30 p. m. in serie lougitudinüli; linea laterali ineonspiiua; pinna

dorsali acuta convexa analis parti posteriori opposita, oorpoie humiliore;

pcctoralibus acutis ventnilihus angultitis duplo circiter longinribus 3.|. ad

Z\, caudali obtusa rotundata 5 circiter, aiiali paulo emarginati dorsali

humiliore basi o.» circiter in longitudine corporis; coloro corpore flavcs-

cente-viridi, ventre pellucido; vitta ceplialo-caudali gracillinia violacea;

pinnis flavescente-hyalinis.

B. 5. D. 1/6. P. 1/10 vel 1/11. V. 1/5, A. 1/24. C. 13 vel 15 et lat.

brev.

Synon. Impun Sundan.

Habit. Perdana, in flumine Panimbang.

Longitudo 14 speciminuni 2-1'" ad 34'".

Aanm. Deze soort gelijkt zeer op Aplocheilus McClellancU

(1) Aplocheilus McClcIlaudi Blkr.
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eu ik zou zeer geneigd zijn, haar voor identisch daarmede te

houden. De afbeelding van den heer McClei-land vertoont

echter slechts 20 aarsvinstralen en de hooc^te des liwchaams

gaat er slechts ongeveer S^/4, maal in zijne lengte. De habitus

der soort is eene geheel andere als die der soorten van Panchax

,

zoodat ik haar bij den eersten oogopslag Voor een van Panchax

verschillend geslacht hield.

MURAENOÏDEL

Muraena macrurus Blkr.

Muraen. corpore clongato compresso, altitudine 42 vel 43 p. m. in

ejus longitudine; capite acuto 11|. circiter in longitudinc corporis; alti-

tudine capitis S' circiter in ejus longitudine; linea rostro-dorsali dcclivi

concaviuscula; oculis diametro 26 vel 27 in longitudine capitis, 3 fere

in longitudine rostri; naribus antieis tubulatis, posticis non tubulatis scd

marginibus elevatis; rostro acuto aequc longo ac basi lato sed longiore

quam alto, non ante maxillam inferiorem prominente; maxilla inferiore

maxilla superiore vix lougiore; rictu plus quam rostri longitudine post

oculum producto 3 in longitudinc capitis ore clauso medio paulo hiante;

dentibus omnibus acutis subulato-conicis, palatinis inframaxillaribusque

biseriatis, nasalibus periphericis vomerinisquc uniseriatis; palatinis utroquc

latere serie exterua longiore p. m. 19, serie interna breviore p. m. 10

anterioribus postcrioribus longioribus; disco nasali ovali peripheria denti-

bus p. m. 12 inacqualibus, medio dentibus 3 mobilibus posteriore ceteris

longiore; dentibus vomerinis p. m. 9 inaequalibus; dentibus inframaxillari-

bus utroque latere serie extcrna longiore p. m. 20, serie interna p. m. 6

vel 7 dentibus externis longioribus; poiis maxillis capiteque conspicuis nullis;

apertura brancliiali superne in inferiore dimidio corporis sita oculo multo

majore; linea laterali bene conspicua; pinna dorsali rictus longitudinc

circiter ante aperturam branchialem incipiente corpore plus triplo humi-

liore; anali antice in media tertia corporis parte incipiente corpore plus

quadruplo humiliore; colore corpore pinnisque nitente rubescente-fusco,

corpore inferne analique dilutiore.

B. 9 D. 493 p. m. A. 326 p. m. C. 12. p. m.

Synon. Pompa Piscat. Anjer.

Habit. Anjer, in Frcto Sundaico.

Longitudo spcciminis unici 2,250'"

Aanm. Volgens haar tandenstelsel behoort deze soort tot de groep

van Ifuraetia griseobadia Richds. en Muraena pavonina Richds.,

dat is, tot de soorten met tweereijige gehemelte-en onderkaaks-
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en eenreijige neustandeii. Zij is van de haar verwante soorten

zeer gemakkelijk te herkennen door haar buitengewoon slank

iigchaam, door de plaatsing van den anus voor in het middel-

ste derde gedeelte des ligchaams, ongevlekt of ongemarmerd

Iigchaam, niet buisvormige achterste neusopeningen , buitenge-

woon talrijke rug-en aarvinstralcn (1), enz.

In de maag van mijn voorwerp, bevond zich een exemplaar

van Chorinemus toloo CV. van 103"' lengte.

SYNGNATHOÏDEI.

Syngnathus cljarong Blkr. Verh. Batav. Gen. XXV Trosk.

Vissch. p. 22.

Syngnath. corpore valdc elongato antice Leptagono postice tetragono,

altitudine 25 ad 21 in ejus loDgitudine, altiore quam lato; capite 9|.

ad 10|. in longitudine corporis ; oculis diametro 4A ad 5 ferc in lon-

gitudine capitis; linea rostro-frontali ante oculos concava; rostro capitis

parte postoculari non vel vix longiore, compresso, minus triplo longiore

quam parte gracillima alto; fronte et vertice convexiufculo striatis cristis

crenulatis vel denticulatis nullis; operculo crista longitudinali media gla-

bra, supra et infra cristam striis divergentibus; scutis trunco 15 cauda

39 vel 40, scutis singulis transvcrsim, laminis intersuturalibus ovalibus

radiatlm striatis, carinis elcvatis non vel vix crenulatis glabriusculis, ca-

rina ventris media carinis ceteris altiore ; cauda absque pinna trunco abs-

que capite triplo, trunco cum capite duplo circiter longiore; sacco em-

bryophoro post anum sito membranaceo rima medio longitudinali bivalvo

cauda plus duplo breviore; pinna dorsali post anum scuto caudali 2° inci-

piente et scuto caudali 7° desinente corpore biimiliore; anali inconspicua;

caudali flabelliformi capitis parte postoculari vix vel non breviore; colore

corpore flavescente-viridi ; vitta oculo-maxillari nigricantc-violacea; cari-

nis trunco caudaque fusco punctatis; pinnis dorsali flavesceute, caudali

violascente.

B. 2. D. 25. P. 15 vel 16 A.? C. 8.

Habit. Perdana , in flumine Panimbang.

Longitud. 2 speciminum 7a'" et 95'".

CO Op de getallen der vinstralcn bij de Muraenoïdcn is door de ich-

thyologen in het algemeen weinig gelet. Ik heb ze bij allo in mijn bezit

zijnde Muracnoïden geteld en in alle mijne beschrijvingen daarvan ver-

meld. Bij gecue dier soortcu overtreft het aautal rugvinstralen 270.
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Aanm. Ik beschreef deze soort reeds ter bovenaangehaalde

plaatse naar eene door Kuhl en Van Hasselt nagelatene af-

beelding, genomen naar te Panimbang gevangene voorwerpen.

Tijdens mijn verblijf te Perdana (Panimbang) in September

1854, vond ik de soort daar terug, zoodat ik haar naar twee ver-

sche voorwerpen op nieuw heb kunnen beschrijven. De bijkans

volledige overeenkomst dezer beschrijving met de aangehaalde

bewijst op nieuw de groote naauwkeurigheid , welke Kuhl en

Van Hasselt in de onder huinie leidinsr vervaardio-de teekenin-

gen wisten te doen brengen.

In een artikel van den heer P. Kaup, eerst onlangs mij in

handen gekomen en getiteld //Uebersicht der Lophobranchier" (1),

worden meerdere soorten van Sijngnathoïdei van den Indischen

Archipel vermeld, doch niet beschreven , zoodat niet te bepalen is,

of en welke van die soorten reeds door mij bekend gemaakt

zijn. De heer Kaup stelt in die verhandeling dezelfde split-

sing der Troskieuwige visschen in familiën voor, welke ik in

mijne verhandeling over de Troskieuwige visschen van den In-

dischen Archipel heb voorgesteld en hij verdeelt de Sijngnathoï-

dei daar nog in onderfamiliën en talrijke geslachten, welke laatste

echter bijna alle slechts genoemd zijn zouder eenige omschrij-

ving, zoodat over de waarde er van voor alsnog niet te oor-

deelen is. Si/ngnathus djaroncj zou in het sijsteem van den

heer Kaup behooren tot de subfamilic Sijngnathinae, w^elke gegrond

is op het ovcrlangs gespleten zijn vanden embrijozak, die aan

den staart geplaatst is, en waarvan de heer Kaup 5 soorten

van den Indischen Archipel opnoemt t. w. Sijngnathus haema-

toptcrus Blkr. (Corijthoichtijs fasciatus Kp.), Corijthoichtijs fas-

ciculatns Kp., Sijngnathus carce Ham. Buch. (S. platijgnathus K. v.

IL ^=! Ichthijocampus carce Kp.), Ichthijocampus Belcheri Kp.,

Sijngnathus argijrostictus K. v. H. , Sijngnathus Kuhlii Kp.

(Sijngnathus variegatus K. v. II.) en Sijngnathus argus Eichds.

(Stigmatopora argus Kp).

Scrlpsl Batavia Calendls Sejjéembris mdcccliv.

(I) Ar.hiv Ril- Natur^cscliicliti; Jlirg. XIX Btl. I 1853 f.
226-237.



VERGADEEINGEN

DER

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLAND SCH INDIE.

BESTUUllSVEllGADEllING,

GEHOUDEN DEN 21^ OKTOBER 1834, TEN HUIZE VAN DEN

HEEK G. P. De Bkuijn Kops.

Tegenwoordig ziju de besturende leden de HH,

P. BlEEKER, President.

J. Groli..

P. Baron Melvill van Carnbee.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. P. De BrUIJN Kops, Sekretaris.

Worden voorgelezen de navolgende ingekomene stukken.

Ie. Brief van de Kaiserliche Academie der Wissenschaften

zuWien, van den 16a Augustus 1854', waarbij de Akademie

haren dank betuigt voor de haar toegezondene afleveringen van

het Natuurkundig Tijdschrift, en de verzending berigt van de

door haar uitgegevene Sitzungsberichte.

2e. Brief van het lid den heer John Loudon van den 10"

Oktober 1851, waarbij hij zijne benoeming tot gewoon lid aan-

neemt en zich verbindt tot de gewone jaarlijksche kontributie.

VII. 25
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Beide brieven worden aangenomen voor berigt.

3e. Brief van den adsistent resident van Banjoewangi, van

den 261 September 1854 No. 58 , houdende verzoek om aanwijzing

van iemand te Soerabaja, aan wien het door de direktie aange-

vraagde mineraalwater van Banjoewedang kan worden toegezonden.

Wordt besloten dien ambtenaar te verzoeken, het bedoelde

mineraalwater te willen zenden aan het lid korrespondent den

heer Hageman, te Soerabaja.

4e. Brief van den resident van Bezoeld van den 3^ Oktober

1854 No. 2616, waarin de toezending wordt berigt van een

kistje, inhoudende eenige stekken van Japara-riet, in die resi-

dentie aangeplant.

Aangenomen voor berigt.

5e. Brief van het lid den heer E. Kreuekberg, van Sim-

pang den 9i Oktober 1854 , waarbij Avordt teruggekomen op hetgeen

vermeld staat in de notulen van de bestuursvergadering van den

30i Augustus jl. en waarin het niet noemen van den naam des

'schrijvers van de daarin bedoelde artikelen, daaraan wordt toege-

schreven, dat genoemde artikelen waarschijnlijk extraktsgewijze

medegedeeld en uit hun verbaud gerukt, voor het daarin ge-

noemde bulletin omgewerkt zijn en dus den schijn kunnen heb-

ben gegeven als of de naam des schrijvers opzettelijk verzwegen

is, welk vermoeden de heer Kreijekberg van zich afwerpt, met

verzoek daarvan openlijk melding te maken.

AVordt besloten de substantie der mededeeling van den heer

Kreijenbeiig in de notulen op te nemen.

6e. Brief van den heer J. G. C. Ross , van Batavia den 9°^

Oktober 1854, waarbij hij zich bereid verklaart, de natuur-

voortbrengselen welke de Kokos-eilanden opleveren, te verzamelen

en over te zenden, zijnde den heer Ross reeds door den pre-

sident medegedeeld, dat die toezending der Vereeniging zeer

aangenaam zal zijn.

Aangenomen voor berigt.

7e. Brief van het lid den heer J. J. At,theer, van Weltevre-

den den 12n Oktober 1854, waarbij mededeeling wordt gedaan

omtrent de hem tot scheikundig en mikrosknpisch onderzoek
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in handen gestelde eetbare vogelnestjes, der Vereeniging toe-

o-ezonden door het lid den heer Krajenbuink.

Wordt besloten dezen biief wegens zijnen belangrijken inhoud

in het Tijdschrift op te nemen als eene aanvankelijke beant-

woording der door de Vereeniging in haar Programma voor

1854 gesteld vraag ten opzigte van den oorsprong der stof,

waaruit de eetbare vogelnestjes bestaan, zullende bij dien brief

tevens de wensch der direktie worden uitgedrukt, dat aan de

door den heer Altheeu verzochte toezendi]icj van zeenetels

enz. ruimschoots worde gevolg gegeven.

De heer Bleeker brengt ter tafel twee ichthyologische bij-

dragen, bestemd voor het Tijdschrift der Vereeniging en ge-

titeld; het eene //Over eenige nieuwe visschen van de Kokos-

eilanden" en het andere //Ichthyologische waarnemingen gedaan

op verschillende reizen in de residentie Banten.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

De heer Bleeker brengt nog ter tafel eene Bijdrage tot de

kennis der Sphyraenoïden van den Indischen Archipel, bestemd

tot opname in het 26e deel van de Verhandelingen van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Hij

wijst in die bijdrage, onder anderen, op den bouw der schubben

bij de Indische Sphyraenen, welke bij sommige soorten ktenoï-

de en bij andere cikloïde zijn, welke bijzonderheid, in verband

met nog andere kenmerken, eene splitsing der Sphyraenen in

twee natuurlijke groepen toelaat, welke hij Tcamscliuhblge en

glaclschubbige Sjiliyraenen noemt. Hij doet dit punt der orga-

nisatie van de schubben uitkomen als een bewijs te meer ople-

verende, dat eene klassifikatie der groote afdeelingen van de

visschen, gegrond op dien bouw, van weinig waarde is, vermits dien-

tengevolge de gladschubbige Sphyraenen in de orde der Cijcloïdei

Ao". en de kamschubbige in de orde der Clenoïdei Ag. zouden

behooren geplaatst te worden, wat echter bij zoo na verwante

soorten van een zelfde geslacht onbestaanbaar is.

De heer Bleeker brengt nog ter tafel een monster zand van

Manado, ingezonden door het lid den heer Jansen, welk zand

door hem voorondersteld wordt platinahoudend te zijn.
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Wordt besloten dit monster te stellen in handen van het lid

den heer Ai.theeu ter nadere onderzoeking.

De heer Bleeker stelt als kandidaten voor het gewone lid-

maatschap voor , de II IL

D. M. PiLLER, dirigerend officier van gezondheid 2^ kl.

inspekteur der hospitalen op de buitenbezittingen.

C. W. P. MoGK, officier van gezondheid 2ekL, te Manado.

P. G. WijEKs, apotheker 3e kl, te Batavia.

Welke heeren als zoodanig worden aangenomen.

Ten geschenke is ontvangen.

Bianglala, Indisch Leeskabinet tot aangenaam en gezellig onderhoud, onder re-

daktie van Mv. L. J. A. Tollens en W. L. Kitter _IIF Jaargang afl. 4 (van

de redaktie).

Niets meer voor te stellen zijnde wordt de vergadering gesloten.

De SeJcretariSy

G. P. De Bruijn Kops.



BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Aanlhevhifjen in den Indisclicn ArcJdpel.

Deu 20^" eii 'IS™ April werden te Manado en te Amocrang

vrij lievige scliokken van aardbeving waargenomen. De rigting

was van n.w. -z.o. en van n.-z.

Den 19^11 April en in de eerste dagen van Mei werden to

Banda heviare schokken van aardbeving; waargenomen.

(Javasclie Courant 5 Julij 1853).

Den 29en Augustus was te Padang eene vrij lievige aardbevi)ig

waargenomen , die echter weinig schade heeft veroorzaakt.

De aardbevino; werd ook te Tort de Koek gevoeld.

Uit den berg Merapi stegen gedurende verscheidene dagen

zware kolommen rook op, dikwijls vergezeld van zware slagen

en aschregen. Op den dag der aardbeving had er echter geen e

uitbarsting plaats.

(Javasche Courant 30 September 1854 No. 78).

Te Bantarkawoeng in het bcrgdistrikt Salem, van het re-

gentschap Brebcs, zijn op den 24^" September waargenomen

twee litj-te schokken van aardbcvinG", de cenc 's middags omstreeks

1"., de andere 's nachts ten 12".; er is hoegenaamd geene schade

aangerigt.

(Javasche Courant 7 Oktober 1854 N». 80).

In de maand Augustus werden te Teruate verscheidene schok-

ken van aardbeving met onderaardsch gedruisch waargenomen.

Ook op Batjan moet eene vrij hevige aardbeving gevoeld zijn.

(Javasche Courant 7 Oktob. 1854 N°. 80).

Van Poerworedjo, den 14den Oktober 1853 wordt gemeld,

dat op Donderdag den 12den, omstreeks half zes ure des na-

middags, zoowel op de hoofdplaats Poerworedjo als te Wono-
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sobo, eene gevoelige schudding der aarde is waargenomen, welke,

voor zoo verre is kunnen worden nagegaan, de strekking had

van het noordoosten naar het zuidwesten,

(Javasche Courant 25 Oktober 1854 No. 85).

Volgens een berigt van den heer Jkhr. A. Geveus van Tji-

kadjang (regentschap Bandong) den ISden Oktober 1854, zijn

aldaar op den avond van dien dag ten 71/2 ure twee hevige

schokken van aardbeving gevoeld. De heer Gevers had sedert

lang, naar aanleiding van het berigt, vroeger in dit Tijdschrift

medegedeeld, dat kort voor aardbevingen de magneet het aan

hem gehangen voorwerp zou loslaten, eene staaf aan zijnen

macrneet gehecht. De loslating heeft echter noch voor noch

tijdens de aardbeving plaats gehad, zoodat het schijnt, dat dit

verschijnsel niet standvastig voorkomt.

De redaktie kan niet nalaten uit te noodigen, dat deze waar-

nemingen in deze aan aardbevingen zoo rijke gewesten worden

vermenigvuldigd.

Verrigtingen der Ingenieurs van het Mijmoezen in Neder-

landsch Indi'é.

Banten. Gedurende de eerste helft van Julij hebben zich

de werkzaamheden voornamelijk bepaald, tot het onderzoeken

der Tjidawon, waarin slechts rolstukken van kolen voorkwamen, en

het opmeten der wegen , die door het werkvolk werden open gehakt.

Wegens het slechte en stormachtige weder, kon gedurende

verscheidene dagen niets worden uitgevoerd.

BanJca. Gedurende de maand Junij werd door den inge-

nieur LiEBERT, het onderzoek voortgezet nabij Be!o, door mid-

del van putgravingen.

De ertslaaiï werd ongeveer 18 voet beneden den beganen

grond gevonden. Wat den rijkdom aan erts betreft, was deze

laag zeer geschikt voor ontginning. Hiertoe hadden zich reeds

personen aangemeld.
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De grond boven de laag, bestond bijna geheel uit zand,

(loojjend zand); het zinken der putten ging daardoor met vele

inoeijelijkheden en veel tijd gepaard.— Op die plaats werd het

onderzoek steeds voortgezet, ten einde eene voldoende uitspraak

over het geheele terrein te kunnen doen.

Gedurende diezelfde maand werd de kwartsader, die in den

berg Mampare voorkomt, nader door den aspirant-ingenieur

Akkeringa onderzocht.

Tot nu toe leverde zij slechts kwarts, ijzerpijriet en ijzer-

glans op. De tweede ader, aan de westerhelling van dien berg,

werd bij nader onderzoek bevonden slechts okerachtige massen

(gossan) te bevatten.

Van dien berg werd naar den berg Besotan een weg gehakt,

die de rivieren Eembang en Sadal met hare verschillende tak-

ken snijdt.

Aan de rivier Plembang, een' tak der rivier Rembang, werd

tinerts gevonden.

Ook tusschen den berg Mampare en de kampong Soengei

Boeloe was eene gemeenschap daargesteld.

Niet ver van die kampong werd een onbekende, vroeger

bewerkte grond aangetroffen. Hetzelfde vond men nabij de kam-

pong Kapetih.

(Javasche Courant 12 Augustus 1853 N». 64).

Banka. Het onderzoek naar tingronden bij Belo was geduren-

de de maand Augustus, door middel van putgravingen , door den

ingenieur Liebert met de meest gunstige resultaten voortgezet.

Veelvuldige regens hadden het onderzoek eenigzins vertraagd.

Den 15den September was die ingenieur te Muntok overleden.

Door den aspirant-ingenieur Akkeringa waren nieuwe tingron-

den onderzocht.

In het stroomgebied der rivier Sapat, loopende tusschen

Rembang en Loboboendoer waren door middel van den isjam

zeer goede tingronden gevonden; voornamelijk een goed ter-

rein in Ajer Tionglie. Ook in den bovengrond, en zelfs in

de bovenste laag was erts gevonden, die rijk en goed van kor-

rel was.
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Het scheen, dat deze erts zich over een tamelijk groot ter-

rein uftstrekte.

Enkele dagen waren door dien aspirant-ingenieur besteed aan

opmetingen van oude gronden en ingravingen.

Zoowel de aspirant-ingenieur Akkeringa als verscheidene ar-

beiders, waren door bosch-bloedzuigers ernstig aan beeneil en

voeten gewond geweest,

Zïdd- en Ooster-Afdeellwj van Borneo. Bij Boekit Pcmatten

Dammar, nabij kampong ïambaga, was de geschikte vind-

plaats van ijzererts aangetroffen , daar het vervoer van den

'erts, nabij Pontijn gevonden, bijna onmogelijk was, door den

tusschenliggenden berg van 5 a 700 voeten hoogte.

Door den aspirant-ingenieur Eant was de vindplaats van

ijzererts nabij Vekisson, aan het zeestrand gelegen, bezocht.

In het begin van Augustus waren de streken ten zuiden van

Danau Salak onderzocht. Aan de rivier Eiam Kanan en

in het gebergte Djabok, waren goede ontginbare kolen ont-

dekt, waarvan sommige lagen 2 1-, 1^ en 1 ned. el zwaar waren.

De rigting der lagen was naar de zijde der rivier, zoodat

men bij eene eventuele ontginning de putten digt bij de oevers

kan doen zinken. De helling dier lagen was ongeveer 30^

en de afstand tot aan Martapoera p. m. 3 uren (in ellen van

5555 per uur) wanneer men de groote rivier volgt.

(Javasche Courant 11 Oklober 1854 No. 81).

Warme bronnen in de Ideïne haai Banjoeioedan^ een

inham der SL NlTiolaashaai aan de Noordhust van

^ het eiland Bali.

Eenigc dagen voor ons vertrek van het eiland Bali ver-

namen wij van de inlanders, dat in eene baai tegenover

het Herten-eiland of Poelo Mindjangan warme bronnen aan-

wezig waren. Dit was ook te Banjocwangi bekend, alwaar men

aan het water van deze bronnen eene geneeskundige kracht

in sommige ziekten, vooral jicht en rheumatismus , toekende.

AVij besloten om ract de kruispraauw, waarmede wij de terug-
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réis naar Java zouden doen , de aangeduide plaats te bczoeïien'.

Des avonds van den . . . 1854 scheepten wij ons te Bcliling

in. Een zachte wind voerde ons langs de kust en de landwind,

welke des nachts beter doorkwam , bragt ons omstreeks ten 8

ure van den volgenden morgen in de nabijheid van Poelo Min-

djangan. Van hier staken wij over in de St. Nikolaasbaai en

liepen onder klein zeil tusschen de klippen door, welke den

ingang van de bogt Banjoewedan bijna geheel afsluiten en

slechts een smalle opening of geul overlaten. Al peilende en

loodende om een vaarwater over de koraalbanken te vinden

,

gleden wij, langzaam voortzeilcnde , omstreeks ten 10 ure den

aan alle zijden met boschrijke hoogten omgeven' inham binnen.

AVeldra verklaarde nu de djocragan , met de kruispraauw niet

verder te kunnen binnen varen. Men liet daarom het anker

vallen en wij stapten in de sloep om daarin het onderzoek

door te zetten. De baai Banjoewedan heeft eene lengte van

ongeveer een paal, loopt eerst van het noorden naar het zui-

den en vervolgens in eent geheel oostelijke rigting. Yele

koraalriffen bezetten het oosteinde der baai, doch overi^-ens

is het water diep (1). Naarmate wij verder binnen voeren,

werd het omring en de landschap woester van aanzienende kust

digter begroeid. Nabij het einde der bogt gekomen, geraakte

de sloep, waarin wij met 14 personen gezeten waren, aan den

grond en waren wij genoodzaakt haar op 30 schreden afstands

van den wal te verlaten. Een groote leguaan, die bij onze

nadering ijlings te water sprong, een nog grooter in het water

rond zwemmend dier, waarschijnlijk een kaaiman, de vele been-

deren van geslagte dieren op het strand, de duidelijk zigtbare

sporen van tijgers, het woest, met allangallang en struiken.

(1) De luitenant ter zee J. A. G. Rietveld, die in 1S42 met den

luitenant ter zee E. H. Boom, aan boord vnn ZM. schoener Krokodil

het vaarwater bij Straat Bali opnam , deelt het volgende omtrent de Ban-

joewedan- baai mede. „De Banjoewedan -baai, liggende in het z: o.

gedeelte van de St. Nikolaasbaai, is alleen voor praauwen of weinig

diep gaande vaartuigen bevaarbaar, daar het door een rif wordt al-
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begroeid terrein, de heerschende doodsclie stilte, gaven aan ons

bivoeak ter dezer plaatse, welke niet lang te voren door andere

lieden scheen bezocht te zijn, een alles behalve herbergzaam

voorkomen.

De bronnen zicli beneden de oppervlakte van het water

bevindende, besloten wij de ebbe af te wachten en zonden

de sloep naar de kruispraauw om ons middagmaal af te ha-

len. Terwijl de meesten onzer medgezellen een uitstapie in

in den omtrek deden en de twee eenig aanwezige geweren

mede hadden genomen met het doel om zoo mogelijk een

hert te schieten, achtten wij het raadzaam, hunne terug-

komst in een horizontaal boven den grond hangenden tamarin-

deboom af te wachten. De jagers kwamen weldra terug zon-

der echter eenig wild geschoten te hebben, zoodat wij ons met

een schraal middagmaal moesten vergenoegen. Intusschen was

de eb ingevallen en het water zoo veel gezakt, dat de koraal-

riffen bloot kwamen en de bronnen zigtbaar werden. Wij be-

gaven ons derwaarts, doch dit was. een niet gemakkelijke togt,

uithoofde van de scherpe koraalbanken waarover wij moesten

gaan. Wij bevonden nu op 30 of 40 schreden van het strand,

en eenige ellen van elkander verwijderd, 5 of 6 uithollingen

in de koraalrotsen, waarin het warme water opborrelde. Dit

water was zonder reuk en flaauw van smaak. Toen de eb lang

geloopen had konden wij er de handen slechts met moeite van

wege de hitte in houden. De randen der uithollingen alleen

waren hier en daar geel en groenachtig aangeslagen. De ther-

mometer was bij vergissing aan boord achtergebleven, zoodat

gesloten, eenen zeer naauwen ingang heeft, en onmiddellijk eeiien draai

om de oost neemt, waar zij eene vrij groote baai vormt, waar zich

de praauwen zoodanig kunnen leggen en verschuilen, dat raen ze van

buiten niet kan zien. Het noordelijke gedeelte der St. Nikolaasbaai,

lieeft geene gevaren doch ook geen' ankergrond. In het zuidelijk gedeel-

te liggen twee lifFcn boven water, waar beuoorden, tot voor de Banjoei

wpdi\n-baai , wij echter andere litfen onder water hebben vermeend te

zien. welker ligging wij niet konden bepalen, terwijl de St. Nikolaasbaa-

oveiigens eene vrij diepe bogt heeft in het zuidelijke gedeelte.

Red.
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ons de gelegenheid ontbrak de temperatuur van dit water te

bepalen. De plaats zelve wordt Banjoewedan genaamd, is gele-

gen in de grootere St. IS'ikolaasbaai en behoort onder het rijk

van Beliling. Het oord is onbewoond en bij hoog water vloeijen

de bronnen 8 of 9 voeten ouder (2).

R. P. De Seijff.

leis over eene verkleuri7ig van loater in de CJiinescJie zee.

De heer Müijjen, oud konsul generaal van Prankrijk te

Havana, heeft in 1S53 opgemerkt, dat de Chinesche zee over

eene groote oppervlakte geel en rood gekleurd was. Deze ver-

kleuring was echter niet overal verspreid, maar vertoonde zich

in afzonderlijke plekken, w'elke door helder water gescheiden

waren. De roode kleur komt voornamelijk voor in de Avare

Chinesche zee (Nan Haï), welke de kusten van China bezuiden

het eiland Pormosa bespoelt, terwijl de gele kleur meer bepaal-

delijk benoorden het eiland wordt aangetrofien, in dat gedeelte,

hetwelk meer bepaaldelijk Gele zee (Hoang Haï) genaamd M'ordt.

Eene kleine hoeveelheid van dit gekleurde water, den 14^* Sep-

tember 1853 op 10"^ n. br. en 106° o. 1. geschept, werd in

handen gesteld van den heer Camiixe Daresïe, die het

mikroskopisch onderzocht, van welk onderzook hij de volgende

mededeelingen doet.

Het water werd mij in geringe hoeveelheid gegeven ; het had

eene soort van bruinachtig slijk laten bezinken. Dit bestond

niet, zooals men op den eersten aanblik had kunnen denken, uit

aardachtige zelfstandigheden , maar geheel uit eene verzameling

van kleine wiersoorten, min of meer vergaan.

Deze planten hebben het voorkomen van kleine bundels, die

(2) De heer Bosch, adsi=tent resident van Banjoewan<ii , licefc sedert

de goedheid gehad der Vereeniging eenige flesschen met het water van

Banjoewedan toe te zenden , welke flesschen hier binnen kort verwacht

worden. De uitkomsten van het cherni-che onderzoek van dir water zul-

len laten worden medegedeeld.

Rtd.
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men het best bij pakjes sigaren kan vergelijken en bestaan uit

naast elkander geplaatste vezels, veel langer dan breed, met de-

zelfde doorsnede over de gclieele lengte en aan de uiteinden

afgerond. Waarscliijnlijk waren deze vezels door eene slijm-

achtige zelfstandigheid onderling verbonden, hetwelk echter niet

kon worden verzekerd, M'egens den staat, waarin die kleine

plantjes zich bevonden. Door een groot aantal dwarsschottrn

7.\]\\ zij in aanliggende cilindervormigc cellen verdeeld , waarvan

de diameter ongeveer twee malen de lengte van de as heeft.

In het midden hebben deze cellen eene vernaanwing, welke als

een kenmerk van eene inwendi^-e verdeelins; kan aano-eincrkto o D

worden.

Het celweefsel is kleurloos; het kan evenwel zijn, dat de

kleur verdwenen is bij het begin van ontbinding, dat de

planten ondergaan hebben. • Inwendig bespeurt men eene zeer

kleine korreling, die licht geel gekleurd is. Overigens wa-

ren deze kleine plantjes zeer ontbonden; een groot aantal der

vezels was in het water verspreid, even als een groot aantal

afzonderlijke cellen, door de loslating der vezels.

De soort werd bepaald als Trichodesmium erijthraeum , het-

welk later door den heer Montagne werd bevestigd.

Het schijnt dus niet twijfelachtig, dat deaelfde mikroskopische

plantengroei, welke in de Roode zee is waargenomen, ook de

oorzaak is der plaatselijke verkleuring, welke eenige gedeelten

der Chinesche zee vertoonen.

(Naar een artikel van C. Datieste: Mumoire sur la colorati-

on de la Mer de Chine, in Ann. Scienc. naturell. 4 Serie Tom.

ï 1S54 p- 81 etc).

Nog iets over vergaarhaJchen van regemoater op Java ten

helioeve der JcuUures.

In het Zesde deel of het Derde der Nieuwe Serie van dit

Tijdschrift deelden wij mede, dat de heer H. Koi.t.mann een

schrijven aan de Direktie der Vereeniging gerigt had , handelende

over geregeld aangelegde vergaarbakken van regenwater ten bc-
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hoeve der rijstkultuur, in liet distrikt Goeiioeiig Kendeiig, resi-

dentie Soerabaja.

Wij gaven in die mededeeling met bescheidenheid onzen

twijfel te kennen, of deze door den heer Kotj>mann beschrevcnt

vergaarbakken wel alléén ten doel hebben, om het regenwater

te verzamelen, of Avel tevens, om, even zoo als zulks bij de

seetos plaats vindt, het water van een in een ravijn loopend

riviertje, beekje of spruitje op te dammen en naar hoog gelegen

velden af te leiden. Wij uitten ten slotte de hoop, dat de schrij-

ver door een naauwkeurig onderzoek onzen twijfel dienaan-

gaande zou willen oplossen.

Als gevolg van deze mededeeling ontving de Direktie een

nader, over deze zaak handelend schrijven van den heer Kou--

MANN, met overlegging van een staat der opdammingen van

regenwater in het distrikt Goenoeng Kendeng en van een brief

van het distriktshoofd aldaar. Het schrijven van den heer

KoLLMANN is in een toon gest.eld, welke schijnt aan te duiden,

dat de door ons met bescheidenheid geopperde twijfel en ons

verzoek om een nader naauwkeurig onderzoek, niet zoo wel-

willend en heusch zijn opgenomen, als wij wel gewenscht hadden.

Wij willen den hoofdinhoud niet te min mededeelen en eenige

daarin voorkomende punten behandelen.

De schrijver zegt, dat door ons twijfel geopperd wordt over

het door hem gedaan berigt en vermeent, dat deze twijfel uit

misverstand is ontstaan, ten gevolge van eenige uitdrukkingen

in zijn' brief. Deze opvatting van het door ons geschrevene

is echter niet juist. De door ons geopperde twijfel betrof geens-

zins het berigt van den schrijver in het algemeen, maar alléén

het doel, waarmede de diepten van het terrein of de ravijnen

door een dam gesloten worden. Wij vermeenden te mogen

vooronderstellen, dat de bedoeling niet alléén was om regen-

water te verzamelen, maar tevens om in de diepte stroomend

levend water op te dammen en naar hoog gelegen velden af

te leiden. Het is waarschijnlijk deze door ons gebezigde uit-

drukking van hoog gelegen velden , waarin de heer KoI;T.mann

aanleiding vindt , om het volgende te schrijven : // Nu spreekt het
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van zelf, dat het water daaruit afgetapt, uiet bestemd is voor

rijstvelden, die Jiooger liggen, dan het niveau van het verzameld

water, maar wel voor die, welke betieden hetzelve liggen. Ik

heb in mijnen brief in het geheel niet gerept van hoog ge-

legene rijstvelden, waardoor dus van zelf wegvalt, al het geen

die heer zegt over het daarstellen van kostbare metselwerken

enz. om een zoodanig als het door mij opgegeven doel dier

vergaarbakken te bereiken."

Om niet in herhalingen te treden, verwijzen wij den lezer,

naar hetgeen wij vroeger op de boven aangehaalde plaats, Deel

VI pag. 174, over dit punt gezegd hebben, en wnj vertrouwen,

dat niemand daarin de bedoeling zal vinden, om het water naar

velden te leiden, die boven het niveau van het opgedamde wa-

ter liggen. Zonder die grondige kennis van waterwerken ten

behoeve van den landbouw te bezitten, gelijk men die bij

ambtenaren der kultures mag verwachten, zweten wij toch

ook wel, dat het water niet tegen de bergen oploopt en als

wij van hoog gelegen velden gesproken hebben, dan meenden

wij die, welke niet door het water kunnen bereikt worden, als

het vrij door de ravijnen afvloeit, maar wel, als het water

door een dam van vijftig, tachtig en meer voeten hoogte wordt

opgestuwd en daarna wordt afgeleid.

De heer Kollmann zegt verder, dat hem op de vele plaat-

sen van Java, waar hij geweest is, nog nooit de naam van

seetoo is voorgekomen. Wij hebben dien ten gevolge nadere

informatiën hier omtrent ingewonnen bij hoofdambtenaren , die

met geheel Java bekend zijn en hebben vernomen, dat de naam

seetoo werkelijk alleen in het westelijke gedeelte van Java ge-

bezigd wordt en dat ook de opdamming van water ten behoeve

der rijstkultuur in het midden en oosten van Java veel zeld-

zamer in praktijk gebragt wordt.

De door ons voorgestelde proefnemig, om het water te laten

afloopen, en dan te zien of de vergaarbak ook zonder regen

weder gedeeltelijk of geheel aangevuld wordt, beschouwt de heer

KoLLSiAXN niet alleen als onmogelijk, maar ook als onnoodig.

Onmogelijk, omdat hij de residentie Soerabaja verlaten heeft
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en omdat het ledigen der vergaarbakken gemakkelijk is , maar het

weder aanvullen bij aanhoudende droogte onmogelijk koude wor-

den, waaruit dan voor de rijstaauplant de schromelijkste ge-

volgen zoudon geboren worden.

Wij bekennen, niet te begrijpen, waarom de twee opgegevene

redenen het voorgestelde onderzoek onmogelijk maken. Wat de

heer Kollmann na zijne verwisseling van standplaats niet meer

onderzoeken kan, is gemakkelijk door zijnen opvolger te konsta-

teren en die schromelijke gevolgen voor de rijstaauplant zou-

den na den padi-oogst misschien minder te vreezen zijn.

Onnoodig acht de heer Kolt,mann dit onderzoek:

1°. // Dewijl het uitgemaakt is en dus geene kwestie meer kan

zijn, dat, uitgezonderd eenige stroompjes, geene andere riviertjes

,

beekjes af spruitjes bestaan".

2°. //Omdat, behalve het bovenstaande, reeds op den eersten

oogopslag uit de buitengewone schraalheid en geheele dorheid,

van het plantenrijk aldaar kan blijken, dat er geheel geen wa-

ter, zelfs in den grond niet, ten zij zeer diep, bestaat" en

3°. //Omdat het ook blijken kan uit een' in extrakt overgelegden

brief en vertaling van het distriktshoofd van Goenoeug Kendeng".

De voor het onnoodig pleitende redenen zijn dus ook niet al-

len even gewigtig, en kunnen teruggebragt worden tot de laat-

ste, namelijk het schrijven van het distriktshoofd. De verkla-

ring, dat het zoo is, zonder een nader onderzoek, is evenmin

een bewijs van het niet bestaan van wellen in de diepte der

vergaarbakken, als de met een oogopslag waar te nemen dor-

heid en schraalheid van het plantenrijk in de drooge moesson.

Zelfs als de vergaarbakken in dezen tijd geheel en al uitdroo-

gen, kan dit nog niet als bewijs dienen, dat zij in den

regentijd niet door kleine wellen gevoed worden. Hoe menige

aanzienlijk groote wel verdroogt, als het in eenige maanden

niet regent.

Slaan wij een oog in è.c\\ brief van het distriktshoofd, dan

lezen wij daarin de volgende verklaring:

// Nu dan mijn antwoord omtrent de opdaramingen in het

'/ distrikt Goenoeiig Kendeng is , dat alle water van den regen
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// outvaugeu , en er geeiie bestaan , die stroomend water ontvan--

// gen , behalve de opdammingen Koewanggeen en Kalegeen, welke

// stroomend water uit eene wel van den heuvel ontvangen" enz.

Het blijkt dus al dadelijk, dat mijn vermoeden van toevoer

van levend water in deze zoogenoemde regenbakken niet zoo

geheel onjuist was , aangezien er twee zijn, waarvan reeds zonder

eeuig nader onderzoek bekend is, dat zij door eene van den

heuvel afstroomende wel gevuld worden.

Hoe dit echter ook moge zijn, zoo blijkt toch genoegzaam

uit de pertinente verklaring van den heer Koij.mann en van

het genoemde distriktshoofd, dat indien er ook hier of daar

een weinig levend water door deze opdammingen gestuit wordt

,

zulks toch zeker maar op enkele plaatsen en dan nog in zeer

geringe hoeveelheid geschiedt. Als de aanvoer maar eenigzins

belangrijk was, zoude het. aan diegenen, welke daar plaatse-

lijk bekend zijn, vooral als hunne aandacht op dit punt ge-

vestigd wordt, niet onbekend wezen.

Deze opdammingen dus van regenwater, welke minder ten

doel hebben om het water te verzamelen, dan wel om het in

zijn gewonen afloop te stuiten en naar de rijstvelden af te

leiden, worden in het meergenoemde distrikt in menigte aan-

getroü'en. De door den heer Kotj.mann ingezonden staat noemt

er negen en zestig, welke de belangrijke uitgestrektheid van

omtrent zeven duizend bouws rijstvelden van water voorzien.

En hiermede nemen wij afscheid van de regenbakken en

opdammingen. Moge het daarover medegedeelde ten gevolge

hebben, dat de opdammingen van regenwater, welke de heer

KoLT^MANN beschrijft, in de drooge, van levend water versto-

kene landstreken, meer algemeen worden daargesteld.

A J. D. Steenstra Toussaint.

Getaliperija van Borneo.

Ten vervolge op ons nummer van 25 Pebruarij 1854, dee-

Icu wij onzen lezers hiurundcr nog ecnigc bijzonderheden mede,

omtrent getahpcrija in de residentie VVestcr Afdccling van Borneo.
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In liet jaar 1849 werd aan den sultlian van Pontianak een

privilegie toegestaan tot inzameling van getahpertja. Gedurende

eenjaar had Z. H. van djat voorregt . gebruik gemaakt, doch la-

ter daarvan afgezien , zoodat het privilegie werd ingetrokken.

Met het oog op de bestaande verderfelijke gewoonte van den

boom om te kappen, wordt nu de aanplanting op kleine schaal

voor gouvernements rekening beproefd. Als voorloopige uit-

komst valt hieromtrent mede te deelen, dat de grond in de

nabijheid van Pontianak voor deze kuituur te laag en te moe-

rassig is bevonden, zoodat alle geplante boompjes zijn gestor-

ven. Ook te Soekadana mislukte de proef.

Te Mampawa zijn evenmin geschikte gronden aangetrofl'en

,

doch de vorsten aldaar zijn uitgenoodigd eene proef op hooge-

ren grond te nemen in koflijtuinen, die aldaar door hen zijn

of zullen Avorden aan2:elei2-d.

Te Sambas zijn reeds verscheidene aanplantingen mislukt.

Men was echter voornemens, nieuwe proeven te nemen op hoo-

gere gronden.

0[) de eilanden langs de kust moet ook veel getahpertja

te bekomen zijn. De resident had aldaar op een' zijner togten

vele boomen gezien. De vorsten, aan wie zij behooren , waren uit-

genoodigd daarnaar onderzoek te laten doen, en de opbrengst

als privilegie af te staan aan vertrouwde personen, onder voor-

waarde van de boomen niet meer te laten omkappen, doch

voortdurend af te tappen, en duur waar boomen geveld waren,

terstond andere aan te planten.

Ook zijn de vorsten en hoofden verzocht, het omkappen der

getahboomeu tegen te gaan, en zelfs het aftappen, zonder hun-

ne voorkennis.

Yroeger werd aan het zoeken en aankweeken der getah wei-

nig of niets gedaan, omdat er geen voordeel bij werd behaald.

Nu men te Pontianak 25, en te Singapore 30 spaansche mat-

ten voor den pikol betaalt, komen vele menschen, zelfs van Liugga,

de getah inkoopen. Tot bewijs, dat men vroeger zeer roekeloos,

bij het inzamelen te werk ging, kan strekken, dat de resident op

Pocloc Tcmacljoe eene meniote zware boomen geveld zaGf ÜErffen.
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In den handel wordt beweerd, dat goede getah bruin moet

wezen; de resident had echter zelf gezien, dat de getah uit

den aard wit (nielkkleurig) is, doch alleen bruin Avordt, door-

dat zij bij het uitlekken loopt over den bast, die eene bruine

verwstof loslaat en deze aan de getah mededeelt. Verder ont-

waarde de resident, dat de getah-inzamelaars een weinig van

dien bast mengden in het sap, als het warm gemaakt en tot

koeken gekneed werd.

Naar de reden vragende, werd geantwoord, dat de hande-

laars de witte getahpertja voor slecht verklaarden, en ze

daarom moest geverwd worden. De wijze waarop zij in de

wildernissen wordt ingezameld is oorzaak, dat niet zelden meer

andere gekleurde zelfstandigheden daarin gevonden worden.

Door den resident weerden twee monsters getah van het ei-

land Temadjoe aan het gouvernement ingezonden. Deze getah,

in den artilleriekonstruktiewiukel te Soerabaja onderzocht, le-

verde de volgende hoogstgunstige uitkomsten op:

//Yolkomen vrij van alle vreemde inmengselen, kon zij, zon-

der dat het noodig was haar eene anders vrij lastige en lang-

wijlige voorbereiding te doen ondergaan, terstond gebruikt wor-

den, nadat zij in kokend water was week geworden. In dien

toestand toonde zij zich veel meer handelbaar dan al de tot

nu toe bij dien winkel beproefde soorten. Na het koud wor-

den , leverde zij tevens een aanmerkelijk harder en steviger

voorwerp op.

//Gedeeltelijk kan deze gunstige uitkomst worden geweten

aan den bijzonderen aard van den boom, waaruit deze gom

wordt verkres'en. Het e-rootste aandeel echter moet worden toe-

geschreven aan de aftapping van het vocht, door welke wij-

ze van inzameling de getah is verkregen. Deze stof heeft eene

hooge handelswaarde. //

Van deze getah-soort zullen eenige plantjes worden gezonden

naar 's lands plantentuin te Buitenzorg.

(Javasche Courant 15 Julij 1854 No. 56).



— 345 —

Gomelasüeh van Borneo en Java

In het laatst van 1852 werd van den heer P. C. Barox

Van Eck, destijds met het civiel gezag te Soekadana (West-

kust van Borneo) belast, ontvangen een aldaar verkregen mon-

ster gomelastiek. Deze gomsoort, die, door deskundigen be-

oordeeld, bleek van de beste kwaliteit te zijn, is naar de

Bataviasche tentoonstelling gezonden.

De gom, te Soekadana getah gangrit, en te Sambas geta/i

njantadn genoemd , wordt getrokken uit eene parasiet , die som-

tijds de dikte van twee voeten bereikt, tegen hooge, zware

boomen opgroeit , en weder afhangt.

Op zekere hoogte snijdt men die plant af, als wanneer het

vocht, dat zich tot gom verdikt, er uitloopt en opgevangen

wordt.

Niet zelden gaat het opklimmen der inzamelaars tegen de

hooge, dikke boomen met gevaar gepaard.

Men vindt de plant op vele plaatsen, doch niet in grooten

getale bijeen, zoodat het den inzamelaar moeijelijk zou vallen,

om bij voorbeeld tien boomen op één dag te vinden.

Bekomt men van één boom een kwart kattie gom, dan is

dit eene ruime inzameling.

De gomelastiek is ook op Java geen zeldzaam produkt.

Van de vele soorten van Keus , die op dit eiland in het wild

worden gevonden, levert echter alleen de bekende, ook in on-

ze tuinen veelvuldig voorkomende Keus elastica, de gomelas-

tiek op.

Hoewel ook de gom van andere soorten van dit geslacht,

voor inlandsche industrie, namelijk bij het batikken van sarongs

,

enz., in plaats van bijenwas wordt gebruikt, zou deze ech-

ter voor den handel niet geschikt zijn, daar zij bij het droo-

gen hare elasticiteit geheel verliest, en daarbij gemakkelijk tot

bederf overgaat.

Men vindt de gezegde Picus elastica hoofdzakelijk in de kust-

landen van Java, vooral in het Bantensche.

Zij is hier bekend onder den naam van Icaret of koldehlet.
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Voorts wordt uit de Lampongs (Sumatra) ook veel van deze

stof in den handel gebragt.

Geen boom kan gemakkelijker worden voortgeplant dan deze,

daar men sleclits de takken, even als bij de dadap, in den

grond te steken heeft, om ze te vermenigvuldigen, zoodat de

kuituur daarvan volstrekt niet moeijelijk zou zijn.

De meer of mindere opbrengst van de gom , hangt alleen van

den groei des booms af, daar de sterkste boomen ook de mees-

te "ora zullen kunnen leveren. Hare deugdzaamheid zal in

allen gevalle gelijk zijn.

De gom wordt verkregen, door inkappingen in den bast,

tot op het hout, waarna eene melkachtige vloeistof uitdruipt,

welker waterdeelen in de lucht verdampen, waarna de zuivere

gom overblijft.

Pcrsonaliën.

Ecnocmil tot pLiJdcr der ^Militaire 'Willcms Orde der S'''^ kl. rn Adjudant des ICo-

niiigs in buitengewone dienst liet lid de luitenant kolonel A. J. Andrksi:n,

kommandant der troepen ter AVestknst van Borneo.

Benoemd tot Broeder der Orde van den Ncdcrlandsclien Leeuw, liet lid de liccr

J. E. Tetjsmann, te Bnitcnzorg.

Overleden te Mimtok, Let lid de lircr F. E. 11. Liedekt, ingenieur van Let

mijnwezen.

Overleden te Batavia, liet lid de Leer ilr. .T. 1[. Gu.vaf tan den Bosch.

Vertrokken naar Nederland en afgetreden als lid der Ycrccniging, de kolonel Jlir.

R. G. B. De Vaijnes van Bkakei.l.

Bevorderd tot Officier van gezondlicid der 2.1.-^ kl. Let lid de Leer C. F. A. Schneidek.

Benoemd tot Adsistent resident van Suuianap , liet lid de Leer T. Auriëns, adsis-

tent resident te Ponorogo.

'1'c Batavia van ccnc'rcis over Java teruggekomen, L.ct lid de Leer S. 1). Sciiiff,

direktcur der kulturcs.

Bevorderd tüt Kolonel, Clief van Let wapen der artillerie. Let lid de Leer G. Tan

Dentscii ' te Soerabaja.

Bevorderd tot INIajoor der artillerie. Let liJ de Leer V. F. C. Yrkepe.

Op ver/oek eervol uit 's lands jliengt ontslagen,, Let, lid de Leer J.T. Van Kou-

VEROiJ VAN NiEuwAAi, , apotbcker der 2>^ kl. , te Samarang,
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SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

VAN HEÏ MINERAALWATER UIT DE

SOLFATAKA VAN TJITRAP IN NOORD BANT EN,

DOOR

jr. jr. 7& Li 'T H Bi: k k.

I. Eigenschappen van het water en kwalitatief onderzoek.

Het water ontwikkelt eenen onaangenameii reuk , terwijl dui-

delijk hydrogenium sulphuratum wordt waargenomen. Reaktte

en smaak zijn sterk zuur, de laatste bovendien zamentrekkend

als van aluin. Door verdamping bij 100o-120° C. verkrijgt

men een stroopachtig zwart gekleurd residuum, dat bij verdere

verhitting opblaart onder het verspreiden van eenen onaange-

namen reuk; daarna begint het mengsel dikke, witte, zoetach-

tio- prikkelende dampen van zwavelzuur uit te stooten , en einde-

lijk blijft er na gloeijing eene zoutmassa terug, die eerst eenig-

zins geel is gekleurd, maar na sterke gloeijing licht steenrood

(doodekop).

Het water is troebel; in de flesch zelve is een vuil geel

bezinksel voorhanden, dat van het water door filtratie moeije-

lijk volkomen is af te zonderen. De gefiltreerde vloeistof wordt

eerst helder na eenigen tijd in een gesloten flesch te zijn ver-

vat geweest. Het soort, gewigt is dan bij 2 80 C. t:::^ 1,00689.

VIT. 20
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Wordt eene zekere hoeveelheid van de zelfstandigheid, die

na het gloeijen is teruggebleven , met alkohol overgoten en de-

ze aangestoken, zoo ondergaat de vlam eene geelroode verkleu-

ring.

Door koken met potasch wordt geen ammonia ontwikkeld,

terwijl verder in het water zijn bevonden, behalve Organische stof;

Htfdrogenhmi sulphuratum, Potasch en Soda: vrij en gebon-

den Zwavelzuur^ Kiezelzmor , Protoxydwn ferrl^ Aluinaarde &\\

Magnesia.

Het vuilgele bezinksel, door gedestilleerd water van de aanhan-

gende deelen van het mineraalwater bevrijd en vervolgens gedroogd

,

brandt, in een platina-lepeltje verhit, met eene blaauwe vlam;

verder voor de blaasbuis verhit, wordt de massa zwart gekleurd

door kool, en na verdere verhitting in de oxjdaticvlam blijft er

eene witte zoutmassa terug, die, met soda gesmolten, sterk op-

bruist, terwijl een ander gedeelte, met nitras cobalti bevoch-

tigd en gegloeid, duidelijk biaauw wordt gekleurd. De met

soda gegloeide massa is met water uitgespoeld : in de door-

geloopen vloeistof is zwavelzuur aanwezig; het residuum met

zoutzuur behandeld : er ontstaat in de gefiltreerde zure oplossing

door oxalas ammoniae, na toevoeging van overvloedig ammonia,

geen neerslag, terwijl door phophorzuie soda in dezelfde vloei-

stof na eenigen tijd een kristallijn neerslag geboren wordt.

liet ótf.2;i«X'.y(?^ bestaat dus uit: Org. stoJ\ Zwavel^ Kiezelzuur,

Alui/uiarde en Magnesia.

II. Kwantitatief onderzoek.

1. BepaVuifj van het Kiezehuur.

1.")0 Grm. water wonlen, na verzadiging met auiniouia, tot droug wordcns toe

iiitgcdannit in oen waterbad, onder toevoeging van zeczoutzuiir; daarna niet verdund

zeezoutziiur uitgetrokken, algcfiltreerd, gegloeid en gewogen.

Si 0»:zi 0,0.1.8 grui.

2. Jji^paliug van /tel IJzer en de Aluinaarde.

liet filtraat van 1 wordt mit eenen overvloed van annnonia behandeld, b.ct neerslag

door zeczontzunr weder opgelost, zoodat de helder geworden vloeistof ccnc over-

maat cliloorananoninm bevt; vervolgens de tot kokcns toe verhitte vloeistof weder

inct nniinijnia neergeslagen, en zoolang vcrwarnjd, tut d:d zij niet meer naar
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ammonia riekt. Het precipitaat aftrcültrecrd , niet Icokend water uitgespoeld

,
ge-

gloeid eu gewogen.

Al ^0' en Fe »0' ;=: 0,20G grm.

Dit mengsel is met de vereiscbte zorgvuldigheid in een glazen niortiertje be-

hoorlijk fijn gewreven; het poeder in een glazen kooklcolfje gebragt door middel

van een trechter en daarna het eerste met verdund zeezoutzuur naauwkeurig af-

gespoeld, met water afgewassehen , en dit benevens eenig salpeterzuur bij den in-

houd gevoegd van het kolfje, dat nu iu een zandbad gesteld wordt eu zoolang

verwarmd, tut de vloeistof bijna volkomen helder geel gekleurd is. ]^e asch

van een filtrnni uit Bsrzelius-papier wordt hier buiten rekening gesteld, bedra-

gende uaauwelijks 0,0003 grm. De heldere vloeistof is nu in een waterbad tot

droog wordens toe uitgedampt, met sterke potaseh gekookt, met water verdund

en afgefiltreerd van het terug blijvende ijzeroxydebydraat; na te zijn uitgespoeld,

gedroogd, gegloeid, en gewogen, is het gewigt van

Fe =0^ £:; 0,05 grm.

Het filtraat is met eeneu overvloed van zeezoutzuur tot di-oog wordens (oc

uitgedampt, liet residuum wederom met verdund zeezoutzuur behandeld, en van

het onopgeloste kiczelzuur (1) afgefiltreerd; vervolgens de vloeistof met ammonia

na toevoeging van chloorammonium tot kokcns toe verhit, tot de vrije ammonia

is uitgedreven, afgefiltreerd, uitgespoeld, gegloeid en gewogen.

Al ''O^^ 0,150 grm.

3. Jje2>ali7ig der Ilagnesla.

liet (iltraat van do gezamenlijke hoeveelheid Al =0^ en Fe -0=* is, na tot ecu gering

voiuiuc te zijn verdampt, met ammonia en phosphas sodac behandeld, daarmede

gekookt, en het gevormde kristallijne neerslag, na 2i uren, afgefiltreerd; het

precipitaat op de vereiscbte wijze behandeld enz.

Ph ^0'-3 Mg O x= 0,014 grm.

4. Bepaling der Puiasch en Soda.

150 Grm. van het mineraalwater zijn kokend behandeld, eerst met chloorba-

rium , daarna met aqua barytae, totdat, door verdere toevoeging van dit laatste,

geene neêrplofi'ing meer plaat i had. De vloeistof afgefiltreerd, uitgespoeld, tot

kokens toe verhit en met carbonas ammoniae neergeslagen, afgefiltreerd, met ko-

kend water uitgespoeld, tot droog wordens toe uitgedampt, gegloeid:

Cl Ka en Cl Na t=; 0,039 grm.

Deze gezamenlijke hoeveelheid in water opgelost, afgefiltreerd, wederom verdampt

en gegloeid :

Cl Ka en Cl Xas 0,027 grm.

De zoutmassa is iu water opgelost, en nut ehloridtun plat. in een waterbad tot

droogwordens toe uitgedampt. Het droog residuum behandeld met een mengsel

,

bestaande uit 3 deelen alkoliol van + 30° en 1 deel ether, afgefiltreerd (filtnun

met contraf. bij 100° gedroogd) en met zoodanige vloeistof uitgespoeld; bij 100° ge-

drootjd:

'

1 ) Dit kiejchuur is afkomstig van het glaien Solfje door het kokfn met potasdi.
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PtCl ^ + KaCl = 0,07 grm.

De doorgeloopen helder geel gekleurde vloeistof tot droogvvordens toe uitge-

dampt, gegloeid en met kokend water uitgetrokken, afgefiltreerd van het gevorm-

de platina, het filtraat verdampt, gegloeid en gewogen.

Cl Na. = 0,005 grm.

( Dit laatste is iu alkohol van 36° zoo goed als onoplosbaar. De alkalische

vloeistof deelt aan de vlam geene karraijnroodc kleur mede, terwijl door de zout-

massa de vlam intensief geel gekleurd wordt ).

5. Vr'j en gebonden Zvjaveïzuur.

150 Grm. van het min. water worden kokend met chloorbarium geprecipi-

tecrd onder toevoeging van een weinig salpeterzuur. Na verloop van den noodi-

gen tijd is het gevormde neerslag afgefiltreerd, gegloeid, met N^ O' bevochtigd,

wederom gegloeid en gewogen.

S0 3BaO = 2,29S grm.

6. Vrij Ztcavelzuur.

150 Grm. water worden warm behandeld met eeue waterige oplossing van carbonas

Bodae, waarin het gehalte van dit laatste naauw keurig is bekend. Zoodra zich

een neerslag begon te vormen , dat bij het omrocrcn met een glazen staafje niet

meer volkomen verdween , is met de verdere toevoeging gestaakt en kwam de ge-

bezigde oplossing overeen met

CO2NaO=:0,53 grm.

Deze proef )aet eene andere even groote hoeveelheid water in het werk gesteld,

gaf tot korresponderende hoeveelheid

CO^NaO = 0,52 grm.

7. Bepaling der Vaste Besianddeelen.

150 Grm. water worden tot een gering volume verdampt, daarna in eenen be-

dekten platinakroes voorzigtig verhit en eindelijk gegloeid , totdat na langdurig

hevig gloeijen geene vermindering in gewigt meer plaats had.

Taste stoffen = 0,288 grm.

8. Bepalingen van de koeceeUieid Organische stoffen en van het

opgeloste gas

zijTi niet in het werk gesteld. De omslagtige bewerking om deze eerste te be-

palen, maar vooral de weinige belangrijkheid dnnrvaii heeft haar achterwege doen

laten. Zoo ook is de hoeveelheid zwavelwatcrstofgas niet bepaald, omdat zij in

het water, door mij ontvangen, hoogst gering is.

III. Berehening der Analyse.

De bases zijn alle gebonden aan SO'; sommige zouten ver-

liezen flit laatsle bij de gloeihitte geheel of gedeeltelijk, ter-
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wijl de andere slechts het water verliezen. Vergelijkt men dus

de som van de afzonderlijke bestanddeelen van het water, zoo-

als zij zich voordoen na langen tijd aan de gloeihitte te zijn

blootgesteld, met de op die wijze bepaalde hoeveelheid vaste

stoften (7), zoo verkrijgen wij de volgende uitkomst:

Met deze bases zijn de volgende hoeveelheden S03 gebonden

geweest

:

Si 03 PU 0,048 grm.

0,025 grm. (1)

A12 03 ^ 0,156 „ .
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Met water tot tle yolgende groepen vereenigd:

Kiezelzuur SiO^ p^ 0,32 grm.

Potasch-aluin Ka SO», Al^ 0='3 SO' + 24 aq. s 1,325 "

Magnesia- aluiu MgO SO^ HO, Al^ 0-3 SO' + 24 aq. s 0,6278 " l g 37-^^- ^^,

Soda-aluin N^q SO', Al'0'3 SO» -}- 24 aq. ;=! 0,4117 »

Zwavelzure aluinaarde Al 0'3 SO' -{- 18 aq. ^ 5,0844 "

Ijzervitriool TeO SO» f 7 aq. :35 0,0088 -/

Vitrioololie. SO' HO ^ 3,2021 " 3,2021 "

Totaal = 11,5798

Weltevreden, den 26steii September 1854



OVER EENIGE

NIEUWE Vissen EN

KOKOS-EILANDEN,

Eïr. W. ES Si S: M El W. SS.

Kort nadat mijne Bijdrage tot de kennis der iclitbyologische

fauna van de Kokos-eilanden was afgedrukt (1), ontving ik

op nieuw eenige vischsoorten van daar door de •welwillendheid

van den heer J. C. T. Ross, t. av. Serranus urodelus CV.,

Holocentrum poecilopterus Blkr, Pentapus aureolineatns CV.,

Platax Boersii Blkr, Platax teira CV., Cheilinus diagrammus

CV. (varietas fascia caudali transversa lata rosea pinnaque caudali

tota aurantiaca), Oxjbelus Brandesii Blkr en Alutarius laevis

Cuv.

Serranus urodelus CV. was reeds van de Kokos- eilanden be-

kend, doch de overige acht soorten niet. Twee daarvan, Holocen-

trum leo CV. en Holocentrum poecilopterus Blkr bevonden zich

nog niet in mijn kabinet en laatstgenoemde beschouw ik als nieuw

voor de wetenschap- Beide soorten zijn hieronder beschreven.

(1) Natumkumlig Tijdschrift vour Nederluidscli Tndië Dl. Vil p. "7— 18.
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In mijne bovengenoemde bijdrage bragt ik het aantal van

de Kokos- eilanden bekende vischsoorten op 36. De acht ge-

noemde daarbij voegende stijgt dat aantal thans tot 44, t. w.

1. Apogon noA'emfaseiatus CV. Nat. Tijdsclir. Ned. Ind. III p. 163.

2. Serranus hexagonatus CV. ibid. VI p. 191.

3. „ urodelus CV. ibid. VII p. 39.

4. Mesopiion maiginatus Blkr. ibid. III p. 554.

5. „ mouostigraa Blkr. Verh. Batav. Gen. XXII. Perc.

6. Holocentrum leo CV. Nat. Tijdschr. N. lud. VII p- 355.

7. „ poeeiloptevus Blkr. ibid. VII p. 356.

8. Mulloïdes flavolineatus Blkr. ibid. III p. 607.

9. Pentapus aureolineatus CV. ibid. VI p. 55.

10. Letliriuus cocosensis Blkr. ibid. VII p. 40.

11. Gerres acinaces Blkr. ibid. VI p. 194.

12. „ oyena CV. Verh. Bat. Gen. XXIÏI Maen.

13. Chaetodon auriga Forsk. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V p. 164.

14. Platax Boersii Blkr. ibid. III p. 758.

15. „ teira CV. Verh. Bat. Gen. XXIII Chaet.

16. Pimelepterus altipinnis CV. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III p. 727.

17. Caranx Forsteri CV. Verh. Bat. Gen. XXIV Makr.

18. Seriolichthys bipinnulatus Blkr. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VI p. 196.

19. Amphacanthus hexagonatus Blkr. ibid. VII p. 41.

20. Acanthurus matoïdes CV. Verh. Bat. Gen. XXIII Teuth.

21. „ triostegus CV. ibid.

22. „ velifer BI. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VII p. 42.

23. Mugil macrocheilos Blkr. ibid. VII y. 43.

24. „ Rossii Blkr. ibid. VII p. 45.

25. Salarias quadricornis CV?
26. Gobius cocosensis Blkr. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VII p. 46.

27. „ ophthalmotaenia Blkr. ibid. VII p. 47.

28. Pomacentrus prosopotaenioïdes Blkr. ibid. III p. 286.

29. Glyphisodon biocellatus CV. ibid. IV p. 286.

30. „ Rossii Blkr. ibid. VII p. 48.

31. Dascyllus aruanus CV. ibid. VI p. 108.

32. Cheilinus diagrammus CV. = Sparus radiatus Bi. Schn. Verh. Bat.

Gen. XXII Gladsch. Labr.

33. Scarus chlorodon Jen.

34. „ Jenynsii Blkr.

35. „ mastax Rüpp. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VI p. 199.

36. Rhombus sumatranus Blkr. ibid. 1 p. 409. Verh. Bat. Gen. XXIV
Pleuren.

37. Saurus synodus CV. ibid. II p. 257. ibid. XXIV Chiroc. etc.

38. Oxybcles Brandesii Blkr, ibid. I p. 276. ibid, XXIV Chiroc. etc.

39. Muraena cancellata Richds. ibid, V p. 531. ibid. XXV Muraen.
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40. Gastiophysus implutu» Bikr= TetraödoD implutus Jap.

41. Balistes aculeatus BI. Veih. Bat. Gen. XXIV Balist.

42. „ vidua Soland. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III p. 565.

43. Alutarius laevis Cuv. ibid. III p. 304. Verli. Bat. Gen. XXIV Balist.

44. Ostracion cubicus BI. Veih. Bat. Gen. XXIV Balist. Ostrac.

Van deze soorten zijn tot nog toe slechts van de Kokos-

eilanden bekend Holocentrum poecilopterus Blkr , Lethrinus

cocosensis Blkr, Amphacnthus hexagonatus Blkr, Mugil ma-

croclieilos Blkr, Mugil Eossii Blkr, Gobius cocosensis Blkr,

Glyphisodon Eossii Blkr, Scarus chlorodon Jen., Scarus Je-

nynsii Blkr. en Gastrophysus implutus Blkr.

DESCRIPTIONES SPECIERUM Dl AGN OSTIC AE.

Holocentrum leo CV. Poiss. III p. 152. Less. Zool. Voy. Co-

quille II p. 222. CV. Eègn. anim. éd. luxe, Poiss. Atl.

tab. 14 fig. 1.

Holocentr. corpore oblongo compresso, altitudine
3.J.

circiter in ejus

longitudiue, latitudine 2^ circiter in ejus altitudine; capite acuto S|. cir-

citer ia longitudine corporis; altitudine capitis 1^ ad 1|- in ejus longitu-

dine; linea rostro-frontali valde concava; oculis diametro 4| circiter in

longitudine capitis; orbita postice superne tantum denticulata dentibus vix

conspicuis ; spina infraorbitali nulla ; rostro acuto oculo longiore ; osse

suborbitali valde emargiuato inferne spinis 2 anteriore praeoculari poste-

riore sub oculi parte anteriore deorsum spectante, curvatura suborbita-

li semilunari dentibus 2 tantum distanlibus; maxilla superiore maxilla

inferiore paulo breviore valde protractili sub oculi parte anteriore desi-

nente; dentibus maxillis, vomerinis et palatinis minimis; praeoperculo

margine posteriore dentibus 14 ad 20 inferioribus ceteris majoribus basi

latis, margine inferiore dentibus parvis vel nullis, spina maxima capite

minus triplo breviore bisulcata; operculo spinis 2 validis superiore infe-

riore longiore; suboperculo inferne interoperculoque sub spina praeoper-

culari leviter denticulatis; vertice utroque latere carinis 7 vel 8 divergen-

tibus; osse suprascapulari denticulato; ossibus scapularibus edentulis; li-

neis dorsali maxime convexa, ventrali rectiuseulaj squamis lateribus 46 p.

m. in serie longitudinali singulis denticulis margine libero mediocribus con-

spicuis; pinna dorsali partem spinosam inter et radiosam usque ad basin

fere incisa, spinosa elevata spinis validis 3" ceteris longiore
2-J.

circiter in

altitudias corporis membrana interspiuali non incisa apices spinarum at-
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tingentc; dorsali radiosa iiciuiusciile rotimJata dorsali spinosn pnulo al-

iiore; [lectorulihiis i\ciitis öi, veiiti-alibns auiilis 6 rirciter, caiidali })vo-

fuiulc iiu-isa luhis acutiusciilc votinulatis aequnlibus .'>». cin-iter iii longi-

tniline corporis ; an:(li obtiisiiisciila rt)tiiiKl;ita , spijia o' latissinia crassa

iMÜio 1» breviore spina dovsi 3' paulo liiii;4i(iie
; «.olove «'orpore pubdive

rubro, fasciis niiliis. jiiiiiiis anriintiafO-iubro ; dorsali spiiiosa (lavo iiebu-

latn.

E. 8. D. 11 — l/ir,. r. 1/14. V. 1/:. A. 4/11. C. 6.10.4.

Syiioii. Ilolutentre lion CV. Poiss. III ]i. Iö2.

Liün Incoj. Iiis. Seyc-heH.

ILibit. Iiis. Coitos, in muvi.

Loii'^iiudo speciniiiiis tiiÜL-i 310'".

Aanm. Mijn voorwerp beschouw ik als te beliooren tot IIo-

locentrnm leo CV. De doorntjes vau oogkassen en onderoog-

küilsbeenderen schijnen door den leeftijd des diers wat versle-

ten te zijn. Opoierkelijk bij deze soort is de geweldige pre-

operkeldoorn , het niet uitgesneden zijn van het rngdoornvlies

,

hetwelk van den eenen doorntop naar den volgenden gaat

en niet zich zooals gewoonlijk min of meer ver beneden den

volgenden doorntop vasthecht. De afbeelding in de prachtuit-

gave van CuviE]i"'s Eègne animal vertoont deze bijzonderheid

niet en ook het profiel minder hol dan mijn voorwerp.

Het komt mij zeer twijfelachtig voor of PtENAiiü's Chouwer

LacFi tot deze soort behoort, waarom ik deze uit de synony-

mie heb weggelaten.

IlolocenLnim poecilopienis Blkr.

IIoloc. corpovc oblongo coinprcsso , altitudinc S|. circiter in cjtis lon-

<,'itudine, latittidine 2 fere in ejiis aUitudiiic; <:apitc aciito "|. nd 3» iii

longitudine corporis; altitudine capitis )> ad 1| in cjiis lon<;itudinc ; li-

nea rostro-frontali declivi con vcxiusc.ula; oculis diametro o|. circiter in

loii;,'itiKline capiiis; orbita superne posticcqne dciitiiulata ceterum glabra;

spijia infraorbitali iiulla; rostro acuto oculo breviore; osse snborbitali val-

de cmarginato, inferno spinis 2 anteriore pracoculari posteriore sub me-

dio oculo sito deorsiim postrorsuni spectantc, curvatura suborbitnli semi-

lunari dentibus 4 vel 5 postrorsum spectanlibus; maxillis aequalibus su-

periorc sub oculi parte ])Ostcrioro desinentc, valde protvactili; dentibus

maxillis, voracrinis et palatinis minimis; pracoperculo margine posicriore
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dentibns 40 ail 50 gracilibus, mnrgine inferioie tlentibns 4 vel T) , ?]jina

magna bisulcata capito quiulniplo ciii-iter brevioie; 0))crciiln spiiiis 2 \n-

lidis supci'iore iiiforiore loiigiorc; siiboperi'iilo sii]icine, interci])t;i(iilo sub

spina praeoperoulaii dcntatis ; vertice utroque latere eristis 8 vel 9 ilivci-

geiilibus; osse suprasciijnilavi deiitiUa; o.ssibus scapulaiibiis edcntiilis; li-

jieis doi'sali valde ronvexa, veiurali reitiusciila ; squnmis latcribiis 52 p.

m. in serie longitudiiiali singnlis denticulis iiiargine libero parvis consjiii-uis

pinna dorsali parteni radiosain inter et spinosam iisque ad basin fere iiu'isn;

spinosa obtiisa spinis medioeribus 4" et 5" spinis ceteris longioribus 2^

circiter in altitiidine corporis, menibrana iuterspinali valde cxoisa; dor-

sali radiosa acute rotiindiita parte spinosa niulto altiore corjiore minus

duplo humiliore; peetoralibus acute rotnndatis 5^, ventralibiis acutis 6

fere, caudali profiinde incisa lobis acute rotiind:Uis superiore iiiferiore

longiore 5i circiter in longitiidine corporis; anali acute rotimdata, spina

3* radio 1° non breviore crassa spina dorsi'.li longissiina duplo fere lon-

giore; colore corpore pnlchre rubro singulis sqtiatnis medio maciila niten-

te roseo, macnlis roseis fuscias longitudinales 12 p. m. efficientibus; pin-

iiis rosco-rubris; dorsali spinosa flava ocellis magnis roseis in series 2

longitudinales dis])0sitis, raembrana interspinali apice spiiiarum macula

trigona dilute rosea.

B. 8. T>. 11 — 1/14. P. 2/12. Y. 1/:. A. V"- <^'- f"'-!^-"^ ^'ci 5.19.x

llabit. Ins. Cocos , in n ari.

Longitudo speciiuinis nnici 197'".

Aanm. Deze soort is na verwant aan IIolocenLnmi tiere

CV. en Holocentrum tiereoïdes Bllcr.— llolocenirum tiere CV.

echter heeft 12 rugdoornen en de operlceldoornen van gelijke

lengte en volgens de afbeelding in de Zoölogie der reis van

de Coquille te oordeelen, welke mij echter voorkomt gebrekkig

te zijn, de doornachtige rugvin lager en ongevlekt, enz. Bij

Holocentrum tiereoïdes Blkr gaat de bovenkaak slechts tot bij-

kans onder het midden van het oog en zijn er slechts onge-

veer 40 schubben op eene overlangsche rei, terwijl er de

rugvinvlekjes ontbreken.

De soorten van Holocentrum, welke ik thans van den Indi-

schen Archipel bezit zijn, behalve de beide bovengenoemde: Ho-

locentrum oriëntale CV. \=^ Holocentrum marginatum CV. (van

Java, Sumatra, Singapore, Celebes, Halmaheira, Batjan en So-

lor), Holocentrum operculare CV. (van Sumatra en Banda),

Holocentrum violaceum Blkr (van Amboina), Holocentrum sam-

mara CV. (van Sumatra, Sumbawa, Ploris, Banda, Amboina,
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Ceram en Ternate), Holocentium cornutum Blkr (van Amboi-

na, Ceram eu I'loris), Holocentram punctatissimum CV. (van

Sumatra), Holocentrum leonoïdes Blkr (van Celebes, Amboina

en Banda), Holocentrum tiereoïdes Blkr (van Amboina), en

Holocentrum diadema Lacép. (van Amboina en Floris), dus in

het geheel 11 soorten.

Scripsi Batavia Calendis Octolris mdcccliv.



B IJ D R A G E

TOT DE KESNI3 DER

ICHïHYOLOGISCHE FAUNA

B A ï J A N,

l»r. P. B II K E 1$. a: R.

Het eiland Batjan, behoorende tot de groep van Halmaheira

en door Straat Patientie van liet zuidelijke gedeelte van dit

groote eiland gescheiden , was tot nog toe in een ichthj^ologisch

opzigt volstrekt onbekend. De heer Jhkr. C. T. Goi,dmann , re-

sident van Ternate, wiens naam reeds aan de uitbreiding der

ichthyologische kennis van Timor, Ternate en Halmaheira ver-

bonden is, heeft mij een nieuw blijk gegeven zijner vriendschap

en van zijne J)elangstelling in de natuurwetenschappen , door tij-

dens zijn verblijf te Batjan, welk eiland onder zijn bestuur

staat, daar een aantal vischsoorten voor mij te doen verzame-

len. Deze visschen, welke ik in Augustus 1854 ontving, ten

getale van 71 soorten, stellen mij in de gelegenheid, eene eer-

ste bijdrage te leveren tot de kennis der vischfanna van een

eiland, hetwelk door den mineralogischen rijkdom zijns bodems
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bestemd schijnt te zijn ceiie niet onbelangrijke plaats onder de

eilanden van den Indisclieu Archipel te bekleeden.

De bedoelde soorten zijn de hieronder genoemde. De lieer

GoLDJiANN had de voorwerpen voorzien van etikettes, be-

vattende de door de Batjanners aan ze gegevene benamingen,

alsmede de vindplaatsen. Deze etikettes echter gedeeltelijk van

de voorwerpen los geraakt zijnde, heb ik slechts van eenigen

der soorten de inlandsche namen en de vindplaatsen kunnen

teruggeven.

Species inscïimi Batjcüwusmm collectlonis Goldmannianae.

]. Apogon Ijandancnsis Blkr. Natnurk. TijJsclir. N. Iiul. VI p. 9.5.

i'. „ mnigiwitopliorus Blkr. nov. sper.

;!. Atiibiissis iiiteniipta Blkr. Nat. T. Neil. Iiid. III p. 696.

4. „ Dussiiinieri CV. Veili. Bat. Gen. XXII Pei'c.

5. Mesopiion cocruleopiinctatus Blkr. Kut. T. N. Ind. II p. 169. Goija

Batj.-IIab. Kuli Ama.sing Batjan iiisuhic.

6. „ fiilviflarania Blkr. ibid. II p. 169.

7. „ tnargimUus Blkr. ibid. III p. 5.54. Gadja leuning Batj.-IIab.

Kali Ainasiiig. •

8. Tbcnipon Cuvicvi Blkr. ibid. VI p. 211.

0. „ scrvus CV. Vcrh. B. Gen. XXII Pcrc. Kcrong hcronrj Bntj.-

II ab. Bantjan.

10. Diiics maiulatiis CV. Nat. T. N. Ind. V p. 333. Dewanrj Batj.-Hab.

Kali Aiiiasing.

11. Holocentruni oriëntale CV. Vcrh. B. Gen. XXII Pcrc.

12. Spln'raena brachygnathos Blkr. nov. spec.

13. „ jeUo CV. Vcrh. Bat. Gen. XXVI Spbyr. Hao rao Batj.-Hab.

Kali Aniasing.

14. „ langsar Blkr. nov. spec. Sagalu Bitj.-IIab. B.itjan.

1.5. „ obtusata CV. Verh. Bat. Gen. XXVI Spliyr.

16. Sillago mabibaiit-a Ciiv.= Sillago aciita CV. Verh. B. Gen. XXII Perr.

17. Miilloïdes flavoline;itiis Blkr. N.it. T. N. Ind. III p. 697.

18. Dactylopteriis orientalis CV. ibid. III p. 204.

19. Platyceplialus bataviensis Blkr. il>id. IV p. 4G0.

20. Pelor obscunnu CV. ibid. V p. 241.

21. Corvina Goldmaiini Blkr. nov. spec. Rovi Baij. Hftb. Sungei Piian Ba-

tjan iiisulac.

2-2. Scolopsides lineatus QG. Nat. T. N. Ind. V p. 7.5.

23. Ilctcrognathodon bifasciatiis Blkr. Verh. B. Gen. XXIII Seinen. Sisi

(li-inong Batj.-IIab. Batjan.

2-1. Chaetodoii vircsccns CV. ib. XXIII Chaet. Kali hubo Batj.-Hab. Batjan.
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25. Di'cpanc piiuctata CV. ibid.

26. Plütax vcspertilio CV. = Pl;itax Blocliii CV. ihid.

27. Pscttus ilionilieus CV. iliid. Barii merau Bntj.-llali. Batjiin.

2S. Si'ombci- lüo CV. ibid. XXIV Mukr.

29. Cybiiim konam Blkr. il)id.

30. Cliorinciniis tol CV. ibid. Lassi Batj.-Hiib. Batjaii.

31. Trai'hinotus B.iillünii CV. ibid. Bobara /ass/ Barj.-IIab. Biitj;\n , Kali

Amasing.

32. Elacate mottah CV. ibid.

30. Trii-hiiiriis liaumcla CV. ibid.

3-1. Carnnx ekala CV. ibid.

S.5. „ Forsteri CV. ibid. Bobara hiiiiii;/ Batj.-ILib. B.itjan.

36. Carangicblliys typus Blkr. Nut. T. N. Iiid. III p. 700.

37. Cai-anguïdes gallichtbys Blkr. Verb. B. Gen. XXIV Makr.

38. Selai- boüps Blkr. ibid.

39. Gazza tapeinosoma Blkr. Niit. T. N. Ind. IV p. 2G0.

40. Equnla onsifera CV. Verh. B.it. Gun. XXIV llakr. Ba/Ja B.itj.-IInl).

Batjaii.

41. AiTiphacanthns doliatus CV. Nat. T. Ned. Ind. IV p. G05. Uliiana

B.itj.-IIab. Kali Amasing.

42. „ dorsalis CV. Verh. Bit. Gen. XXIII Teuth.

43. Acanthurus matoïdes CV. ibid.

44. Miigil melanoehir K. v. II. Nat. T. N. Ind. III p. 423. Goru vel

Guruü Batj.-Ilab. Morti Batjan insuhie.

4.T. Atlierina dnodecimalis CV. ibid. II p. 48.5.

46. Gobius sphynx CV. ibid. VI p. 103.

47. Eleotris muralis G. ibid. III p. 276.

48. Salarias cyanostigma Blkv. Verh. Gen. XXII Blenn.

49. Amphisile sciUata Cuv. Nat. T. N. Ind. II p. 24.0. Piso B;itj -Ilub.

Morti.

50. Premnas biaviileatus Blkr. ibid. VI p. 330.

51. Glypbisodon batjanensis Blkr. nov. spec.

52. „ rahti CV. Verb. Bat. Gen. XXI Kamsch. Labr. Giitja Batj.-

Hab. Batjan.

53. „ unioiellutus QG. Nat. T. N. Ind. IV p. 119.

54. J'ulis (Halichoeres) CHSturi Blkr. ibid. III p. 768.

55. Callyodon waigiensis CV. ibid II p. 2.56.

56. DiLssninicfia Ilasseltii Blkr. ibid. I p. 422. Verh. B. G. XXIV Chiroe.-

ifnki tjina Baij.-Hab. Batjiui.

57. Harcngula mclanarus Bkr. Nat. T. N. Ind. V p. 245. Bik liokkoa

Batj.-Hab. Kali Amasing.

5?. Engraiilis Brownii CV. Verh. B. Gen. XXIV Har. Gnnfti B.itj.IIab.

Kali Amasing.

59. ,, cncrasicholuïdes Blkr. ibid. Nat. T. N. Ind. III p. 173.

60. „ Grnyi B kr. ibid. ibid. II p. 492.
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61. Chatoessus nasus CV. Nat. T. Ned. Ind. II p. 223.

62. Rhombus sumatranus Blkr. ibid. I p. 409. Verh. B. G. XXIV Pleur.

63. Plagnsia marmorata Blkr. ibid. I p. 411, ibid.

64. Balistes viridescens Lucép.

65. Monncantlius tricburus Blkr. Nat. T. N. Ind. IV p. 125.

66. Triacanthus brachysoma Blkr. ibid. IV p. 128, Vevh. B. Gen. XXIV
B^ilist.

67. Arothron laterna Blkr= Tetraödon laterna Riclids. N. T. N. T. III p.299.

68. „ virgatus Blkr^Tetraüdon virgatus Richds. ibid. III 299.

69. Solenognathns BlocMi Blkr. Verh. Bat. Gen. XXV Trosk. Vissch.

70. Pegasus draconis L. ibid.

71. Hemiscyllium malayanum MH.

15 dezer soorten zijn nieuw voor de kennis der fauna van

de Moluksche eilanden, t. w. Apogon margaritopliorus Blkr,

Mesoprion coeruleopunctatus Blkr, Therapon Cuvieri Blkr,

Spliyraena jello CV., Sphyraena brachygnathos Blkr, Sphyrae-

na langsar Blkr, Platycephalus bataviensis Blkr, Corvina

Goldmanni Blkr, Cybiuin konam Blkr, Salarias cyanostigma

Blkr, Glypliisodom batjanen sis Blkr, Dussumieria Hasseltii Blkr,

Engraulis Brownii CV., Plagusia marmorata Blkr en Balistes

viridescens Lacép. In mijne Vijfde bijdrage tot de kennis der

iclithyologische fauna van Amboina, opgenomen in het 6^ deel

van het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië,

bragt ik het geheele aantal bekende Moluksche vischsoorten op

649. Daarbij waren nog te voegen Oxybelus lumbricoïdes Blkr

van Ceram en Balistes viridescens Lacép. waarvan ik een

amboinasch voorwerp vroeger niet van Balistes flavimarginatus

Eüpp. onderscheiden had. Bovendien ontving ik te gelijk met

de Batjansche verzameling een voorwerp van Oxybeles Bran-

desii Blkr van Ternate, welk voorwerp gevonden werd in eene

Culcita discoïdea Ag. en waaromtrent ik reeds elders heb be-

rigt. lïet aantal Moluksche soorten stijgt thans alzoo tot 665

,

waarvan komen op Amboina 363, Boeroe 21, Ceram 159, Banda

134, Ternate 94, Halmaheira 67, Batjan 71, Waigioe 53 en

Rawak 10.

Van de Batjansche soorten zijn nieuw voor de wetenschap:

Apogon margaritophortis , Sphyraena brachygnatJios , Sphyraena

langsar, Corvina Goldmanni en GJyphisodon hatjanensis.



DESCUIPTIONES SPECIEKUM DÏAGNOSTICAE.

PEECOÏDEI

Apogon margaritophorus Blkr.

Ajiog. corporc oblongo compresso , altitudine 4 circitei' in ejus longitu-

dinc, latitudine 2 fere in ejus altitudine; capite S| circiter in longitudinc

corporis , longiore quam alto; oculis diametro 2| circiter in longitudino

capitis, diametro J ad 4 distantibus; linea rostro-frontali dcclivi conca-

viuscula; orbitis, osse suborbitali, crista praeoperculi intramarginali, sub-

operculo, interoperculoque edentulis; osse suprascapulari deuticulato; maxil-

la supcriore maxilla inferiore breviore sub medio oculo circiter desinentc ; den-

tibus maxillis pluriseriatis minimis acqualibus, vomerinis in thurmam .^ for-

niem, palatinis utroquc latere in vittam gracilem dispositis
;
praeopcrculo ro-

tuiidato raarginc dcnticulis parvis conspicuis serrato; operculo spina conspicua

uulla; squamis lateribus 25 p. m. in serie longitudinali, 8 vel 9 in serie

transversali; linea latcrali singulis squamis tubulo simplico notata; linea

dorsali linea ventrali multo convexiore; pinna dorsali spinosa dorsali ra-

diosa paulo bumiliore spinis meJiocribus 2« crassa cetcris longiore corpo-

re minus duplo liumiliore; dorsali radiosa acuta convexa corpore minus

duplo bumiliore spina radio 1° minus duplo breviore; pcctoralibus obtusis

rotundatis et ventralibus acutis 5 et paulo, caudali cmarginata lobis acu-

tiusculis 41. circiter in longitudine corporis; anali acuta convexa dorsali

radiosa vix bumiliore; colore corporc superue coerulcsceuto inferno mar-

garitacüO ; dorso vittis 2 nigricante-violaceis et vittis 2 pulcherrimo ru-

bris longitudinalibus alteniantibus lineac dorsali parallelis; medio latere

fascia ccpbalo-caudali lata aurco-rubra guttis cocrulesccntibus 12 p. m. in

sericm longitudiualem dispositis notata; vertice vitta V formi viridi-ilava;

capite utroquc latere vittis 4 longitudinalibus pulcherrime rubris , vitta

superiore linea vertice media, vitta 2* temporali , 3' oculo-operculari , 4

maxilla-subuciilo-opciculari; maxillis anticc fuscescentibus; pinuis omnibus

pulclirc rubris immaculatis.

B. 7. 1). G— 1/9 vel 6— 1/10. P. 1/10 vel 1/11. V. 1/5. A, 2/8 vd
2/9. C. 17 et lat. brev.

llabit. Biitjan, iu mari.

Longitudo spccimiuis uuici 42'",

VU 27
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Aanm. Deze soort is gemakkelijk lierkenbaar aan hare band-

teekening, aan de overlangsclie rei blaauwachtige ronde vlek-

ken in den breeden rooden kopstaartband , aan hare 6 rugvin-

doornen , enz. Zij is een der fraaiste soorten van haar geslacht

,

SPHYKAENOIDEI.

Bphi/raena ohtusata, CV. Poiss. III p. 25S. Eichds. Rep. ichtli.

Chiu. Jap. in Rep- 15'^ Meet. Brit. Assoc. p. 266. T.

Sclil. Taun. Jap. Poiss. p. 33 (nee fig.). Blkr Verh. Bat.

Gen. XXII Perc. p. 50. Cant. Cat. Mal. Pish. p. 24.

Sphyrfieii. corporc cloiigato subcylintlraceo, altitmline 7 ad 8 in ejus

loDgitudinej capite aciito ore clauso 3i. circiter in longitiulinc corporis;

altitudine capitis 2-| ad 2| in ejus longitiidine; oculis diametro 4» ad 4|.

in longitudinc capitis, IJ- circitur ia capitis parte postoculari; rostio iis-

que ad apicem raaxillac superioris oculo miuns duplo longiore, sulco os

maxiliare rccipientc A oculi diamclro ante ociiluni sito; maxilla snperiore

maxilla inforiore Ijreviore ante oculum desinenie ore clauso 2^ ad 2* in

longitudine capitis; maxilla inforiore apice oblique traucata symphysi

tubcreulo cooico; deutibus maxilla superiore utroqua latere parvis p. m.

50 autice insupcr utrocjue latere caninis 2 po.steriore anteriore multo lon-

giore; deutibus palatinis utroquc latere numero.sis nniseriatis anterioribus

caninis 3 ad 5 inaequalibiis, posterioribus parvis; lingua dcnticulis mini-

mis scalira; maxilla inferioro dcntibus utroque latere p. m. 20 mediis

inaeqiialibus cetcris majoribus veriicaliter insertis , sj'mpliysi insuper ca-

iiino mediocri
;
praeoperculo oWiqiie emarginato acutangulo angulo rotuii-

dato membrauaceo; operculo spina nulla; sqnamis ctenoïdeis lateribus 80

p. m. in serie longitudinali singulis margine libero deutibus p. m. 20; linea

latcrali singulis squaniis tubulo simplice notata; pinna dorsali 1* ante

apicem pectoralitun inci])icntc ticula dorsali 2' paulo altiore spiiiis gracili-

bus anterioribus 2 siibae(iualibua ceteris longioribus corporc humilioribus;

dorsali radiosu auto analem incipiente dupla ejus longitudine a spina

dorsi postiea reniota paulo altiore quani longa acuta emarginata; pecto-

ralibus acutis S et paulo, venlralibus sub medio pectoralium ante dorsa-

Icni In, inseitis 9 circiter, caudali lobis acutis CJ ad 6|- in longitudinc

corporis; anali dorsali radiüsa vix humiiiore et vix breviorc ; colore cor-

pore superne dilute viridi, lateribus infcrnequc argenteo ; fascia cfplialo-

caudali grisco-viridi sub linea latcrali; pinnis flavcscentibus , caudnii pos-

lice fusco maiginata. venlralibus albis: iride raai'jrnritacea.
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B. 7. D. ó — 2/8 vel 5 — 2/9. 1'. 2/i 1 vel 2/l9. V. 1/5. A. 3/3 vel

. 3/0. C. 17 et lilt. brev.

Srtion. Iknn l^ydkalang Valciit. Iiul. Auih. III p. 369 No. 70.

Allvahi Brochet Ren. Poiss. IMoI. I t:ib. 40 fig. 202.

Sphyrene a maclioire ohtuse CV. Poiss. III j). 2.08.

.l/i;a/cH-o kamasu Japon.

Ouhi Indig. Miiliib.

SenuJc, SiiiiL et <S;;oZ; Iiulig. B.it.

Langsar Jiivan.

Aht alu Itidig. SurabMJ,

Snoek Belg. Iiid. Orionf.

Ilabit. Rfttjan , in mari.

Batavia, Surabiga, Anjer, Javae iiisul.ic, in niaii.

Kanimal, Madurae iusulae, in mari.

Telokbotong, Priaman, Bcnculcn, Suniatrae iusulae, iu mari.

Singapore , in mari.

Miicassar, Btilucomba, Cclebes insulac , in mari.

Tcrnate, in muri.

Sindangole, Ilulmalieirae insulac, in mari.

Waliai , Cerani septentrionalis, in mari.

Longitudo 25 speciminum 1G2'" ad 240'".

Aanm. De lieer Richaudson houdt S'phjraena chinenüs

Lacép. , welke in de groote Histoire naturelle des Poissons

,

hoezeer met een vraagteeken, tot de Synonymie van Sphyraena

oUusata GV. is gebragt, voor ecne eigene soort (Rep. ichthyol.

Seas of China and Jap. in Eep. lö'^* Meet. Brit. Assoc. p. 267).

welke zich naar een door hem onderzocht voorwerp van Sphy-

rae7ia obtumta zou onderscheiden doordien het operkel er met

2 doorntj es eindigt en door grootere hoogte over de schouders

en holler proliel. Volgens de door den heer Richarüson ge-

gevene formule der vinstralcn zou Sphjmena cJdnensis 20

borstvinstralen hebben , wat zeer zou afwijken van de gewone getal-

len dezer vin en mij voorkomt op eene schrijffout te berusten.

De afbeeldiiig van Sphjraena obkisata iu de Pauna Japonica,

waarschijnlijk vervaardigd naar ecne in Japan gemaakte teekening,

is of uiterst inkorrekt of heeft, wat mij waarschijnlijker voor-

komt, betrekking tot eene andere soort. De volgende belang-

rijke verschillen doen mij zulks vermoeden. De hoogte des

ligchaams gaat er 9 maal in zijne lengte, de kop meer dai)

4 maal iu de lengte des ligchaams , het oog meer dan 6 maa^
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iii (Ie lengte van den kop en meer clan tweemaal in den snuit

en het achteroogsgcdeclte van den Icop, terwijl ik er 115

schubben tel op eenc overlangsche rei, de buikvinnen verder

achterwaarts zijn ingeplant, enz.

De heer Rüppelt, heeft in zijne //Neue Wirbelthiere zu der

Eauna van Abijssiniën gehörig" , de vraag geopperd, of zijne

Sphyraena Jlavicauda welligt dezelfde soort is als Sjjhijraena

obtusaia CV.? Indien de beschrijving en afbeelding van den

heer EüppET.L slechts eenigzins juist zijn, kan zijne Sphyraena

jlavicauda niet tot Si^hyraena ohinsaia behooren , ofschoon zij

er na aan schijnt verwant te zijn. Vooreerst zouden operkel en

preopcrkel er onbeschubt zijn, wat mij echter toeschijnt nog

bevestiging te behoeven, daar de operkelschubben bij de kleine

voorwerpen van Sphyraena ligtelijk verloren gaan. Maar afge-

scheiden daarvan zou de kop er slechts 31/4, maal gaan in de

lengte des ligchaams, de hoogte van den kop 3 maal in zijne

lengte , de oogkas 5 maal in de lengte van den kop en onge-

veer tweemaal in den snuit en in het achteroogkuilsgedeelte

van den kop, terwnjl er het preoperkel regthoekig zou wezen,

de rug- en aarsvinnen juist tegen over elkander beginnen, enz.

Deze verschillen verbieden de vereeniging van beide soorten,

doch verdienen nog nader in de natuur te worden nagegaan.

Sphyraena ohtusata CV. komt te Batavia bijkans dagelijks

en soms in grooten overvloed ter markt, meestal ter lengte

van 2" tot 3", schijnende zij op verre na niet de lengte te

bereiken van de overige soorten van Sphyraena. Haar vleescli

is zeer smakelijk en komt niet zelden op de tafels der Euro-

peanen voor, welke haar even als de andere soorten Snode noe-

meii, waarnaar de vischkoopers haar insgelijks onder den naam

van Senoeh of SenoJc verkoopen.

Het is hoogstwaarschijnlijk deze soort en niet, zooals Cu-

viEP. denkt Sphyraena Commersonii CV., welke door Renaud

onder den naam van Alu alu en door Valentijn onder dien

van fl:a7i, Tsjakalaiuj is voorgesteld. Zoo gebrekkig als deze

urbcfldiiigon zijn, geven zij den habitus van Sphyraena obiusata

vrij goed terug en eveu zoo het minder ver naar achteren

uitgestrekt zijn der bckspleet.
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S])hjracna langsar Blkr.

SpliyiMcn. curpore clongato suhcyliiulrncoo , altitiulinc O circiicr m cjus

longitndinc; caj.ite «cnto ore clauso ?>^ ad 3-| in longitiuliiic corpoiis; ;il-

titudiae c.i]ii;is 2-|. cirtitcr in cjus longitiuliiic ; oculis diameti-o 5 fcrc ad

5 et paulo iii loiigitudine ciiiiis,, 2 fere in partc eapitis postoculari; ros-

tro ore chuiso ucnlo vix; plus duplo longinc, snlco os inaxiilare rccipicu-

te -*- ad |. (iciili di.unetro ante 'culum fito; maxilla supeiijrc niaxüla

infcii')re l»ievijre ante oculum dc-iuente ore clauso 3 fere ad 2» iu lon-

gitudine cajtias; maxilla iafoiijre sj'mphybi tuborciilo conico, apico non

jirodiicia subconica; dcntibus inaxilla supeiiore vitroque latere parvis p.

m. 40 antice insuper utroqiie latere caniiiis 2 niagiiii posteriore anteriorc

majore; dentibus palaiiiii vitroque lutere uniserialis nuincro^is anticii 2

ad 4 caniiiis sequentibus niiiioribus postrorsnm dcscrci'Ccnlibus; liiigua

dcniiciilis minimis .••c.ibra; inaxilla inferiore dentibus utroquc latere p. iii.

19 verticaliter insertis mcdiis ceteris majoribus, sympliysi insuper e.uiino

medic'Cri; praeopcrculo ubliqiie einarginato acutungulo angulo lucmbrana-

CiiO; Ojicicalü spiiiis nul] is; squainis ctcnoïdeis loargine libero deir.ibus

l^arcis , lateiibus 80 p. ni. ia seri3 longitudinali; linea latcrali singulis

squainis tiibulo simplicj notata; pinna dorsali 1" supra apicein pcctoraliuni

incipiente acita dorsali 2* paulo liumiliore spiiiis gracilibiis anterioribus

2 subaccpialibus ceteris longioribus; dorsali radiosa ante analein incipien-

te dufila ciicltcr cjus longiluditie a spiiia dorsi pustica reniota, corpore

vix humiliore, altiore qaani longa, acuta cniarginata; pccturalibus iicuüs

'.'^ ad lO et paulo, ventralibus sub inedio pcctoralinni ante dorsalcin 1"^

insertis latis angulatis apicj acatis 11 fcrc, caudali lobis acutis 5 cii citer

in longitudiue corporis; anali dorsali radiosa vix longiorc et vix humilio-

re acuta vix cmarginata; colore c irpoi'O supeiaie dilute viridi, lateii!)u.s

inferneqiie argcnteo; junioribus fascii< coplialo-caudalibns 2 flavcsconliljus

vel aurcis subparallclis superioro in liaea laterali; piiinis iinj)aribub fla

vcscentibus, paribus albidis; caudali fuscesccutc marginata.

E. 7. D. 5—2/3 vel 5 — 2/0. 1', 2/12. V. 1/5. A. 3/S vel ;/.i
'

17 et lat. brcv.

Habit. Batjaii , iu inari.

Batavia, in mari.

Longitudo 2 spcciminum 20.""' et 27G'".

Aanra. Deze soort, welker naam ik licb ontleend aan ecno

der javaansclie benamingen voor de soorten van Spliijraena, is het

naaste verwant aan ^j^AyVacM» oöiJwJöt^a CV., docli er nog gemak-

kelijk van te onderkennen aan slanker ligcliaara, kleinere oogen

en langeren snuit, welke bi] Sphijracna ohtiisaia CV. minder

dan twee maal zoo lang is als liet oog. .13c scliubben, lioczcer

ook kamscliubbcn , evcu als bij geuocindc soort, hebben cclitri:
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uan den vrijen rand slechts eenige weinige tandjes, terwijl die

bij SpJiijraena ohtiiscda CV. ongeveer 20 en meer tandjes heb-

ben. Bovendien begint bij Sj)IUjrac7ia obtusala CV. de 1ste

rugvin boven den top der borstvin en gaan de borstvinnen on-

geveer 8, de buikvinnen ongeveer 9 en de staartvin 6I/3 tot

(jl/o maal in de lengte des ligchaams, zoodat er de borst- en buik-

vinnen betrekkelijk langer zijn en de staartvin betrekkelijk korter.

Sphijraena cJunensis Laccp., Avelke volgens den heer Riciiaudson

ten onregte tot Si^liijraena oblusata CV. gebragt is, kan even-

min tot ondcrwerpclijkc soort behooren wegens hare operkel-

doornen, terwijl zij noch opmerkelijk is door hoogeren nek noch

door hol proiiel.

Spliijraena favicaiuJa Eüpp. heeft veel van Spldyraena Icmgsar,

doch volgens den heer EüppEUi zijn er operkel en preoperkel

regthoekig, terwijl volgens de afbeelding het onderoogkuilsbeen

er minder uitgerand is, de 1ste rugvin geheel achter de borst-

vinnen staat en verder van de 2de rugvin verwijderd is, en de

eerste stralen der 2de rugvin niet voor die der aarsvin zijn in-

geplant.

SpJdjraejia hrachijgnathof! Blkr.

S])liyraen. eorpore clonjjato subcylindraeco , allitiulinc (i|- ad 10 circltcv

iii ejus lonj;itudine; capite acuto ore clauso 3| ad S^ ciicitcr in longilu-

dine corporis; altitndine capitis 3 cheitcv in ejus longitudine; oculis dia-

metro 4»- ciicitcr in longitudine cnpitis , H circitcr in Ciipitis paite postn-

ciilari ; rostro ore chiuso oculo non plus duplo longiorc, suloo os maxil-

Jare recipientc *- oculi diametro ante ocuhun sito; niaxüla sviperioro

jnaxilla inferiorc breviorc longc ante oculum desincntc ore c-lauso 2i cir-

c'tcr in longitudine-, c.\pitis ; niaxilla inrcriore non producta sympliysi tu-

herculo conicj; doiitibus maxilla snpciiorc ntrnque liUerc parvis pliiK

((uam 50 anticj insuper utroque latere caninis 2 niagnis postcriorc an-

terioro majore ; doniil.ns palatinis utroque latere uumerosis uniseriatis

antcrioribus eaninis -t ad 7 inaequalibns, postcrioribns parvis; lingua dcn-

ticulis minimis tcabra ; niaxilla inferiore dcntibus utroque latere p. n.. 17

vcrticalitcr inscrtis mediis coteris niajoribus , sympliysi insnper canir.o

niediocri; praeoperculo oblique cmarginato acutangulo angulo nienibraua-

w.ü; op crculo sy''''^ nullis; squamis ctenoïdeis marginc libero denlibus

parois , latoribus S5 ]). m. in serie longitndinali ; linea latcrali singulis

squamis tubulo simplico notata; p iiinu dorsali 1' paulo post apiccm pecto-



— 369 —
valium incipieiite ncuta dovsjili 2* paulo iuimiliore spinis gracilibus ftii(«-

lionlms 2 subaequalibiis ceteiis Ioii;^ii)rihus; doi-.sali railiosa iinte aunlenv

iiicipientö plus dupla ejus loiigitinliiio a spina dorsi postica remota , cor-

pore vix huiniliore, altiore quani longa, aciita, emarginata; pectorulibus

ai-utis
10-J.

circiter, ventralibus sub medio pcctoralimn inseitis 12 cii-citer,

caudali lobis anutis 6 eiri'iter in lüiic;itudinc corjioris ; aiiali dorsali radio-

sa vix loiii;ioic Cf, vix humilioie acuta emarginata; eolore corpoie super-

iie dilute viridi lateribus inferneqHC argenteo; piiiuis flaveseentibus , ean-

dali fiisfo-violaceo maiginatn.

E. 7. D. 5— 2/S vel 5—2/9. T. 2/11. V. l/ó. A. 3/8 vel S/9. C.

1 7 et lat. brev.

Habit. Batjan , in maii.

Batavia, ia inaii.

Longitudo 3 speciminum 252'" ad 32S"'.

Aaiim. Deze soort is na verwant aan SpJtijraena laiirjsar

Blkr, doch zij onderscheidt er zich van door grootere oogeu , 1

borstvinstraal meer, betrekkelijk grooteren onderlingen afstand

der rugvinnen, inplanting van den Isten rugdoorn achter deu

top der borstvinnen, enz. Zij kan evenmin als Sphijraena lang-

sar tot Sj)/i^raeua fiavlcauda Rüpp. teruggebragt worden , om

reeds bovengemelde redenen, hoezeer er de 1ste rugvin even

als op de aangehaalde afbeelding van den heer Rüppei.l, achter

de borstvintoppen begint. Zij mist bovendien de overlaugsche

bandteekening, is slanker van ligchaam, enz.

SpJiijraena jello CV. Poiss. III p. 25S. Eüpp. N. Wirb. Faun.

Abijss. r. R.. M. p. 9S. Valenc, in Belang. Voy. lud. Or.

Zool. p. 346. tab. 1 fig. 1. Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII

Perc. p. 56. Cant. Catal. Mal Pish. p. 24.

Sphijracn. corpore elongato subcijlindraeeo , altitudine 9* ad 9^ in ejus

longitudine; capite acuto ore clauso 3A ad 4 et paulo in longitudine cor-

})Oris; altitudine capitis 3 circiter in ejus longitudine; oculis dinmetio ó

et paulo ad 5|. fere in longitudine oanitii, 1|. ad 1* circiter in. capitis

parte postoculari; rostro usque ad apicüui maxillae siiperioris oculo plus

duplo longiore, stilco os maxillare rccipientc parum augulato \ circiter

cculi diametro ante ocuhivn sito; maxilla snpcriorc junioribus et aetate

provectis sub oculi margine anteriore desinente ore clauso 2 ad 2^ in

longitudine capitis; maxilla inferioro acuta conica sijmpliijsi tuberculo

conico; dentibus maxilla superiore utroque latere 30 ad plus quam 50

posterioribus auterionbus majoribns postrorsum spccrantibus autice insu-
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per ntroquG latere caninis 2 magnis sagittatis posteriore anteviorc longiore

;

dentibus palatiiiis utroquc latcvc «niscriatis caninis inacqualibns 4 ad 8;

liugua denticulis minimis seabra; maxilla infcriore dentibus utroqiic latere

p. m. 13 postrorsum spcctantibus posterioribus ccteris majoribus, sijmiibrjsi

insupcr caniuo valido; pracopcrculo obtusissirao obliquc semilunaritcr ro-

tundato; opcrculo spina valdc debili vix conspicua; squamis cijcloïdcis

,

lateribus 125 p. m. in serie longitiidinali
,

plns quam 30 in serie trans-

versali; linea laterali singulis squamis tubulo simplicc notata; pinna dorsali

1* supra apiccm pectoralium incipiente, aciita, dorsali radiosa vix vel non

altiorc, spinis gracilibus 2* ceteris longiorc corporc multo bumiliorc; dor-

sali radiosa ante analcm incipiente plus dupla ejus longitudine a spina

dorsi postica remota, ocuta emarginata aeqnc alta ac longa radio postico

producto; pcctoralibus acutis 10 a,d 11, ventralibus sub posteriorc dimidio

pectoralium ante dorsalem 1"" insertis 13 ad 13»., caudali lobis acutis C vel

G fcrc in longitudine corporis; anali dorsali radiosa vix liumiliore et bre-

viore, acuta, emarginata radio postico producto; colorc corporc supcrnc

dilute violasccntc-viridi inferno argentco; dorso lateribusque fasciis trans-

versis curvatis viridibus profimdioribns infra lineam lateralem dcsccndcn-

tibiis; iridc argentca; pinnis dorsulibus ,
pcctoralibus caudaliquc violas-

ccnte-hijalinis, dorsali spinosa apiccm versus nigricantc; dorsali radiosa

anticc flavesccnte ; caudali violaceo-nigricantc marginata; ventralibus ana-

liquc albidis, anali anticc apiccm versus plus minusvc violacca.

B. 7. D. 5— 2/S vel 5— 2/9. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/7 vel S/8. C.

17 et lat. brcv.

Synon. Jcllow Russ. Corom, Fisli II p. 59 fig. 174.

Sphjrene jello CV, Poiss. III p. 258 Valenc. Voy. Belang Zoül.

p. 346.

SenoeJc, Snuk, SnoJc Indig. Ratav.

Langsar Indig. Banten.

Tiinel Indig. Samar.

Alu alu Indig. Surabaj.

Leres Indig. Pasuruan.

Snoek Belg. Ind. Oriënt.

Ilubit. Batjan, in mari.

Timor kupang, Timor occidcntalis , in mari.

Singapore, in mari.

Pangkalpinang, Bankae insulac, in mari.

Bulucomba, Cclebcs instilae, in mari.

Batavia, Banten, Samarang, Surabaja, Pasuruan, Javac insu-

lae, in mari.

Kammal, Madurac insulac, in mari.

Padang, Siboga, Telokbetong, Sumatrac insulac, in mari.

Kio, Bintang insulac, in mari.

Longitudo 18 spcciminum 17G'" ad 525'".
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Aanm. De afbeelding van IUjsset.t, laat de soort zeer goed

herkennen, hoezeer zij in de bijzonderheden veel Ic -wenschcn

overlaat. Die in den atlas van de Zoölogie der reis van Bét-anger

Iaat insgelijks veel te wcnschen over, vertoont het oog veel te

klein, de rugdoornen te dik en niets van de hier zoo karakte-

ristische bandteekening van den rug.

Te Batavia komt deze soort dagelijks ter markt, gewoonlijk

ter lengte van o" tot 5" doch niet zelden ook ter lengte van

1 tot 11/2 meter. Het vleesch in smakelijk en komt dikwijls

op de tafels der gegoede Europeanen voor.

SCIAENOÏDEI.

Corvina Goldmanni Blkr.

Corviii. corpore oblongo comprcsso , altitiulino 4-]- ciicitcv in ojns longi-

tudine, lalitudine 1*- ad li in cjus altitudine; capitc
4-J.

ciicitcr in loiigi-

tiidinc covpoiis; altitudine capiils 1^ circiter , lalitudine Ij- ad 1^ in ejiis

longitudinc; oculis diametro 2>\ circiter in longittidiiic capiti-; ; linea rostro-

dorsali frontc rectiuscula; rostro obtuso truncato non ante os prominente

oculo breviore; maxilla siipcriore maxilla iufeiiorc paulo longiore sni)

ociili parte posteriore desinento
2.J-

ciicitcr in longitudinc capiis <^i"c an-

tico;rictu X'ii'i'U'ïi oblir|uo; dentibus niaxillii licnc conspicuii, maxilla su-

periorc serie externa ntroqne latere p. m. IG dentibus sericbns illtcnli^

multo majoiibus postrorsiun descresccntibus cauinis nullis; maxilla iiiferio-

rc dentibus dentibus maxilla supciiore externis multo minoribus; mento poiis

5 bene conspicuis
;

pracopcrctilo Gbtu.«angulo angulo rotundato, marginc

liosteriorc anguloque dcntato, dcnlünis angulo 2 vel 3 dentibus cütcris ma-

joribus; linea dorsali rotinulata valde convexa; linea A'entrali rectiuscula;

linea laterali iisque sub posteriore dimiJia parte pinnae dorsalis radiosac

curvata singulis squami^ ramosa; squamis lateiibus 47 p. m. in sciie lon-

gitudinali; piima dorsali parte spiuusa parte radiosa plus duplo breviore

sed ca multo altiore corpore minus duplo liumiliore, spinis graci iljus flcxi-

libus 3* ceteiis longiorc , 1* minima, uliiina penultima breviore; piunis pcc-

toralibus acntis, A-cntralibus acutis radio 1° paulo prodncto analem non at-

tiugente et candali rliomboïdea 5 et paulo iu longitudinc corpori-! ; anali

parte radiosa angulata convexa acuta spina 2" radio 1° multo breviore mc-

dioeri vix striata 2| circiter in longitudinc capitis; colorc corpore supernc

dilute viiiJesceute, lateribus inferucquc argentco; opcrculo superne macu-

la diftusa coerulea quasi subcutanea; pinnis llavcsccutibus, plus miiuisvc

fusco arcnatis; dorsali t^piuosa fusco marginata.
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II. 7. P. 9/.U vel 9/i?, F. '.'/11. V. l/j. A. VT vel 'J/S. C. 17 et

lilt. hrev.

Synon. Jlovi rncil. Bitjan.

llalir. Socngi Piiati, in aq. fluv. niinii;.

Lon<:i;iulo speciri)iiiis uDici 174'".

Aanra. Deze Corviua is geraalckelijk kenbaar aan haren stom-

pen als afgelcnotten snuit, welke ccliter niet voor de boven-

kaak uitpuilt, aan Laren betrekkelijk zwakken 2" aarsviudoorn eu

aan liare 9 alle slanke rugdoorncn. In habitus gelijkt zij op

Corviua Diissiinderl CV. doch deze heeft D. 10— 1/28, den

tweeden aarsvindoorn veel zwakker , enz.

Yolgens de beschrijving van Corvlna JBelangerü CV. in de

groote Histoire naturelle des Poissons te oordeelen, moet de

bovenbeschrevene soort daaraan na verwant zijn. Die beschrij-

ving is echter te onvolledig om er met de noodige juistheid

uit te besluiten tot de identiteit dezer soorten en vermits daar

sprake is van eene verlenging van het achtergedeelte des lig-

cliaams, overeenkomende met die bij Corvina coitor CV., en er

de bovcnkaakstanden der buitenrei niet veel grooter zouden zijn

dan die der binnenste rcijen en het zilverkleurig ligchaam met

zwartachtig bruin getcekend zou v.ezen, aarzel ik niet mijn

voorwerp te beschouwen als tot eene andere soort te behooren.

Ik noem haar ter eerc van den heer Jkhr. C. F. Goldmann,

resident van Tcrnatc, die haar op het eiland Batjan ontdekte.

Ik toeken hier nog aan, dat deze Corvina de eerste verte-

irenwoordiirer is van haar i^cslacht, alsmede van de verwante

geslachten Otolitlius, Umbrina en Sciaena, welke mij van de

Molukken is bekend geworden (1).

(l) De soorten van Corvina van den Indisclien Archipel, welke ik thans

ïjezit zijn: Corvina catalca CV. (van Java, Miulura en llanka) , Corvina cele-

bica Blkr (van Celebo.s), Corvina GoldmanDi Blkr (van Batjan), Corvina

liypostoma Blkr (van Sumatra), Corvina Kuhlii CV. (van Java, Snma-

tra, Borneo), Corvina miles CV. (v!\n Java), Corvina plagiostoma Blkr

(van Java, Madura), Corvina polykladidios Bikr (van Borneo), Corvina

sanipiten.'is Blkr (van Borneo) , Corvina trachyccphalus Blkr (van Bor-

neo) en Corvina Wolfii Blkr (van Borneo), alle welke soorten beschre-

ven zijn in het SS"" deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen en ia het Natuurkundig Tijdschrift

voor Ncderlandhch Indic.
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LABROlbET CTEXOlDEI

Gli/pMsodon hatjanensis Blkr.

Glyplii-. orpore oliioiiyo CDrniirePso , aliLndiiic 2| ei citer iu ojiis \o\\

gitudiiic, laiiuidiiie 2a cii citer in ejiis altiiiuiinc; capite o| ei; citer iii lon-

gitudiiie corpoii-i, aeqiie alto circiter ac lon;;o; dculis di.imetro 1\ ei citer

in longitiidiiie capii»; lincfi rostro-dor.sali capito valtlo obliqiux vcc.a; linea

rostro-pt'Ctorali paruiii convexa; r(j.stio ociilo breviorc; ossc .sulioi-liital

angulo oiis ocuÜ diaiuetro plus duplo huniili'jre ; niaxiliis ac<niaiibii,s , sii-

pcrioro snij ocuÜ margine anteiiore de!^iaente; deniibus iitraque maxilla

p. m. 40; pracopeiciilo oLtusangulo angulo rüUindato; squaniiH latei ilms

25 p. nu iu seiij loiigitudinali; linea latevali snl) spiuis dürsaliljus posiici

intcrrupta; pinna dorsali parte spinosa parte radiosa liuiniliorc si iuis O

posteriuribus spinis auteiioiibns loiigiovibns snbaeqnalibus
,

parte railiosa

acniiiiscMla cmivexa; pectoraiibus rotiindaüs -11- circiter, ventraiilms acnti>

ex ciudali eniarj^iuata lolis obtusis rotiindaiis 4 ciiciter in loiigitndino

corjjQiis; anali oljtusa rotnndata dursaii radiosa paulo Inunilioi-e spina 2s

radiis mcdiis nmlto Lrevijre; colore capite snperue corporeque auiieu su-

pcrne violaceo, corpore postica snpeine , lateiibus caudnqnc flavo; \ittis

rostro-oculaiibus 2 coerulcis; gcnis rcgionibusqiie postoculaii et tc.ipnlar

guttuiis Cücrultis; pinna dorsali spiuosa profnnde violacea; pectorali!)ns \iü-

lasccniil)us ba^i flavescontiinis basi snpcrnc vittiila transversa fns-cütccnte

jinnis dorsali radiosa, ventralibus, anali caudaliquc auraniiacis.

B. 4 vol 5. V>. 12/13 vel J2/I4. P. 2/14. V. \/h. A. 2/l5 vel \!/\^

C. 15 et lat. brev.

Ilaliit. Bafjan, in niaii.

Longitiido specimiuis uuici 30'".

Aanm. In Ideurteekening beantwoordt deze soort het meeb..

aan Ghjphisodon xanlhurns jBlkr (Nat. Tijdsclir. Ncderl. Ind.

Y p. 31.5) en zij lieeffc waarschijnlijk in d«n versclien toestand

ook de blaauwe scliubvlekjes op het ligchaam van GhjpUsodon

a-auihimis Blkr. Zij wijkt echter zeer van deze soort af in habi-

tus, door liaren hoekigen kop rnct spits profiel, veroorzaakt door

liet sterk naar achteren rijzen der snuitkruinbjn. A'^oorts zijn de

buikvinnen en aarsvin bij CJh/phisodon xantlmnis gedeeltelijk

violet of bruin gekleurd en is de formule der stralen D. 13/15

vel 13/16. P. 2/15. A. 2/13 vel 2/14, zijn de borstvinnen

aanmerkelijk langer, enz.



— 374 —
• BALTSTINI.

Balisies viridescens Comm. Lacijp. Poiss. I p. 37S. BI. Sclin.

Syst. postli. p. 477. Cuv. Ptcgn. anim. Eüpp. Atl. 11. N.

Afr. P. R. M. p. 30. N. Wirb. P. Ab. P. R. M. p. 60.

B.ilist. corporc oblongo onmpresso, altitiidine 2 ciroiter in ejus longitii-

diiic, latitudine 3 ciroiter in ejus altitudine; ctipite ?>^ circiter in longi-

tudiiic corporis, altiorc quam longo; oculis diametro 3^ ad 4 in longitu-

dine capitis, 2 et paulo ad 2|. iu longitudine rostri; vertice convexe;

linea rostro-froutali ante oculos et apice rostri convexiuscula; rostro ante

oculos siilco triangulari ; labiis carnosis; dcntibiis utraqnc niaxilla 8 apioe.

plus minusvc emarginatis anticis lateralihus majoribiis; apcrtnra brancliiali

ante basin pinnae pcctoralis dosinente; scutis lateribna 3G p. ra. in scrin

longitndinali nsque ad aperturum brancliialem ; scutis toto corpore grannlis

ex parte conicis niimcrosis soabris ; axiilis scutis .5 vel G rotundis granulatis

;

caiida comprcssa spinulis quadri-vel quinquc-seriatis armata medio miilto al-

tiove quam lata; scutis gcnis confertis sulcis ghiljris majoribus nullis; pinna

dorsali spinosa spiua 1' rostro vix vel non brcviore crassa obtusa antice scabra,

merabrana pinnani doi'saleiu radiosani non attingentc; dorsali radiosa et

anali obtusis rotundatis, multo longioribus quam altis , dorsali anali al-

tiore corpore plus triplo htimiliore; pcctoralibus obtusis rotundatis 7j ad

7»., caudali obtusa rotundata 6|- ad GA in longitudine corporis; pinna ven-

trali spina crassa brevi dcntata, radiis gracilibus membrannm apice su-

perantibus p. ra. 14; colorc corporc olivacco-aurantiaco mento ventrcquc

ilavesccnte; fascia lata difFusa violacea oculo-tlioracica fronte cuiu f.iscia

lateris oppositi unita f;\sciaquc dorso-anali difi'usa lata ejusdem coloris a

dorsali radiosa analis basin postcriorcm versus descendente; scutis cor-

pore plurirais macula ccntrali violaceo-uigricantc; labiis violasocntibus;

pinna dorsali spinosa mcmbrana violasccnte-byalina niaculis irregularibus

fuscis supernc nigro marginatii; dorsali radiosa, anali caudaliquc vadiis

aurantiafis mcmbrana coerulcsccnte-byalinis, margincm liberum versus

violaccis coerulcsccntc dcnsc ocellalis; caudali anali(|ue dimidio basali iii-

tcrduni guttulis violacco-fuscis, pcctoralibus radiis aurantiacis mcmbrana

cocrulcsccntc-byiiHuis.

B. n. D. ri — 2/23 vel 3~2/2). r. 1/13. A. 2/2 1 vel 2/22. C. l/l(/l.

Svnon. JJuUsIcs acvlcalus mujoi- Fur.sk. ap. Küp]!. Atl. li. N. Afr. F.

R. RI. p. 30.

Lalistes e fu^co viridescens etc. Commers. ap. Late']!, l'oiss. I

p. 37S.

Jiulistc rcrdalre Laccp. iliid. I p. 33.'), 37S tab. IG iig. 3.

IJalislcs casUincit.'i liicbards. Voy. Sulpli. ZoiJl. Fisli. p. I2G

tab. 5<.) flir. 9—12?
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Scli(iar)n Arab.

Ilaljit. B.itjan, iii inari.

Ainl)oiiui, iu mari.

Longitiulo 4 spcciiiiuium 122'" ad 14S'".

Aanm. Commekson ontdekte deze soort bij Mauritius. De

afbeelding van Lacépède, hoezeer veel te wensclien overlatende,

laat haar zeer goed herkennen. De soort is zeer na verwant

aan BaUstes jlavimarfjinaius llüpp. , doch daarvan te onder-

kennen, behalve door de eigenaardigheid der kleurteekcning,

door het geheel digt beschubt zijn der wangen, terwijl de wang-

schildjes bij Ballstes Jlavimarginakis m overlangsche reijen zijn

geplaatst en overlangsche gladde groeven tusschen zich overlaten.

Bovendien tel ik bij laatstgenoeindo de stralen -:=: D. 3— 2/2li.

P 1/1-1'. A. 2/23. In mijne beschrijving van deze soort (Nat.

Tijdschr. Ned. Ind. III p. S03) haalde ik met een vraagtcekcn

Ballstes casianeus Richds. als mogelijke S3aioniem met haar

aan. Door het erlangen mijner voorwerpen van Ballstes vlrl-

desccns ben ik van deze mecning teruggekomen en breng ik

Ballstes castaneus Richds. veeleer tot de onderwerpclijke soort

waarvan zij welligt het wijfje voorstelt. De afbeelding van den,

heer Riciiaudson naar een lang in wijngeest bewaard voorwerp

genomen zijnde, kan men aan de nuancering der kleuren en

de vlekteekening aldaar geenc grootc waarde hechten. Daar de

heer Eiciiakdson echter van zijne Ballstes castaneus zegt, dat

de staartvin er spitse hoeken heeft en de staart ongewapend is,

en de afbeeldini»; de stralen vertoont ;=; D. 3—1/27. A. 1/25

(in den tekst zijn de getallen der vinstralen niet vermeld)

,

is mijne meening ten deze nog slechts voorwaardelijk.

Erythrodon niger Eilpp (
1=^ Xenodon nigcr Eiipp.) niet me-

degerckend, bezit ik thans 13 soorten van Balistes van den In-

dischcn Archipel t. w. Balistes aculcatus BI. (va]i Amboina,

Banda, l'loris, Solor en de Kokos-eilanden), Balistes armatus

Laccp. (van Cclebcs en Solor), Balistes bursa Schn. (van Am-

boina) , Balistes chrysospilos Blkr (van Solor) , Balistes conspi-

cillum Cuv. (van Celebes eu Solor), Balistes üavolineatus lUipp.

van Celebcs, Amboina en Ccram), Balistes lineatus BI. Schn,
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(van Suinatra, Ceicbcs, Tenmte, Amboiiia, Banda, Solor en

rioris), Balistes praslinus Laccp. (van Sumatra, Ceicbcs, Ter-

]iate, Aniboina, Ceram en Solor), Balistes Schmittii Blkr (van

Sumatra) , Balistes senticosus Eiclids. (van Solor) , Balistes stel-

latiis Laccp. (van Java, Singapore, Celcbes en ïloris), Balistes

vidua Soland. (van Amboina en de Kokos-eilanden) en Balistes

viridesccns Laccp. (van Amboina en Batjan). Bovendien bezit

ik nog van Balistini van den Lidisclien Archipel van andere

geslachten, 13 soorten van Monacantlms, 5 van Alutarius, 1

van Poo-ouomathus en G van Triacanthus, of te zamen 39 soor-

ten van Balistini, dat is 17 meer dan ik in mijne Bijdrage

tot de kennis der ]3alistini van den Jndischen Archipel, ge-

drukt in 1851, heb vermeld.

SCïLLIOiDEI.

IlemïscijlUiim malayanuia MII. Sjstem. Beschr. Plagiost. p. 17.

ITeniisc. corporc cloiigato nnticc ("ylindr.acco , altitiuline 13 fere in cjus

longituiline, vix hitiore qiuim alto; capite obtuso coiivexoO et paulo in longitu-

(line coi-])üiis, patilo latiorc qnam alto; oculis diametro 4 circitcr in longi-

tudine rcstri , longioribus quani latis : foramiiie temuorali octilo paulo nünore

postico-infero marginc postcriore non tiiberciilato; rostio latiorc quain

longo obtiiso rotinulato valJe convcxo, longitiidine 2i circiter in longitu-

(line cajtitis; rictu maxillari semilunari , labiali rectiiisculo rostro brevio-

rc; maxillis dcntibus tricuspidatis, cuspidibus lateralibus brevil)ii.s; sulcis

labialibiis meiito non unitis; valviilis nas.ililms i.ternis rictiim fore attin-

gcutibiis scpto intcnacdio valviilis latiorc, valvulis nasalibiis cxternis ob-

lungis rotundatis, cirro valvulari externe inscrto valvula bi-cviorc; spira-

culis 3 posticis stipra pinnam peotoralcm sitis, 4* et h% valdc ypproxima-

tis; dorso ante pinnam dorsalcm 1"" non carinato; .sqiiamis parvis conspi-

ciiis non carinatis: pinnis dorsalibiis dupla circitcr canun longitudinc dis-

tantibus acqnali')iis fere acqiie altis ac longis cniargiiiatis apiec mtundH-

tis postice aciitii;; dorsali 1" toia jiost basin vcntralium sita; dorsali '2*

])lus cjus longitudinc a pmna anali remota; pinnis pectoralibus et vcntrali-

Oiis oblongi.'i rotundati.s; pectoralibus capitc paulo brevioribus scd ventra-

lil)us paulo longioribus; vonlralibus basi post aruini nou unitis; appendi-

cÜHis genitaliljus couicis rudimcntariis sulcatis sed nonvalvatisj anali con-

vcxa pcjsticc angulata quadruplo circitcr longiorc quam alta; caudali C|

ciri:itcr in longitudinc corporis, lobo poslcriore olituso lutundato lobo
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anteriore convcxo (nnnli non luimiliore) minus triplo Lrcviore; lojoic

corpore siipenie rurescente inferno roseo ; fasciis loiporü fusi-is difl'u-

sis transversis 11 p. ni., 1' praeocnlari , 2» po.stocuhiri , a* brancliiali ,
4'

]>raeventrali , 5' et 6« inter pinnas dorsales, cctcris caiiiLilibtis: covpnre

fasciis ipsis et regioiiljus intent'ascialibus parcis maculis sparsis rotinulatis

fuscis profundioribiis notato; pinnis rufesceiitibiis maculis parcis fusi-is.

Synon. Sci/UiniH malaisianum Less. Zoul. Voy. Coquille II p. 94 Alhis

Poiss. tab. 6.

Itonsseile malais/enne Loss. ibiil.

Chiloscyllnaii malaianuin Mll. Syst. Bcsclir. Plagiust. Vcrzeichn,

p. XV.

Habit. Raijan, in niari.

Longitudo speciminis masculin. unici 301'".

Aanm. De geslacliten HemiscijUium en Cliiloscyllium zijn

door de lieeren J. Mült^eu en Hent.e door 2:00 geringe vcr-

scliillen gekenmerkt, dat ik twijfel of zij wel afzonderlijk be-

houden kunnen blijven. De onderwerpelijke soort beantwoordt

aan HemiscijUium door de plaatsing van den bek digt bij liet

einde des suuits en door het niet in de middellijn vereenigd

zijn der bekhoekgroeven , doch verschilt er van door de elkan-

der zeer genaderde plaatsing der beide achterste kieuwopenin-

gen. Indien beide geslachten gescheiden behooren te blijven

behoort bovenbeschrevene soort tot Ilemiscjllium MIL, vermits

als karakteristiscli voor Chiloscyllium wordt opgegeven het ver-

lengd en op de middellijn vereenigd zijn der bekhoekgroeven.

De soort is zonder twijfel dezelfde als ScijUkmi malaisianum

Less., ter boven aangehaalde plaatse afgebeeld naar een voorwerp van

27 duimen lengte. Deze afbeelding is vrij goed. Het weinig

uitgedrukt zijn der banden is waarschijnlijk aan den ouderen

leeftijdstoestand toe te schrijven, gaande de bandtcekening bij

meerdere Scijlliën bij toenemenden leeftijd verloren. De afbeel-

ding vertoont foutievelijk alle kicuwopciiingen evenwijdig van

elkander geplaatst. De vierde kieuwopening bedekt de vijfde

bijkans geheel, zoodat men de laatste slcclits bij verwijding van

de vierde duidelijk waarneemt.

De soort was tot nog toe slechts van Waigioe bekend.

De heer EürPELL deelt in zijne Neue Wirbelthiere zu der

Fauna van Abyssiniën gehörig, Eische des Rothen Meercs ]x
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71 in ccnc noot mcclc , dat de liccr HiicKEr- Sci/Uiam hepLago-

rnuii Ixiipp. voor dezelfde !>oort verklaarde als Lesson's Scyl-

Jluiji malalnanum. ]3eidc soorten verscliillcu echter zoo in liet

oogloopciul van elkander, dat slechts ecnc grove misvatting zo

tot elkander heeft kunnen brengen. De hecren J. Müij-er en

IIext.e hebben echter in hunne Sj'stcmatische Beschrcibung der

Plagiostonicn die misvatting reeds verbeterd, door Scyllium

hepkujouuhi E,üpp. te brengen tot hunne Stegostoma fasciaium,

komende de afbeelding van i\Q.\\ heer Eüppell overeen met de

door de heeren J. Müli.eu en IIE^'I,E beschrevene 3^ variëteit

van Stegostoma fasciatum.

Scrijjsi Baiavia Calcndls ScjjlcmLris mdcccliv.



lUJ D R A G E N

GEOLOGISCHE EN MINERALOGISCHE KENNIS

NEDERLANDSen INDIÉ,

de Ingenieurs van het Mijnwezen in Nederlandsch Indtê.

Vlïï.

VOORLOOPIG ONDERZOEK NAAR KOLEN IN DE
LANDSCHAPPEN SALIMBQUW, DJONKONG EN
BOENOET, IN DE RESIDENTIE WESTERAE-

DEELING VAN BORNEO.

R. EVKR^VIJM.

Bij gouvernementsbesluit van den 23n April 1853 No. 1 werd

aan mij opgedragen oin eenen aanvang te maken met het doen

van eenige geologische onderzoekingen in de westerafdeeling

van Borneo, en nader werd bij instruktie van den ingenieur

De Groot bepaald, dat in de eerste plaats een onderzoek zoude

geschieden naar kolen in de landschappen Salimbouw, Djonkong

en Boenoet.

Na te Pontianak de noodige toebereidselen voor de reis te
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liebben gemaakt, vertrok ik op den Gdcii September van daar

en kwam op den Isten Oktober te Salimbouw.

Een verblijf van omtrent aclit dagen op deze plaats stelde

mij in staat om eenige geologische kennis van het terrein op

te doen, en tevens het vereischte onderzoek naar kolen te ver-

rigten.

Het gedeelte van het landschap Salimbouw, dat aan den lin-

ker oever der Kapoeas is gelegen, bestaat gedeeltelijk uit eene

lage landstreek, die zelfs gedurende het drooge jaargetijde groo-

tendeels onder -waterstaat, en gedeeltelijkuit eenaantal heuvels

die alleen meer landwaarts in eene groote hoogte bereiken.

Tusschen deze heuvels door loopen twee kleine riviertjes, van

welke het eene zich bij de hoofdplaats Salimbouw in de Kapoeas

uitstort, terwijl de monding van het andere omtrent twintig

minuten gaans verder de rivier af is gelegen. Deze riviertjes

hebben slechts eene geringe uitgestrektheid en zij verliezen zich

spoedig in een aantal kleine meren, in welke het struikgewas

op vele plaatsen de vaart zeer moeijelijk maakt.

De grond bestaat overal uit afwisselende lagen van klei en

zand. De klei is zeer vast, vaneene witte of geelachtige kleur,

somtijds ook min of meer vermengd met een fijn kwartszand^

De zandgrond is van eene grove losse hoedanigheid en bevat

overvloedig witte kwartsrolsteenen. Kleischiefer , kolenschiefer

en andere gesteenten, die veelal in een kolenterrein worden ge-

vonden, heb ik daar nergens aangetroffen.

Yoor het onderzoek naar kolen, in dit landschap, begaf ik

mij het eerst naar de plaats, w^aar reeds vroeger kolen werden

gegraven, zijnde hoofdzakelijk gelegen tusschen twee heuvels

op een klein uur roeijens van Salimbouw.

Het is terstond zigtbaar , dat de bewerking daar niet op eene

zeer geregelde wijze heeft plaats gehad. De kleine vallei tusschen

genoemde heuvels is geheel omgewoeld en nergens kan men iets

meer van de ligging eener koollaag bespeuren. Zoo men zegt

werden daar gaten gegraven tot op 18 voet diepte oin aan de

küul te komen, en dit blijkt ook gedeeltelijk uit de peiling

der daar aanwezige gaten , die nu vol met water staan.
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Verscliillcndc gravingen, die ik daar icr plaatse liet doen,

deden mij niets ontdekken, hoewel gewoonlijk in den zandgrond

brokstukken kool gevonden werden.

Niet ver van de hier bedoelde plaats vond ik aan de helling

eens heuvels eene koollaag van omtrent één eng. voet dikte

en hebbende slechts eene geringe helling. De kool, hoewel van

eene goede soort, is eenigzins vermengd met kleiaarde en daar-

door niet zeer zamenhangend.

Verdere gravingen, op verschillende diepte in dien omtrek

gedaan, deden niets naders ontdekken.

Nadat het onderzoek daar ter plaatse was afgeloopen werd

mij eene koollaag aangewezen aan het riviertje llinggan, ecu'

zijtak van het riviertje bij Salimbouw, op ruim een half uur

van de hoofdplaats.

Deze laas; is £^ele!T;en aan de bellinde van een' lao-en heuvel,

en een gedeelte der oppervlakte is door een beekje blootgelegd.

Zij heeft eene dikte van drie eng. voet en slechts eene gerin-

ge helling. De kool is zeer zuiver en van eene vrij goede

hoedanigheid. De onderlaag bestaat uit eene vaste witte klei-

aarde, en de bovenlaag uit een' groven zandgrond, die, zoo men

zegt, ook goud bevat, echter te weinig om daarop bewerkt te

worden. Het onderzoek nog op andere punten van het land-

schap Salimbouw voortzettende, vond ik wel in eenigc beekjes

en ook hier en daar op eenige diepte beneden de oppervlakte

stukjes kool, doch het mogt mij niet gelukken ergens eene

koollaag te vinden. Om dan verder geen tijd te verliezen met

onderzoekingen, die onder de gegevene omstandigheden weinig

uitzigt op eenen goeden uitslag leverden , besloot ik de reis ver-

der voort te zetten naar Djonkong.

Dit landschap, welks gebied zich hoofdzakelijk uitstrekt langs

de rivier Embonan, bestaat grootendeels uit eene lage landstreek,

die naarmate men zuidwaarts komt, hoogcr wordt en op ruim

twee dagreizen van de hoofdplaats Djonkong overgaat in een

heuvelachtig terrein.

Vier tl vijf paal zuidelijk van Djonkong is de berg Sindo^'o

i gelegen, die gcenc groote hoogte bereikt, doch van welks top
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men eene uit^-estrelcte landstreek kan overzien. Deze bersc be-

staat uit eene porfiersoort, van welke mede twee aderen voor-

komen, die dwars door de rivier Embonan gaan.

Het terrein bestaat grootendeels uit een' alluvialen zand- en

kleigrond. De rivier Embonan verder opgaande, ziet men bij-

na niets dan zandsteen, die somtijds door een groot gehalte

aan kleiaarde het aanzien heeft van kleischiefer en waarschijn-

lijk tot eene vroegere formatie behoort. Het onderzoek naar

kolen in het landschap Djonkong gaf geene zeer goede uitkom-

sten. Van 12 tot 15 palen afstands van de hoofdplaats werden

door mij in de bedding der rivier Embonan vele stukken kool

gevonden, waaronder eenige van aanmerkelijke grootte, hetgeen

mij deed vooronderstellen, dat niet ver van daar eene koollaag

moest voorkomen. Alle nasporingen in het bed der rivier en

meer landwaarts in bleven echter vruchteloos; zoodat ik ten

laatste het verdere onderzoek moest opgeven. Ook aan de in-

landers was geene koollaag in de nabijheid bekend, maar wel

volgens eenigen veel verder de rivier op. Door den lagen wa-

terstand ondervond ik evenwel reeds voor Rassan zoo vele moeije-

lijkheden op mijnen togt, dat het meer doelmatig werd om te-

rug te keeren naar Djonkong en van daar de reis voort te zetten

naar Nangaboenoet. Het landschap Boenoet is voor het groot-

ste gedeelte gelegen te zuiden van de Kapoeas en strekt zich

hoofdzakelijk uit langs de rivier van Boenoet en hare zijtakken.

Deze landstreek is in het algemeen laag. Slechts zuidwaarts en

verder oostwaarts vindt men eene bergachtige streek. De rivier

Boenoet ontstaat voornamelijk door de vereeniging van drie ri-

vieren, te weten: de Bojan, de Mentibah en de Tebonan; de

overige zijtakken zijn van minder belang. De eerste dezer ri-

vieren, de Bojan, heeft eene zuidelijke rigting en is alleen bij

hoogwater voor praauwcn van eenige grootte bevaarbaar. De

oevers bestaan bijna overal uit een alluviaal terrein; alleen hoo-

ger op ziet men zandsteenlagcn , die waarschijnlijk tot eene

vroegere formatie behooren. Ongeveer 12 paal van de monding

vindt men kolen aan beide oevers der rivier en wel twee lagen,

ten aan den linkeroever ter dikte van ruim éon eng. voet.
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en iets liooger op eene tweede laag, welke aan beide rivieroevers

zigtbaar is en gemiddeld eene dikte heeft van twee eng. voet.

Beide lagen hebben slechts eene geringe helling en zijn aan den

rivieroever op 5 a 8 eng. voet beueden de oppervlakte van

den grond gelegen.

De kool, hoewel met een weinig kolenschiefer verbonden,

is van eene vrij goede hoedanigheid; boven en beneden haar

komt eene blaauwachtig of geelachtig gekleurde kleiaarde voor.

De grond bestaat overigens uit afwisselende lagen van klei en

zand. Hier en daar ziet men nog boven de kool dunne lagen

van ijzererts.

Omtrent drie palen van de monding der rivier Mentibah wor-

den mede kolen gevonden, en wel aan den regter rivieroever

omtrent één paal landwaarts in. De kooUaag ligt voor een ge-

deelte bloot aan den voet van een' lagen heuvel, heeft eene dik-

te van ruim drie eng. voet en slechts eene geringe helling in

de rigting van het noorden. De kool is gedeeltelijk schiefer-

achtig en gedeeltelijk zeer vast, echter naar het mij voorkomt

van eene minder goede hoedanigheid dan die van Salimbouw.

Beneden de koollaag komt eene meer of minder grove zand-

grond voor; de dekkende laag bestaat uit eene vaste witte klei-

aarde ter dikte van 2 a 3 voet, en daarboven vindt men we-

der een groven lossen zandgrond, die daar ter plaatse op goud

bewerkt wordt. Volgens berigten worden ook meer landwaarts

in of noordwaarts van bovengenoemde plaats kolen gevonden.

Nog twee dagreizen verder de rivier Mentibah opgaande , vindt

men weinig belangrijks meer langs de oevers; alleen werden

door mij nog de heuvels Depattan en Miangouw beklommen, die

even als vele andere in die streek bestaan uit eene eruptieve

massa, zijnde eene soort van porfier van buitengewone hard-

heid.

Ook aan de rivier Tebonan werden door mij kolen gevon-

den op drie paal van de monding aan de regter oever. De

laag heeft slechts eene geringe helling en eene dikte van ruim

één eng. voet. De kool is, te oordeclen naar het weinige dat van

de laag zigtbaar is, van eene veel minder goede hoedaniglieid
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dan die van andere plaatsen. De rivier Tcbonan verder op_

gaande werden door mij geen e sporen van kool racer gezien en

ook deed de aard der voorkomende rotssoorten vooronderstellen,

dat zij hooger op niet meer aanwezig zijn. Op eenige andere

plaatsen in het landschap Boenoet werd door mij wel koolhou-

dende zandsteen, doch nergens eene bepaalde koollaag gevonden.

Het onderzoek langs de Kapoeas boven Nangaboenoet en

en ook gedeeltelijk langs de Malo- rivier gaf mij genoegzame

bewijzen, dat daar geene kolen gevonden worden.

Na den afloop van het onderzoek naar kolen in de landschap-

pen Salimbouw, Djonkong en Boenoet blijft het voor mij nog

hoogst moeijelijk, om bepaald de grenzen van het kolenterrein

op te geven. Bij het geheele onderzoek heb ik mij hoofdzake-

lijk moeten bepalen, tot hetgeen aan de oevers der rivieren of

in hare onmiddellijke nabijheid te vinden was. Het terrein

is niet alleen te uitgestrekt, maar levert bovendien te vele moeije-

Jijkhcden op, om zich in korten tijd met de geheele geolo-

gische gesteldheid bekend te kunnen maken.

]-)e weinige punten, die ik geologisch heb kunnen bepalen,

zijn dan ook niet voldoende om daaruit een besluit te trekken

tot hetgeen misschien o]) andere plaatsen in genoemde landschap-

pen kan gevonden worden. Nogtans heeft het verrigte onder-

zoek voldoende uitkomsten gegeven , om met eenige zekerheid te

kunnen zeggen , waar men vooreerst het geschikste een exploita-

tie van kolen zal kunnen aanvangen. Hierbij de ligging der

plaats, de hoeveelheid en hoedanigheid der aanwezige kolen in-

aanmerking nemende, vermeen ik, dat daartoe in het landschap

Salimbouw de beste gelegenheid zal bestaan. Bij eene meer ge-

makkelijke kommunikatie en ofvoer, en met het noodige aantal

werklieden, zoude men misschien ook in het landschap Boenoet

geschikte plaatsen voor eene exploitatie van kolen kunnen vinden-

Na de uitkomsten van het aan mij opgedragen onderzoek te

hebben medegedeeld, acht ik het niet ondienstig, om hierbij nog

een kort verslag te voegen, van hetgccii ik heb kunnen na-

gaan betrekkelijk de geologische gesteldheid van de landschap-

])en , die langs de Kopocas zijn gelegen.
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Men moet daarbij evenwel in het oog houden, dat ik, om geen'

tijd te verliezen , mij gedurende de reis van Pontianalc naar

Salimbouw nergens langer dan noodig was heb oj^gehouden

,

en mij dus geheel heb moeten bepalen tot hetgeen aan de oe-

vers der Kapoeas of in de onmiddellijke nabijheid te vinden

"was.

Het weinige, dat mij daardoor is bekend geworden, is dan

ook alleen dienstig om misscliien in verband met onderzoekin-

gen, die later kunnen geschieden, van eenig nut te zijn.

Het stroomgebied van de rivier Kapoeas, over zijne geheele

uitgestrektheid genomen, bestaat uit eene groote vlakte, die,

den afstand in aanmerldng nemende, in de bovenlanden slechts

weinig boven de oppervlakte de zee schijnt verheven te zijn.

In de nabijheid der rivier vindt men nergens hooge berg-

reeksen of afzonderlijke toppen. Van Pontianak de Kapoeas

opvarende ziet men de eerste voorname verheffing van het ter-

rein van af Tajan tot ongeveer bij Sangouw. Het zijn lage

heuvelreeksen en enkele toppen, van welke laatste de berg

Bloengei een der voornaamste is.

Van de Sangouw tot omtrent bij het landschap Silat is het

terrein weder veel vlakker, en men ziet alleen eenige op zich

zelve staande hoogten; zooals eenige palen boven Soengei

Ajah, omtrent in eene zuidwestelijke rigting, de scherpe top-

pen van den Koedjouw en den Sabrang, en in het landschap Sin-

tang, op geen' grooten afstand van de rivier, twee heuvels
,

die door hunne steile wanden een geheel bijzonder aanzien heb-

ben.

In Silat vindt men aan den linker rivieroever eeni2;e lao-e

heuvelreeksen en ook noordwestelijk op grooten afstand enkele

hooge en scherpe bergtoppen. Boven Silat in de landschappen

Salimbouw, Djonkong, Boenoet, alsook verder op tot voorbij

de Malorivier en noordwaarts tot aan Ollah-pauw is het land

over het algemeen vlak en op sommige plaatsen zelfs zeer laag,

zioodat gedurende de regentijd een groot gedeelte van die stre-

ken onder water staat. Alleen zuidelijk van Djonkong bij den

oorsprong van de rivier Embonan en ook achter in Boenoet, bij
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den oorsprong van de rivieren Mentibah en Tebonan, vindt men

een groot aantal heuvels, die alle te zamen eene enkele reeks

scliijnen uit te maken, welker rigting omtrent van liet westen

naar het oosten is.

De geologische formatie van de landschappen, die langs de

Kapoeas zijn gelegen, levert over het algemeen geene groote

verscheidenheid op. Van Pontianak tot aan Tajan ziet men

niets dan een' alluvialen klei- en zandgrond ; van af laatstgenoem-

de plaats tot voorbij Saramankaij komt veel graniet en op en-

kele plaatsen ook sijeniet voor , uit welke rotssoorten de meeste

der daar aanwezige heuvels schijnen te bestaan.

Verder op tot aan Sintang bestaat de bovenkorst uit een

groven alluvialen zandgrond, die bijna overal goud bevat, en

ook door de Chinezen op vele plaatsen daarop bewerkt wordt.

Daar beneden vindt men een' groenachtig grijzen zandsteen,

somtijds afwisselende met lagen van eene vaste bruinroode klei-

aarde. Deze zandsteen maakt tot aan Sintang de hoofdformatie

uit, en komt op eenige plaatsen, zoo als onder anderen aan de

rivier Sekaijan bij Sangouw, bijzonder sterk ontwikkeld voor.

Deze formatie schijnt weinig fossilen te bevatten, want niet-

tegenstaande ik op verschillende punten een naauwkeurig onder-

zoek instelde, gelukte het mij slechts een enkel stuk fossiel

hout te vinden. In verband tot andere afzettingen beschouwd

bestaat er echter eenige waarschijnlijkheid, dat zij tot de se-

kondaire formatie behoort. xVls eene bijzonderheid valt nog op

te merken, dat bij dezen groenachtig grijzen zandsteen op eenige

plaatsen de lagen zijn zamengesteld uit groote kogelvormige

massen, van welke de verschillende schalen duidelijk zigtbaar

zijn en niet zelden zich gemakkelijk van elkander laten sclieiden-

Ook bij de genoemde bruinroode kleiaarde ziet men dezelfde

kogelvormige wijze van afzetting; hier echter op eene veel klei-

nere schaal. Bovendien vindt men in deze kleiaarde niet zel-

den kleine stukjes van eene lichtgroene kleiaarde, die somtijds

ook in dunne aderen de massa doorsnijdt. Boven Sangouw en

ook bij Tandjong Biang, komt een blaauwe en ook een licht-

rood gekleurde zandsteen voor , van welke de betrekkelijke ouder-

dom niet bekend is.
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Bij Lawaukwari , niet ver van Skadouw, komt een kalk-

houdende zandsteen voor van buitengewone hardheid en die op

eenige plaatsen een weinig bruinkool bevat , behoorende tot eene

jongere formatie dan de hier bovengenoemde zandsteenlagen.

De formatie boven Sintang is eenigzins verschillend van de voor-

gaande; men ziet daar meer eene witte of roodbonte kleiaarde,

die grootendeels door vervvering van kleischiefer schijnt ont-

staan te zijn. Verder vindt men op vele plaatsen als bovenkorst

,

even als beneden Sintang, alluviale goudhoudende zandbeddin-

gen en gewone rivierafzettingen.

In Silat, aan de rivier Seberoeang en op vele andere plaat-

sen , vindt men zandsteenlagen van verschillende kleur en hard-

heid en gedeeltelijk overeenkomende met die, welke beueden

Sintang worden aangetroflen.

Boven Nangaboenoet , en aan de Malorivier ziet men niets

dan een alluviaal terrein, hoofdzakelijk bestaande uit eene vaste

kleiaarde. Langs de Kapoeas vindt men verder nog verschillende

mineralen, die van eenig belang zijn; zoo als: antimoniumerts

aan het riviertje Limouw niet ver van Saramankaij ;- kolen bo-

ven Sintang aan den regter rivieroever; zij zijn zeer vermengd

met kolenschiefer en alleen bij eenen zeer lagen waterstand

zigtbaar. In Silat moeten ook kolen voorkomen, die volgens

de door mij geziene exemplaren veel overeenkomst hebben met

die van Salimbouw. Aan de rivier Seberoeang vindt men op

omtrent zeven paal van de monding eene ijzerader, van welke

de erts door de Dajah's gebruikt wordt. Niet ver van daar

werd door mij nummulietenmergel gevonden, die in Europa

tot de bovenste sekondaire formatie behoort. Eveii voor Swait,

aan den linker rivieroever, omtrent tien minuten gaans land-

waarts in, is een lage heuvel gelegen, die geheel en al bestaat

uit groote brokstukken moerasijzererts van buitengewone hard-

heid, en eenige palen het riviertje bij Swait op vindt men

mede veel moerasijzererts.



VIBÏ.

ONDEr.ZOEKTNGEN NAAR STEENKOOL IN DE AF-

DEELTNG MAROS OE NOORÜETIDISTRIKTEN VAN
HET GOUVERNEMENT CELEBES EN ON-

DERIIOORIGIIEDEN.

DOOK

S. S C II R K U D K R.

Bij gouvernemcntsbesluiten van den ITi^ Augustus 1850 No,

13 en den 1 Gil Oktober 1S50 No. 2, was mij opgedragen, een

onderzoek te doen naar het aanwezen van steenkool in de af-

dccling Maros of Noorderdistrikten van liet Gouvernement Cele-

bcs en onderhoorigheden , naar hare hoedanigheden en de voor-

uitzigten, om ze met voordeel te ontginnen.

Li de maand December 1850 kwam ik te Makassar aan, en

begaf mij spoedig daarop naar de plaats mijner bestemming,

ten einde het mij opgedragen onderzoek aan te vangen.

Het ongunstige saisoen, de slechte toestand van den grond

en later eene langdurige ongesteldheid verhinderden mij, het

onderzoek in de eerste tijden naar wensch te volbrengen.

Reeds voor ongeveer honderd jaren was in de omstreken

van Maros, waarschijnlijk bij Mangempang, aan de rivier van

Maros fossile brandstof ontdekt , doch de proeven , alstoen ge-

nomen ter bepaling der kwaliteit , hebben geen gunstig resultaat

geleverd.

In de maand Maart 1850 zijn weder sporen van fossile

brandstof ontdekt te Kantissan, in het regentschap Kabba.

Er is toen eene zekere hoeveelheid van deze brandstof uitge-

graven en voorloopig beproefd, zoo wel te Makassar door den

tegenwoordigen ingenieur der 1ste klasse van den waterstaat den

heer II. ])e Ijruix, als te Socrabaja door den majoor der artil-
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ioric dirckteur der fabriek riiocnix (ihnns kolonel clief der artii

Icric) C. G. Van Dentzsch.

Beide proeven hebbeu echter niet de gewcnschte goede resul-

taten opgeleverd.

Bij mijn onderzoek naar het aanwezeu van steenkool in de

afdeeling Maros heb ik bevonden, dat de formatie, welke zich

aldaar vertoont, niet is de eigenlijke steeukoolformatie, maar

veeleer behoort tot de jura-, de krijt- en tertiaire-vormingen.

In deze laatste hebben zich lagen van bruinkool afgezet, welke

op onderscheidene plaatsen aan den dag komen waar het wa-

ter den bovengrond heeft weg gespoeld, zooals in de beekjes

en riviertjes, die uit het gebergte komen.

Oppervlakkig beschouwd zoude men het er voor houden, dat

deze koollagen voor ontg-iuning geschikt zijn. Echter is mij bij

later onderzoek gebleken, dat zij, zoo wel wat hare hoedanigheid

als zwaarte betreft, niet met voordeel kunne]i ontgonnen worden.

De grond in de afdeeling Noorderdistrikten vertoont zich,

van de kust af gerekend, in het algemeen laag, vlak en wei-

nig hellend. Hij is gemeenlijk vruchtbaar en alsdan voor den

rijstbouw zeer geschikt.

Dit vlaldand eindigt tegen het gebergte, dat zich met lood-

regte wanden boven het kustland verheft. Op de vlakte liggen

op verschillende plaatsen stukken steen verspreid, behoorende

tot dezelfde rotssoorten uit welke het gebergte bestaat.

De rivieren, welke deze vlakte doorsnijden, loopen alle in

de rigting van het oosten naar het westen en zijn bij den ge-

wonen waterstand slechls bevaarbaar voor vaartuigen van wei-

nig diepgang.

Gedurende den regentijd zijn de rivieren, ten gevolge der

zware regens in het gebergte en op de vlakte, somtijds diep

genoeg voor grootere vaartuigen, doch van deze omstandigheid

kan geen gebruik worden gemaakt.

Alleen de rivier Binangasankara , in het regentschap Kabba,-

is in het algemeen dieper dan de overige. Er bevindt zich

echter voor hare monding, even als voor die der andere ri-

vieren, eene bank, waarover de vaartuigen slechts bij hoogwater
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kunnen passeren, zijnde er eene plaats, waar slechts ^//^ vadem

waterstaat, terwijl het grootste verval is 1,15 el volgens de pei-

lingen en waarnemingen , aangegeven op de Kaart van het vaar-

water benoorden Makassar door den luitenant ter zee J. Van

GocH. Voorts hebben alle rivieren vele kronkelingen , die vooral

landwaarts in gemeenlijk worden veroorzaakt door stukken

steen over welke het water stroomt.

Sommicre stukken steen lang^s de oevers toonen aan , hoe hoo»

het water gemeenlijk rijst, daar zij tot die hoogte door den

stroom zijn afgeschuurd.

liet <yeber2:te dat in eene n. z. strekkinc^ de vlakte aan denDO O

oostkant begrenst , is eene kalksteenformatie , welke zich nu eens

als uiterst grofkorrelige, dan eens als zeer fijnkorrelige, hier

als grof kristallijne , daar weder als dolomietische kalksteen

voordoet.

De dolomietische kalksteen vertoont zich in groote hoeveel-

heid, als bergen met zeer steile en onbeklimbare wanden, aan

welker voet vele afgebrokene stukken van dezelfde steensoort

lio-o-en.DO

De kalksteen is spaarzaam met aarde overdekt en op onder-

scheidene plaatsen ziet men de naakte rotswanden. In deze

vindt men vele holen en gaten, waarin hier en daar eetbare

vogelnestjes te vinden zijn.

Een sroot gedeelte van deze rotssoort zou als bouwmateriaal
D D

zeer goed te gebruiken zijn.

De kalksteen is door opheffingen van eruptieve gesteenten,

hoofdzakelijk door de opheffing van den bergrug der piek van

Maros, uit elkander gescheurd en gespleten.

De meeste dier opheffingen hebben plaats gehad voordat zich

de jongere formatiën hebben afgezet, daar deze laatsten alleen

voorkomen in het vlakke terrein, en in valleijen tusschen het

gebergte, onder eene helling, die niet overeenkomt met die des

kalksteens.

Het gelieele gebergte in de Noordcrdistrikten en het daar-

aaniT-renzende leenvorstendom Tannette bestaat uit dezelfde kalk-

steenformatie, verbroken door eruptieve gesteenten.
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De eruptieve raassen zijn gedeeltelijk door den kalksteen ge-

drongen zonder bepaalde rigting, zooals bij de piek van Maros,

gedeeltelijk in de rigting van het noorden naar het zuiden, zoo-

als is te zien op den weg van het regentschap Melawa naar het

regentschap Tjamba, welke weg voor een groot gedeelte door

eene vallei gaat in de rigting van noord en zuid , waarvan de

westzijde bestaat uit groensteenen en de oostzijde uit steile

kalkbergen.

De eruptieve gesteenten zijn voornamelijk dioriet en aphaniet

en komen algemeen voor in den kogelvorm en wel in kogels

van zeer verschillende afmetingen.

Na den genoemden kalksteen, welke ik tot de juragroep breng,

hebben zich jongere lagen uit de krijt- en eocenevorraing op de

vlakten en in de valleijen afgezet. Yervolgens heeft eene sterke

diluviale werking plaats gehad, Avaardoor groote en kleine berg-

gruisbrokken over de vlakte zijn verspreid.

Daarna hebben zich alluviale gronden nedergezet op de la-

gere plaatsen, op en tusschen het berggruis in de vlakte en de

valleijen, waardoor het terrein ongeveer in den toestand is ge-

komen, waarin het zich thans bevindt.

De alluviale formatie bestaat hoofdzakelijk uit klei , vermengd

met zand en fijn verdeelde mineralen, zooals mikaplaatjes, kwarts,

kleine stukjes groensteen, kalksteen, magnetisch ijzerzand, enz.

De alluviale formatie heeft zich gevormd uit de overblijfselen

der gebrokene en de door den invloed van het weder ontlede

steensoorten van het gebergte, die door het afstroomende wa-

ter zijn medegevoerd en op lagere plaatsen weder zijn bezonken.

De klei- en de mikaplaatjes zijn hoofdzakelijk afkomstig van

de gesteenten, uit welke de piek van Maros bestaat.

Het afstroomende water, vooral in den regentijd, voert thans

nog groote hoeveelheden der vergane en vergruisde bergmassen

mede, die op lagere plaatsen weder bezinken, zoodat deze for-

matie van alluviaal terrein nog sterk voortduurt.

De beddingen der rivieren bevatten dezelfde mineralen, Avelke

boven zijn opgegeven als in de klei der alluviale formatie aanwezig,

doch minder klei, daar deze door het water meer is weggespoeld.
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De klei tier alluvinlo formatie wordt te Maros ract goed ge-

voV'- o-ebezigd tot het maken van mctselstecncn. Tc midden

der gestratiliceerde lagen , die zicli beneden de alluviale en di-

luviale vorming voordoen, vindt men in de tertaire formatie de

bruinkool.

Te Kantissan, waar in 1S50 minerale brandstof is ontdekt,

volgen de lagen elkander op als volgt:

Ic. Ongeveer 3 a 31/2 ned. ellen losse stukken dolomiet,

waartussclien alluviale formatie.

2^. 4 ned. ellen zandsteen, die zeer zacht is en aan de lucht

blootgesteld zijnde allen zamenhang verliest en als zand uit el-

kander valt.

3^". Eene laag bruinkool van ongeveer een ned. el zwaarte,

waarvan echter het bovenste gedeelte niet is te gebruiken we-

gens de daarin voorkomende inmenging van zand.

4^. Eene laag van 2 a 2I/2 palm witte klei, waarschijnlijk

de grond , Avaarop de planten , die de bruinkool opleverden , heb-

ben j2:e2:roeid.

5*^. Eene dunne laag zwarte, koolhoudende klei met over-

blijfselen van schelpdieren, blijkbaar tot eene jonge formatie be-

lioorende.

6^. Eene laag kleisteen, die, versch zijnde , harden wel te be-

werken is, doch blootgesteld aan den invloed van het weder

spoedig verweert en vette klei oplevert.

Deze kleisteen bevat soms fossilen en nesten van pijriet,

welke daarin zeer ongelijkmatig zijn verspreid.

Deze lagen zijn doorboord , bij het zinken van putten voor

eene proefmijn , om aldaar de kwaliteit en kwantiteit der kolen

te bepalen.

Later zijn hier nog eene laag klei met gipskristallen en eene

laag kalk met fossilen van schelpdieren gevonden.

Plantenafdrukken zijn, in de nabij de bruinkool gelegene

lagen, niet gevonden.

Alle de boven opgenoemde lagen hebben eene helling naar

het westen. Eene massa dioriet in de nabijheid der putten heeft

bij hare o])lieiIing deze helling veroorzaakt, daar aan de andere
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zijde van dezen dioriet de bruinkool wordt aaiigetroden met

tegenovergestelde (namelijk oostelijke) helling.

De koollaag heeft in de proefmijn twee verschuivingen onderi^aan:

1^. door een' porfierdijk en

2^. door eene spleet.

De kool uit de proefmijn te Kantissan is zwartglin sterend

op de versche breuk, die soms schelpvormig is. Houtstruktuur

is er niet in te ontdekken; ze bevat ijzerpijriet en soms een

weinig aardhars. Het soortelijk gewigt is 1,S5. De versche

kool in de hand genomen zijnde laat geene zwarte of vuile vlekken

achter; ook geeft het gruis weinig af. Eenigen tijd aan de lucht

blootgesteld, verweert de kool, verliest hare zamenha}ig, wordt

graauw of dofzwart en valt tot gruis; ze brandt langzaam, met

eene groote heldere vlam , weinig rook , bakt niet te zamen , maar

valt onder het .branden uit elkander.

De kool laat eene fijne asch achter, soms geel of bruin ge-

kleurd door het gehalte aan ijzer.

Bij de proef (1) genomen aan boord van Z. M. stoomschip

Vesuvius in de maand April 1S52, door den ingenieur der 2"

klasse voor de mijnen in Nederlandsch Indië den heer C. de Giiooï
,

in kommissie vereenigd met den kommanderenden officier P. A.

Maïthijsen en den eersten officier van dien bodem J. F. Koop-

man, is deze kool voor de praktijk niet bruikbaar bevonden.

Dientengevolge, daar geene verbetering te verwachten w^as, is

de verdere uitgraving van kool uit die proefmijn gestaakt en

deze verlaten.

In het leenvorstendora Tannette komt ook bruinkool aan den

dag voor, te Lieso op den weg naar Maros. De kool vertoont

zich op dezelfde wijze en heeft hetzelfde uiterlijke voorkomen

als die te Kantissan en behoort ook tot dezelfde formatie, (liet

aan den dag komende der laag aldaar is , volgens het zeggen der

inlanders, door hen in brand gestoken en kon niet worden

gebluscht dan door de aanhoudende regens in den regentijd).

Haar soortelijk gewigt is 1,20. Zij vertoont bij de verbranding

(l) Zit; Natimrk. Tij dsclir. voor Ncil. Iiid. Dl III :ifl II cii III Llz ö-il cu "Ai!
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niet dezelfde eigenschappen als die te Kantissan, daar zij onder

ontwikkeling van gas opzwelt en een' zeer poreusen zwarten za-

raeugebakken sintel acliterlaat, die slechts moeijelijk verbrandt.

De kool is, naar het schijnt , van eenigzins betere hoedanig-

heid dan die van Kantissan, doch is, al was zij van goede kwa-

liteit, niet met voordeel te ontginnen en wel:

Ie. Wegens de geringe zwaarte der laag, en

2e. Door de groote onkosten tot het daarstellen van een ge-

regeld vervoer naar zee, daar ze diep landwaarts is gelegen en

bovendien het terrein van Tannette bergachtig is.

Bij de kampongs Doelan en Mangempang, aan de rivier van

Maros, bevindt zich bruinkool in dunne lagen afgezet. Boven-

dien is deze bruinkool slecht van hoedanigheid, vermengd met

zand- en schieferdeelen.

De bruinkool rust bij Doelan op eene geelachtige laag klei.

Door deze heendringende komt men op jongen kalksteen met

koralen, daarna op een dunne laag zwarte klei met fossilen van

schelpdieren.

Ouder deze zwarte klei bevinden zich lagen, behoorende tot

de oölieth- en de krijtvorming
,
gekenmerkt door de fossilen , wel-

ke zij bevatten.

De kool wordt bedekt door eene laag van verganen schiefer,

waarboven klei met zand, diluviale en alluviale vorming.

Langs de oevers der rivier en in de nabijheid komen meer-

dere tertaire lagen aan den dag, waaronder jonge kalksteen,

dunne ijzerlagen, kool- en kleilagen met elkander afwisselen ; zij

zijn zeer geplooid en gebogen, hetgeen hoofdzakelijk te zien is

aan eene roode vette kleilaag, die onder alle hellingen voorkomt

en soms Ioodre2:t staat. De aan2:erolde steenen bestaan hier uit

stukken vuurstcen , kalksteen
,
groensteenen en syeniet.

Bij Mangempang zijn dunne koollaagjes, afwisselende met

dunne jonge kalksteeulagen, aanwezig. Deze koollaagjes zijn te

dun om te worden bewerkt. Uit den kalksteen in de rivier

ontspringt eciic minerale bron, welker monding gemeenlijk door

het rivierwater is bedekt en slechts zelden kan worden gezien.

Zoodanige broinien vertooncn zich aldaar ook op andere plaat-
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sen in den omtrek, zooals te Amarang, de woonplaats van den

regent van Tanralili.

In het gebergte zelf vertoont zich weinig tertaire formatie.

De groensteenen en de kalksteen uit de juraformatie liggen

aldaar gemeenlijk geheel bloot, somtijds slechts met een weinig

alluvialen grond bedekt. Op sommige plaatsen vindt men zware

bosschen, zooals op de Piek van Maros, doch gemeenlijk meer

op de eruptieve gesteenten dan op den kalksteen. Alleen in

het regentschap Melawa is tertiaire formatie aangetrofl'eu in eene

vallei tusschen het gebergte, waarin twee bruinkoollagen voor-

komen. Deze lagen vertoonen zich, de bovenste aan den steilen

oever en de andere in de bedding; van een aldaar stroomend

riviertje.

De bovenste laag is slechts bedekt door eene laag alluvialen

en diluvialen grond en rust op eene tamelijk harde, dikke klei-

laag , waaronder eene dunne kalksteenlaag met fossilen , en .daar-

onder weder zachte klei met fossilen. Onder deze laatste ver-

toont zich de tweede kooUaag in de rivier zelve. De bovenste

kool heeft niet veel door het water geleden ten gevolge van

hare ligging boven den gewonen v/aterstajid der rivier. Bij de

verbranding liet deze kool eene groote hoeveelheid bruine asch

achter en viel uiteen.

Het soortelijk gewigt is 1,286.

De kool is, wat de zwaarte der lagen en de hoedanigheid

betreft, niet voor voordeelige exploitatie geschikt.

Bovendien zijn de kooUagen te Melawa diep landwaarts in ge-

legen en zoude het aanleggen van een' weg voor het transport

naar zee , door het woeste bergachtige terrein , alleen met buitenge-

woon groote kosten kunnen geschieden, hetwelk, al waren de kolen

aldaar bruikbaar, eene voordeelige exploitatie zoude verhinderen?

Zelfs op het vlakke terrein voor het gebergte bevinden zich

geene goede wegen, waarover men geregeld lasten van eenig

belang kan vervoeren , doch hier zou het maken • van goede

wegen zulke groote onkosten niet veroorzaken als in het gebergte.

VII, 29



\ERSTAG VAN EEN ONDERZOEK NAAE DE AAN-
GELEGENHEDEN DER GOUDGEOEVEN IN HET

LANDSCHAP LANDAK.

DOOR

R. S: V fiÜR^U'lJf^V,

Ingevolge de bij gouveruementsbesluit van den 22^ April ] 853

No. I voorloopig aan mij opgedragene onderzoekingen in de Wes-

terafdeeling van Borneo, begaf ik mij op den 6u Maart 11. van

Pontiauak naar het landschap Landak, ten einde onderzoek te

doen naar de aangelegenheden der daar aanwezige goudmijnen.

Na eene reis van ruim negen dagen kwam ik op de hoofd-

plaats Gnabang, zonder onder weg veel belangrijks te hebben

gezien. De Landakrivier loopt tot aan genoemde plaats, met

vele kronkelingen door een laag, hier en daar moerassig land.

Slechts op grooten afstand ziet men enkele hooge bergtoppen.

Bij en boven Gnabang wordt het terrein meer heuvelachtig.

De grond bestaat daar hoofdzakelijk uit eene zandsteenformatie,

die somtijds rood of wit, in het algemeen echter groenachtig-

guijs van kleur is, en wat deze laatste soort betreft, veel over-

eeiikomst heeft met de uitgebreide zandsteenvorming, welke

vroeger door mij langs de Kapoeasrivier werd gevonden.

• Goudgroeven komen kort bij de hoofdplaats Gnabang niet

voor, alleen vindt men kort bij Mongo, een maleische kampong

op 1^/2 uur roeijens van Gnabang, eene kleine diamantgroef,

die voor het oog niets belangrijks oplevert. De alluviale for-

matie van het terrein komt bijna geheel overeen met die van

de meeste goudgronden op Borneo's westkust.

De bovenlaag ter dikte van vier a vijf voet bestaat uit een'
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fijn zandhoudenden kleigrond ; daarop volgt cene losse grove zand-

laag ter dikte van vier a acht voeten, en daarna eene fijne klei-

houdende zandlaag, welke laatste meerdere hardheid verkrijgt

naarmate men dieper komt.

De middelste laag is die, welke de diamanten bevat. Zij

bevat overvloedig kwarts- eu andere rolsteenen van verschil-

lende grootte; hier en daar ziet men ook dunne zandlagen, die

sterk jjzeroxj^dehoudend zijn, en geheel overeenkomen met die,

welke in de meeste goudgroeven gevonden worden.

Als kenmerkend teeken van een' goeden goudgrond geeft men

daar onder anderen op, het voorkomen van dofvvitte kwartsrol-

steenen, die gemakkelijk tusschen de vingers tot een fijn gruis

verwrijfbaar zijn. Deze rolsteenen kwamen ook daar in de dia-

mauthoudende laag veel voor; overigens bevat de grond niets

kenmerkends.

De bewerking van den diamantgrond geschiedt bijna op dezelfde

wijze als bij het wasschen van goud. De grond wordt eerst in

liellende houten goten door water van alle kleidcelen en verdere

onzuiverheden bevrijd. Daarna worden de grootere rolsteenen met

de hand verwijderd, en het overige wordt dan met meer naauw-

keurigheid uitgewasschen en nagezien , ter opsporing van de dia-

manten. Slechts drie menschen houden zich daar bezig met

het zoeken van diamanten, en de bewerking heeft daardoor op

geene zeer uitgebreide schaal plaats. Volgens ingewonnen be-

rigten, die trouwens niet altijd te gelooven zijn, levert deze

groef weinig voordeelen op.

Niet ver van Gnabaug is aan den regter rivieroever nog eene

diamantgroef gelegeu , die echter sedert eenige jaren niet meer

bewerkt wordt.

De goudgroeven van het landschap Landak bepalen zich tot

eenige weinige , van welke die te Madjouw de voornaamste is.

Deze plaats is, als men het voetpad volgt, op ruim acht uren

gaans van Gnabang, niet ver van de Blinliangrivier, gelegeu. Men

zoude er gemakkelijker langs deze rivier kiuinen komen, zoo de

sterke stroom het opvaren niet mocijelijk en laiigwijlig inaakte.

Aan het voetpad en tevens aan de Blintiangrivier vindt men
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nog drie bewoonde plaatsen, te weten: Ivanto, eene maleische

kampong, een weinig regts, op vier uren gaans van Gnabang;

Bratoes, waar een enkel chineescli huis staat, ongeveer een uur

gaans verder; en eene dajahsche kampong nog twee uren gaans

verder, of op een uur gaans van Madjouw,

De geologische formatie van het terrein tusschen GnabangDO O

en Madjouw levert niet veel bijzonders op. Van af eerstgenoemde

plaats tot aan Bratoes ziet men weinig meer dan een alluvialen

,

hier en daar kleihoudenden zandgrond. Op enkele plaatsen, voor-

al op de Blintiangrivier , komen zandsteenlagen van vroegeren

oorsprong aan den dag , die overeenkomen met die , welke boven

Gnabang aan de Landakrivier gevonden worden.

Van Bratoes tot aan Madjouw bestaat de grond hoofdzakelijk

uit kleischieferlagen van vroegeren oorsprong, met de door ver-

wering daaruit ontstane kleigronden.

Te Madjouw en in den daarbij behoorenden omtrek schijnt

men reeds sedert vele jaren den grond op goud te hebben be-

werkt, v.ant overal ziet men nog overblijfselen van vroegere

groeven. Volgens opgave zouden zich reeds tweemalen Chine-

zen in die streken hebben nedergezet, en ze later weder heb-

ben verlaten. De thans daar wonende Chinezen zijn er se-

dert ruim 11/2 jaar gevestigd. De plaats, M'aar de grond op

goud bewerkt wordt, is gelegen in een heuvelachtig terrein.

De geologische formatie is bijiia overal dezelfde. Het is een

kleischiefer van eene rood en wit bonte of grijsachtig blaauwe

kleur, die op vele plaatsen door verwering in een vasten klei-

«rrond is over2;e'2;aan.

Hoewel het om verschillende redenen ïiict te betwijfelen valt,

dat deze formatie van vroegen oorsprong is, blijft het evenwel

nog onmogelijk, om bepaald den geologische ouderdom op te

geven. Het terrein daar ter plaatse was op grootere diepte of

slechts op enkele punten aan plutonischc Avrrking blootgesteld,

zoo als bleek uit de kleischiefcrstukken , door mij aan de op-

])ervlakte gevonden, die niet alleen eene buitengewone hardiieid

hadden, maar bovendien niet zelden van blaasruimten voorzien

waren, en bijna alle zonder onderscheid sterk ijzerpijriet hou-
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dend waren. Yele andere kleiscliiefer stulcken waren met kwarts

verbonden, en het is alzoo niet zouder eenige reden te vooron-

derstellen, dat het terrein daar wordt doorsneden van kwartsa-

deren, die hoogst waarschijnlijk moeten beschouwd worden als

de oorspronkelijke legerplaats van het daar aanwezige goud.

Te Madjouw heeft men reeds op acht verscliillende plaatsen

den grond op goud bewerkt, zoo als blijkt uit de waterbek-

kens, die daarop korten afstand van elkander gevonden worden

en gewoonlijk eene oppervlakte hebben van 2 t'i 3 vierk. roe-

den. De thans daar wonende Chinezen hadden reeds op eenc

plaats gegraven, en waren tijdens mijn bezoek bezig, een twee-

de stuk grond ter oppervlakte van ruim 3 20 vierk. ellen te

openen. Zij waren reeds tot op acht voet beneden de opper-

vlakte gevorderd en zouden, om tot aan den gor.dhoudenden

grond te komen, nog tot eene diepte van tien (?) vademen moe-

ten graven, waartoe ruim twee maandeu zouden noodig zijn.

Door dien stand van zaken was het niet mogelijk, om iets

van den aard van het terrein op groote diepte te leeren ken-

nen. Alle vroegere uitgravingen stonden geheel onder water , en

op de plaats, waar men bezig was, zag men niets dan een'

blaauwachtig grijzen kleigrond, ontstaan door verwering der daar

aanwezige kleischieferlagen. Ook de bcrigten van Chinezen

waren onvoldoende om dienaangaande veel te weten te ko-

men. Ook over de hoedanigheid en het voorkomen A'an het daar

aanwezige goud is het mij niet mogelijk iets te zeggen, dewijl

men in den laatsten tijd niets had uitgewasschen en het vroe-

ger verkregene reeds was opgezonden.

Het aantal der te Madjouw aanwezige Chinezen, behalve de

vrouwen en kinderen, bedraagt 75, van welke ruim 40 zich

met het goudgraven bezig houden. De overigen behooren tot

de bestuurders der exploitatie of oefenen verschillende ambach-

ten uit. Het geheel staat onder den kapitein chinees van Man-

dor en het is ook op diens kosten , dat de bewerking geschiedt.

De daar wonende Chinezen blijven geheel buiten de voor- of

nadeden der exploitatie. Zij ontvangen gezamenlijk als loon

voor hunnen arbeid vijftien realen daags, en dezelfde som voor
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het inkoopen van levensbehoeften, zoodat, wanneer deze op-

gaven juist zijn, deze goudexploitatie aan den kapitein chinees

van Mandor 1800 gulden recepis 's maands zoude kosten.

Welke de voordeden zijn, die de goudexploitatie vroeger

in die streken heeft opgeleverd, is geheel onzeker. Wel zegt

men, dat er vroeger tijden waren, in welke de goudopbrengst

250 thails 's maands bedroeg; doch het is moeijelijk na te gaan

in hoe verre zulks waarheid is. Ook de opbrengst gedurende

het laatste jaar is mij niet bekend. Het is echter waarschijnlijk

,

dat bij de eerste graving eenig voordeel is verkregen, ofwel

gunstige voorteekenen zijn Avaargenomen , want, het uitgraven

van den grond, om tot op de noodige diepte te komen, gaat

daar met veel moeite gepaard, vooral omdat men veel last heeft

van het water, zoodat eene tweede graving zonder dat niet zou

zijn ondernomen.

Slechts met veel moeite en kosten zal men in genoemde

landstreek eene goudexploitatie kunnen beginnen, en zulks

zonder zeker vooruitzigt op eenen goeden uitslag.

Eerst zal men de plaats moeten opsporen , waar goud aanwe-

zij; is, heto-ecn in de meeste gevallen slechts door boring zal

kunnen geschieden. Daardoor zal men wel is waar het goud-

voerend terrein leeren kennen, doch nog in het onzekere blij-

ven omtrent zijnen rijkdom. Door vervolgens bij wijze van

proef eene kleine exploitatie te beginnen , zal men in staat zijn,

o:n een beter, hoewel nog eenigzins oppervlakkig, oordeel te

vellen over de hoeveelheid van het ter plaatse aanwezige goud,

en tevens om de beste middelen te kunnen aanwijzen om eene

ontginning in het groot aan te vangen. Deze voorbereidende

werkzaamheden gaan met kosten gepaard , zonder dat men in

do incu'ste gevallen kan overgaan tot eene exploitatie in het

groot, van wi.'lke op goede gronden ecnig voordeel te verwachten is.
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Een paar jaren geleden droeg ik den hoofdinhoud van het vol-

gende stuk, de vrucht van vroegere overdenkingen in de een-

zame vervelende avonden van het passangrahans leven, mondeling

voor, in eene zamenkomst van eenige leden der Natuurkundige

Vereeniging in Nederlaudsch Indië , zonder aanvankelijk het voor-

nemen te hebben, die verder te verspreiden dan in den boezem

dier Vereeniging. Enkele vrienden , met den inhoud bekend

en de strekking beamende, noodigden mij uit, daaraan meerdere

openbaarheid te geven, waartoe ik echter niet dan schoorvoe-

tende besluit, omdat ik er evenmin een didaktisch karakter

aan wensch te geven als gaarne zou zien, dat het polemisch

werd ontleed. Yele toch der daarin voorkomende denkbeelden

zijn reeds onder verschillende vormen door anderen geopperd,

en onder datgene, wat nieuw mogt zijn, zijn subjektive beg-

rippen van het individu, van welke het alleen aan zich zelf re-

kenschap schuldig is.

Toegevende aan den wensch tot openbaarmaking, moest ik

echter een en ander van het mondeling gesprokene eenigzins
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uitbreiden, en daartoe was eene rustige gemoedsstemming noo-

dio', die hier in Indië, bij eenen praktisch-maatscliappelijken

%verkkring, niet altijd te vinden ia, Avaarom er zulk een lang

tijdverloop sedert de eerste kouceptie en het ter perse geven

moest verloopen.

Wanneer het waar was, wat de heer Michet.eï in den aanhef zij-

ner Introductiou a Thistoire universelle zegt: // avec Ie monde a com-

//mencé une guerre qui doit finir avec Ie monde, et pas avant;

// celle de Fhomme contre la matière, de la liberté contre la fatalitc';

//Fhistoire u'est pas autre chose, que Ie r^cit de cette iutermi-

//nable lutte," en wanneer die geschiedenis ons niets anders

leerde, dan is het nog niet uitgemaakt, aan welke zijde de

zege zal zijn, en dan zou de mensch al spoedig, bij de eerste

schreden op den weg, aan welks einde hij den palm der overwin-

ning verwacht, in moedeloosheid en uitputting wegzinken. Hij

laat er echter spoedig op volgen : // ce qui doit nous encourager

// dans cette lutte saus fin , c' est qu' au total la partie nous

//est favorable. Des deux adversaires Tun ne change pas, Fau-

// tre change et devient plus fort. La nature reste la mêrae,

//tandis que chaque jour Fhomme prend quelque avantage sur

//elle."

Stof, Jcracht, leven en (jeest, zietdaar dus zoowel den inhoud

als den vorm der menschelijke kennis, maar tegelijk, in de op

zich zelfstaande definitie van elk, den oorsprong van dien strijd,

die ook zoo lang zal duren , als deze veelvoudigheid niet tot

één harmonisch geheel is zamengesmolten.

De bronnen, waaruit de mensch den inhoud dier kennis put.

zijn klein in getal. Het zijn er slechts twee: waarne7mng en

gaschiedenix , of eigen ervaring en toeëigening der ervaring

van andereu. ~ Al naar mate zijne eigene waarneming op rui-

mcsr veld plaats vind , en de zicli toegeëigende waarnemingen van

anderen een grooter getal omvatten, neemt ook zijne kennis.
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toe, iu de grooter wordende som der hem bekende daadzaken.

De afzonderlijke en op zich zelve staande definitiën van stof,

kracht, leven en geest, waaruit ook zoo veel verschillende rig-

tingen van voortgang en ontwikkeling der kennis moesten ont-

spruiten, die zich al verder en verder van elkander moesten

verwijderen, naarmate het voortschrijden in elke rigting slechts

was eene opeenstapeling van feiten, kunnen, zoolang ze

blijven bestaan, geene eenheid met zich brengen; en de eeu-

wige strijd, waarvan wij in den aanhef spraken, zou alles tot

den chaos doen terugkeeren, tot vernietiging leiden.

Wanneer Avij dus door eigen ervaring en door die van an-

deren , a posteriori tot de bewijsbare overtuiging komen , dat

telkens het jeugdige de kiem in zich bevat, om het verouderde

te overtrefien (al komt ook die kiem door storende invloeden

niet altijd tot volkomene en gezonde ontwikkeling) ; dat overal

de dood het begin van een nieuw leven, en slechts overgang

van den eenen vorm in den anderen is;— zoo volgt daaruit, dat

wij bij de afscheiding van den inhoud der menschelijke kennis,

in de deelen zoo even benoemd, met de scherpe grenslijnen

door ons zeiven afgebakend, daaraan eenen vorm hebben gege-

ven, die niet overeenkomstig is met het wezen; dat wij ge-

dwaald hebben, en dat wij niet beter kunnen doen dan, o/ te-

rug te keeren tot het uitgangspunt en op nieuw beginnen , of

het verband herstellen tusschen de verschillende termen der

voortschrijdende reeksen vau feiten , op elke op zich zelve staan-

de definitie gebouwd.

Dat wij, -bij de afscheiding van den inhoud onzer kennis

met scherpe omtrekken, eenen verkeerden weg inslaan, volgt

eveneens a posteriori uit het feit, dat er ook bij het waarne-

mings- en assimilatie- vermogen van den menseh, hem nog een

middel is geschonken, zijne daardoor verkregen kennis niet

slechts tot een geheel te brengen, het verband van het beken-

de, wat nog voor hem ligt, maar ook tot alles wat naast hem

ligt te zoeken en ook te vinden. Dat middel is de rede. En

wordt nu deze rede niet gebruikt met de geheele volheid van

haar vermogen ; is het haar door den vorm , waarin wij onze
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kennis hebben geperst, niet mogelijk dat verband aan te too-

nen, zoo volgt daaruit het gestelde van zelf.

Zijn de zintuigen de voorwaarden van het waarnemings-, het

geheu2;en de voorwaarde van het toeei2;enin2;s - vermoccen , de

rede is de voorwaarde van de kennis der betrekkingen tusschen

het reeds gekende. Het is de keten, die den inhoud onzer

kennis met elkander verbindt en er den vorm aan geeft.

Maar de geheele omvang onzer kennis neemt in eene verba-

zende verhouding toe, naar mate wij door de rede meer betrek-

kingen tusschen de óp zich zelve staande feiten leeren kennen

,

zoodat met de voorto-aande outwikkelins; van den vorm dier

kennis, zoo als ze als ruwe bouwstof, onverwerkt, door

waarneming en geschiedenis wordt aangeboden, te gelijk de iu-

houd zelf toeneemt. Immers elke betrekking, die ons de rede

leert, tusschen twee termen van de reeks der feiten en waar-

nemingen, is een nieuw feit van hoogere orde dan de waarne-

ming zelve, en het mogelijke aantal dier betrekkingen klimt in

eene veel grootere progressie dan de som der reeks, door enkele

vermeerdering harer eigene termen. Tusscheji twee zaken is

slechts eene betrekking mogelijk; tusschen drie zaken reeds drie;

tusschen vier klimt het getal tot zes; tusschen vijf kan men

al tien verschillende betrekkingen aanwijzen, en zoo klimt dit

in eene progressie, die alle begrip te boven gaat. Tusschen

honderd verschillende zaken, eenvoudig twee aan twee met el-

kander vergeleken, is het getal mogelijke betrekkingen reeds

4950 (1).

De sporen van het werkelijk bestaan van een verband, zoo-

lang verwaarloosd, ja veeltijds miskend, tusschen de verschil-

lende onderdeelen onzer kennis, tusschen de grondtermen der

r,i i'it— i)

(1). liet getal koiiiLinaticn 2 aan 2 van ?!i zakenis ; ki)nil'incci-t men

]. 2.

nu 3 aan 3, 4 aan 4 enz. (m—i) aan (m— i) diui zal ic.lcr wiskundige tersloml

ecu begrip knj'-jcn van onze Ijcdocling.
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afzonderlijke reeksen uit sfof en kraclit, leven en geest, opge-

bouwd , beginnen zicli echter te vertoonen , en het kan niemand

die onbevooroordeeld waarneemt, en het door anderen w^aarge-

nomene zooveel mogelijk koürdineert, ontgaan, dat liet tegen-

woordig tijdperk zich kenmerkt door barensnood, door een ge-

voel van de mogelijkheid om de uiterste termen der reeksen

door dwarslijnen met elkander te verbinden, en de afzonderlij-

ke feiten , instede van door scherp afgescheidene reeksen en door

divergerende lijnen voor te stelleii, die alle tot een homo-

geen en harmonisch netwerk zamen te vlechten , waardoor alleen

een synchronistisch overzigt mogelijk wordt.

Het noodzakelijke gevolg en de keerzijde dier neiging is de

veldwinnende oppervlakkigheid , een mengsel van , zonder ver-

band door elkander geAvorpen , op zich zelve staande daadzaken
,

die in elke reeks te ver van elkander staan om, anders als

door kunstiire zamenvlechtini*; met nos: onbekende termen, tot

verband te worden gebragt; en won die meer en meer veld,

zoo zoude het treurig met onze kennis en de kans om die to

vermeerderen gesteld zijn, want dan zou het verband, waar-

van zich nu de dageraad reeds begint te vertoonen, weder ge-

heel verloren gaan, en zelfs de uiterste en kulminerende termen

van elke kennis-reeks, die met zooveel inspanning bereikt zijn,

zouden de plaats niet kunnen vinden, die daaraan toekomt en

ook eenmaal in het harmonische netwerk zal worden aangewe-

zen, maar worden opgelost in het ledige, wat hen omgeeft.

Gelukkig echter behoeven wij geene vrees te koesteren, dat

die keerzijde het overvv'igt zal verkrijgen. Er zijn altijd geweest,

en er zullen altijd zijn, hoofden, die liever één reeks van ken-

nis tegelijk kunnen of willen bevatten; specialiteiten, waarbij

veel plaats is voor waarnemings- en toeëigeningsvermogeu, maar

weinig of ^cen voor induktie in zijdelingsche rigtingen; die,

zonder af te wijken of zich op te honden , den zich gekozenen

weg regtlijnig aiieggen, en daarop voortschrijdende, al hooger

en hooger klimmen in de reeks, waaraan zij zich hebben gewijd.

Eere zij hen, want zij zijn de pionnicrs, die den weg zoeken

en aanwijzen , welken wij slechts hebben gelijk te maken. Al
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schrijden zij, bij de zuclit tot naiiwiiist, ook verder vooruit dan

Velen hen volgen kunnen, reden te meer om hunnen moed en

volharding te prijzen. Dat zij slechts de bakens achterlaten,

die den afgelegden weg aan^yijzen, opdat anderen dien weder

kunnen vinden.

Maar dat dan ook zij, welke, in stede van de afzonderlijke

paden door het nog onbekende terrein af te loopen, trachten

oin het reeds bestaande te behouden , te verzekeren en door

dwarswegen met elkander te verbinden, waardoor alleen cene

grondige kennis van alles, wat om ons ligt, mogelijk is, welker

synthesis door induktie wordt bevrucht , genade vinden bij hen
,

die slechts één der paden door het veld onzer kennis afleggen.

Dat zij niet met den banbliksem der verkettering worden be-

dreigd, zoodra zij verband zoeken en vinden, waar een ander

dat niet eens vermoedde, maar dat ook aan de rede een veld

tot werkzaamheid worde gelaten, dat schoonste attribuut der

menschhcid niet tot onvruchtbaarheid en werkeloosheid worde

gedoemd, en aan den goddelijken genius niet de vleugels wor-

den afgerukt, om daarmede als overwinnings-teekenen de strij-

ders te versieren, die alleen zintuigen en geheugen als de eenige

middelen tot het verkrijgen van wetenschap erkennen.

Wanneer wij de onmetelijke kloven overzien, die wij ons

zeiven hebben geschapen, door stof, kracht, leven en geest van

elkander af te scheiden , dan zou men bijna wanhopen dat er immer

kans tot toenadering is. Wanneer wij echter de waarnemingen

op de stof verrigt, tot weUen hebben leeren brengen, die bij

eiken stap welken wij doen, ons meer en meer de overtuiging

geven, dat die allen slechts weder uitingen zijn eener algemeene

wet, die wij nog niet in hare eenvoudigste uitdrukking ken-

nen, zoo komen wij van zelve en ongevoelig reeds op het

terrein der tweede reeks, die der /cracM, want de uitdrukking

eener natuurwet op iietgecn wij gewoon zijn stof te noemen, is

niets anders als de algebraïsche voorstelling van de gevolgen

d(^r grootte en rigting van de krachten, die op die stof werken.

ÏAX wij beschouwen alsdan de stof slechts in liet afgctrokkene.

Hare voor ons waarnecmburc eigenschappon hebben slechts ge-
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diend als hulpmiddelen, om ons den aard en werkings-\vijze dier

krachten te Iceren kennen; het zijn de vcranderh'jke Avortels

der funktie, waarvan grootte en rigting der krachten de uit-

komsten zijn. De wiskunde, dat is de rede, leert ons dan

verder, of uit die als uitkomsten verkregene grootte en rigting

der krachten, drukking of beweging zal voortvloeij en, en ont-

wikkelt voor ons de betrekkelijke hoegrootheid van dien druk

of de snelheid dier beweging.

Onze bekrompene voorstelling alleen is de oorzaak, dat wij

ook dan weder stilstaan , en ons aan een bijzonder geval te zeer

vastklemmen om daaruit eene, voor dat geval alleen passende

delinitie af te leiden. Onzer zucht tot generalisatie bot vierende

willen wij wel die definitie verder uitbreiden , maar denken daar-

bij slechts aan die weinige, voor onze bekrompene organen waar-

neembare eigenschappen, of voor ons begrip toeeigeid)are ui-

tingen (// faces" zegt nEMSTEiiHUis) der stof. De drukking wil-

len wij voelen, de beweging willen wij zien, met onze zintui-

gen. Ontsnapt een en ander aan de waarneming, zoo besluiten

wij valschelijk tot het niet bestaan van krachten.

Maar hij, die zich ook dan weder van die eenzijdige en be-

krompene beschouwingswijze kan losrukken, en reeds heeft lee-

ren inzien, dat de voor onze zintui'^en waarneembare ei«-en-

schappen en voor ons begrip toeeigenbare uitingswij zen der stof,

die stof zelve nog niet zijn, die zich wel wacht eene zoo scherp

geteekende definitie van de stof te geven, als waaraan wi] tot

nu toe gewoon zijn geworden, zal ook weldra er toe geraken

om te erkennen, dat in die stof nog iets anders aauAvezig is,

als wij door onze vijf beperkte waarnemingsorganen kunnen

leeren kennen. Hij zal die dusgenoemde stof aan kracliten zien

gehoorzamen, die hij tot geene der reeds bekende wetten kan

terugbrengen. Hij zal, oogenschijnlijk geheimzinnige, werkingen

en uitkomsten zien, zonder bekende of waarneembare oorzaak,

die eerst dan zich uiten voor het waarnemings-verraogen van

den meusch, wanneer de zintuio-en of middelen van waarnemiu"^o o

de uitingsvormen kunnen opvangen.

AVie kan bepalen welke gewaarwordingen de stof ons zo»
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veroorzaken, iudien wij, belialven de dusgenoemde vijf zintuigen,

nog een orgaan hadden , waardoor wij ook dat deel van liet

zounespektrum , wat men scheikundige stralen noemt, konden

waarnemen, en waarvan wij het bestaan nu slechts kunnen aan-

wijzen door eeue molekulen-verplaatsing in sommige stollen , die

weder eene veranderde lichtbreking, voor welker waarneming

wij organen hebben , ten gevolge heeft ;- en hoe verre zou onze

kennis van magnetismus en elektriciteit niet kunnen vorderen,

indien wij , in stede van het omslagtige gebruik van elektrome-

ters, aan ons ligchaara een orgaan hadden, dat even gevoelig

voor elektriciteit en magnetismus was , als het netvlies onzer

oogen voor het licht, en de uiteinden der smaakzenuwen voor

de waarneming van de scheikundige verbinding der oplosbare

stofi'en met het speeksel.

Al de kunstig uitgedachte natuur- schei- en sterrekundige

werktuigen van den lateren tijd zijn derhalve niets anders als

hulpmiddelen, verbeteringen en uitbreidingen van de zintuigen,

ja sommigen daarvan zijn als organen van denzelfden rang, die

buiten ons middellijk werken, om het gebrek daaraan aan ons

ligchaam tegemoet te komen, zooals elektro meters, reügentiën,

polarisatie-toestellen.

Wel verre dat de mensch, wat zijn' stoffelijken vorm aangaat,

zich nu reeds als het meesterstuk der schepping kan beschou-

wen, is dat stoffelijke slechts een grondvorm, die als zoodanig

voor meerdere en hoogere ontwikkeling vatbaar kan worden ge-

acht.

riet ontbrekende daaraan kan door eene, aan dien grond-

vorm alleen eigene, kracht worden vergoed en aangevuld. Die

kracht is niet de kracht, die het leven als produkt geeft, want

dan zouden ook de lagere diersoorten uit de levenskracht alleen

het vermogen moeten putten om hare Avaarnemings-organen te

verfijnen, uit te breiden en in getal te vermeerderen.

Het is dus eene kracht van hoogere orde, of de resultante

van hoogere krachten , den mensch alleen eigen , en voor hefc

oerst op die uiting der levenskracht, als menschelijk ligchaam

zich voordoende, geënt. De rede, en de hierbovenbeschreven
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vatbaarlieid om zich de uitkomsten daarvan toe te eigenen, zijn

die resultante.

Ziet daar dan de definitie der mensclielijldieid tot liet een-

voudige begrip van kracht teruggebragt , en tegelijk de over-

tuiging daaruit afgeleid, dut die menschelijkheid vatbaar is voor

ontwikkeling, voor hoogere begripsvormen , door het beschaven

en verfijnen der rede, maar ook door deze alléén, als de speci-

fieke kracht van het wezen.

Het verband en de overgang van stof, kracht, leven en geest

hebben dan nu ook geene tegenstrijdigheden of bezwaren meer;

wanl eenmaal de stof daar zijnde, komen wij van zelve en

geleidelijk van de eene reeks in de andere, door ontwikke-

ling en opvolging.

Balen wij van het bestaande, en van het door Avaarneming,

hetzij van ons zelve, hetzij van anderen, reeds gekende af, dan

blijft er geen redelijke twijfel meer over, of de tegenwoordige

toestand is eene, volgens eene toet voortschrijdende, ontwikke-

ling van het verledene. De uitkomsten der verschillende tijd-

perken geven de waarde van de termen der divergerende reeks,

die funktiën zijn van den tijd en van de wet der ontwikke-

ling, waarvan het ons nog niet geoorloofd is te beslissen of

die standvastig, of zelve eene veranderlijke funktie van den tijd

is.

Dat die reeks divergerend is, en de waarde van den term

die eenig tijdperk omvat, grooter is dan de onmiddellijk voor-

gaande, kan alleen hij betwijfelen, die niet aan de oneindigheid

van het At. gelooft; want in het tegenovergestelde geval zoude

de som, van een oneindig groot aantal termen zelfs, noo- eene

eindige grootheid moeten zijn, en dan zou, indien de thans be-

staande mensch eenmaal den vorm der funktie ontdekte, die de

termen der reeks en de wet van opvolging bepaalt, hij het Al zelf

zijn geworden en dit in zich hebben opgenomen.

De vroegere termen dier ontwikkelingsreeks verliezen zich

voor alsnog voor ons in nevelen en onbestemdheid. Elke

nieuwe waarneming, die ons in staat stelt hare gegevens in de

empirische of liijpothetische formule der ontwikkelingswet over
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te brengen, geeft eene nieuwe benadering, en zal eenmaal, zoo-

wel door afdaling eene juistere kennis vau de waarde en den

vorm der vroegere toestanden van het Heelal geven, als door

opklimming ons brengen tot een beter inzigt in de uitkomsten

,

die wij in de toekomst te verwachten hebben. Hoewel dit on-

derzoek voor den mensch nimmer anders dan eene ruwe bena-

dering kan wezen, zoo is het genoeg de overtuiging daaruit te

putten, dat alles ons nu reeds leert, dat elke volgende term

den hem voorgaanden overtreft, en dit is ten minsten voor het

tijdperk, waarin wij ons bevinden, voor den term der reeks waar-

toe wij behooren, ter onzer bemoediging voldoende.

In de drie verschillende tijdperkeii, die het tegenwoordige

vierde zijn voorafgegaan, zien wij de op de stoffelijke wereld

werkende krachten steeds naar de daarstelling van meer en meer

zamengestelde verbindingen en fijner georganiseerde wezens stre-

ven. Eerst zien wij uit den chaos van eene difl'use }ievelvlek

eene kern, en daarom heenwoitelende ringen ontstaan. Daaruit

ontwikkelen zich de wereldbollen als eenheden, van stelsels bij

milliocnen geteld, alle door dezelfde kracht en volgens dezelf-

de eenvoudige wet beheerscht. ledere bol, en daaronder ook

die welke wij bewonen, treedt daarop, als zelfstandig beginsel,

als voorwaarde voor eene ontwikkeling van hoogere orde te voor-

schijn, gehoorzaamt in zijne vorming, behalve aan de wetteu

die daaraan het bestaan hebben gegeven, en alleen op meetbare

afstanden werken, ook nog aan wetten van eenen anderen, en

wij schromen niet het te zeggen, van een' hoogeren rang, aan

die van scheikundige en molekulaire aantrekking, die de tot

eenen klomp zamengetrokkene stof dwingen in hare eigene inge-

wanden te wroeten, totdat die krachten van hoogere orde ook

weder met elkander in evenwigt komen. Volgen uit het even-

wigt der op afstanden werkende krachten, zonnestelsels en we-

reldbollen,— zoo volgen uit het evenwigt der scheikundige en

molekulaire krachten, kristallen of bepaalde scheikundige ver-

bindingen, de eerste in de ruimte, en de laatste voor alsnog

slechts in getallen verhoudingen aanwijsbaar.

Komen vervolu;cns de scheikundige en molekulaire krachten
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ook in cvcnwigt, en ontslaat daardoor ccnc betrekkelijke rtist

die de voorwaarde is voor de werking cener nieuwe en al weder

hoogere soort van krachten, zoo uit zich die werking in

het vormen van cellen of andere rudimentaire dcclcn van ge-

ori'-aniseerdc wezens. De cvcnwi£''tstoestand van deze krachten

der derde orde noemen wij leven. '

De eerste vormen van dat leven moesten derhalve, uit den

aard der zaak, even eenvoudig zijn, als de eerst gevormde

sclieikundige produktcn bij het vast worden van den nevel,

waaruit de wereldbollen zich hebben zamengetrokken, en het

evenwigt kon in den aanvang niet anders als met eenvoudige

kombinatiën beginnen. De binaire en molekulaire verbindingen

van het voorafgegane tijdperk, als eerste uitingen van den

cvcnwigtstocstand der anorganische wereld, hebben hare af-

spiegelingen in de organische, die daarop is ontstaan, maar

even als in de eerste zien wii ook in de laatste langzamer-

hand de specifieke kracht van het tijdperk, hoogere en meer

gekruiste vormen doen ontstaan. Uit de binaire scheikundige pro-

duktcn ontstonden, onder den invloed en de voortdurende werkiiig

der molekulaire krachten, meer onzijdige, maar ook meer za-

mengestelde verbindingen; nit de eerste uitingen der krachten,

welker evenwigtstoestand het produkt van het leven is (zooals

een kristal de evenwigtstoestand der scheikundige en mole-

kulaire krachtens is) ontwikkelen zich plant- en diervormen,

welke, indien het eenmaal zal gelukken die in een daarvoor

geëigend teekenschrift uit te drukken, met de zoo ingewik-

kelde atomistische formulen van de laatst gevormde mineralen

zullen blijken overeen te stemmen.

De vierde term eindelijk, stelt het tegenwoordig tijdperk,

of de verschijning van den mensch op aarde voor, waarin het

leven, de evenwigtstoestand van het voorgaande tijdperk, een

zoodanigen zamengestelden vorm en fijne bewerktuiging heeft

verkregen, dat ooizaken , nopens welker bepaling en kennis wij

nog geheel in de kindsehheid verkeercn (die wij ook krachten

u'enschen te blijven noemen , niettegenstaande het gewone spraak-

gebruik eenc beperkte, en op stof alleen toepasselijke beteeke-

VI r, m
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nis aan het woord kracht geeft), werkingen kunnen te weeg

brengen, waarvan het evenwigt niet anders als hoogste kennis

en zedelijke volmaking der thans bestaande menschheid kan

wezen

!

Wat na- en uit dien vierden term zal geboren worden is

071S niet geoorloofd te beslissen , of zelfs daarvan een vermoeden,

een denkbeeld te vormen, anders als dat, wat ons de ge.wijde

schrijver aanduidt, als: //heerlijkheden door geen oog gezien,

door geen oor gehoord, en die nog in geen menschenhart

zijn opgekomen."

De hoogste vorm des levens, in het tegenwoordig tijdperk

als menscli zich voordoende, bevat alzoo in zich de voorwaarden

voor eene verdere ontwikkeling, niet in den levensterm zelven,

maar in eenen hoogeren term, waarvan de specifieke kracht,

welker evenwigts-toestand het redebegrip is, met het sluiten

van den voorgaanden een' aanvang heeft genomen ; dat is : de

laatste vorm van het leven heeft in den raensch een' tijpe be-

reikt, die voldoende is om daarop eene ontwikkeling van hoo-

gere orde te enten, voortgebragt door oorzaken, die in wijze

van uiting evenzeer van de aan vroegere tijdperken eigene ui-

tingswijzen verschillen als deze onderling. De krachten der

zedelijke wereld kunnen evenmin vergeleken worden, met de

krachten, welker evenwigts-toestand het leveji is, als deze met

de scheikundige en molekulaire krachten, of met de op afstan-

den werkende aantrekkingskracht, maar wij zien hare uitwerk-

selen, wij beschouwen hare verhoudingen, en hoewel wij den

aard daarvan nog niet kennen of daarvan eene bepaling en

wiskundige voorstelling kuunnen geven, zooals van de aan-

trekkingskracht, zoo is er echter niets, Avat ons niet zou doen

lioopen, dat met de wet der aantrekkingskracht, het eerst

M
door Newton voorgesteld als K— onze kennis geenzins gesloten

d2

is.

De reeds gevondene scheikundige %oelten zijn groote stappen

op het onafzienbare veld, hetwelk vufk' ons ligt. De ondcrzoe-
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kingen van Gaudin', die atomistische formulen in de ruimte

heeft aangewezen, beloven nog meerder licht, en doen hopen

kristalvorm uit scheikundige zamenstelling af te leiden.

Wanneer men alle de nog op zich zelve staande feiten en

waarnemingen , thans nog alleen in de Scheikunde te huis behoo-

rende, tot de kristallografie zal hebben gebragt en dus aan

de taal der berekeningen onderworpen; wanneer, even als bij de

ontdekking der zwaartekracht de differentiaal- en inteo;raalreke-

ning, ook eene nieuwe methode voor de aanwijzing der atomen

in de ruimte zal zijn gevonden, en een chemische Keppler

of CopERNiKus er in zal geslaagd zijn om de cirkels en bijcirkels

der Scheikunde tot meer eenvoudige bewegingen terug te brengen

,

dan zal ook daarmede onze kennis het tijdperk van de werking

der dus genoemde chemische en molekulaire krachten omvatten.

Doch ook daarbij behoeven wij niet stil te staan, en in de

verwijderde toekomst spiegelt zich reeds af, de mogelijkheid,

om ook de krachten en oorzaken, die het leven voortbrengen

en de redelijke handelingen des menschen bepalen, te benoe-

men en aan te wijzen.

Alle deze, verschillende uitwerkselen te weeg brengende,

krachten, zijn daarom geene op zich zelve staande objektive oor-

zaken; het kunnen gevolgen zijn uit één enkel beginsel en be-

grip afgeleid. Het begrip van kracht, in den algemeensten zin

als oorzaak genomen, is ondeelbaar, maar de uitingswijzen kun-

nen onderling evenmin vergelijkbaar zijn als dx vergelijkbaar

is met d'^x of met d^ x. Wel kan dx met d 1/ en d'^ x

d X d^ X
met d^ '// worden vergeleken ; zijn beiden eindige en

d;i/ d"^ y
dx d^ X

bepaalde grootheden , maar even als :=: 00 en :=! o is,

d'^ y ^^ y
mogen wij ons ook de aantrekkings- , molekulaire-, levens- en

redekrachten voorstellen als de opvolgende differentialen van

eene veranderlijke, die onderling niet vergelijkbaar zijn, maar

toch uit eene enkele funktie volgens een zekere wet zijn afge-

leid en daaruit noodzakelijk volgen.
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Mogten wij er in geslaagd zijn, de mogelijkheid, ja de nood-

zakelijkheid eener ontwikkeling, in den vorm cener neiging tot

evenwigt van strijdige krachten, zoo al niet aan te toonen,ten

jninstcn ingang te doen vinden, dan behoeven wij niet langer

in den blinde, geslingerd tusschen materialisme en twijfel, tus-

schcn geloof en weten rond te tasten , want dan wordt het heel-

al uitgedrukt in eene algebraïsche formule, eeue oneindig voort-

loopcnde divergerende reeks, waarvan iedere term eene funktie

van den tijd, en Avaarvan de som: //wat was, wat is, en wat

wezen zal" is. Even min als wij eene oneindig voortloopende

divergerende reeks kunnen bevatten of ons daarvan eene voor-

stelling kunnen maken, kuunen Avij het heelal en de oorzaak

daarvan bevatten, maar de vier eerste termen dier reeks kun-

nen wij afzonderen en misschien eenmaal begrijpen, terwijl

het aan wezens van hoogeren rang dan de menschheid , kan ge-

gund zijn ook nog meerdere termen, waarvan wij geen begrip

hebben, te omvatten.

De eerste term is de Newtoniaansche formule der zwaarte-

of aantrekkingskracht, de tweede term is die der scheikundige

en molekulaire krachten, de derde term is het levensprodukt

,

en de vierde term is de uitdrukking der oorzaken, die de re-

delijke handelingen der thans bestaande menschheid bepalen,

liet evenwigt der krachten, waarvan elke term de voorstel-

ling geeft, is het einddoel en de hoogste volmaking in het tijd-

perk bereikbaar.

Streven wij dus naar de opsporing der wetten van dat even-

wigt, maar trapsgewijze en term voor term, en twijfel en

ongeloof zullen verdwijnen, en ontwikkeling zal het opschrift zijn,

wat ons, op iedere bladzijde van het boek der natuur, als doel

der menschheid en van het heelal, den troost verschaft, die

eio:enwillia;e verblinding; en duisternis ons nimmer geven kumen.
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PISCIUM JAVANENSIUM

NOVARUM VEL MINUS COGNITARUM

DIAGNOSES ADUMBllATAE,

A U C T.

PEUCOIDEI.

Apofjon iruncatus Blkr.

Apog. corpore oMongo compvesso, altitndine 4 circiter in cjns longilU'

(line, latitiulinc 2 circiter in cjns altitiuliue; capite "*- circiter in longitii

(line corporis; altitudinc capitis \\ circiter in cjns longitiidiiic ; oculis dia-

metro 3». ad 3» in longititdine capiti.s, minus diametro 1 distantilms; orbita

snpcrne elevata postice subdenticnlata; ossc suborbitali, subopcrciilo, intcr-

opercnlo osseque suprascapulari edcntulis; pracoperculo rotnndato brista

intramarginali angulo parum margincque postcriore denticulato, denticulis

conspicuis angularibus ccteris majoribus; linea rostro-dorsali convcxa supra

oculos tantnm coneavinscula; rostro olituso convexo ocnlo breviorc ; ma-

xilla snperiorc maxilla inferiorc paulo breviore paulo post ocnlum dcsi-

nente; dcntibns niaxillis pluriseriatis parvis acqualibus, vomerinis in vit-

tani /\ formeni, palatinis ntroqne latere in vittam gracilem dispositie-; i'ietu

obliqnoj operculo spina conspicna nulla; squamis lateribns 24 p. m. in

serie longitudinali, 7 A'el 8 in serie transversali; linea latcrali singuHs

squamis tubulo simplice notata; linea dorsali linea vcntrali multo convcxi-

orc; piuna dorsali spinosa dorsali radiosa multo linmiliorc spinis mcdio-

cribiis 4' cetcris longiorc corpore duplo circiter Immiliorci dorsali radiosa
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aualiqne obtusis convexis dors;ili aiiali altiorcsed corpore liumiliorn, spiiüi

i;idio 1° paulo minus duplo Iiveviore; pc^.'toralibus cbtusis rotnudatis .'>^,

veutralilius acute rotundatis 6, caudali vix eiiiarj^inata nou lobata angulo

inferiore pracsertiin rotundata 4^ ciroiter in longiiudine corpoiis; coloie

corpore flavescente-hijalino; ca])ite fiisoo plus niinusve arenato: pinnis fla-

vescentc-liijalinis , dorsali sjiinosa diniidio supcriore nigra.

B. 7. D. 7— 1/9 vel 7— 1/10. P. 2/15. A. 5/^ vel S/^- ^- '7 et lat. brev.

Synon. Ika7i Glaga Mal. Bat.

Habit. Batavia, in mari.

Longitudo speciminis unici 7'2"'.

Aanm. Behalve de talrijke soorten van Apogon met twee-

kwabbige staartvin , bezit ik nog drie soorten , welke merkwaar-

dig zijn door hare als afgcknottc staartvin, welke evenwel toch

nog ligtelijk uitgerand is en bij welke de onderkaak voor de

bovenkaak uitpuilt en het ligchaam noch met banden noch met

vlekken geteekend is. Zij naderen in verwantschap tot Apo-

ffonic/d/iijs Blkr en vormen den overgang tot dit geslacht, doch

laten er zich niet mede vereenigen, voornamelijk omdat het preo-

perkel er getand is. Deze drie soorten zijn Apogon Novae

G^dneae Valenc, Apogon modestus Blkr en de onderwerpelijke.

Aan elkander verwant, laten zij zich echter voldoende naar vol-

gend schema van elkander onderkennen.

Apogon Novae Gidneae Valenc. Maxilla superior sub iridis

parte posteriore desinens. Crista praeoperculi intramarginalis

edentula. Altitudo corporis 82- ad o\ in ejus longitudine. Al-

titudo capitis li circiter in ejus longitudine.

Apogon modestus Blkr. Maxilla superior sub pupilla desinens.

Crista praeoperculi intramarginalis edentula. Altitudo corporis

4 circiter in ejus longitudine. Altitudo capitis 1|- ad 1^- in

ejus longitudine.

Apogon truncatus Blkr. Maxilla superior post oculum desinens.

Crista praeoperculi intramarginalis denticulata. Altitudo corporis

4 circiter in ejus longitudine. Altitudo capitis 1]- in ejus lon-

gitudine.

Vergelijkt men voorts voorwerpen van gelijke grootte dezer

drie soorten onderling, dan valt in het oog, dat zij aanmerke-

lijk verschillen in habitus. Apogon Novae Guineae kenmerkt

zich dan door hoogen rug en hol profiel, — Apogon modestus
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door lagen rug en spitsen snuit- en Aporjon Inmcatus door lagen

rug en stompen snuit.

Serranus polijphekadion Blkr, Verli. Bat. Gen. XXII Perc. p. 39.

Serrau. corpoie oblongo compresso, altitudinc 2» circiter in ejus longi-

tiidine, latitudiue IJ circiter in ejus altitudine; capite "\- ad S*. in longi-

tudine corporis; altitudine capitis 1|. ad 1|. in ejus longitudinc; ocuüs dia-

metro 5^ circiter in longitudine capitis ;
linea rostro-dorsali rostro et ver-

tice convexiuscnla ante ociilos concaviuscula; rostro squamoso; niaxilln

superiore maxilla inferiore breviore post ociilum desincnte capite minus

duplo breviore; osse siipramaxillari squarais minimis sed bene conspicnis;

osse intcrmaxülari dentibus pluriscriatis serie externa conicis seriebus in-

ternis setaceis antice longioribus in thurmas 2 collocatis et insu})er caninia

2 mediocribiis ; maxilla inferiore dentibus antice pluriseriatis serie interna

longioribus antice caninis 2 parvis; praeopcrcnlo obtusangulo marginc pos-

gine posteriore anguloque dentato, dcnticulis margine postcriore parvis

40 ad .'>0, angulo 4 vel 5 magn.is subspinacformibus; suboperculo inter-

opcrculoqiie edentulis; operculo spinis parvis O spina media spinis to-

teris longiore, spina superiore vix conspicu»; dorso elcvato ventro multo

convexiore; squamis lateribus 80 ad 85 p. m. in serie longitudinnli: jiinnis

dorsali et anali rotundatis, dorsali spinosa dorsali radiosa paulo lunnili-

orc, ppinis ó' et 6* spinis ceteris longioribus corpore plus duplo liuniiliori-

bus, s])ina 1' s])ina 3* plus duplo breviore, membrana inter singulas spinas

emarginata non lobata; pectoralibus obtusis rotundatis 5j. ad .t|-, vcntra-

libus r.ciitiuscule rotundatis ^^ circiter, caudali obtusa rotundata 5*. circi-

ter in longitudinc corporis ; anali spina postica si>iniscetcris longiore corpore

])aulo plus triulo liuniiliore; colore corpore siijierne viridi-vcl griseo-roseo

inferno margaritaceo-roseo; corpore superne fiisecscente difi'nsc nebulato;

dorso, lateribus capiteque superne et lateribus guttulis sparsis numerosis

profiiiidc fiiscis et profunde aurantiacis; luteribus inferne, capite inferno

vcnlrc(iue guttulis mnjoribus fuscis tantum
;
pinnis omnibus fusco guttulatis,

verticalibus viridi-aurantiacis, dorsali radiosa, anali radiosa et caudali di-

raidio libero violasccntibus; pectoralibus aurantiaco-roseis fusco marginatis,

ventvalibus membrana roseo-violasccintibus radiis viridi-aurantiacis.

T3. 7. D. 11/15 vel 11/16. P. 2/l5. Y. 1/5. A. 3/S \el 3/9. C 17 et

lat. brcv.

Synon. Ikan Krapo IMal. Batav.

Habit. Batavia, in mari.

Longitudo spceimiuis iinicl 400'".

Aanin. Ik beschreef deze soort in 1848 in mijne Bijdrage

tot de kennis der Percoïden van den Soenda-Moluksclien Ar-
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clüpel, iianr ecu lang in wijngeest bewaard voorwerp van 192'"

lengte. ])ic beschrijving liet veel te wenschcn over, voornamelijk

wat do kleuren betreft, eu is door de bovenstaande te vervangen,

welke naar een geheel verscli voorwerp is ontworpen. Zij on-

derscheidt zicli van de talrijke gevlekte soorten van Scrranus,

voornamelijk doordien de vlekjes slechts zijn als kleine drup-

pels, op de bovenhclft des ligchaams meestal donker oranje-

kleurig zijn en aanmerkelijk kleiner dan op de onderhelft des

ligchaams, waar ze alle donkerbruin zijn. Verwant aan haar

zijn Scrranus tumllahris CV. en Semmus vdllaris CV., doch

volgens de beschrijvingen dezer soorten in de groote llistoirc

naturelle des Poissous zou Scrranus iuhdlabrls grijs zijn en met

heldergroeii gestippeld, terwijl bij Scrranus miliaris de rugvin

van voren hooger zou zijn en de vlekken des ligchaams grooter,

terwijl er bovendien nog grootere vlekken zouden zijn op den

rand der rugviu en -eene donkerzwarte vlek op den rug van

den staart.

Plcctropovda macidaium CV. Poiss. II p. 20G.

riectrup. corporo ohloiif^o conipresso , aUitiuliue ."ïpinani dorsi 1'" inter

et spiiKini vcnti'alein 4^ circitcr, incilinm dorsalem radiosarn inter et spi-

iiaiii anak'in At ad A\ iii cjus loiigitiidiiic , latitudine 'J fcrc ad 1*- in cjiis

aititiidiiic; capitc aciito 4 ad 4| in longiltidiiic corporis; altitudiTie capitia

H ad 1* in «jus longitiidine ; oculis diametro .5 ad r>
i

i:i longitudinc ca-

piLis; linea rostro-tVontali deciivi coiivexiiisciila ; rostro, frontc maxima

])artc iabiisqiic alcpidotis; maxilia siiperinro maxilla infcriorc Iireviorc sul)

ociili partc postcriorc dcsincn^c 2J^ ad 2 et paulo in longitudinc cajiitis ;

ossü su|iramaxillari postice supcrno squamis minimis obsito; dcntihns ma-

xilla supcriorc phiriscriatis serie extcrna serie interna majovibus postror-

suni loiigitudine decrescentibus anticc iUro(iuc latere in thuiniam trigotiani

eoUocatis et insupcr canino magno curvato; dcntibus vomcrinis et palati-

nis parvis, vomerinis in tluirmani y^ formcm, palatinis iitroquc latere in

vitlatn gracilem dispositis; dentibiis maxilla infcriorc utroquc latere anticc

et postiiü biseriatis serie interna mobilibns, caninis insuper 2 ad 4 magni.s

anteriorc sijnipliijsi approxinuita
,
postcriorc vel po.^terioribiis meilio ma-

xiilac raniL) iuscrtis
;

pracui)erculi) rotiindato inargine ])ostcriore denliciili'j

minimis vix conspicuis tcabro infcrne .s])inis .'5 distantibus dcorsuni et an-

trorsiim «^pectanlibus ; uperculo spiais 3 niciiia cclcris niajorc, supciiorc tt
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iiifcriorc parnm conspiciii-t ; subopcrculo marginc postcriovc jun!Oril)US dcti-

ticulis minimis scabro; interoperculo edoutulo; linea dorsali obliqae usquo

sub pinna dorsali radiosa adsccndcnte ; linea vcntrali rcctiuscula; squamia

aetatc juvcnili et media ctenoïdcis aetate provectioie cijcloïdcis, lateribus

110 p. m. in serie longitudinali ;
pinna dorsali parte spinosa parte radiosa

multo humiliore spinis gracilibus 3' et 4' cetcris longioribus, parte radiosa

valdc obtusa rotundata corporc minus triplo humiliore; pcctovalibus obtusis

rotundatis et ventralibus acutis Of ad 7, caudali junioribus subtruncata

aetate provectis angulis acute productis 5 fere ad 5 et paulo iu longitu-

dinc corporis; anali antice obtusa rotundata dorsali radiosa altiore, postice

acutangula; colore corpore pinnisque rubro ; dorsali radiosa superne, anali

inferne, caudali postice violaccis; capite, corpore pinnisque verticalibus

maculis coeruleis coerulco profandiore cinctis, maculis capite corporequc

antice oblongis longitudinalibus iu series longitudinales irregulares, maculis

dorso et corpore postice pinnisque rotundis ceteris minoribus irregulariter

dispositis; caudali postice flavo vel rubro marginata.

E. 7. D. 8/11 vel S/12 vel 7/12 vel 7/13. V. 2/14. V. 1/5. A. S/S

vel 3/9. C. 15 et lat brev.

Synon. Bodlanus maculalus BI. Ausl. Fisch. IV p. 48 tab. 228. Laiej).

Poiss. IV p. 280, 293. Bl.Schn. Sijst. posth. p. 331.

GeflcrJcte Bodian BI. Ausl. Fisch IV p. 48 tab. 228.

Bodian tacheté BI. ibid. Lacup. Toiss. IV p. 280, 293.

Pkctroijoma jnmctatum QG. Zoül. Voy. Urauie I p. 318 tab. 45

fig. 1.

riectropoma ponctiié QG. ibid. CV. Poiss. II p. 29G.

Pkctropoma viaculatum CV. Var. a. Blkr, Vcrli. Bat Gen. XXll

Perc. p. 39.

Ikan Laüdi et Kalap hehah Mal. Batav.

Ilabit. Batavia, in mari.

Singapore, in mari.

Macassar, Celebcs insulac, in mari.

Sindang ole, Halmaheirae insulae, in mari.

Longitudo 7 speciminum 203'" ad 503"'.

Aanm. De afbeelding van Blocii vertoont het proilel van

liet voorhoofd te bol, doch laat, niettegenstaande liare overige

onnaauwkeurigheden , de soort goed herkennen. De afbeelding

ia de Voyage de TUranic laat insgelijks te wensclien over, voor-

al wat de kleuren betreft, terwijl er ook zeer ten onregte on-

deroogkuilsbeentanden zijn aangeduid. Blocu's voorwerp was

zeker van Java afkomstig, hoezeer hij zeide het van Japan te

hebben ontvangen. Quoy en Gaimard vonden de soort sedert

bij Mauritius terug doch hielden haar voor nieuw , op grond

Vil, 31
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dat de staartvin bij hun voorwerp afgeknot was. In de boven-

staande besclirijving heb ik echter reeds gemeld, dat de staart-

vinrandstralen zich bij de oude voorwerpen verlengen en der

vin een uitgerand of gekwabt voorkomen geven. Cuvier bragt

ook Plectropoma punctaUmi QG. reeds tot Bodianus maculatus

BI. terug.

De soort onderscheidt zich standvastig van Pleciropo7na leo-

fardinus CV. door hare langwerpige kop- en ligchaamsvlekken

(welke echter in grootte en talrijkheid bij de verschillende voor-

Averpen nog al aanmerkelijk verschillen), en door het aanwezen

van slechts 3 preoperkeldoornen. In habitus gelijken beide ge-

noemde species echter zeer veel op elkander en slechts is l?lee-

troTpoma leopardiniis CV. steeds wat minder slank van ligchaam

dan voorwerpen van gelijke grootte van de onderwerpelijke soort.

In Renard's Poissons des Moluques komen twee afbeeldin-

gen voor, Avelke welligt tot Plectropoma maculatum betrekking

hebben , en welker verwantschap tot deze soort reeds door Bloch

is aangeduid. Deze afbeeldingen zijn die op plaat 29 van het

eerste deel No. 157 Luccessje coning en 158 Luccesje plabon.

No. 157 schijnt echter meer een Serranus te zijn, terwijl No.

158 door de groote langwerpige blaamA'e vlekken en uitgerande

staartvin eerder aan de onderwerpelijke soort doet denken.

Flectropoma leopardinus CV. Poiss. II p. 295 tab. 36.

Plcctrop. eorpore oblongo corapresso , altitucline spinam dorsi !„, inter

et spinam ventralem 4» ad 4|. , mediam dorsalem radiosam inter et spi-

nam analem 1" 41. ad 4». in ejus longitudine , latitudine 2 fere ad \\ in

ejus altitudinc; capite acuto A\ ad 4 in longitudine corporis; altitudine

capitis 1| circiter in ejus longitudine; ocuiis diametro 5» ad 6| in longi-

tudine capitis; linea rostro-frontali declivi convexiuscula j rostro, fronte

maxima parte labiisque alepidotis; maxilla superiorc raaxilla inferiore bre-

viore sub oculi parte posteriore desinentc, 2| ad 1\ in longitudine capitis;

osse supramaxillari postice supernc squamis minimis obsito^ dcntibus ma-

xilla snpcriore pluriseriatis serie externa serie interna majoribus postror-

sum longitudine decrescentibus antice utroque latere in thurmam trigonam

collocalis et insuper canino magno curvato; dentibus vomerinis et palati-

nis paivis, vomerinis in thurmam /^ formcm, palatinis utroque latere in
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vittam gracilem dispositis; Jentibus maxilla inferiove utroque latere antice

et postice biseriatis serie interna mobilibus , caninis insiiper 3 magnis cur-

vatis anteriore sijmphijsi approxiraato, posterioribus medio maxillae ramo

inscrtis; pracoperculo rotundato margine posteriore denticulis minimis vix

conspicius scabro inferne spiuis 5 deorsum et antrorsum spectantibus spi-

nis 3 inferioribus valde approximatis; operculo spinis 3 media superiore

et inferiorc multo mnjore; suboperculo margine posteriore junioribus den-

ticulis minimis scabro; interopcrculo edcntulo; linea dorsali oblique usquc

sub pinna dorsali radiosa adscendeiite; linea vcntrali rectiuscula; squamis

aetate media ctenoïdeis aetate provecta cijcloïdeis , lateribus 120 p. m. in

serie longitudinali: pinna dorsali parte spinosa parte radiosa multo humi-

liore spinis gracilibus mediis ceteris longioribus
,
parte radiosa antice valde

obtusa rotundata postice angulata angulo rotundata corpore triplo fere ad

triplo bumiliore; pectoralibus obtusis rotundatis et ventralibus acutis 7 ad

7|-, caudali leviter emarginata angulis acuta 5^ ad 5|. in longitudine cor-

poris; anali antice obtusa rotundata dorsali radiosa altiore; colore corpore

superne fuscescente-rubro lateribus inferneque rubro; capita corporeque

ubique ocellis rotandis numerosis parvis dilute coeruleis coeruleo profun-

diore cinctis, spatiis autem ocellos inter ocellis ipsis multo majoribus;

pinnis rubris verticalibus ocellis parvis ut in corpore, pectoralibus ocellis

basi tantum; dorsali radiosa superne, caudali medio postice, ventralibus

aisicem versus analique inferne violasceutibus ; caudali postice flavo mar-

ginata.

B. 7. D. 8/11 vel 8/l2 vel 7/12 vel 7/13. V. 'J/ii. V. 1/15. A. 3/s

vel 3/9 vel 2/9 vel 2/iO. C. 15 et lat. brcv.

. Synon. Perca miniala Var. C. Forsk. Descr. animal. p. 42 ?

Jlolocentre lêopard Lacép. Poiss. IV p. 332, 337.

Uolocentrus leopardus Lacép. ibid.

Plecti-opoma lêopard CV. Poiss. II p. 295 tab. 36.

Plectropoma leopardinum T. Scbl. Faun. Jap. Poiss. p. 12.

Plectropoma mamlalum CV.? Ivüpp. Atl. R. N. Afr. F. R. M. p.

110, Neue Wirbelth. F. Abijss. F. R. M. p. 90.

Plectropoma leopardus Richds. Rep. lathMeet. Brit. Assoc. Rep.

ichth. Chin. Jap. p. 230.

Plectropoma cyanostigma Blkr. Topogr. Batav. in Nat. Gen. Arcli.

Ned. Ind.

Plectropoma maculatum CV. Var. b. Blkr. Verh. Bat. Gen. XXII

Perc. p. 30.

Dahba Arab.

Ikiin Laüdi et Ikan Kahap beheh INIal. Batav.

Ilabit. Batavia, in mari.

Longitudo 5 speciminura 290'" ad 5G0"'.

Aaurn. De aangehaalde afbeelding, naar een gedroogd en

erkleurd voorwerp genomen, vertoont de blaauwe vlekjes ver-
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keerdelijk roodbruin en dtc der straalachiige rug- en aarsvin in

het geliecl niet. Ook zijn er de prcoperkeldoornen onjuist af-

gebeeld, even als de gedaante van rug- en aarsviu. Van

de zijdelijke hondstanden in de onderkaak ziet men er evenmin

iets. De korte beschrijving van Cüvieu is weinig geschikt

om het gebrekkige dier afbeelding te verbeteren. Een en ander

deed mij vroeger mijne voorwerpen van deze soort tot eene ei-

gene species brengen , welke ik Tlectropomct cijanostigma noem-

de , doch welke ik later terugbragt tot eene variëteit van Plec-

trojioma macidatum CV. In de laatste dwaling verviel ook de

heer E,üppei-t, min of meer. Zijne Plectropoma maculatum CV.?

is mijns inziens tot Pledropoma leopard'mus CV. terug te bren-

gen en in zijne Neue Wirbelthiere drukt hij bepaald zijnen twij-

fel uit, of Plcctropoma leopard'mus en Vlectropoma maculatum

wel verschillende soorten zijn. Naar mijne voorwerpen echter

te oordeelen, heeft Pleclropoma leopardinus de ligchaamsvlekjcs

standvastig rond, en hoezeer in grootte bij verschillende voor-

Avcrpen verschillende, toch standvastig veel talrijker en kleiner dan

Pledropoma, Macidatum CV. Een standvastig en nog zekerder

kenmerk, wat bij alle mijne voorwerpen en ook bij verkleurde

voorwerpen de diagnose gemakkelijk moet maken, is liet aan-

wezen van 5 prcoperkeldoornen, waarvan de onderste drie zeer

digt bijeenstaan als op eene gemeenschappelijke basis. Beide

soorten zijn verre van algemeen te Batavia, doch van tijd tot

tijd worden eenige voorwerpen, meestal van 1 tot 2 voeten

lengte, te Batavia ter markt gebragt. In tegenstelling van de

soorten van Serranus van Batavia, hebben zij een voortrefielijk

vleescli, dat voor de fijnste mij bekende soorten niet onderdoet

en zeker een der meest gezochte geregten op de tafels der Eu-

ropeanen zou zijn, indien men er in slagen koude ze door aan-

kweekiu2c to vermenis-vuldio-en.

Plcctropoma oUgaccmilms Blkr.

l'Icctrop. corpore oLlongo coiriprcsso, aUitiulinc spinain dorsi 1"" iutcr

et spiuani veiitialcm 4J. ad 4|, mcdiaiu Uürsulcm railiosam iiiter et spiiiam
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analem 1" 4» ad 5 fero in cjns longitiuline, latitiuline 2 fere ad 1^ iu

ejus altitudine; capitc acuto 4 ad 4^ vol 4-* in longitudine corporis ; alti-

tiuline capitis IJcirciter in cjus longitudiue; ociilis diametro 6 fcro ad

6^ in longitiulino capitis; linea rostro-frontali declivi convexiuscula; vostro,

fronte maxima parte labiisque alepidotis; maxilla superiore maxilla inferi-

ore breviore sub oculi parte posteriore desincnte 2|. circiter in longitudino

capitis; ossc supramaxillari postice supcrne sqiiamis minimis obsito; dcn-

tibus maxilla superiore lateribus biseriatis serie cxterna serie interna ma-

joribus postrorsum longitudine decrescentibus , antice pluriseriatis utroque

latere in tliurmam trigouam coUocatis et insuper canino magno curvato

;

dentibus vomerinis et palatinia parvis, vomerinis in thurmam ^ formem,

palatinis utroque latere in vittam gracileni dispositis; dentibus maxilla

inferiore utroque latere biseriatis serie interna mobilibus caninis insuper 3

vel 4 anteriore stjmphijsi approximato mediocri postrorsum curvato, pos-

tcrioribus 2 vel 3 medio maxillae ramo iuscrtis iuaequalibus rectiusculis;

praeoperculo rotundato margine posterlore denticulis minimis vix vel nou

conspicuis scabro inferne spinis 3 vel 4 deorsum et antrorsum spectantibus;

operculo spina unica conspicua spinis 2* et 3* rudimcntariis; suboperculo

interoperculoquc cdentulis; linea dorsali oblique usque sub initio dorsalis

radiosae adsceudcntc; linea ve^itrali rcctiustula; squamis aetate media ctcnoï-

deus, aetate provecta cijcloïdeis, lateribus 120 p. m. iu serie loiigitudinali

;

pinna dorsali parte spinosa parte radiosa multo humiliore spinis graciiibus

2* et 3' vel 3* et 4* ceteris longioribus, parte radiosa antice et postice

acuta emarginata radio 5' ceteris longiore corpore minus duplo humiliore;

pectoralibus obtusis rotundatis 8 ad 8|, ventralibus acutis 7| ad 8, cau-

dali obtuse emarginata lobis acutis 5 ad 5^ in longitudine corporis; anali

acuta emarginata dorsali radiosa vix humiliore; colore corpore superne

pulchre violascente-rubro inferne pulchre rubro; capite genis vittis longitu-

dinalibus obliquis curvatis coeruleis 5 ad 7 a regione suboculari suboper-

culum interoperculumque versus descendentibus; vittis rostro-ocularibus 2

ad 4 coeruleis posteriore post oculum operculi partem superiorem versus

adscendente; maxillis rostro, fronte et vertice maculis oblongis longitudi-

nalibus et transversis coeruleis notatis; dorso antice superne et jegione

thoracica vittis pluribus longitudinalibus , lateribus antice vittis pluribns

transversis coeruleis; dorso postice, ventre postice caudaque maculis nu-

merosis rotundis et oblongis coeruleis; pinnis pulchre rubris; dorsali spi-

nosa maculis aliquot coeruleis; dorsali radiosa et anali vittis pluribus lon-

gitudinalibus obliquis coeruleis margine libero violascentibus; pectorali

postice violacea late aurantiaco margiuata basi maculis vel vittulis coeruleis;

vcatrali vittis longitudinalibus coeruleis apice violascente; caudali medio

postice violascente ubique ocellis coeruleis numcrosis notata.

B. 7. D. 6/12 vel 6/l3 vel 7/12 vel 7/13. P. 2/12 vel 2/13. V. 1/5.

A. 3/3 vel 3/a. C. 15 et lat. brcv.

Syaon.. Ikan Laiidi et Ikan Kdlaip hchch Mal. Bat.

Habit. Batavia, ia niari.



— 424 —

Longituilo 2 speeiniiniiin 327'" et -195'".

Aanm. Ik noem deze soort naar liet geringe aantal liarcr

rngdoornen, hebbende alle tot heden toe bekende soorten, van

7 tot 13 dier doornen. Zij is is het naaste verwant aan Plec-

tropoma maculakmi CV. en PlectropoTna leoparcllnum CV., doch

laat zich gemakkelijk herkennen aan de overlangsche blaauwe

wang-, rug- en buikbauden en dwarsclie blaauwe zijdebanden,

tweereijige zijdelijke bovenkaakstanden en spitstoppige uitgerande

straalachtige rugvin en aarsvin. Mijne twee voorwerpen, welke

ik in het begin van Oktober 1S54 ontdekte, zijn de eenige,

w'elke ik ooit heb gezien.

SPHYllAENOlDEI.

SpUjraena Forsteri CV. Poiss. III p. 261, VII p. 382?

Sphijraen. corpore elongato subcijlindraceo, altitudine 9 cireiter iu ejiis

longitudine; capite ore claiiso 3| ad 3-^ in longitudine corporisj altitudine

capitis 1\ cireiter in cjiis longitudine; oculis diametro 4i cireiter in lon-

gitudine capitis, ]^ cireiter in parte capitis postoculari ; rostro usque

ad apicem luaxillae snperioris oeulo duplo longiore, sulco os maxillare

recipiente ^ ad ^ oculi diametro ante oeulum sito; maxilla superiore

vix ante vel sub oculi margine anteriore desinente, ore clauso 2^ ad 2^

in longitudine capitis; maxilla inferiore apice conica acuta sijinphijsi tu-

berculo conico; dentibus maxilla superiore utroque latere parvis p. m. 40,

antice insuper utroque latere caninis 2 magnis posteriore anteriore ma-

jore; dentibus palatinis utroque latere p. m. 10 uniseriatis anteriori-

bus 4 ad 6 caninis magnis inaequalibus posterioribus multo majoribus;

lingua denticulis minimis scabra; maxilla inferiore dentibus utroque latere

p. m. 19 posterioribus ceteris majoribus postrorsum spectantibus, sijraphijsi

insuper canino valido; pracoperculo obtusangulo rotudatoj operculo spina

debili conspicua; squamis cijeloïdeis, lateribus 110 p. m. in serie longitu-

dinali, 30 p. m. in serie transversali; linea laterali singulis squamis tubulo

simplice notata; pinna dorsali 1" supra apicem pectoralium incipiente acuta

dorsali 2* non huniiliore spinis gracilibus anterioribus subaequalibus ceteris

longioribus; dorsali radiosa ante analem incipiente plus dupla cjus longi-

tudine a spina dorsi postica remota, corpore multo humiliore, non altiore

(juam longa, acuta, vix emarginata; pectoralibus acutis 11 cireiter, ven-

tralibus sub posteriore diniidio pectorali* inscrtis 14 cireiter, caudali lobis

acutis C fere in longitudine corporis; anali dorsali radiosae altitudine et
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longitndinc subnequali; colorc corporc siipcnie dilute viridi , latcribiis in-

feineque argcnteo vel margaritnceo; piiinis dorsalilms dilute violascentibus,

spinosa nigro luarginata; pectoralibiis viiidesceiite-amantiacis; anali vciitra-

libusque albidis; caudali violascente-viridi postice leviter fusco marginati.

B. 7. D. 5_2/S vel 5—2/9. P. 2/11. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 17

et lat. brev.

Synoii. Sphjrene de Forste?- CV. Toiss. III p. 261, VII p. 382?

Senuk, Snuk et Snok ladig. Batav.

Snoek Belgic. Ind. oriënt.

Ilahit. Batavia, in mari.

Longitudo 2 speciminum 320'" et 380'".

Aanm. Verwant aan Bphjraena jello CV. , onderscheidt on-

derwerpelijke soort zich er echter van door aanmerkelijk grootere

oogen, minder talrijke schubben, hoogeren kop, korteren snuit

en afwezigheid van dwarsche rugbanden. Eene andere na ver-

wante soort is SpJiyraena affinis Eüpp. Deze heeft insgelijks

grootere schubben 'èsiVLBphjraena jello CV., maar de rugvinnen

,

de aarsvin en het midden' /der staartvin zwartgroenachtig en

dergelijke dwarsche rugbanden als Sphyraena jello CV.; de

schubben zouden er echter veel grooter zijn dan bij Sphjraena

jello CV., slechts ten getale van ongeveer 24 op eene dwar-

sche rei in de streek van den anus, wat doet vermoeden dat

er ook op eene overlangsche rei aanmerkelijk minder gaan dan

bij de onderwerpelijke soort en bij Sjiliyraena jello CV. Ik

vermoed, dat mijne voorwerpen behooren tot Sphi/raena Forsten

CV., komende zij in alle opzigten overeen met hetgeen in de

groote Histoire naturelle des Poissons daarvan wordt gezegd,

wat echter te weinig en te onvolledig is, om met voldoende

zekerheid over de identiteit te oordeelen.

Spkyraena Commersonii CV. Poiss. III p. 2öO.

Sphyr. corpore elongato subrylindraeco , altitudine 9^ ad ?|. in ejus

loDgitudiue; capite acuto ore claiiso S|. ad 4 in longitudine corporis; al-

titudine capitis 2^ ad 2*: in ejus longitudine; oculis diametro 5 fere acl

5J-
in longitudine capitis, 1.^- ad 2 in Ciipitis partc postoculari ; rostro ns-

que ad apicera maxillae superioris oculo plus duplo longiorc, sulco os

maxillare recipicnte vix vel non angulato minus A- oc-uli diametro ante

ocuhim sito; inuxillu supcriorc juuioribus vix ante oculum, aetatc pio-
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vci'tioribus sub ocnli margiuc anteriore dcsinciite, ore claiiso 2^ ad 2».

vel 2^ in longitiuline cnpitis; maxilla ÏTiferiorc apice conlca synipliysi

tiiborculo conico; dentibus m:\xilla siipcriore utroqnc latere 50 ad 40 par-

vis antice insupcr utroque latere 2 ad 4 caninis magnis sagittatis; denti-

tibus palatinis utroque latere uniseriatis, autiiis 4 ad 6 caninia inaequali-

bus, posticis aliquot parvis; lingiia denticulis minimis scabra; maxilla in-

feriore dentibus utroque latere 15 ad 18 posticis ceteris majorihus di-

stantibus longiorihus quani basi latis subverticaliter insertis , symphysi in-

super canino valide; praeoperculo obtusissimo oblique rotundato; opercu-

lo spina debili parum conspicua; squamis cycloïdeis , lateribus 80 p. m.

in serie longitndinali; linea laterali singulis squamis tubulo simplice no-

tata; pinna dorsali 1' supra apicem pectoralivmi incipiente, acuta, dorsa-

li radiosa paulo liumiliore, spinis gracilibus anticis 2 subacqualibus cor-

t)ore multo humilioribus ; dorsali radiosa ante analem incipiente plus du-

pla cjus longitudine a spina dorsi postica remota, altiore quam longa,

corpore paulo vel non humiliore, vix emarginata; pectoralibus acutis 10

ad 11, ventralibus sub dimidio pectoralium posteriore ante dorsalem 1°"

insertis 12 ad 12^, caudali lobis acutis 5». ad 6 et paulo in longitudine

corporis; anali dorsali radiosae altitudine et longitudine subaequali; co-

lore corpore superne violascente-viridi inferne argenteo; operculo mem-

brana postice nigra; pinnis pectoralibus et ventralibus albidis ; dorsalibus,

caudali analique violaceis, dorsali spinosa superne nigricante, dorsali ra-

diosa, anali caudalique apicibus albis.

B. 7. ]). 5—2/8 vel ó— 2/9. V. 2/11 vel 2/12. V. 1/5. A. 3/7 vel

S/S. C. 1" et lat. brev.

Synoü. Variclc de la Splip'hie c/iinoise Lacép. Poiss. V p. tab. 8 fig. 3.

Spinjrcne de Commerson CV. Poiss. III p. 2G0.

Senuh, SnuJc et Snok Indig. Batav.

Tnnd Indig. Samar.

Snoek Belg. Ind. Oriënt.

Ilabit. Batavia, Samarang, Surabnja, Jav.ic insulae, in mari.

Kammal, Madurae insulae , in mari.

Tcniate, in mari.

Sindangole, Halniahcirac insulae, in n ari.

Longitudo 9 spccimiuum 255"' ad 505'".

Aanin. Door hare violette staart-, aars- en rugvinncn met

witte toppen tloct deze soort denken aan Sjdi/racna agam

Kiipp., cene inderdaad aan haar verwante soort, welke echter

gemakkelijk herkenbaar is aan hare driewerf uitgesnedene staart-

vin, welke daardoor een vierkwabbig aanzien heeft. Zeer na

jian liaar verwant zijn ook Sphjracna harracuda CV. van A-

mcrika on Spïiijmcua Vussiunierl CV. Sphijraena harracnda



— 427 —

CV. heeft echter geeiie kleine gehemeltetanden achter de groo-

tere, den kop 31/2 niaal in de lengte des ligchaams, de hoog-

te van den kop 3 maal in zijne lengte en de hoogte des lig-

chaams 7 maal tot meer in zijne lengte. Moeijelijker nog is

het haar te onderscheiden van Sphyraena Bussumieri CY. , na-

melijk naar de onvolledige beschrijvingen van de groote His-

toire naturelle des Poissons, doch deze schijnt van de onder-

werpelijke te verschillen door digt bijeenstaande gelijkzijdig

driehoekige onderkaakstanden ten getale van ongeveer 23, als-

mede doordien er de bovenkaak niet zoover achterwaarts reikt.

Hoezeer ik mijne voorwerpen beschouw als te behooren tot

Spliyraena Conmiersonii CV., laten noch de aangehaalde afbeel-

ding van Lacépède, noch de korte beschrijving van Cuvieu

toe, zulks met zekerheid te zeggen. Het komt mij zelfs niet

geheel onwaarschijnlijk voor^, dat een nader onderzoek naar de

natuur Sphyraena Commersonii CV. en Sj)Ii.!/raena Dussumieri

CV. als eeue zelfde species zal doen kennen.

Sphyraena Comniersonii CV. is te Batavia veel zeldzamer dan

Sphyraena jello CY. en Sphyraena ohtusata CV. en wordt

soms maanden achtereen niet ter markt gebragt, terwijl zij ook

altijd slechts in eenige weinige voorwerpen wordt aangebragt

en nooit bij geheele scholen.

Polynemus indicus Shaw. Gen. Zool. V p. 155. Swains. Nat.

Hist. Pish. Il p. 234.

Polynem. coipore elongato compresso, altitudine 6 ad 7 et plus in ejus

longitiidinc , latitudine 1|- circiter in ejus altitudine; capite 4?- ad 5 et

plus in longitudine corporis ; altitudine capitis li ad 1*- in ejus longitu-

dine; oculis diametro 6 ad 6|- in longitudine capitis; linea rostro-frontali

paulo ante oculos concaviuscula; rostro acuto conico valde prominente;

maxilla supèriore niaxilla inferiore longiore longe post oculum desinente

2 et paulo in longitudine capitis; pracopcrculo angulato angulo mem-
brauaceo postieo denticulato denticulis bene conspicuis inferiore ceteris

longiore; o})erculo ücuto postice membranaceo; squamis lateribus 60 ad

70 in serie longitudinali; vesica natatoria usque ad ossa pinnae analis

iutcrspiuosa producta ajipeudiculata; pinna dorsali spinosa multo minus

ejus longitudine a dorsali radiosa remota, acuta , dorsali radiosa nou vel

vix huniiliorc, spiua 2* vel 3° spinis ceteris longiore corpore non multo

humiliorc; pinuis dorsali radiosa aualiquc aculis cniarginatis, anali dor-

VIT. 32
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Siili radiosa corporeque multo humiliore; pectoralibus acntis 6|- ad 7,

ventralibus ncutis 10 acl 9^-, caiulali profiinde iiicisa lobis acutissimis vel

in fila prodiic:is snpciiore iiifeiiore loiigiore 2^ ad 4^ in longitudine

corporis ; radiis pcctoralibus liberis 5 superiore ccteris longiore anum

attingente vol paulo superante; spina veutrali spinae dorsali 5" circiter

opposita; colore corpore superne violascente-coeruleo, infcrne albo, plus

minusve fusco arenato; pinnis imparibus profunde violaceis, pectoralibus

violaccü-nigris, ventralibus albescentibns dimidio libero violascentibus.

B. 7. D. 8—1/13 vel l/U. P. 14 -f- 5 liberi. V. 1/5, A. 3/11 vel

s/12. C. 19 et lat. brev.

Syuuu. Maga boshee Russ. Corom. Fish. II p. 68 tab. 184.

Polynennts sele Biich. Ham. Gang. Fish. p. 226, 381. McCI.

Journ. As. Soc VIII p. 203 tab. Calc. Journ. N. Hist. II

p. 450, III, 179, 181, tab. 6. Cant. Proc. ZoöI. Soc. VII.

Poli/nevms uronemus CV. Poiss. III p. 2S5. Blkr. Verh. B. G.

XXII Perc. p. 58.

Polynhne a queue en ftJet CV. Poiss. ihid.

Fohjmmiis ploteus McCl. Calc. .Journ. N. Hist. II p. 450.

Polynemus plebejus McCI. ibid. III p. 179, 181.

Polynemus Uneatus McCI. ibid.

Polynemus 'gelatinosus McCI. ibid.

Valan kala Indig. Pondic.

Roivbal Angl. Vizagap.

Pcan Kuru Mal.

Ilabit. Batavia, Surabaja, in mari.

Longitudo 5 speciminum 292'" ad 525"'.

Aanm. Verwant aan Polynemus plehejus Brouss., laat zich

Tolynemus indicus Shaw daarvan echter zeer gemakkehjk on-

derkennen door veel blanker ligchaam, spitseren snuit, verleng-

de gewoonlijk draadvormig eindigende staartvinkwabben , af-

wezigheid van ligchaamsbanden , enz. Zij is te Batavia zeer

zeldzaam. Te Soerabaja nam ik in 1848 twee voorwerpen

waar. Te Batavia zag ik haar eerst in Augustus 1854, in

welke maand ik op verschillende dagen 3 voorwerpen er van

ma^'tirr werd, naar welker verschen toestand de bovenstaande

beschrijving genomen is.

CIIAETODONT()iDET.

Jlolacardltus chr/jsocepkalas Blkr.

IIoluc. Ci)rp(jic obloDgo cunipicsso, diametro dorso- ventrali 2|- circits.-



— 429 —
in longitiicTine cnvpovis; cipite obtnso 5 et pnnlo in longituJine corporis:

linea rostro-frontali declivi recta; linea rostro-dorsali linea rostro-veutrali

paulo longiore; oculis diiimetro 3 et paulo in longitudiae cupiiis; osse

suborl itali ociiji di;imctro humiiiore 'üx denticiilato; praeopciciilo margi-

ne posteiiore dentirms 20 p. m. nicdiociibus scubro, sjiina cciilo \ix lon-

giore, margine iafeiiore edentulo; squaniis non squanians lateiiuus 10'»

p. in. ia seiij longiuidinali squamis corpore «li.]ne magnitndiue subae-

qnalibus, cajiite amice pinnisque squamis ceteris minoiibus; piniia dorsali

spinosa spiiiis posteiioribus aeqiialibus spinij antcrioribus limgioiibus
,
par-

ta radiosa obtusa rotundata parte spinosa vix altiore; pectoralibus obtiisins-

cnle rotundalis 53., veiitralibus valde acntis 4|-, candali obtusa convexa C

et paulo circiier in longiiudine corpoii^; anaii obtusa rotundata dorsali

radiosa non vel vix huniiliore spiaa posiica spinis ceteiis longiore; colore

corpore antice pulcheniaie aurantiaCK-rubro post pinnas pectorales fnsco-

violaceo; c.ipiie ubique coeruleo liyulato; liuis corpore aniice longitndi-

ralibus irregularibns pulchre coeruleis; corpore medio et posiice caudaqua

maculis numemsiswimis parvis oblongi-i longitudinaiiter plus minusve seiia-

ti-i pulclire coeruleis; piiina dorsali antic3 auranliaco-rubra postice fusc.i-

\i()lacea, antice fusco purte radiosa albo et nigro marginata, \itta intra-

marginali coerulea , iiifra -Nittam puiTi^tis numerosi-i coeruleis; pectoraübus

aurantiacis coeruleo maculaiis basique annulo coeruleo; vcntraÜDus auran-

ti;ici-i medio a| iceque fu^cij; anali haA fusco- violacea, medio rubro-fusca

marginem duplicem album nigrumqne versus fusco-violascente, media pin-

na viiiis 2 loiigicudiaalibus parallelis coeruleis; caudali piilcheninio auran-

ti.ico-flavn.

B. 6. D. )3/lS vel 13/19. P. 9/17. V. 1/5. A. 3/17 vel 3/18. C. 17

et lat. brcv.

Ilabit. Batavia, in maii prnpe insulas.

Longiiudo speciniinis lu.ici ITo"'.

Aanm. Deze soort heeft groote verwantschap in vormen en

kleuren met IlolacanÜms mesoleucos CV., doch verschilt er

nog van door talrijke kenmerken. Zoo zijn bij exemplaren van

Holacanilias mesoleucos CV., van dezelfde grootte als het bo-

venbeschrevene, de voorste rugdoornen sterker ontwikkeld, de

schubben grooter en aan de basis beschubt, terwijl er een bree-

de zwarte oogband aanwezig is en de blaauwe kop- en rug- en

aarsvinbanden ontbreken. Bovendien nog heeft Jlolacanthis

mesoleucos den preoperkeldoorn sterker ontwikkeld, tanden aan

den onderrand van het preoperkel, 12 rugdoornen, enz.

Het enkele voorwerp, hierboven besclireven, is het cenige

wat ik ooit gezien heb, zoodat de soort als zeer zeldzaam te

bescliouwen is.
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LABTJUINTHirORMES.

Aualas macrocephalns Blkr.

Anab. corpore oblongo cnmpresso , altitncline spinam dorsi 1°" inter et

sjiiiinm ventralcm 4 et panlo ad 4i , snpva spinam analem 1"" 4 ad 4 et

paulo in ejus longitudine, latitndine (capite) \\ ad l-J. in ejus altitudine;

capite obtuso convexo 3|. ad 3^ in longitudine corporis; altitudine capitis

1^ ad \\ in ejus longitudine; oculis diametro 3| ad 5|. in longitudine

capitis, diametro 1^ ad I4 distantibus; linea rostro-frontali convexa; ros-

tro obtuso oculo breviore; niaxillis aequalibus, superiore sub oculi dimi-

dio anteriore dcsinente; dentibus maxillis pluriseriatis serie externa serie-

bus internis mnjoribus; dentibus vomerinis anticis parvis aequalibus in

vittam breveni semilunarem, vomerinis posticis vaUle conspicuis in figu-

ram ~r formera dispositis; osse suborbitali, operculo, subopereulo inter-

operculoque dentatis; dentibus angulo operculi et suboperculi elongatis

;

squamis ctenoïdeis, lateribus 30 vel 31 in serie longitiidinali, 15 in serie

transversali ; linea laterali singnlis squamis tubnlo simplice utroquc latere

poro vel fovea munito notata sub spinis dorsi subposticis interrüpta; piii-

nis dorsali et anali parte spinosa parte radiosa huniilioribus; dorsali spi-

nis 4», 5' C' et 7> spinis ceteris, anali spinis 3', 4' et f/ spinis cetcris longiori-

bus; dorsali et anali radiosis rotundatis dorsali anali altiore corpore mi-

nus duplo liumiliore; pectoralibus obtusis rotundatis 5^ ad 5|., ventrali-

bus acutis convexis 6». ad 6^, caiuLili obtusa rotundata 4 et paulo ad 4|.

in longitudine corporis; colore corpore superne olivaeeo infarne plus nii-

nusve aurantiaco; vittis maxillo-praeoperculari et maxillo-interopereulari

fuscescentibns; lateribus juvenilibus fasciis diffusis transversis viridibus pro-

fiindioribus; cauda basi pinnae macula oblongo-rotiuida transversa nigro-

fuscu aetate provcctioribus minus vel non conspicua; pinnis imparibus

violaseeute- vel aurantiai'O-viridibus, paribus plus niinusvc aurantiacis,

ventralibus apice interdiun f'uscis.

13. G. D. 18/8 vel lS/9 vel lS/10 vel 17/9 vel 17/10 vel 17/11. I'.

2/13 ad 2/15. V. l/.i. A. K/IO vel K/ll vel 9/10 vel 9/11 vel

11/9 vel 11/10. C. 16 et lilt. brev.

Synon. Anahas scandens Blkr, Vcrii. Bat. Gen. XXIII TDoolh. K. p.

8 (uec auct.J ex paitc.

Jldii Bc tol- Mal. Bat.

I/:j.n Bel ik Sun dan.

IT.ibit. Batavia, Taudjoiigoost, Tjanii)ea, in fluvüs.

Loiigitudo 9 s]jcciniinuni 7b'" ad 172'".

Aaiim. Ik heb linig geaarzeld dczo soort van Anahas scan-

dens CV., te scheiden en willen afwachten, tot ik een genoegzaam

aantal voorwerpen er van bezat van verschillende grootte, om te
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kunnen nagaan of de bij een paar kleinere exemplaren gevondene

afwijkingen van de gewone soort ook bij de oudere voorwer-

pen voorkomen. Ik kan thans met vrij groote zekerlieid liaar

bepalen als eene soort, die standvastig slanker van ligchaam is

en stomper en boller van profiel dan Anahas scandens CV.

,

terwijl er de kop betrekkelijk standvastig grooter is en zelfs

bij het grootste mijner voorwerpen slechts o-^/j, maal gaat in

de lengte des ligchaams, terwijl die lengte bij' de oudere voor-

werpen van Anahas scandens CV. tot 41/5 maal in het lig-

chaam gaat. Kleuren en band- en vlekteekening zijn bij de

jonge voorwerpen van beide soorten nagenoeg gelijk.

. TEUTHIDES.

AmjihacanÜms melajiospilos B|kr.

Amphac, corpoi'e oblongo compresso, altitudine spiuam dorti 1" inter

et spiiiain ventralcm anteiiorem 3 ciicitcr, spinain dor.-i 7"" intcr ctspinam

analcin 1™ 2^ ad 2* in ejus lorij^icudiue, latitudine 3|- ad Si in cjus aliitudine;

capice 5-J- ciiciter ia longitudiiie cjrpoii-.-, paulo altiore quiira longo; linea ros-

trü-dorsali valde declivi vertica rci:tiu>cula fronte ante oculos convcxa rostro

concava; ocLilis diametro 3» circiterin longitudiue capi is ; ciiita orbitali ante-

riure edentiila; linea interoculaii convexa; rostro oculo paulo longiorej denii-

bu8 utraqiie maxilla 32 ad 38 dentibus infia apicom emarginatis plns, mi-

nusve lobaiii; osse suborbitali angulo oiis ocnli diametro vix altiore; opcr-

culü praeopcrculo ossibusque t^Ciipiilaribus valde striciti;j; squamis cycloïdcii

minimis conspicuis postscapularibus ceteris minoribus; pinua dorsali partcni

spinosam inter et rauiosam pavum emarginata spinis mediocribus 4 et 5'

cctevis longioiibus corpore plus triplo humiiioiibus, 1' ceteris' breviore;

dorsali. radiosa dorsali spinosa altiore obtusa rotundata; pectoralibus apice

acutiuscule rotundatis posiicö valde convexis ventralibus longiuribus 7 cir-

citer, caudali profunde' incisa lobis gracilibus acute rotundatis 4.* cii citer

iii longiiudine corpovis; anaii s^iuii validii posiica ceteiis longiore, parte

radiusa dorsali radiosa liumiii irc obtusa rotundata; colore corpore antice

\iolaceo postice dilutiore sensim coerulescente; guttulis cajite et corpors

ubique confertis nigiicantibus, genis, dorso ventreque guttulis aurantiacis in-

termixiii; spatiis intergutturalibus guttulis ipsis fronte et rostro tantum paulo

majoribus; iiide flavescente pujilhun vcraus annulo duplice aureo et fusco;

pinnis dorsali inferne dilute supciue fui-ce^ciinle-violacea parte radiosa basi gut-

tulis parcis nigris; pectoralibus et ventralibus mcmbrana \ialaceo-l1yali11i3

radiii- rosfis; caudali basi dilute, iufcrue fubcoücoute-viohicoa j caudali vio-
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la^csnte-coevulea postic3 profumliore et viilnci'.o-roseo marginata iilique

gmtuü-! giUtnU< c u-pore niiaorihiis nllnlero^issimi^ c mferiis plerisqiie au-

raniiici^ b!i>i piiin«ic et posiice ex purte fusci-! et lügncantibiis.

B. ó. D. 1 pioc, + in/io vel 13/11. P. 2/\i. V. 1/3/1. A. 7/J vel

7/10. C. 17 et lat. brev.

Syuon. Ikan Bronancj bronang jMal. Bat.

Ilabid. Batavia, ia maii.

Longitiulo spcclnjii^is unici 35S'".

Aanm. Deze soort is van de mij bekende liet naaste ver-

want aan Amphacanihits chnjsospïlos Blkr (Nat. Tijdschr. Ned.

Ind. III p. ^^i) van Singapore, zoowel %yat habitus a!s vlek-

teekening betreft en ik zou geneigd zijn haar voor dezelfde te

houden, indien niet bij yimphacantkus chri/sospilos alle vlekjes

goud of oranjekleurig waren, en op de staartvin ontbraken, ter-

wijl zij er op de wangen veel minder talrijk en meer van een

staande en grooter zijn. Bovendien is bij Amphacanihus chry-

sosjnlos het profiel aanmerkelijk stomper en de snuitvoorhoofds-

lijn voor de oogen minder bol en op den snuit nagenoeg regt.

Daar ik mijn voorwerp van Singapore, hetwelk 292'" lang en

dus aanmerkelijk kleiner is dan het bovenbeschrevene, niet

versch heb gezien, komt mij eene nadere vergelijkende studie

van meerdere voorwerpen van beide soorten niet overbodig voor

ter vastere bepaling van de verschillen.

Bij Amphacanihus michaUs CV., welke insgelijks aan de

onderwerpelijke verwant schijnt en bruinachtige vlekken heeft,

zijn deze vlekken echter hoekig, en ook rug- en aars- en buik-

en borstvinnen geheel gevlekt, is liet proliel nagenoeg regtlij-

nig, enz.

Acanihurus mata CV. Poiss. X p. 148?

Acanlh. corpore oblongo compresso, altitiuline 2| chcitcr in ejiis lon-

gitiuline, latitudine 3 et pavilo in ejus altitiidine; i-apite obtuso convexo

Si ciiclter in longitudiue corporis; longitiulinc cipitis li circiter in ejus

altitiiiliue; ciculis diiinieti-o 3» ad o\ ia longitudine capitis, plus diametro

j. a linea (i-ontali rcmotis; linea lo.-tro-frontali ubique convexiuscula; ros-

tro valde übtuso ; osse sitboi-bitali ociilo mulio aliiore; suico rostro-oculaii

oculo miilto breviore; distantia liucarn rostro-frontalem inter et margiaem

praeopcrculi postcriorcm altitiuline praeopeiculi sub cculo raajore; dcnti-

bus niaxillis cunciformilius dimidio apicili serratis, maxiila superiore p.
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m- 18, maxilla inferiore p. m. 24; piaeopeiculo obtusangulo angulo tan-

tum parum rotundato, limbo squamuloso; opeiculo osseque fcapnlaii squa-

mosis rugosis; squainis ctenoïdeis lateribus 140 p. m. in serie longitudi-

nali ; cauda spiiia ocxilo breviore; linea laterali raniosa; pinna dorsali

regulariter convexa rotundata spina postica spinis eeteris longiore, parte

radiüsa paitd spinosa paulo altiore corpore plus triplo humiliore postica

obtusa rotundata; pictoralibus acutis 4|-, ventralibus acntis 7 fere, cau-

dali semiluiiariter emarginata lobis acatis 4 et paulo in lóngitudine cor-

poris; anali dorsali radiosa non humiliore ejusquc formam referente; co-

lore corpore fuscs>ce!ite-rufü inferne cinerafcente; vittis corpore longitu-

dinalibiis plus quam 30 coeruleis; capite geuis et regione oculari auran-

tiaci) nebulato; genis vittis longitudinalibus coeruleis 7 vel 8 vittis su-

perioribus medio rostro cum vittis lateris oppositi unitis; pinna dorsali

violascente-uoerulea parte spinosa aurantiaco nebulata parte radiosa fas-

ciis 5 ad 7 longitudinalibus aurantiacis margine superiore profunde vio-

liicea ba>i postice macula nigro-fusca; pcctoralibus membrana coerulescen-

tibus radiis viridi-violai-ceutibus; ventralibus coerulcscentibus aurantitico

nebulatis apice futco-violaceis; anali coerulea fasciis 5 ad 7 longitudina-

libus aurantiacis, margine inferiore profunde violacea, basi postica ma-

cula nigro-fusca; caudali antice cineras^fcnte-fusca postice violascente-fusca.

B. 5. D. 9/25 vel 9/26 Crad. 4 anter. simpl.). P. 2/15. V. 3/5. A.

3/23 vel 3/24 (rad. 3 ant. simpl.). C. 16 et lat. brev.

Synou. Ilata Russ. Coroni. Tish. I p. 64 No. 82?

Acanthure maté CV. Poiss. X p. 14S?

Ihan Abu tana Mal. Batav.

Kabit. Batavia, in mari.

Longitudo speciminis unici 233'".

Aanm. Yerwant aan Acanthurus matoldes CV., Acanthurus

sirlrjosiLS Benn. en AcavtJmrus Uneolatns QG., alle welke soor-

ten zich in mijne verzameling bevinden , onderscheidt zich ech-

ter onderwerpelij ke daarvan door meerdere kenmerken, voorna-

melijk echter daardoor, dat er het preoperkel veel breeder is

en veel minder afgerond , en door aanmerkelijk kleinere en dus

talrijkere schubben. Bij de drie genoemde soorten is de af-

stand van de snuitlijn tot aan den achterraud van het preoper-

kel of gelijk aan of kleiner dan de hoogte van het preoperkel

onder het oog, hetwelk de uitdrukking geeft van hooge smalle

wangen, terwijl bij de onderwerpelijke soort door den meer

achterwaartschen stand van den achtersten preoperkelrand het

gelaat eene geheel andere uitdrukking heeft. Afgescheiden van

deze kenmerken, onderscheidt Acaulhtrus strlgosus Benn. zich
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ïiog door hare knodsvormige op een dunnen steel zittende tan-

den, Acanilmnis l'meulatus CV. door uit puntjes gevormde

onregelmatige overlangsclie dunne streepjes van het geheele lig-

chaam en onarebande wvx- en aarsvinnen, en Acaidhurus matoï-

des CV. door afwezigheid van banden op het ligchaam.

De afbeelding van Eusselt.'s 3Iata gelijkt , wat het gelaat

betreft, zoo treffend op mijn voorwerp, dat ik geloof dat die

afbeelding naar dezelfde soort genomen is. Deze Maia heeft

volgens de afbeelding insgelijks zeer kleine schubben en het

preoperkel minder stomp afgerond dan de verwante soorten

terwijl in de beschrijving ook gesproken "wordt van blaauwe

bandjes op kop en ligchaam. De afbeelding vertoont echter

het ligchaam hooger dan mijn voorwerp. De heer Rüppell

(Atl. E. N. Afrik. P. R.M. p. 57) houdt Eussei.t.'s Mata voor

dezelfde soort als zijne Acanthirus nigricans [Chaetodon oiigri-

cans 'hl. t::^ AcantkuriLS Blocldi CV.). Ik kan mij met dit ge-

voelen niet vereenigen , vooreerst vermits de heer Eüppetj. zegt,

dat bij Acanthmis nigricans de kleur van het geheele ligchaam

en van alle vinnen bruinzwart is en ten andere omdat Blocu's

afbeelding van Chaetodon nigricans wat profiel, preoperkel en

grootte van schubben betreft m.eer gelijkt op Acantlmrus ma-

toïdcs CV. Blkr. , tot -welke ik eerder geneigd zou zijn haar

Icruü: te bren eren.

GOBIOIDEI.

Gobius ientacidaris CV. Poiss. XII p. 96.

Gol). corporc clongato comprcsso, altitudiiie 7 ad 9|- circiter in ejtis

longitudine, latitudine IJ- ad l^- in ejus altitiidine; capite obtiiso convexo

CJ. ad 7 iu longitudine corporis ; altitiidine capitis 1^ circiter in ejns lon-

gitudine; oculis diametro '^\ cireitcr in longitudine cajiitis, valde ap-

proxiniatis, maxima p:>rtc in anteriorc capitis dimidio sitis; orbita supcr-

ne tentaculo simplice oculo vix vol non brcviore; capite rcgione supra-

opcrculari exccpta alepidoto; rostro obtuso convexo oculo paulo brevioi-e;

rictu valde obliquo; maxilla superiorc maxilla inferiorc brcviore sub ocu-

ü partc posteriore desincnte; labiis gracilibus; dcntibus maxilla supcriore

uaiscriatis acutis curvatis subacqualibus utrotjuc latere p. m. 20; dcnti-
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bus maxilla infeviore pluriseriatis crectis serie interna serie externa ma-

joribiis ac(|ualibus acutis curvatis caninis vel caninoïdeis nullis; sulco

ocuio-operculaii param consjjicuo; squamis fioutem inter et piunam dor-

saleni lm linea media nnllis , regiona supraoperculari 17 p. m. in serie

longitudinali usquc sub spiua dorsali anteriore ; squamis lateribus 60 ad 70 in

serie longitudinali, squamis caudalibns squamis corpore anterioribus multo

niajoribus; appendice anali conica gracili; pinnis dorsalibus basi Icviter unitis,

dorsali spinosa obtusiuscula corpore minus duplo hiimiliore spinis valde fiexi-

libus curvatis 3' ceteris lougiore; dorsali radiosa corpore humiliore postice

qiiam antice altiore angulata angulo rotundata radio 1° floxili; pcctorali-

l)us obtusis rotundatis ventralibus paulo longioribus 6 et paulo, caudali

rhonibüïdea acuta 3 ad 3^ in longitudine corporis; anali postice quam

antice altiore dorsali radiosa non humiliore angulata angulo rotundata;

colore corpore superne diliite viridi inferne margaritaceo-roseo; dorso la-

tcribusquc superne maculis rotundis sparsis rubris; pinnis dorsalibus ro-

seo-Iiyaliuis; dorsali spinosa maculis rubro-violaceis in series 3 longitudi-

nale.^ dispositis; dorsali radiosa maculis oblongis rubro-violaceis et coe-

ruleis vyttas 5 vel 6 longitudinales coeruleaa et rubro-violaceas alternantes

simibuitibus
;
pectoralibus aurantiacis inferne violaceis; vcntrali analiquo

viühueis, anali basi serie longitudinali '^n^cularum rubro-violacearura, in-

ferne i;ueruleo marginata AMttaqne intramarginali rubro-violacea; caudali

ilavesecute-viridi inferne violascente, fasciis 9 p. m. trausversis obliquis

vubro-violaceis.

r>. 4. 1). G— 1/12 vel 6 — 1/13. P. 20 vel 21. V. 1/5. A. 1/13 vel

1/14. C. 25 p. m. (lat. brev. incl.j.

Syuon. (j'obiiis erijtlirinus K. v. II. sec. CV. Poiss. XII p. 97.

Gobi'e a tentacules CV. ibid.

(Johius maci-urvs Blkr. Vcrh. Bat. Gen. XXII Gobioïd. p. 0">,

Ikan Delosso Mal. Bat.

ILan Punianc/ Javan. Surabaj. - v

llabit. Batavia, Surabaja, Kammal , in mari et in aquis fluvio-marinis.

l.ongilndü ]ilus quam 100 specim. 75'" ad 130"'.

Aanra. Op enkele tijden komt deze soort in groot aantal

te Batavia ter markt. Mijne vroegere beschrijving en die van

de groote nistoirc naturelle des Poissons zijn naar minder goed

bewaarde exemplaren genomen, de bovenstaande daarentegen

naar gelieel versclie en fraaije voorwerpen. Bij enkele voorwer-

pen vind ik nog een paar tandjes achter de symphysis der

])0vcnkaak achter de voorste tandjes geplaatst, docli bij bijkans

alle voorwerpen zijn de bovenkaakstanden zuiver eenreijig. De

;-3üuiL is zeer gemakkelijk te herkennen aan haren oogdraad.

JMijiie vroeger aan de soort gegevciie benaming, later voorgc-

Vll. 33
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steld zijnde dan de aan liet hoofd van dit artikel geplaatste,

moet vervallen. Bovendien was die naam door den heer Agas-

siz reeds gesieven aan eene fossiele soort van Gobius van Mon-

te Bolca.

Góbuis microleps Blkr. Verh. Bat. Gen. XXII Gobioïd. p. 35.

Gob. corpore elongato compresso, altitudine 7|. ad 9 in ejus longitu-

dine, latitudine l-J. circitcr in ejus altitudine; capite obtuso convexo G

circiter in longitudine corporis; altitudine capitis 1^ ad 1* in ejus lon-

gitudinc; oculis diametro o\ ad 4 in longitudine capitis, valde approxi-

matis postice in anteriore diraidio corporis sitis; orbita tentaculo rullo;

capite, regionc snpraopcrculari excepta, alepidoto; rostro obtuso convexo

oculo paulo vel nou bveviore; lictu valde obliqiio; maxilla superiore

maxilla inferiore brevioro sub oculi parte posteriore desinente; labiis

gracilibus; deutibus maxilla superiore uniseriatis acutis curvatis inaequa-

libus utroque latere p. ni, 18; dentibus maxilla inferiore plnriseviatis se-

rie interna serie externa majoribus et crassioribus acutis curvatis erectis

aequalibus serie externa extvorsum spectantibus, caninis vel caninoïdeia

nullis; sulco oculo-operculari conspicuo; squamia frontem inter et pinnam

dorsalem 1°* linea media nullis, regione supraoperculari 17 p. m. in se-

rie longitudinali usque sub spina dorsali anteriore; squamis lateribus .50

p. m. in serie longitudinali, squamis caudalibns squamis anterioribus mul-

to majoribus; appendice anali conica acuta; pinnis dorsalibus liasi leviter

tinitis; dorsali spinosa acuta corpore altiore spinis valde flexilibus -ï» inter-

dum in filuni liberuni producta; dorsali radiosa antice quam postice hu-

miliore postice corpore altiore acuta, radio 1» flexili; pectnralibus o))tu-

sis rotundatis ventrali rotundata longioribus 5 ad 5|., caudali rhomboïdea

acuta 3 ad 3J.
circiter in longitudine corporis; anali dorsali radiosa hu-

miliorc postice quam antice altiore acuta; colore corpore snperne viridi

infcrne raargaritaceo-roseo ; dorso maculis magnis irregubiribus difTusis

violaceis parcis; singulis squamis dorso latcribusquc superne marginc libe-

ro puncto nigricante ; regionc infraoculari et scapulari guttula violacca

vel coerulea; pinnis imparibus roseis; dorsali spinosa vittis longitudinali-

bus 2 vel 3 margaritaceo-coeruleis , spinis fusco variegatis; dorsali ra-

diosa margaritacco-coeruleo reticulata, rnembrana inter singulos radios

punctis nigricantibus in series 2 transversas radiis approximatas disposi-

tis; caudali infcrne violascente-flavo marginata, superne ftienibnina macu-

lis nnmerosis oblongis nigricantibus, apicem versus vittis aliquot obliquis

rubro-violaceis; anali margine duplice flavo et profunde violaceo; pecto-

ralibus viridi-aurantiacis inferne violascentibus aurantiaco punctatis; ven-

trali basi periphcriaquo aurantiaca medio violacea.

J3. 4. D. G— 1/12 vol 1/13. P. 20 ad 22. V. 1/5. A. 1/13 vel l/N.

C. 22 p. m. (lat. brcv. indus.j.
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Synon. Ikan Uehsso 5Ial. Ea.tav.

ILrm PuiUang , Jav. Suvabaj.

Habit. Batavia,, Surabaja, Javae insulac, in mavi et aqiiis fluvio-marinis.

Sumanap, Madiirae insulac, in mari.

Longitudo 14 speciminum 80'" ad 115'".

Aanm. Het ontvangen van meerdere geheel versche exem-

plaren dezer soort heeft mij in staat gesteld de versche kleu-

ren naauwlceurig te beschrijven, van welke aanleiding ik tevens

gebruik maak om de kenmerken der soort uitvoeriger mede te

deelen dan in de bovenaangehaalde diagnose. Het gemis van

den oogkuilsdraad doet haar gemakkelijk onderkennen van Go-

lius ientacularls CV. en hare kleurteekening en minder tal-

rijke schubben zoowel van Golius tentacularis CV. als van

de tot dezelfde groep behoorende Gohius helosso Blkr.

SicycUum microcejphalus Blkr.

Sicyd. coi'pore elongato, antice cylindrït^eo postiee compresso, altitudi-

nc 7-J
ad 7^ in ejus longitudine; capite convexo valde obtiiso GJ ad 6^

in longitudine corporis; latitudine capitis l^J. circitei", altitudinc 1|- ad 1|-

in ejus longitudine; oculis diametro 4 ad 4 et paulo in longitudine capi-

tis, diametris 2 circiter distantibus; rostro valde obtuso convexo ante os

prominente; rictu obliquo ante oculura desinente; dentibus labialibus mi-

nimis; dentibus maxilla inferiore utroque latere 5 ad 8 curvatis antcriore

et posteriore ceteris longioribns caninis; deiitibus maxilla supcriore seta-

ccis confeitissimis; labio supcriore papillato; squamis ctenoïdeis, frontem

inter et dorsalem 1" 20 p. m. , lateribus GO p. ra. in serie longitudinali

;

squamis nuclialibus, tlioracicis et ventralibus squamis lateralibus mediis et

posterioribus et caudalibus multo minoribus; appendice anali brevi ob-

tusa; pinna dorsali 1* acuta corpore multo altiore spinis flexilibus 2% 3*

et 4^ ceteris longioribus subaequalibu%; dorsali radiosa analique corpore

humilioribus postiee angulatis; pectoralibus latis rotundatis 5». ad Z^,

caudali obtusa rotundata 4i. ad 4|., ventrali infundibuliformi 10 ad 11 in

longitudine corporis; colore corpore superue nitidc olivaceo, ventre mar-

garitacco , lateribus maculis parvis flavis in series longitudinalcs dispositis

maculis cauda postiee in rete unitis; pinnis roseo-violascentibus , dorsali-

bus maculis parvis confertis irregularibüs
,
pectoralibus punctis numero-

sissimis, caudali vittulis lo;igitudinalibus violaceis profundioribus, cauda-

li superne et inferno, pectoralibus et ventrali aurantiaco marginatis; ana-

li violascente-aurantiaca inferno fusco marginata.

B, 4. D. 6—1/10 vel 6 — 1/11. P. 19 vel 20. V. 1/5. A. l/lO vel

1/11. G. 48 p. ra. (lat. brcv. inclus.)*



— 438 —

Habit. Tjibiliorg, proviue. Banten, in lluviis.

Longitudo 2 spcciminum 105'" et 112'".

Aanm. Deze Sic3'clium is zeer gemakkelijk kenbaar aan liarcu

stompen korten en smallen kop, hooge eerste rugvin, fraai je

gele vlekteekening des ligchaams vooral van den staart, aan

de vlekteekening van rugvinncn, borstvinnen en staartvin, kleine

nekscliubben, enz. Zij is de 7*^ soort van Sicjdium, welke van

den Indisclien Archipel is bekend geworden. Sici/dlum cyno-

cephalum CV. werd van Celebes bekend gemaakt doch bevindt

zich tot nog toe niet in mijne verzameling. Yan Java, Cele-

bes en Sumatra bezit ik Slcyd'mm lagocephaluin CV., van Java

dezelfde soort alsmede SicycUum Farvei Blkr en Sicydium mi-

croceplialus Blkr; van Sumatra Sicydium. lagocephahmi CV.,

Sicydmm macrostetJiolepis Blkr en Sicydium xanthunis Blkr,

en van Amboina Sicydium micrurus Blkr.

LABEOÏDEI CYCLOIDEI. 1

Scarus microrJiinos Blkr. Spec. Pisc. Batav. Nat. T. N. Ind. VI

p. 201.

Scar. corporc oblongo compresso, altituiline S|- ad Sj. in cjns longitn-

dine, latitudine 2 et paulo in ejus altitudinc; capitc obtuso convexo SJ

ad 3J- in longitndine corporis, paulo longiore qtiam alto; vertice eleva-

to; linea rostvo-dorsali nbique convcxa, aetate pvovcctis ante oculuni

angulata; oculis diamcti'O 7| circiter in longitndine capitis, diametro 1 vel

plus diametro 1 a linea frontali remotis; naribus minimis distantibus ro-

tundis subacqualibus; rostro convexiusculo oculo plus duplo longiore;

maxillis coeruleo-viridibus superficic glabris margine obtusc conspicue

crenulatis, maxiila superiore angulo oris dentibus 2 vel 1 extrorsum spec-

tantibus; labiis bases maxillarum tantum tcgentibus tcnuissimis; squamis

limbo i^racopcrculi nullis, lateribus 22 vel 23 in serie longitudinali ; linea

laterali ramosa; pinna dorsali spinis flcxilibus subacqualibus; pinnis pec-

toralibus acutis '!|. ad 5, vcntralibus acutis 6J. ad f)|. caudali radiis in-

tramarginalibus junioribus paulo aetate provcctis valde productis 4 et pau-

lo ad 5 et paulo in longitudinc corporis; colore corporc supernc dilute

viridi marginibus squamarum profuudiore, iufcrne margaritaceo-roseo;

S(iuarais dorso lateribusquc singulis vitta transversa rosea; labiis superiore

dilute viridi, inferiorc rosco-rubro; fascia maxillo-opcrculari pulclirc vi-

ridi labio inferiorc incipicntc et margincm opcrculi posteriorcm ante ra-
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dios pcptorales siipcriorcs nttiiurcTite; pinr.is impaviliu'-' roseip; dorsali et

anali l)i»si aiiti<:c et, iiinrp;iiic libero siiperiore vel iiiferidi-c i-oeriileo lim-

Latis; aiiali faseia iiie(li;i l(i)i!:;itiHliii!vli viridi ; caudiili medio jiostico coc-

rulea et siipcnic infenieiinu cocruleo iiiargin.nta; pcctornli diliitc viridi

m.irginc sitpcriorc i^ooriilca fascia loiii^itudinali inlriiniarixiiinli lata roscn

;

ventrali jnar;^aritacea antii'.e coeriilescente s]iina cocrnlea.

E. 5. 1). 9/10 vel 0/11. r. 2/13 vel V^- "^^- l/S- ^- V-^ vel V,/W.

C. 13 et lat. l)rev.

Synon. Ilcan Kak/tfiia Mal. Ratav.

Ilaldt. Batavia, in mari.

Longitudo 3 speciminum 265'" ad 410'".

Aanm. Ik beschreef deze soort reeds ter bovenaangehaalde

plaatse naar een voorwerp van 2G5'" lengte. Sedert ontving

ik het grootere exemplaar, hetwelk door groote frischlicid van

Ideuren uitmuntte en mij in de gelegenheid stelde, mijne ou-

dere beschrijving ten opzigte der kleuren te herzien en te ver-

beteren. De roodc bandjes, Avaarvan in mijne vroegere be-

schrijving spraak is, zijn niet op ^de schubranden, welke meer

blaauwachtig groen zijn, maar op het midden der schubben.

Scarus strongyloceplialus Blkr.

Scar. corporc oldongo comprcsso, altitiidinc 4 cireitcv in cjus Inngitu-

dine, latitndine 2 cireiter in ejiis altitudine; capitc olitnso convexo 4

ferc in longitudine corporis, vix longiore quam alto; linea rostro-dorsali

capite circulariter rotnndata; oenlis diametro 7 fere in longitudine capitis,

diametro 1 circiter a linea frontali remotis; naribns minimis pTinttiformi-

bus distantibus subacqualibus; rostro maxime convexo oculo triplo circi-

ter longiore; maxillis coerulescentc-viridihus stipevficie glaliris margine

obtuse conspicue crcniilatis, snpcriorc angulo oris dento magno cxtrorsnni

spcctante; labiis tcnuihns, snpcriorc maxillae qnartam partem superiorcni

tantum, inferiore maxillae basin vix tcgeutilnis; squaniis limbo praeopcr-

culi nullis, lateribus 2-3 in serie longitudinali ; linea laterali sqnamis

plnrimis simplice vel bifida; pinna dorsali spinis flexilibus subacquali-

bus; pinnis pectoralibus acntis 4^, ventralibus acntis 6^ ad fil rirciter,

caudali radiis intramarginalibus valdc productis biloba lobis aiutis 4 et

paulo in longitudine corporis; colore corporc pulchre coerulesccntc-viridi;

squamis corpora singulis basi macula oblonga transversa diffusa rosea;

capite verticc cocruleseente-viridi , rostro et infcrne coerulesccnte-rosco

,

gcnis roseo-aurantiaco ; vittis capitc cocrulcis postocularibus .3, supcriori-

bus I)rcvibas, inferiore ocnlo-operculari, oculo-maxillari 1, labio superiorc

transversa 1, labio inferiore transvorsis 2; vitta valde difi\isa maxillo-
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suboperculari falva; pinnis vcvticalibns rubris ; dorsali et anali vitta me-

dia piniia loiigitiulinali coenilea; dorsali basi vitta coerulea et dimidio

superiore insuper maculis aliquot oblongis cocruleis; nnali basi et dimi-

dio inferiore maculis aliquot rotuiulis et oblongis cocruleis; caudali su-

perne iiifcrne et postice coerulco maiginata, posticc fascia lata transver-

sa subsemiluuari viridi anticc coeruleo limbata, basi maculis oblongis

irregularibus traiisvcrsis coeruleis; pcctoralibns superne coernleiSj medio

dihite viridibus, inferne roseis; ventralibns voseis antice coeruleis.

B. 5. D. 9/10 vel 9/11. P. 2/lJ., V. 1/5. A. S/9 vel .yi^- <^- 13 et

lat. brev.

Synon, Ikan Kalcatua Mal. Batav.

Habit. Batavia, in mari.

Longitudo speeiminis uiüci 460'".

Aanm. Na verwant aan Scarus mlcrorJdnos Blkr, zoowel

door Icleurteekenig en habitus als blaauwe kaken, korte lippen

en stipvormige neusgaten, onderscheidt deze soort zich echter

daarvan door geheel als cirkelrond profiel van den kop, door

betrekkelijk hooger ligchaam, door de middelste overlangsche

blaauwe rug- en aarsvinbanden , het groene achter aan de

staartvin, de blaauwe vlekken aan de basis der staartvin, enz.

Scariis glohicejjs CV. van Otaiti moet insgelijks verwant zijn

aan onderwerpelijke soort, maar behalve dat de kop er een

weinig hooger zou zijn dan lang en de zijlijn meer zamenge-

steld , is de kleurteekening er eene volstrekt andere, zoodat aan

geene vereeniging van beide soorten te denken is.

Scarus pilcliellus Eüpp. JNTeue Wirbelth. Paun. Abyss. F. R.

M. p. 25 tab. 8 fig. o., Verzeichn. Mus. Senckenb.

Pische p. 21. CV. Poiss. XIV p. 197.

Scar. corpore oblonge comprcsso, altitudine 3*. ad 3| in ejns longitu-

dine, iatitudine 2 fcre in (jus altitudine; capitc acuto convexo 4 fere in

longitudino corporis, paulo longiore quam alto ; linea rostro-frontali pa-

rabolica; oculis diametro 8 circiter in longitudine capitis, minus diame-

tro \ a linea frontali remotis; naribus magnis, posterioribus oblongis an-

terioribus rotundis approximatis iisque multo majoribus magnitudine pu-

pillam subacquantibus minus oculi diametro ab oculo remotis; rostro suil-

lüïdeo oculo quadruplo circiter longiore; maxillis roseis superficie sca-

briusculis margine undulato vel exciso obtusc conspicue crenulatis; den-

tibus angnlo oris cxtrorsum spectantibus nullis; labiis crassis maxillas to-
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tas tcgcntibns mobilibus; sqiiaiiiis liml)0 prncopercnli milb's, latcribiis 25

in serie biiigitudiiuili ; linea Intcrali singulis sqnaniis valde raiiiosa; pinna

dorsali spiiiis flcxibbus posteriorilms antcrioribus paulo loiigioribus
,
par-

te radiosa postice obtusc VDtuiKlata; pei'toralibus acutis 5^ eircitcr, vcn-

tralibus acutis 8» eircitcr, caiidali exteiisa marginc posteriore medio con-

vexi'.iscula radiis intraniar;;'inalibtis autein vaUie prodiutis lobos acutos ef-

ficieutibiis 4^ ad 4». in longitiuline corporis; nnali convexa postice acut-

angula; colore corpora ptilchcrrinie viridi ventre dilute rosco ; labio su-

periore roseo; vitta maxillo-opcrculari intevrnpta rosea axillam subattin-

gente; rostro, genis operculisqne siipra vittam maxillo-opercularem macu-

lis numerosis roseis rotundis et oblongis rostro parcioribiis et majoribus,

genis operculisqne minoribus confertissiniis; frnnte, vertice regioneqnc

postoculari macnlis oblongis vittulisqne curvatis roseis confertis riviilatis;

irido tricolore externe coerulea, medio intense rubra, interne aurea; labio

inferiorc viridi; mento et regione intcroperculari roseis; regione infra-

maxillo-suboiierculari pulchre viridi sub angnlo oris tantum niaculis 2

vel iiicisnris roseis; squamis corporc rubro mavginatis, squaniis singulis

subpectoralibus immaculatis, suprapectoralibus guttulis 8 ad plus quani

15 rubris, latei'alibus mcdiis basi tantum guttulis aliquot rubris notatis,

lateralibus postcrioribus caudaliliusque l)asi guttulis rubris difl'nsis vel in

vittam transvei'sam iinitis; piiinis dorsali, -Ventralibus et anali rubris; dor-

eali antiee et snperne cocruleo marginata singulis spinis et radiis macula

elongata transversa viridi, radiis posticis guttulis insuper parcis viridi-

bus; ventralibus antiee late coeruleo marginati.»; anali anticc et inferno

coernlco marginata singulis radiis niacula oblonga transversa viridi; pec-

toralibus roseis basi pnlchre aiirantiaeo-rubris superne levitcr cocruleo

marginatis; caiidali margine superiore late , margine inferiore levitcr cocruleo

marginata, ceterum maxima parte viridi , basi fascia rosea trigona trans-

versa snperne gracili inferno latissima obliquc nsquc ad apiocni lobi

pinnae inferioris produota inferno vittulis 2 vel 3 cocruleis longitudi-

nalibus percursa; marginc caudalis posteriore subinrornc insuper niacula

diffusa aurantiaca.

B. 5. D. P/10 vel 9/11. P. 2/12. V. 1/5. A. yo vel C/l^^- C. 13 et

lat. brcv.

Synon. Scare genül CV. Poiss. XIV p. 197.

Jlarid Arab.

Ihan Kal-atua Jlal. Batav.

Ilabit. Batavia, in mari.

Longitudu speciminis unici 607'".

Aaiim. Deze fraaije soort is zeer gemakkelijk te herkennen

aan hare eigenaardige zeer fraaije kleiirteekening (vooral die

van den kop), aan de tot geheel over de kaken reikende lip-

pen, langen snuit, groote neusopeningcn , rooskleurige onge-
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doorude kaken, enz. Zij komt mij voor dezelfde te zijn als

Scarus imlcliclliis Rilpp. , kunnende de afwijkingen in de kleur-

teekening, welke de bcaelirijving en afbeelding van den lieer

BiÜprETj, aanbieden, vergeleken met die van nnjn exemplaar,

als varieteitseigenschappen Avorden aangemerkt. De meerdere

verlenging der staartvinkwabben bij mijn voorwerp zal wel toe

te schrijven zijn aan zijnen lioogeren leeftijd. De afbeelding

van den heer PtürPELL geeft het prachtige der kleuren slechts

Üaauw terug. Zij doet mij denken, dat zij niet naar geheel

versche voorwerpen genomen is, in welk geval de kleuren wel

]iiet volkomen juist kunnen beschreven zijn. De roode streep-

jes op de zijschubben zijn er onjuist geplaatst en ook niet

overeenkomstig de beschrijving, welke ze juister op de basis

der schubben plaatst.

In de Eoode Zee schijnt deze viscli veelvuldig voor te ko-

men, wordende hij te Djetta zeer dikwijls ter markt gebragt

in voorwerpen van 1 tot l^/a '^'oet lengte. Yolgens den heer

lUiiTELT, zou zijn vlcesch voortreflelijk zijn. Mijn voorwerp

is het eenige, wat ik te Ijatavia gezien heb. liet slijm der

huid van den verschen viscli prikkelt de huid en bragt na

cenigo minuten op mijnen arm een uitslag te weeg, dat veel

van liclien tropicus (roode hond) had doch na eenige dagen we-

der verdwenen was.

SILUROIDEI.

Pïniclodus pleuTOüt'ujvia ]31kr.

*
l'iniul. corporc clon<,'ato aiiliee Intiorc qiiniu alto, posticc coin]>rc.sso,

ïilutudinu 8 iid 7|- in cjus loiigittidine; capile deprcssiusculo anticc con-

vcxo 11C4HC lato uc loiif^'0 , 5 eircitcr in longitudiiic coiporis; aUitudine

.ciipitis 1^ ad \\ in ojus loHjciludinc ; linea rostro-dorsali fronto declivi

iccliu.scula i'Dstio oonvcxa; oculis <ruunetro 1 ") circiter in lonj^itudino ca-

pilis, diaiiiuiiis •'> circitur distantiluis; sciUo cajiiti.s culc glandulosa tccto

,

bub eutc nigosoi crista inlciiuuiclali sub tule Jcviter lugosa dii]ilo loii-

gioro (iiiani liasi lata ajiicc conico vel truueato o.ssi iiitcii?i)inoso trigono

i>ul)eünli;j,iio; roblio eunvc.xu liima autcriuru ohtu.siuHCiilü lolundata; nai'i-

i.iis JibUnitibuo jiOttcriuribub antciiuiibiis iiKij'^iilats uculu ai^ino-viniati.-

;
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•

ch'i'is S, nasalibus oculum non vel vix, supramaxillavibua opercula, in-

framaxillaribus internis infiamaxillares externos, inframaxillaribus exter-

nis basin pectoralis attingentibus; maxilla superiore maxilla inferiore lon-

giore; dentibus maxillis pluiiseriatis in vittam curvatam collocatis aequa-

libus; operculo glabro vel vix rugoso; osse scapulari rugoso postice val-

de acutoj vesica natatoria nulla; cute capite corporeque verrucosa, ver-

rucis corpore elevatis parvis in series 6 vel 7 longitudinales dispositis;

linea laterali simplice; pinna dorsali acuta non eraarginata corpoie non

vel vix altiore, radio nullo producto , spina valida glabra; dorsali adipo-

sa humillinia dorsali 1« plus duplo longiore antice carinaeformi postice

trigona; peetoralibus acutis 4|. ad 5 in longitudine corporis, spina valida

postice medio dentibus 3 ad 6 serrata; ventralibus^ acute rotundatis pec-

toralibus duplo circiter brcvioribus; anali acutiuscula convexa vel obtu-

siuscula corpore vix humiliore dorsali adiposa plus duplo breviore; cau-

dali leviter emarginata angulo superiore acute angulo inferiore obtuse ro-

tundata 6 ad 6|. in longitudine corporis; colore corpore pinnisque fusco;

lateribus supernc sub dorsali adiposa maculis rotundis 3 ad 5 aurantia-

cis; pinnis peotoralihus, veiitralibus analiquc apice aurantiacis, ventralibus

medio fa.<-cia transversa, anali medio fascia longitudinali aurantiaca; can-

dali medio superne et inferne fascia transvorsa aurantiaca postice auran-

tiaco marginata. "^

B. 6. D. 1/6 vel 1/7. P. 1/6 vel 1/7. V. 1/3. A. 3/7 vel 2/6 vel

2/7. C. 13 et lat. brev.

Sj'non. Ikan Kékel Mal. Batav.

Habit. Batavia, in fluviis.

Longitudo 8 speciminum 4S"' ad 70'".

Aanm. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan de ronde

oranjekleurige vlekken boven aan de zijden onder de vetvin.

Zij is verwant aan Pimelodus rugosus Blkr van Soerakarta,

(Verh. Bat. Gen. XXI Nieuwe Bijdr. Silur. Jav. p. 11) en

de hieronder beschrevene soort, welke alle met elkander ge-

meen hebben 6 kieuwstralen, overlangs door wratjes geribte huid,

afwezigheid van zwemblaas, enz. Pimelodus rugosus mist ech-

ter de fraaije oranjekleurige ronde oudervetvinvlekken terwijl

er de staartvin 8 maal in de lengte des ligchaams gaat en

liet ligchaam met blaauwachtigc puntjes bezaaid is,

VIL 34
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Fimelodus zonatus Bl]<r.

Pimclotl. corpore elongnto antice latiorc qunm alto, posticc comprcsso

,

Rltitudine 1\ ad 7 fere in ejus longit'.idine; cnpite depressinsculo nntioc

convexo aeqne lato circitcr ac longo 5 ad 5». in loiigitndino corporis;

altitiidine capitis 1^ circitcr in ejus longitudine; linea rostro-dovsali ver-

tice et rostro convcxiuscula fronte ooncaviiifcula ; fcnlia pimctiformibns

diametro 18 ad 20 cii citer in longitudine capitis, diametris 6 circitcr di-

stantibus ; fcuto capitis cute glandnlosa tccto sub ciite higoso; crista inter-

parictali sn)i ciitc rugosa duplo fere longiore quam basi lata apico non

truncato ossi interspinoso rugoso trtgono subcontiguo ; rostro convexo li-

nea anteviorc obtiisiufcnle rotundata ; naribus <listantibus posterioribus mfl«

joribus oculo approxiniatis; cirris 8 nasalibns ociilinn vix, supramaxillari-

bus operciila, inframaxillaribiis internis inframaxillarcs cxternos, infra-

«laxillarihus cxternis basin spinac prctoralis nttingentibus vel subattin-

gentlbus; maxilla snpcriore maxilla inferiorc longiore; dentibus maxillis

plnriseriatis in vittam curvatam collocatis ncqualibus; opeiciilo osseqiie

scapulari post'co acnto glabris ; vesica natatoria nulla; ciitc cnpite covporc-

quc vernicosa vel glandulosa, verruc'S corpore parvis clevatis in series 7

p, m. longitudinalcs dispositis; linea laterali simplico; pinna dorsali acuta

n"u eniarginata corpore non vel vix altiore, radio nullo prodncto, spina

valida glabra; dorsali adiposa humillima dorsali 1' plus duplo longioro

antico c.irinaeformi posticc trigona; pcctoralibns pcntis 41 ad 5 in longi-

tudine corporis spina valida posticc medio dentibus 3 p. m. serratn; vcn-

tralibus acute rotundatis pcctoralibns duplo cii citer brcviorihns; anali ccu-

tiuscitla convexa cu'porc vix liumiliore dorsali adiposa plus duplo brc-

viore; caudali trurcata vel leviter emarginata nngulo snpcriore acuta an-

gulo inferiorc obtiisA rotundata 6 circiter in longitudine corporis; coloro

corpore pinnisquc fu^co; fascia dorso-anali latissima totum corpus cin-

gentc ; cirris aurant'rcis fufco variegatis; pinnis dorsali !•, pectoralibus

ventralibus anaüqtio af'icibtis aurantiacis; vcntralibus medio fa.'cia trans-

versa, aniili medio fa>cia longitudinali aurantiaca; vcntralibus caudalique

aurnntiaco variegatis.

B. G. I>. I/ó. r. 1/7. V. 1/5. A. 3/7. C. 13 et lat. brev.

Synon. Ikan Ki-'kel Mai. Batav.

llabit. Batavia, in fluviis.

Longitudo 9 sptciniinum .')4"' ad 80'"^

Aanni. Deze soort is zeer iia verwant aan Pbnelodns pleu-

rosl'ujv/a en beantwoordt daaraan in liabitns en talrijke bijzon-

dcrliedcn , zooalfi uit de grootendeels gelijkluidende bcschrijvin-
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gen ontwaard Ican worden. Niettemin is zij gemakkelijk te

onderkennen aan den breeden oranjerooden band, die van bij-

kans de geheele vetvin naar buik- en aarsvin gaat en liet lig-

chaam geheel omvat. Overigens vind ik geene andere ver-

schillen van eenig belang, tenzij dat de oogen bij Timelodus

^pleurostigma, hoezeer ook zeer klein, toch in het oog val-

lend grooter zijn en de riigvin er 1 of 2 stralen meer heeft.

PLEUEONECTEOiDET.

jPlaijiisla oUgolepis Blkr.

Plii^iis. corporc laiiceol.ito , altitudine 4» ciicitcr in ejiis loiigitiidine;

capite acutiubcule rotundato 4» circiter in longitiuliiio corporis, longioro

qiiani alto; ociilis sinistris niiiius diametro \ distantibus, diametro lU fe-

rc in longitudinc capitis, superiore ante inferioreni prominente; rostro

iiiico ante oculos desinente; angulo oris lini^o opeiculari postcriove pau-

lo niagis quani rustri apici approxiniato ; hibiis non finibriatis; rictu pau-

lo post oculiim infcriorem producto; sqiiamis latere sinistro ctenoïdeis G8

p. m., latere dextro cvcloïdeis 58 ]•• ni. in serie longitudinali iisqiic ad

apertiiram brancliialcm ; linea latcrali sinistro latere diiplice , dextro late-

re unica; linea inleroculari dcclivi consniciia
;
pinnis dorsali et anali eorpore

quintuplo ciiciter liumilioribus, dorsali prope ro.stri apicjni ii.cijjiente ,

ventraii ciini anali iinita; colurc latere sinistro eorpore piiiiii»qiie sordide;

dilule violascente-rosoo; Bingtilis sqiiainis A-itta transversa et guttulis "2

ad 4 vioiafcoutibus
;

pinnid violascentc puiietato-guitulatis.; cujore latere

anophthalnio orporo albido, pinnis violatcente-ioseo.

B. 6. ]>. 129 p, m. A. 9.1 p. m. C. 12 j.. ni. V. 4.

Synon. Ikan Lida Mal. Batav.

Ilabit. Batavia, in nuiri,

LongitiiJo spcciniiiiis uniei o6.')"'.'

Aanm. Deze Plagusia heeft groote verwantschap mot Plu-

gicsla macrolcpidoia Blkr, welke er ecliter gemakkelijk van te

onderkennen is door afwezigheid der eigenaardige schubvlekjes,

door aanmerkelijk minder scliubben op eenc overlangsche rei

(50 en 40), minder rug- en aarsvinstralen (D. 111 ad 114 A.

86 ad 89), enz. Flagusia /jraudisquaimn Cant. schijnt insge-
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lijks na aan Vlagnsïa ol/golejns verwant te zijn, doch 7.ou slcclils

59 schubben hebbeu op eene overlangsche rei, slechts llfi

rugvin- en 88 aarsvinstraleu, en twee? buikvinnen (Cantok) (1).

Het zou voorts kunnen zijn dat mijn voorwerp te brengen is

tot Flagiusa favosq^uamis Riclids. van China (Rep. 1 5*'» Meet.

Brit. Assoc. p. 281) , doch de desbetrekkelijke en op eene

afbeelding van Eeeves gegronde beschrijving van den heer

RïCHARDsoN is volstrekt onvoldoende om over de identiteit

of het verschil te beslissen , zijnde daarin niets bepaald ver-

meld omtrent de zijlijnen, scliubben, vinstralen, enz.

MURAENOIDEI.

Ophisnms macrocJdr Verh. Bat. Gen. XXV, Muraen. p. 27.

Ophisur. corpore cylindraceo, maxime elongato, altitudine maxima

Cpost anum) 47 vel 48 p. m. in ejus loiigitudine; capite convexo acuto

17^ ciiciter in longitudine corporis, plus triplo longiöre quam alto; oou-

lis diametro 11 p. m. in longitudine c-ipitis, 2 fere in longitudine rostri;

rostro acuto convexo longiöre quam basi lato apiee parum carnoso; tubu-

lis nasalibus oculo brevioribus; rictu longe post oculum producto 3 ciroi-

ter in longitudine capitis; labio superiore papilla conica; maxilla superio-

re maxilla inferiore multo longiöre; dentibus omnibus acutis aequalibus,

palatinis uniseriatis apicem seviei dentalis vomerinae subattingentibus,

utroque latere p. m. 18; dentibus nasalibus 5 posterioribus 4 biseriatis;

dentibus vomerinis 20 p. m. anticis uniseriatis larainam dentalera palati-

nam non superantibus; dentibus inframaxillaribus uniseriatis utroque la-

tere p. ui. 24; cute laevi rugosula; linea laterali tubulis simplicibus po-

(1) Bij mijne talrijke soorten van Plagusia is slechts eene enkele buik-

vin aanwezig en opent zich de anus aan de regterzijde des ligchaams.

Indien er PJagusiën zijn met twee buikvinnen , wat ter nadere waarne-

jning is aan te bevelen, zuilen zij tot een eigen geslacht behooren gebragt

te woi'dcn. De soorten van Plagusia mijner verzameling zijn thans de vol-

gende 19. Plagusia bengalensis Blkr (van Calciitta), Plagusia Blochii

Blkr (van Java), Plagusia brachyrhyuchos Bikr (van Java en Singa-
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risqiie clistanlibiis notata; ) inna ilorsali tlimiü.i ca]ü:is loiitiiuiiliae post

«perturam braiicliinlem iiicipiente, coipore jilus duplo linniiiiore, poslica

vix emarginata, raeliis posticis radiis analibiis posticis op[)ü!-iiis; pectorali-

biis rotundatis 3 et paulo in lonj^iuidine capiiis ; aiiali postice in antcüora

teitia corpoiis parte dimnetiis Ciipjiis longitiuUiialiijus 5 et panlo post ros-

tii apicem incipieiUe, coipore \ix minus duplo humiiore, jio^iice -\ix emar-

ginata; colore corpore siiperne lateiibusque AiriLli fiuco ait;iiato, c.ipiie

amice profundioie , iiiferne roseo-niargaiitaceo; piiuiis dorsali voseo-liyalina

leviter fusco inarginata ,
pectoralibus analique auraiiliaci-i.

B. 22 vel 23. 1), 432 p. ui. P. 14. A. 280 p. ni.

Habit. Batavia, in niaii.

Loiigitudo sjieciniinis unici 506'".

Aanra. Ik beschreef deze soort reeds iu September 1852

in mijne Bijdrage tot de kennis der Muraenoïden en Symbran-

choïdeu van den Indisclien Archipel (Verh. Batav. Genootsch.

van Kunst, en Wetensch. DL XXV) , naar een voorwerp , aan

hetwelk een groot gedeelte van den staart ontbrak. Bij dat

voorwerp, hetwelk van de snuitspits toi^ aan den anus 145'"

lang was, terwijl het bovenbeschrevene, hetwelk ik in Julij

1854 te Batavia vond, van de snuitspits tot den anus 159"

en in het geheel 506'" lang is, waren ook de meeste neus-

tanden niet ontwikkeld of uitgevallen. Ik heb thans eene be-

tere beschrijving dezer soort kunnen geven. De rug- en aars-

vinnen zijn er laag en gaan er meer dan tweemaal in de hoog-

te des ligchaams wanneer de vinnen gaaf zijn, doch de lengte

pore) , Plagusia Feldniaiini Blkr (van Boriieo), Plagnsia javaniea K. v. TI.

CJava, Banka, Amboina) , Plagusia Kopsii Blkr CRiouw, Suinatra , Am-
boina^, Plagusia lida Blkr ("Java, Celebes), Plagusia macrorliynclios Blkr

(fig. Hasscltiana, van Java), Plagusia macrolepidota Blkr (Java, Sunia-

tra) , Plagusia marmorata Blkr (Java, Suinatru, Celcbes) , Pliigusia iiic-

l.-inopterus Blkr (Java, Bali , Suinatra^ , Plagusia inicrolepis Blkr (Bor-

jico). Plagusia oligolcpis Blkr (Java), Plagusia oxyrh3^iichos Blkr (Java,

Borneo), Plagusia polvtaenia Blkr (Sumatra) , Plagusia potous Cuv. (Ja-

va, Boroeo), Plagusia quadrilineata K. v. H. (Java, Sumatra, Kil)^\^',

Banka), Plagusia sumatraiia Blkr (Sumatra) en Plagusia Waandersii

Blkr (Sumatra;.
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der stralen, die in den natuurlijken toestand omgebogen zijn
bedraagt gedeeltelijk meer dan de halve hoogte des irgchaams'.
Als drukfouten staan in de aangehaalde bes9hriiving°dat de
bovenkaak er korter zou zijn dan de onderkaak en dat de
ploegbeenstanden er 36 in getal zoude]i zijn.

Scrlpsi Batavia Caleiidis Junü- OctobrU JIDCCCI.IV.



ZESDE B IJ DRA GE

TOT DK KENNIS DER

ICPITHYOLOGISCHE FAUNA
VAN

C E L E B E S.

DOOK

Kort nadat mijne Vijfde Bijdrage tot de kennis der ichtliy-

ologisclie fauna van Celebes was afgedrukt (Natuurk. Tijdschr.

van Ned. Indië, 7e deel, bladz. 225-260) ontving ik nog een

zestal vischsoorten van Manado t. av. l)afctvlopterus orientalis

CV., rterois volitans CV., Plat3'ceplialus celebicus Blkr, Pla-

tycephalus polyodon Blkr, Aploactis trachycephalus Blkr en

Solenognathus Blochii Blkr. Van die soorten waren Platycepha-

lus celebicus en Aploactis trachycephalus nog niet van Cele-

bes en ook nog niet in do wetenschap bekend. Ik laat liarc

beschrijvingen hieronder volgen. Ik heb er nog bijgevoegd de

beschrijving van ccne nieuwe soort van Dactylopterus, welke

reeds lang in mijn bezit is, doch welke ik vroeger niet van

Dactylopterus orientalis CV. had onderscheiden. Ik meen dat

ik haar vroeger van Makassar heb ontvangen, doch daar ik

beide voorwerpen er van gevoegd had bij mijne voorwerpen van

Dactylopterus orientalis CV., beu ik omtrent de woonplaats de-

zer soort niet geheel zeker.

Ilet aantal mij thans bekende vischsoorten van Celebes be-

draagt 3 5-1'.

SCLEEOPAEEI. •

Dactijlopttirus wacracanthvs Blkr.

Daotvlopt. cornore elonrr.ito dcprcsso , altitmlinc 7 tiiiitcr in ejiis lon-

gitiuliiic, liUiorc qiiam alto; capitc quadraiii^ulari toto scabio obtuso abs-
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que processubus osscis 4|. circiterin longitudine corporis, latiore quam al«

to; fronte inter cculos concava; rostro obtuso ante os prominente; oculis

diametro 3 circiter in longitudine capitis absque processubus; osse subor-

bitali margine inferiore crenulato-denticnlato posiice sjina bre\i acuta;

maxilla supeiiore maxillainfeiiore longioresub pupilla desinente; scuto capitis

utroque latere in prccessum latum nigosum caiinatum producto apice post spi-

nam dorsalis sfinosae verae 2„ desinente; incisura interpaiietali snpra praeo-

peiculuni dcfincntc tvigona lata lalitudine postice 1|. ad 1|. in ejiis longitu-

dine; sj ina praeopeiciilaii bahiti ventraliura multo superante incisura inter-

parieta'i non vel -vix bre^iorc; squamis dorso lateribusque singulis medio

caiina elevata caiinis posiicis laminaeformibus denticulatis; squamis latevi-

bus 45 p. m. in vseiie longitudinali; radio dorsali 1° antico libero filifor-

iri caj ito ciim processubus iion multo breviore; pinna dorsali spinosa ve-

ra dorsali radiosa non humiliore; pcctoralibus latissimis caudalis apicem

attiiigentibus vel superantibtis; ventralibus acuiis curvatis capite absque

processubus paulo brevioribus; anali convexa corpore humiliore; caudali

emarginata angulis acuta supeiiore inferiore longiore 4|. ad 4i in longitu-

dine corpoiis: colore corpore superne viridescente vel coerulescente nebu-

lis fuscefcente-violactis, inferne margaiitaceo-roseo; membrana fili dorsalis

aniici r.igiicante; dorsali spiuosa roseo-byalina fuscetcente-\iolaceo nebula-

ta; dorsali radiosa membrana roseo-byalina radiis aurantiaois fusco annu-

lalis; pcctoralibus aniico auranliacis coeruleo livulatis et maculatis , medio

et postice fu^ce£cente-^io]acLis maciilis diftusis rotundis fuscis et ocelJis nu-

merotis flavis; media pinna pcctorali macula oblonga rotundata violaceo-

rigra triplo circiter ejus diametro a bati pinnae remota ücellis et Wittulis

curvafis flavis notata; ventralibus analiqiie flavescente-aurantiacis; ca^udali

membrana roseo-byalina, radiis aurantiacis fufcescente annulati*.

B. 7. D. 1-1-6-8 (penult. iuterd. fiss.). P. 5/30 vel 5/31. V. 3. A.. 6.

c. V'A. [

Habit. Mhcassar? in maii.

Longitudo 2 speciminnm 140'" et 165'".

Aanm. Deze soort is voornamelijk herkenbaar aan haren

langen preoperkeldoorn , betrekkelijk naauwe tusschenwandbeens-

uitsneiding en de violetzwarte met geel geteekende vlek mid-^

den op de borstvin, welke vlek met ongeveer driemaal hare\

grootste lengte van de basis der vin verwijderd is.

riatycephalus celelncus Blkr.

riatjcepb. corpore elongato dcpresso, aliitudirie 9 ciiciter, lalitudine J

maxima h\ ciiciter iii ejus longitudine; capite depresso 3J.
ia longitudine

corporis j latitudine capi is \\ ciiciter in ejus longitudine; oculis oblongis

diametro .'!| circiter in longitudine capitis, diametro \ circiter distautibus

yVbilis cinii uulüs; rostru iibsciue maxillii sui>cii'.'ve oculu breviore spiuis
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dcbilibus utroque latere vertico 9, orbita siiperue 17 p. m. antice 1 tim-

tum, nasalibus 2, ciistis suborbitfilibiis 11 p. ra. posteiioiibus praeoculaii-

bus iiiajoribus, praeoperculo 4 2" superiore et infeiioribus multo longiorc ,

opeiculo 2 ciistis edentulis, suprascapulari 1, sc;)pulaii 1; interopeiculo

spiiia antrorsiim spectante nullo; naiihus anterioiibus cirro oculo mnlto

breviore; maxilla superiore maxilla inferiore breviore sub oculi parte an-

teiiore desinente ; dentibus pluiiseriatis ruiniiuis , vomerinis ia tburmas 2

oblongo-rotundas distantes, palaiinis utroque latere in \ittam gracilem dis-

])Ositis; sqiiamis ctenoïdeis , lateribus 53 p. in. in serie longitudiiiali; linea

laternli squamis 3 vel 4 aniicij t.uitum spinulis nuiiiruis armata; pinnis

dorsalibus aliitudine snbaequalibns corpore vix humi'.iovibus
;

pectoralibus

lalis oblique rotundatis 61, veutralibus analeip attingenlibus 5 ciiciter,

CMudali integra leviter convexa 6 et paulo in longitudine corpoiis; anali

dorsali radiosa hun.iliore; colore corpore supernc olivaceo dense fusco ne-

bulato, lateiibns aurautiuco maculis fuscis a fusco dorsi descendentibus,

ventrc margaiitacao-roseo ; labüs aurantiacls fusco variegatis; genis auran-

tiacii vittis latis transversi^ fuscis; pinnis membrana lijalino-roseis , radüs

aurantiacis macuüs et punctis fuscis varipgalis (radüs analibus inferne tan-

tum) ; dorsali spiaosa aurantiaco marginata superne fascia obliqua lata ni-

gricante-violacea. v

B. 7. D. 1-7-1/11 vel 1/12. P. 2 simpl. -f- 11 fiss. + 5 nm\)l V.

1/5. A. 13 vel 14 (omn. fiss.). C. 11 vel 13 et lat. brcv.

Habir. Manado, in mari.

Longitudo speciiuinis unici 107'".

Aanm. Deze Platycephalus behoort tot de groep van het

geslacht met talrijke Lovenoogkuilsbeejistandjes. Zij laat zich

gemakkelijk onderkennen aan het betrekkelijk geringe aantal

der onderoogkuilsbeenstanden in verhouding tot dat bij de an-

dere soorten der groep, aan den korten snuit, afwezigheid van

tusschenoperkeldoornen , liet aantal schubben op eene overlang-

sche rei, kleurteekening, enz.

Aploactis tracliycepltalns Blkr.

Aploact. corpore oblongo compresso, aititudine 4 et paulo in cjus lon-

gitudine, latitudinc (capite) 1 et paulo in ejus aititudine; capite acutius-

cnlo 3 et paulo in longitudine corporis; aititudine capitis IA ad lA in

cjus longitudine; linea rostro-frontali supra oculos convexa, ante oculos

concava, rostro convexa; frontc inter orbitas concava; capite supernc, ros-

tro rcgionibusquc postoculari et suboeulari tubercuüs numerosis osseis

conicis ex parte spinaeformibus brevibus valdc scabro; oculis diametro

3 circitcr in longitudine capitis, diametro \ circiter distantibus; iride su-

jicrne cirris 2 ad 4 oi,;iilo brcvioribus ; rostro oculof vix vel non breviore

VIL 35
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ücuto; spina suborbitali unica acuta ante oculum desiucnte ; rictn obliquo

medioci-i; maxilla superioie maxilla iuferiore vix breviore sub oculi mar-

gine auteiiore desincute; dentibus maxillis et vomerinis minimis, vome-

liuis iu vittam füni equini formam refercutem dispositis; cirris maxilla in-

feriore utroque ramo pluribus, anlerioribus posterioie multo brevioribus,

posteriove oculo breviore; regione postmaxillari cirro unico oculo multo

breviore; praeoperculo margine postero-iuferiore processubus granulatis

6, processu superiore spiuaeformi obtuso, 2° spinaeformi atuto aperturam

branchialem non attingeute , ceieris obtusis 5° ceteris majore et crassiore;

linea laterali autice cirris brcvissimis conicis, leviter curvata, simplice, ba-

sin pinnao caudalis attingente; cute corporo alepidota i-egione suprascapu-

lari cirris brevissimis conicis villosiusculo; pinna dorsali supra opercu-

la iucipiente diffuse bipartita, spiuis 3 anterioribns incisura membrauae

• dorsalis valde profunda a spinis sequentibus disiinctis antrorsum mobili-

bus, spinis posterioribus spinis anterioribus longioribus corpore duplo

circiter humilioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa non altiore obtusa

rotuudata postice cum basi caudalis non unita; pinnis pectoralibus obtnsis

rotundatis 3| circiter in longitudine corporis, radio libero pinna vix bre-

viore; ventralibus rotundatis pectoralibus duplo fere brevioribus; nnali

dorsali liumiliore obtusa convexa; caudali obtusa convexa 4|. circiter in

longitudine corporis; colore corpore superne fuscescente-olivaceo fusco nebu-

lato, inferue antice margaritaceo postice margaritaceo-roseo; pinna dorsali

aurantiaca parte spinosa fuscescente marniorata et fusco marginata, parte ra-

diosa fasciis 2 obliquis difFusis fusco-violaceis; pectoralibus ventralibus anali-

que fusco-violaceis transversim aurantiaco striatis vel punctatis, radiis insuper

striis nigricantibus; radio pectorali libero aurantiaco fuscescente variegato;

caudali aurantiaca radiis fusco annulata, membrana fusco plus minusve are-

iiata.

B. 7. D. 11/9 (omn. simpl.). P. 1 Hber. + 11 ("omn. simpl.; V. 1/5

(omn. siupl.)' A. 3/7 (omn. simpl.). C. 12 (omn. simpl).

Habit. Manado, in mari.

Longitudo speeiminis unici 75'".

Aanm. Deze soort is merkwaardig door haren door eene

menigte beenachtige knobbeltjes ruwen kop, door haren vrijen

borstvinstraal , weinig talrijke rugvindoornen
,
gladde ligchaams-

huid, enz. Zij behoort tot het geslacht Aploactis T. Schleg.,

wanneer men de definitie van het geslacht terugbrengt lot on-

verdeelde stralen in alle vinnen en afwezigheid van gehemelte-

tanden, bij overige karakters van Apistus.

Scripsi Batavia Caleudis Novemhris mdcccliv.



BEKLIMMING

VAN DEN

VULKAAN KLOED

IN S E P T E M B E 11 18 5 4.

DOOR

T. A R IC I K .Ik S.

^^

Op den Sn en 9n September 1S34 is de vuurspuwende berg

Kloed bestegen geworden door de heeren Nooudziek, adsistent

resident, Noltiienius van Et.sbkoek, ritmeester der oostindi-

sche Icavallerie, Bernie, kontroleur, Canne en Aruiëns, amb-

tenaren, De Wit.t, Sobels, IIuijser en Van deu Vtjes,

partikulieren , den regent van Toeloongagoong , den radhen rongo

van Blitar en den steller dezes.

Wij hadden ons tot doel gesteld, om zoo mogelijk de veran-

deringen na te gaan, welke erna de uitbarsting van den 10"^ Mei

1848 mogten ontstaan zijn. Wij zullen dan ook in geene her-

haling treden van de fraaije en duidelijke beschrijving van den

heer Jungiiuhn, maar deze op den voet volgen (zie Java
,

deszelfs gedaante, bekleeding enz. aflevering 6 bladz. 645).

Dezelfde lahar, als door den heer Jungtiuiin bedoeld, werd ook

door ons gevolgd. Wij hadden echter, alvorens Breni te berei-

ken, reeds eene lahar ovcrgetrokkeu, die in 1S48 nog niet scheen
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bestaan te hebben , zooals nader ook opgehelderd zal worden.

De laliar leverde in het begin niets merkwaardigs op, docli na

een paar palen steeds te paard voortgegaan te zijn, begon

zij allengskens smaller te worden, ter>vijl de wanden hooger

werden. Van de door den heer Jungiiuhn opgemerkte insnij-

dingen was niets meer te ontdekken. De eruptie van 1S48 had

de bedding geheel veranderd, terwijl natuurlijk de kleine pira-

miden ( 1. c. pag. 649
)

geheel verdwenen waren.

Op vele plaatsen, waar de lahar bogten vormde, die de af-

stroomende massa min of meer in hare vaart gestuit had,

waren geheele zand- en steen-banken in die bogten blijven lig-

gen en hadden ze bijna geheel opgevuld.

Tjatere regens hadden hierin ook weder kleine geulen gemaakt.

De randen begonnen allengskens hooger te worden en van

hier scheen ook de vegetatie te veranderen. Tot op de randen

toe ontwaarde men geen enkelen boom behalve anggrings (Para-

sponia parviflora Miq. 1. c. pag. 667). De wanden waren zoo

steil, dat het werpen met een' steen er tegen terstond kleine af-

stortingen veroorzaakte, iets hetwelk de* wind soms ook te weeg

bragt.

Eene onverdragelijke hitte heerschte in deze gevaarlijke kloof,

terv,'ijl zij iets verder dan halfweg eensklaps naauwer begon te

worden en zoodanig opgevuld was met steeninassen , dat de

togt van hier te voet moest gedaan worden. Ware deze en nog

verder een paar dergelijke hinderpalen er niet geweest, dan

hadden wij tot aan den voet van den kegel zelven te paard kun-

nen komen, want de helling was zeer zacht. Overal waar de

kloof zeer smal was, op enkele plaatsen geen 20 voeten, was

de bodem harder. Daar toch dezelfde watermassa ook hier

gepasseerd is, moet de schuring hier sterker geweest zijn,

waardoor geen los zand of kleine steentjes zijn kunnen blijven

liggen, maar op breedcre plaatsen zijn afgezet.

Deze hardere bodera is welligt trachiet.

Men kan het er dan ook voor houden, dat deze lahar alleen

door de regens in de wcstmoesson dagelijks van aanzien ver-

andert. WaarschiJTihjk is een grout gedeelte zand en steen-
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tjes bij de eruptie vnn ISIS uit do laliar medegevoerd, zonder

juist door den krater uitgeworpen te zijn.

Overal waar afatortingen hadden plaats gehad, had het zand

de natuurlijke helling aangenomen. De wanden moeten dus met

water als liet ware te zamen gebakken zijn, anders moesten zij

veel eerder instorten. Nu en dan ontwaarden wij neven-lahars

,

namelijk kloven, die in de laliar uitliepen.

De beek, door den heer Jungiiuhn bedoeld, was geheel ver-

dwenen en schijnt zich geheel verlegd te hebben, want tot den

den top toe was deze lahar droog.

Tegen één uur bevonden wij ons op de plek, alwaar de kloof

zich verbreedde (1. c. pag. 654, in de teekening van den heer

JUNGHUHN bij C fig. 15).

Yan liier begint de helling sterker te worden en is de lahar

opgevuld met grootere steenen en rotsblokken , waardoor zij üieer

liet aanzien krijgt van eene rivierbedding.

Nadat wij hier een weinig uitgerust hadden, beklommen wij den

top nagenoeg in dezelfde rigting als de heer Junghithn op de

figuur heeft aangewezen , en werd , na een klein uur klimmens , de

rand bereikt bij XII waarop wij het blaauwe meer te zien kre-

gen, voorzeker door den heer Junghuk zonder overdrijving be-

schreven (1. c. pag. 671). Want hoewel reeds wetende wat wij

te zien zouden krijgen , deden waj echter een stap terug op het

ontwaren van de vreesselijke steilte , op welker rand wij ons

eensklaps bevonden. Nadat wij hier eeuige oogenblikken uit-

gerust hadden , werden wij op eens verschrikt door een- hevig

geknetter.

A^ller oogen vestigden zich naar het meer. Het raadsel loste

zich op ; het was eene afstorting bij top II (1. c.) door den wind ver-

oorzaakt, welke even als eene avalanche eene groote mas-

sa zand en steenen naar beneden deed rollen. Werkelijk was

aldaar reeds zooveel nedergestort, dat van uit het meer een

gedeelte reeds met eene helling van 4o° oprees.

Verscheidene dergelijke instortingen volgden elkander op.

Men kan hieruit nagaan, hoeveel reeds sedert 1848 weder in

liet meer moet gevallen zijn, Iietwelk in den regentijd aanmer-
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keiijk meer moet bedragen en cinclelijk de oorzaak wordt van

eene volgende eruptie.

Bij top VI (1. c.) had ccne groote afstorting plaats gevonden, zoo-

dat men daar tot in liet benedenste gedeelte van het diepe ra-

vijn een breede streep zag, blijkende daaruit tevens, dat ook

deze top geheel uit zamengebakken zand en steenen bestaat.

De omtrek van het meer was blijkbaar nog van dezelf-

de gedaante, als op de teekening. Bij B (1. e.) Avas de rand doorge-

broken en scheen het water in 1S4S een' uitweg genomen te heb-

ben, zijnde hij nog ongeveer 5 O voeten boven den spiegel van het

meer verheven Van hier ontspringt eene lahar die hare rig-

ting neemt links van VII, (1. c.) en op de teekening niet is

afgebeeld.

Dit schijnt dus dezelfde lahar te zijn, als die wij vóur Bre-

ni overtrokken en dus bij de eruptie in 1S4S ontstaan. Ook

de rand tusschen XII en B (1. c.) Avas steiler dan in de teekening

vermeld staat. Van het punt XII (l. c.) ontwaart men tot in de verte

de drie lahars, even als zoovele drooge rivieren, terwijl ook

van hier duidelijk de anggring - vegetatie te herkennen is. Het

terrein tusschen de van XII en B (1. c.) ontspringende lahars, was

ook geheel met geboomte bedekt, terwijl men van boven nog

een paar vereenigingen van de lahars kon ontwaren.

Kan men van den top nog overblijfslen van de eruptie her-

kennen en kan men ook nagaan hoe zij zich toegedragen

heeft?

Het is moeijelijk, deze vragen voldoende te beantwoorden.

Men kan echter als zeker aannemen, dat er gccne lava is uit-

geworpen, alsook dat de eruptie niet over den rand van den

krater heeft plaats gehad. Het eerste blijkt daaruit, dat er

niets dan zand en steenen en volstrekt geene lava gevonden

wordt.

Dat de uitgeworpene massa niet over den rand is heen ge-

vloeid, maar eerst in de hoogte is geworpen en toen op den

van d gevallen, blijkt overal. Zoo is het gedeelte tusschen XII in

den kleinen top V met deze stof op verscheidene plaatsen een

tot vier en op enkele plaatsen tot aclit voeten bedekt. Ware
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zij uit den krater gevloeid, dan kon zij niet verder gegaan

zijn dan tot het laagste punt, doch men vindt haar overal,

zelfs links van den top V. Het is blijkbaar eene zamenge-

bakkene massa van steeptjes en zand, slechts schaars begroeid

met korte grassoorten en mos. Overal is deze massa ge-

spleten, zoodat de oude bodem op sommige plekken nog duide-

delijk te zien is, en hierin bestaat meer plantengroei. Hier en

daar steekt nog een anggringboom er tuschen-uit, zoodat

men kan aaniiemen , dat de temperatuur der uitgeworpene massa

bij het nedervallen reeds zoodanig afgekoeld was, dat deze hoo-

rnen er niet door beschadigd zijn, want het is niet te vooronder-

stellen, dat eerst na 1818 deze boomen zouden ontstaan zijn

en nu reeds deze hoogte bereikt hebben op zulk een dor ter-

rein.

Geenerlei verkoolde overblijfselen van boomen werden waarge-

nomen. Welligt zijn de enkele boomstammen, die men aan het

einde van eene lahar aantreft door het onweder verbrand, welligt

ook door menschenhanden en door den stroom derwaarts ge-

voerd.

Plet meer lag daar weder even stil als toen de heer Jungiiuiin'

het bezocht. Het Avas weder opgevuld met water. Van waar

deze 1800 millioen kubieke voeten? Uit omliggende hoogere

plaatsen heeft geen belangrijke toevoer plaats. De oppervlakte

van het meer kan 50 bouws bedragen. Verbeeldt men zich

nu eene horizontale doorsnede van den e:anschen beru' onireveer

1000 voet beneden den top, dat is over den bodem van het

meer, dan krijgt men eene oppervlakte van + 300 bouws. Dit

is dus het regengebied van het meer; want de regen, die op 1000

voeten afstands van den rand valt, komt reeds lager dan de

bodem van het meer. Het ligt niet in een dal, werwaarts de

omliggende toppen water voeren, maar op een'' top en nog wel

een top, hoofdzakelijk uit zand en steenen bestaande. Er moet

dus eene groote massa water doorzijpelen, hetwelk trouwens

bevestigd wordt , doordien aan den voet van het gebergte veel water

te voorschijn komt, hetwelk Blit ar zoo ruimschoots voorziet. Hoe

kan de atmosfeer zulk eeue massa liier verzamelen en wel in
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zes jaren, dus 300 millioen kubieke voeten 'sjaars of per clng

bijna een millioen kubieke voeten? waarom zijn dan zoovele

andere kraters ledig, bijv. die van den Sindoro?

Deze vragen laten zich niet voldoende wederleggen door het-

geen op pag. 690 van het werk van den heer Jünghühn,

vermeld staat, namelijk, dat het slechts atmosferisch water zoude

zijn; en toch is aan den anderen kant het op pag. 691 voor-

komende aannemelijk.

Om eene meer uitvoerige beschrijving van dit gebergte te lezen,

verwijs ik den lezer naar de fraaije en volstrekt niet overdre-

vene beschrijving des heeren Junghüiin. Deze weinige regelen

dienen als eene kleine aanvulling, om de veranderingen na te

gaan, die er sedert 1848 ontstaan zijn.

Een Avoord willen wij hier nog bijvoegen over deze eruptie

zelve, die zeer zonderlinge verschijnsels heeft opgeleverd. Op

geheel Java, tot Samarang en Bezoeki hoorde men zware sla-

gen ja zelfs tot Makassar. De zwaarste slagen schenen op den

grootsten afstand gehoord te worden. De wind, welke nage-

noeg uit het oosten kwam, voerde de asch en ook het geluid

naar het Ponorogosche , terwijl te Bezoeki, dat oostelijk ligt,

dus tegen den wind en nog met aanzienlijk hoog gebergte er

tusschen in, de zware slagen de lanipstolpen deden bersten (1. c. pag.

693). Hetgeen door mij zelven te Berbekis waargenomen , van

waar de Kloed zeer goed zigtbaar is, bepaalt zich tot het

volgende.

Omstreeks 8 ure des avonds ontstond boven den Kloed eene

zwarte wolk, die zeer spoedig in grootte toenamen duidelijk uit

den berg scheen te komen. Deze wolk was als bezaaid met

duizenden vonken, het beste te vergelijken bij de konangs (Larapij-

ridcn), die men veel in de rijstvelden ziet. Te gclijkcr tijd ontstond

een vreesselijk onweder, ontelbare bliksemstralen schoten uit allerlei

rigtingen naar den top toe en deden een' rollenden donder ont-

staan , die echter te Bcrbck niet harder scheen dan die van een

gewoon onweder , zoodat de meeste bewoners aldaar niets van

de eruptie bemerkten, voordat de donkere AA'olk een paar uren

later hoogcr boven den horizon kwam en daardoor beter ojige-
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merkt kon worden. Te half tien was het weder doodstil en

was bij den Kloed niets meer te zien.

Do berigten van het geluid kunnen niet overdreven zijn en het

moet zich dus in bepaalde rigtingen onder den grond boogs-

gewijze verspreid hebben, waaruit men verder zoude kun-

nen afleiden , dat de oorsprong van het geluid zeer diep bene-

den den top moet geweest zijn; maar in dit geval moest de

eruptie heviger zijn geweest.

De Kloed is en blijft daardoor een berg, die voor de natuur-

kundigen en geologen veel belangrijks oplevert. De dagelijk-

sche veranderingen van den top moeten ongetwijfeld den onder-

aardschen toevoer spoedig weder tegenhouden en dan is er weder

ecne eruptie te wachten.

Ik hoop dat dit weinige genoeg zij , om meer zaakkundigen

uit te lokken dezen berg te bezoeken en hunne opmerkingen mede

te deelen , om daardoor te beter tot oplossing dezer groote

'

natuurixeheimen te «xeraken.

Ik voeg hier nog bij , eene opgave van de alhier waargeno-

mene aardbevingen en luchtverschijnsels.

13 of 11' Tebruarij. s' Avonds tien uur, drie zware slagen

als uit een stuk geschut.

Daar het juist chineesch nieuwjaar was , dacht men dat dit door

de Chinezen was afgeschoten en werd er verder geene notitie

van genomen. Later bleek dat die slagen door de geheele af-

deeliug en ook te Madioen en verder waren gehoord, zoodat

zij niet door het vuurwerk van de Chinezen konden voortge-

bragt zijn.

4 Mei, half 12 uur a. m. eene ligte aardbeving.

VZ Julij in den avond van 12/13, eene ligte aardbeving.

10 September tegen 12 uur s'nachts, eene ligte aardbeving

18 September tegen uur 12 s'nachts, eene ontplofling in de

VIT 30

V
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lucht, door de geheele residentie gehoord; sommigen verklaren

een' vuurbal ter grootte van eene klappernoot en in de rigting van

het z. o. naar het n. w. gezien te hebben, nagenoeg in het zenith.

12 Oktober s'avonds, eene ligte aardbevino-.



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

PUTWATER, VOORICOMEMDE OP EEN ERF GELEGEN AAN DE WEST-

ZIJDE VAN HET KONINGSPLEIN TE BATAVIA

P. J. MAIE1&.

Op een erf, gelegen aan den westkant van Ijet Koningsplein te

Batavia, waar thans de lieer Couperus woont, bevindt zich eene wa-

terput, welker water, na eenigen tijd gestaan te hebben, een rood-

aciitig bruin bezinksel afzet. De heer Phtjppeau, lid der Natuur-

kundigen Vereeniging in Nederlandscli Indië, dit verschijnsel

waargenomen hebbende, vermoedde, dat het water eenige zout-

deelen bevatten moest, waaraan genoemd verschijnsel zoude zijn

toe te schrijven, üe heer Piilippeau mij zulks mededeelende,

bragt mij tevens eenige met dat putwater gevulde ilesschen,

ten einde het water aan een voorloopig scheikundig onderzoek

te onderwerpen. Eenigen tijd later stelde mij de heer CoupePvUs

in de gelegenheid, genoegzaam putwater te vergaderen tot het

hieronder medegedeelde scheikundig onderzoek.

In liet begin der maand Augustus 1854., toen ik deze

put bezocht, stond het water in de put 0I/2 rijnl voeten
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diep, terwijl de gelicele diepte der put van haren bodeni tot

den bcganen grond 18 voeten 2 duim bedroeg. Door een

pompwerk kon het water er worden uitgcpompt en toon(]e

eene warmte van 2ol/o° R. terwijl het water in de put cene

warmte had van 24.o U. (30o C.) bij 201/2' R. luchtwarm-

te ten 6 ure des morgens. Geene nadeeb'ge eigenschappen,

veroorzaakt door ontwikkeling van gassen , waren tot dus verre

aan de put waargenomen; ook bleef een brandende toorts, er in

gehouden , voortbranden.

Het water toont eene voorbijgaande zure reaktie en bezit eenen

iuktachtigen smaak; zijn soortelijk gewigt bij 27° C. warmte is

1,0004. Bij verwarming ontwikkelt het water gasblazen en wordt

troebel. Door uitdamping tot droogwordens toe verkreeg men

een aardachtig zout van eene bruinaciitig gele kleur; met

water behandeld werd een neutraal reagerend liltraat verkregen.

Kwalitatief onderzocht, werden de volgende bestanddeelen op-

gespoord:

Poiassa, soda, halkaarde, bitteraarde
,
yzeroxyde , zwavel-

zuur, chloor, Jcoolzuiir ; voorts sporen van aluinaarde en van

or(janische bestanddeelen.

Kwantitatief onderzuek.

1. Bepaling der Vaste deelen.

a. 255,1 grill, water gaven 0,120 grm. volkomen drooge vaste deelen, waarvan

na Leliandcliiiij; met gedestilleerd water 0,042 grm. onopgelost bleven.

Ij. Vau 1558,1 grm. water verkreeg men vaste deelen, waarvan in gedestilleerd

water onuplosljaar bleven 0,265 grm. 100 grm. v,'nter bevatten dus 0,04704 grm. vas-

t:' dcclcu, waarvan iu water onoplosbaar zijn volgens a " 0,016464 grm.

b " 0,017008 .>

gemiddeld - 0,016736 "

IM in gedestilleerd water oplosbare deden bedragen dus « 0,030304 "

0,047040 "

2. Bejialtnjj van het CIdour.

211,45 irnn water >j,aveu bij 100'' C gedroogd cliloorzi'lver , wegende 0,105
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grm., bevattende 0,020707 grm. chloor. 100 grm. water dus 0,011001 grm.

chloor.

3. Bepaling van het Zwavelzutir.

267 grm. water gaven 0,048 grm. bij 100° C. gedroogde zwavelzure bariet-

aarde, waarin bevat zijn 0,01G49G grm. zwavelzuur.

100 grm. water dus 0,006178 grm. zwavelzuur.

4. Bepalintj der Ziuaoelznre poiasch.
'"~" '"*<

255,1 grm. water werden tot droogwordcns toe uitgedampt, gegloeid, bet zou

met water opgenomen, en uit het filtraat, na het zwavelzuur verwijderd te

hebben, chloorpatina-chloorpotassiuin daargesteld. Het woog bij 100° C. gedroogd

0,0073 grm. en beantwoordt aan 0,002239 grm. chloorpotassium.

100 grm. water dus 0,000874 gnn. chloorpotassium en beantwoordende aan

0,001021 grm. zwavelzure potasch, waarin bevat zijn 0,000469 grm. zwavelzuur

5. Bepaling van het CMoorsocüum en der Zwavelzure soda.

375,8 grm. water werden met barietwater gekoolct, het filtraat met koolznn^

ammonia ontleed, vervolgens gefiltreerd, het liltraat nitgedam]it en gegloeid. In

water opgelost en gefiltreerd, reageert het zout alkalisch. Na verzadiging met

zoutzuur, uitdampen en zachte gloeijing, werden chlooralkaliën verkregen, wegen-

de 0,083 grm., voor 100 grm. water 0,022087 grm. bedragende. Hiervan afge-

trokken het chloorpotassium, beantwoordende aan de zwavelzure potasch, blijft

0,021313 grm. chloorsodium.

Vulgens de 2^ bepaling bevatten 100 grm. water 0,011061 grm. chloor ,

gevende 0,018322 grm. chloorsodium, welke hoeveelheid als zoodanig in het wa-

teraanwezig is, en afgetrokken van de geheele hoeveelheid, blijft 0,003891 grm.

chloorsodium, beantwoordende aan 0,003508 grm. zwavelzure soda, waarin

0,001909 grm. zwavelzuur.

fi. Bepaling der Zioavelzure kalkaarde.

. 100 grm. water bevatten volgen de 3e bepaling

0,006178 grm. zwavelzuur;

0,002438 '/ zwavelzuur is gebonden aau de potasch en soda; deze huüveelheid

afgetrokken, blijft 0,00374 grm. zwavelzuur,

gevende met 0,002618 « kalkaarde

0,006358 /- zwavelzure kalkaarde of 0,008041 f^rm, gips.
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7- Bepaling der Kiezelaai-de.

2S0^2,Tm. bij 100° C. gcdi'oogile ia uriter onoplosbaic dcelen der vaste dec-

Ic.u vau Let -i\-ater, 'beautwoorJcndc aiai 1073,04 grm. putwater, werden met zout-

zinirhoudend water behandeld, waarbij zich koolzuurgas üutwikkcldc. Na uitdani-

piug, zachte gloeijing en behandelen met verdund zoutzuur werd kiezelaarde ver-

kregen, na gloeijing wegende 0.014 grm.

100 grui. water dus 0,00263 grm.

8. Bepaling van het Koolzuur 'Jjzerproto.rijde.

Het filtraat der kiezelaarde gaf 0,017 grm. gegloeid ijzeroxijde.

100 grm. wrter dus 0,001016 grm. beantwoordende

aan 0,0009145 grm. ijzerprütoxijde, gevende met

0,000538S " koolzuur

0,0014733 " koolzuur ijzerprotoxijde

9. Bepaling der Koolzure kalkaarde.

Uit het nitraat van het ijzeroxijde verkreeg men bij 100° C. gédroogden oialas

calcis, wegende 0,286 grm., voor 100 grm. water 0,017094 gnn. bedragende ch

beantwoordende aan 0,006557 grm. kalkaarde, gevende met

0,005153 " koolzuur

0,011709 '/ koolzure kalkaarde

10. Bepaling der Koolzure hiiteraarde.

Uit het filtraat der kalkaarde verkreeg men door phosphorzurc ammonia,

phosphorzure bitteraarde-ammonia, na gloeijing 0,0215 grm. pijrophosphorznre

bitteraarde gevende, waaiLn bevat zijn 0,007877 grm. bitteraarde.

100 grm. water geven dus 0,000471 gi'm. bittcraarde,

gevende met 0,000302 » koolzuur

0,000073 '/ bitteraarde.

11. Kontróle der in xoater Onoplosbare deelen.

100 grm. water bevatten onoplosbare doelen , volgeus de 1^ bepaling 0,016736 grm

üe afzonderlijke bepalingen hebben gegeven

Voor de kiezelaarde 0,00203 grm.

/' het ijzeroxijde 0/)01010 //
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Voorde koolzure kallcaarde 0,011709

» " " " bitteraarJe 0,000973

Tc zamen 0,016328 n

13. Bepaling van het Kooï~uurgas.

775,5 grm. putwater onmiddellijk met chloorcalciura en ammonia behandeld, ga-

ven 0,452 grni. bij 100° C. gedroogde koolzure aarden.

Hiervan werden 0,300 grm. met zoutzuur in een' glazen cilinder boven kwik

behandeld, en verkregen 60,5 kub. ccntim. vochtig koolzuurgas, gemeten bij 26,8°

C. warmte en 0,758 meter tot 0° herleiden barometerstand ; of 58,063 kub. cent.

droog koolzuurgas bij 0° temp. en 0,76 m. m. B., beantwoordende aan 0,10514

grm.

776,5 grm. water zouden dus 0,15841 grm. koolzuurgas gegeven hebben en

100 grm. water 0,0204 grm.

Hiervan is gebonden

aan het ijzerprotoxijde 0,000559 grm.

/' de kalkaarde 0,005153

* " bitteraarde • . 0,000503

Tc zamen 0,006213 ,-. Deze hoeveel-

heid" afgetrokken van de geheele hoeveelheid, blijft 0,01419 grm. koolzuurgas

gelijk aan 7,97 kub. cent. gas bij 30° C. warmteen 757,64 m.m. tot O herleiden

barometerstand, temperatuur en luchtdrukking , waarin de put verkeert. In dit

koolzuurgas zijn de koolzure aarden opgelost.

Resultaat.

100 grm. water bevatten grm.

Koolzure kalkaarde 0,011709

// bitteraarde 0,000973

// ijzerprotoxijde 0,001473

Zwavelzure potasch 0,001021

// soda 0,003508

// kalkaarde 0,006358

Chloorsodium 0,018322

Kiezelaarde 0,00263

vaste deelen 0,045994

Koolzuurgas. (7,97 kub. cent.) 0,01419

Aluinaarde sporen

Organische bestanddeelen idem
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Het piitwater is dus een slap mineraahvatcr en door 7.ijn ge- -

lialtc aan koolzuur ijzcrprotoxljde niet zonder belang en zoude,

waar zulk eene verbiiuling in geneeskundig opzigt verlangd werd,

door den verbruiker wel als heilzaam worden bevonden.
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B E S T U Tl K S V E K G A D E K I N G

,

GEIIOUDEX DEN l'i NOVEMBER 1851', TEN IIUIZE VAN DEN
^

IIEEH V. BaHON MeT.VIIJ, VAN Catinbee.

Tcf^'-enwoordig ziji) de besturende leden de HH.

P. Bi.EEkÉr, President,

J. Gkotj-.

P. Baron Mei.vilt, van Carnbee.

D. W. Rost van Tonningen.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. E. De BrüIJN Kors, wd. Sekretaris,

CU als gast het lid de lieer O. Moiinike.

Worden ter tafel gebragt de volgende ingekomene stukken:

Ic. Eenc keunisgave van het dirigerend lid, den heer P. J.

Mater, waarbij hij zijn leedwezen betuigt, de vergadering niet

te kunnen bijwonen.

2". Brief van den resident van Pasoeroean van den 251

Oktober 1854.' No. 2150/31, houdende keunisgave, dat aan den

resident vnn Soernbnja voor de Vereeniging zijn verzonden
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5 pakken suikerrietstekken van de soorten: Japara Biraa, Ja-

para Bali, Japara glaga, Awoe en Ngamplong.

Aangenomen voor berigt.

3^. Brief van den heer Schönberg Müt.ler, waarbij kennis

wordt gegeven , dat hij bij de opname van de grens tusschen Mad-

ja en Madjalengka in de residentie Cheribon, eeue zoutwater-

bron heeft gevonden op 200 ellen afstands van de doekoe

Goenoengwindoe , Avaaruit hij eenige flesschen water heeft

verzameld, voor welker verzending herwaarts hij nadere aan-

wijzing verzoekt.

De heer Schönberg Muller deelt nog omtrent dit water mede,

dat het is geschept uit eene bron aan den regteroever van de

kleine rivier Tjikondang, welke zich in de nabijheid der bron

in de Tjibarengkok opent. De bron ligt digt bij de rivier,

welke steile oevers heeft, en aan den voet van den berg Pas-

sirbelai en is zoo weinig boven den gewonen waterspiegel ver-

heven, dat zij in den regentijd door het rivierwater wordt over-

stroomd. Het water welt uit drie openingen uit eene verharde

blaauwe kleiaarde op. Hoogte boven de zee p. m. 1000 voe-

ten. De karbouwen zouden het water gretig drinken.

Wordt besloten, den heer Schönberg Muller, onder dank-

betuiging voor zijne mededeeling, te verzoeken de bedoelde

flesschen aan den resident van Cheribon te zenden , terwijl de re-

sident van Cheribon door de direktie zal worden uitgenoodigd, om

dit mineraalwater na ontvangst aan haar te willen doorzenden.

4'°. Brief van het lid de heer T. Arriëns, van Ponorogo

den 2 In Oktober 1854, waarbij wordt aangeboden een artikel

over den berg Ivloed, ter plaatsing in het Tijdschrift.

Wordt besloten deze bijdrage in rondlezing te zenden bij de

leden der direktie.

5c. Brief van den heer Kalfsterman, van Tjiriengin den

20" Oktober 1854, waarbij worden aangeboden eenige zoetwa-

tervisschen, verzameld te Tjibiliong en Pcrdana.

De te Perdana verzamelde visschen belmoren tot de volgende

24 soorten. Anabas scandens CV. , Tricliopus trichopterus CV.,

C^uvanx Porstcri CV., Equula ensifera CV,, Rhynchobdella occl-
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lata CV., Mugil sundanensis Blkr, Gobius Icob'us CV., Gobi-

us tarabujoii Blkr, Eleotris g-ymuopomus Blkr, Eleotris nigra

Q,G., Bagrus micracantlms Blkr, Clarias punctatus CV., Barbus

binotatus CV., Daugila Cuvieri Val., Roliita Hasseltii CV.,

Leuciscus lateristriatus K. v. H., Leuciscus argja'otaeniata Blkr,

Aplocheilus javanicus Blkr, Hemiramplius fluviatilis Blkr, An-

guilla sidat Blkr, Auguilla iiiowa Blkr, Sjinbranchus immacula-

tus BI., Monopterus javanensis Lacep. en Sj^ngnathus braclijairus

Blkr.

De verzameling van Tjibiliong, een dorp gelegen op 24 palen af-

stands ten zuiden van Perdana, bestaat uit slechts 15 soor-

ten t. w. Dules marginatus CV., Auabas scandens CV., O-

phicephalus marginatus CV. , Ophicephalus lucius K. v. H. , Go-

bius celebius CV., Gobius grammepomus Blkr, Sicijdium mi-

croceplialus Blkr, Bagrus nemurus CV., Clarias punctatus CV.

Barbus binotatus CV., Capoeta macrolepidota CV., Leuciscus

lateristriatus K. v, H. , Anguilla mowa Blkr, Auguilla sidat Blkr

en Monopterus javanensis I^accp.

De eenige nieuwe soort dezer verzamelingen is l^icijdium rai-

croceplialus, welke de heer Bleeker in het Tijdschrift der Ver-

eeniging nader zal bekend maken.

6°. Brief van den heer Jkhr. A. Gevers, van Tjikadjang den

18n Oktober 1854, waarbij berigt w^ordt, dat het verschijn-

sel, hetwelk men in Amerika had meenen op te merken , dat een

magneet voor eene aardbeving zijne kracht verliest en een

aanhangend stuk ijzer loslaat niet standvastig schijnt voor te

komen, ten voorbeeld waarvan hij mededeeling doet van eene

aardbeving op denzelfden datum, waarbij 2 hevige schokken

werden waargenomen, zonder dat de magneet voor of ge-

durende de aardbeving eenige verandering heeft ondergaan.

Wordt besloten hiervan aanteekening te houden, en de me-

dewerking van die personen te verzoeken, welke tot het nemen

van proeven opzigtelijk dit belangrijke verschijnsel in de gelegen-

heid zijn.

7e. Brief van het lid den heer E. P. De Seiff, van Bata-

via den 22" Oktober 1S54, waarbij wordt aangeboden een
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vischje van het binnenland van Banka, aldaar beleend ondor

den maleisclien naam Ikan Lawang, zijnde de Betta annba-

toïdes Blkr, welke de Inlanders bezigen om ze tegen elkan-

der te laten vechten, even als de hanen op Java, van waar

de inlandsche naam afkomstig schijnt te zijn.

8e. Brief van deu heer C. Het.fricii, van Bandjermasin

den 1911 Oktober 1854, waarbij wordt aangeboden eene kollek-

tie visscheu van de rivier van Bandjermasin.

De heer Bleekek deelt omtrent deze verzameling mede, dat

zij bestaat uit 59 soorten, waaronder uieuw voor de fauna van

Borneo 13 soorten, t. w. Otolithus microdon Blkr, Corvina ce-

lebica Blkr, Corvina jubata Blkr, Anabas oligolepis Blkr , Po-

lijacanthus Helfrichii Blkr, Trichopus Leerii Blkr, Ophicephalus

bankaneusis Blkr, Bagrus gulio CV., Chaca bankanensis Blkr

Plotosus unicolor K. v. H., Notopterus hypselonotus Blkr, Pla-

gusia oxijrhijnchos Blkr en Trijgon undulata Blkr. Daarvan

zijn nieuw voor de Avetenschap Corvina jubata, Anabas oligo-

lepis en Polijacanthus Helfrichii, de beschrijvingen van welke

soorten nader in het Tijdschrift der Vereeniging zullen worden

medegedeeld.

Ten geschenke zijn ontvangen de navolgende boekwerken.

Ons Streveu naar wareu roem. Eenige woorden van dankbare herinnering lij

Iict afsterven van den liüogleeraar C. G. C. Reinwardt, gerigt tot de kweeke-

lingcn van Leiden's hoogesclioolj op den IB" Maart 1854, door W. H. Dic Vr.iESt,

Leiden 1S54 S° (van den schrijver).

* Esquiscs Zoülogiques sur la cóte de Guiné par C. J. Temminck P partie. Les

]\Iammirères. Leidc 1853 S° <van den schrijver)..

De Sekretaris,

G. P. De Bruijn Kops.



BES TUURS VEEG ADERING,

GEHOUDEN DEN 12° NOVEMBER TEN HUIZE VAN DEN HEEK

De Bruijn Kops.

Tegenwoordig zijn de besturende leden do HH.

P. Bl-EEKER, President.

J. Grot.l.

P. Baron Melvill van Carnbee.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. P. De Bruin Kops, wd. Sekretaris,

terwijl de gewone leden de heeren J. J. Ai.tiieer, O. J,

MoHNiKE en R. P. De Seijpf de vergadering als gasten bijwo-

nende.

Worden ter tafel gebragt de volgende ingekomene stukken:

Ie. Brief van het lid den heer A. J. P. Jansen, van Manado

den 22n Oktober jl., waarin hij de benoeming tot 'gewoon lid

aanneemt en zich verbindt voor de vrijwillige kontributic, te-

vens no«- der Vereeniging ten geschenke aanbiedende het werk

van EicHARD Cowling Taijlor, getiteld :
Statistics of Coal

,

Philadelphia 184S S».

Wordt besloten dit boekgeschenk te plaatsen in de bibliotheek.

2e. Brief van den heer G. G. Batten, van Melbourne den

In Oktober 1854, waarin hij zich aanbiedt tot het overzenden van

naturaliën van Australië, en om aldaar als agent of korres-

pondent van de Vereeniging te handelen, tevens inlichting

verzoekende, onder welke voorwaarden zulks zou kunnen wor-

den aangenomen.

Wordt besloten den heer Batten te antwoorden, dat de

voor de Vereeniging kostelooze aanbieding van naturaliën uit
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Australiü der Direktie zeer aangenaam zal zijn en dat in die

aanbieding zal kunnen gevonden worden aanleiding, om liem

met het lidmaatschap der Vereeniging te vereeren.

3^. Brief van het lid den heer Buoekmeijer, van Pasoeroeau

den 27" Oktober 1854, waarbij hij der Vereeniging aanbiedt

a. Eenige versteenino-en van hout.

b. Een flesch met water en een pakje met afzetsel uit het

water der warme bron te Sigoriti.

c. Een flesch met mineraalwater uit de nabijheid van den

Koekoesan.

Wordt besloten de eerstgemelde versteeningen op te nemen iu

het museum, en den heer xVltheeu te verzoeken, het schei-

kundig onderzoek van de wateren te willen bewerksteUigen

,

waartoe hij zich bereid verklaart.

AVordt voorts verstaan, den heer Broekmeijeu uit te noodi-

gen, omtrent de bedoelde bronnen nadere inlichtingen der Di-

rektie te willen mededeelen.

4fi. Brief van het lid korrespondent den heer J. Hageman Jcz.

van Soerabaja den 2a November 1854, waarin hij kennis geeft

van de verzending van bovengenoemde minerale wateren en ver-

steeningen , welke reeds zijn aangekomen en ter tafel zijn.

5e. Brief van den resident van SoeraHaja, van den 28q Ok-

tober 1854 N°. 4547, waarbij der Vereeniging wordt toege-

zonden een pak suikerrietstekken van Pasoeroean, waarvan

reeds vroeger melding is gemaakt, welke stekken gedeeltelijk

aan het lid den heer Teijsmann en gedeeltelijk aan den heer

Maier zullen worden afgegeven.

6^. Brief van den heer van S. Van Deventer, van Pasoe-

roean den 21n Oktober 1854, daarbij aanbiedende eenige visch-

soorten uit uit het Blaauwwater, de rivier van Pasoeroean en uit het

meer van Grati, benevens eene verzameling van steenen uit de

zoogenaamde Zandzee, uitgeworpen door den Bromo.

Wordt besloten den heer Van Deventer den dank der Di-

rektie voor deze toezending te betuigen , en de steensoorten iu

het museum te plaatsen.

De heer Bi.eeker neemt voorts op zich omtrent de visch-

.soorten nader te beriü:ten.
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7e. Brief van den adsistent resident van Baiijoewangi, van

den 91 November 1854 N°. 744, waarbij wordt kennis gege-

ven, dat aan het lid korrespondent den heer Hageman te Soe-

rabaja, verzonden zijn 13 flesschen mineraalwater van Banjoewe-

dan, met alle zorg geschept en onder water gekurkt.

Voorloopig aangenomen voor berigt.

8^ Brief van den fungerenden eersten adjunkt sekretaris van

het Gouvernement, van den ll^i November 1854 N°. 2038

waarbij der Vereeniging worden aangeboden 3 exemplaren van de

3e aflevering van het werk, getiteld //Plantae Junghuhnianae."

Wordt besloten tot plaatsing van dit werk in de boekerij.

9e. Brief van den chef van den waterstaat, van Batavia den 11a

November 1854 N". 1474/3120, gerigt aan den heer Bi.eeker

als hoofdredakteur van het Tijdschrift voor Nijverheid in Ne-

derlandsch Indië, ter plaatsing aanbiedende een rapport van

het besturende lid den heer J. H. Croockewit, behelzende het

scheikundig onderzoek van Pouzzolane-aarde, afkomstig van den

berg Weiiran en een ter zake handelend schrijven van den

eerstaanwezenden ingenieur van den waterstaat te Soerabaja van

den 13^ Okt. 11. N". 1317/7, vergezeld van aanteekeningen van

den heer H. de Bruijn , omtrent eenige door hem met weliran-

schen tras genomene proeven.

Wordt besloten het eerst genoemde rapport op te nemen in

het Tijdschrift der Vereeniging, terwijl het tweede stuk bestemd

wordt voor het Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch Indië'.

10"^. Brief van den direkteur der kultures, van Batavia den lÖ^

November 1854 No. 4383/13, tfearbij ter plaatsing in het

Tijdschrift der Vereeniging wordt aangeboden een rapport van

den landbouwkundigen chemist den heer P. P. Promberg // Over

den invloed door vermindering of uitroeijing van houtbosschen uit-

geoefend op het klimaat."

Wordt besloten dit rapport in het Tijdschrift op te nemen.

11e. Brief van den fungerenden eersten adjunkt sekretaris van

het Gouvernement, van den 9"^ November 1854 No. 2018, ter plaat-

sing in het Tijdschrift aanbiedende een manuskript van den

hortulanus bij 's lands plantentuin te Buitenzorg den heer J. E,
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TeiJsMANN getiteld : // Dagverhaal ceiier reis door Midden Java."

Wordt besloten het manuslcript in rondlczing te Tienden bij

de leden der Direktie.

12e. De bijdrage van den heer Arriöns, bevattende de beschrij-

ving van eene beklimming van den berg Kloed, Avelk manuskript

bij de leden der direktie is in lezing geweest, en waarvan in de

voorgaande notulen is gewag gemaakt.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

13e. Een berigt van het lid den heer Ai.theeu, over het

scheikundig onderzoek van het door het lid den heer Jan-

sen, resident van Manado, ingezonden monster zand, waarvan

in de notulen der bestuursvergadering van den Zl'^ Oktober jl. is

gewag gemaakt, welk zand echter gebleken is geen platina

te bevatten.

AYordt besloten het berigt in het Tijdschrift op te nemen.

14°. Een stuk van het besturend lid den heer Maier getiteld:

Scheikundig onderzoek van water uit eene put van een erf op

liet Koningsplein te Batavia.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

15c. Brief van het lid den heer Jkhr. C. P. Güldma>^n,

resident van Ternate, begeleidende eene verzameling vischsoorten

van Ternate.

De heer Bleeker deelt omtrent deze verzameling mede, dat

zij bestaat uit 5 7 soorten , van welke voor de kennis der fauna

van Ternate nieuw zijn niet minder dan 43 soorten, t. w. Serra-

nus hexagonatus CV., Serranus Hoevenii Blkr, Serranus leuco-

grammicus Rwdt, Serranus #aarginalis CV., Serranus myriastcr

CV., Serranus punctulatus CV., Serranus Sebae Blkr, Serranus

spilurus CV., Mesoprion microchir Blkr, Mesoprion monostigma

CV., llolocentrum diadema CV., Holocentrum leonoïdes Blkr

Ilolocentrum tiereoïdes Blkr , Mijripristis adustus Blkr, Sphyraena

jello CV., Diagramma crassispinura Eüpp. Diagramma plecto-

rhynchos CV., Gerres lilamentosus CV., Chaetodon citrinellui^

Brouss., Chaetodon dorsalis llwdt, Chaetodon vagabundus BL,

Heniodius melanistion Blkr, Ilolacanthus bicolor CV., Holocanthus

leucoplcura Blkr, Ilolacanthus Vrolikii Blkr, Pempheris molucca



— i?5 —

CV., Toxotes jaculator CV., Auxis thynnoïdes Blkr, Deca-

ptei'Lis lajaiig Blkr, Caranx Porsteri CV., Acanthuras strigcsus Eenn.,

Acanthnrus friostegus CV., Pomacentrus pavo Lacép., Glyphiso-

don lacrymatns QG., Julis (Julis) lunaris CV., Glieiliuus de-

cacantlms Blkr, Callj^odon vaigiensis CV., Muraena isingleeiioï-

des Blkr,. Monacanthus Houttuijni Blkr eii Ostracion cubicus Bl_

Van deze soorten beschouwt de lieer Bleekkb, als niemv

voor de Avctcnscliap Auxis tJiynnoïdcs en Jiecariterus lajavg.

Het aantal tot heden toe van Ternaie bekend gewordcne

vischsoorteu bedraagt 14<5.

16e. ]i]en bcrigt van Haw heer Br.EEKETi over eene soort van

Dactylopterus van de Banda-eilanden , door hem genoemd Dac-

tij loptenis cheiropMJialmus.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

17^ Een artikel van den heer Bleekeu getiteld: Zesde Bij-

drag tot de kennis der ichtliijologische fanne van Celebes.

Wordt besloten tot plaatsing in het Tijdschrift.

18^. Een raanuskript van den heer C. L. Dot.eschatx van

Willem I den 30" Oktober 1.S51, over het Stemorgaau van

Platijdactijlns guttatns Cuv.

Wordt besloten het in rondlezing te zenden bij de leden

der Direktie.

19^. Afbeeldingen van eenige soorten van Nepenthes, welke de

heer De Seijfp naar de natuur heeft doen vervaardigen, tijdens

zijne jongste reis over Banka.

Wordt besloten deze afbeeldingen te zenden aan het lid den

heer Teijsmann te Buitenr^org, met uiitioodiging om zooveel mo-

gelijk te bepalen, naar welke soorten zij zjjn genomen.

20e. Eene verzameling mineralen van Banka, door liet lid

den heer De Seijff der Vereeniging aangeboden.

Wordt besloten tot plaatsing in het museum.

21^. Eene verzameling mineralen van de zoogenaamde Zand-

zee, gevonden aan den voet van den Bromo, ingezonden door

den heer S. van Deventer (zie boven).

Wordt besloten tot opname in het museum.

22e. Eene verzameling opgezette vogels van Java, door hcL

VIL ol
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lid den heer Phi^tppeau te Bandoiig der Verceniging aangeboden.

Wordt besloten den heer Phtjppeau den dank der Direktie te

betuigen voor de toezeudig en de verzameling voorloopig te plaat-

in het mnsenm.

Worden als kandidaten voor het gewone lidmaatschap voor-

gesteld de heeren.

C. L. DoLEsciiATj, , officier van gezondheid der 3° kl. , te

Willem I.

S. Van Deventer Jz. , lid der Nederlandsche Maatschappij

van Letterkunde te Leiden , sekretaris der residentie Pasoeroean.

R. EvEKwijN, ingenieur der mijnen , ter Borneo's westkust.

C. Hei,ep..icii, officier van gezondheid der 2^ klasse, te Ban-

djermasiu.

A. G. C. VisscHEE, VAN Gaasbeek, lid van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, adsistent resident

van Baudong, te Bandong.

Alle deze heeren worden als zoodanig aangenomen.

Ten geschenke ontvangene boekwerken.

Statistics of Coal bij R. C. Taijlor, Philadelphia 1848 8" van liet Hd den

heer a. j. f. jan: en (zie Loveii).

Planlac Junghnlmianae 3"= aflev. Lugd. Bat. 1854. S" (van het Goiivernenieut, zie

hoven).

Programma van de Hollaudsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem

voor 1855 4° (van de JMaatschappij).

Natuurkundige verhandelingen van de Hollandschc Maatschappij van AVetcnschap-

pen te Haarlem 2" Verzameling , 10" Deel (van de ]\Iaatschappij).

Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch Indië, uitgegeven door de Neder-

jHiidsch Indische Maatschappij van Nijverheid, onder Hoofdredactie van P. Blek-

KicR. Medcredakteurs J. Grollj G. F. De Bruijn Kops en P. J. Maier. 1'

Deel 1854 Aflcv. I— V, Batavia 1854, 8° (vau de Maatschappij).

Het Regt in Nederlandsch Indië. Regtslamdig Tijdschrift. Vijfde Jaargang N».

7- (van de Rcdaktie).

Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Vol. vni N". m en iv

yiiigapore 1854. 8" (vau de Rcdaktie).

JDe W(l. Sekretaris,

G. P. De Bkuijx Kops.



BESTU URSVEKG ADERING,

GEHOUDEN DEN 2" DeCEMBER 1851' TEN HUIZE VAN DEN

HE|R W. M. SmIï.

Tegenwoordig ^ijn de besturende leden de HH.

P. BlEEKER, President.

J. Grot,l.

P. Baron Melviul van CaRx\be[<:.

W. M. Smit.

A. J. D. Steenstra Toussaint.

G. F. De BruIJN Kops, Sekretarls,

terwijl het lid de heer E. F. De Seijfp de vergadering als gast

bijwoont.

Worden ter tafel gebragt de navolgende ingekomene stukken.

1°. Brief den vicepresident der Vereeniging den heer S. U.

De Lange, van Sumadang den 19ii November 1854, meldende

dat de heer Van Hattum , suikerfabrikant te Kalipattan in Cheri-

bon de voorlichting der Vereeniging inroept, opzigtelijk de verande-

ring, welke de klei ondergaat tijdens zij voor de kleijing van suiker

gebezigd wordt en haar ongeschikt maakt om toteene volgende

kleijing te dienen , alsmede of welligt door een weinig kostbaar

middel de reeds gebruikte klei weder tot kleijing kan worden

geschikt gemaakt, zijnde de oplossing van dit punt van belang

voor die suikerfabrikanten , welke de te bezigen klei op cenigen

aanmerkelij ken afstand van de fabrieken moeten doen halen.

Hoezeer zich niet laat denken, dat de klei tijdens de kleijijig

eenige scheikundige verandering van belang kan ondergaan en

de werkeloosheid der gefeezigde klei bij eene volgende kleijing

misschien toe te schrijven is aan de onzuiverheid, den vorm

en de konsistentie , waarin zij wordt aangewend, wordt het
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raadzaam geacht de gevoelens van de leden de heeren Maiek

en Krajenbrink. ter zake in te Avinnen.

De heer S. H. De Lange deelt der direktie tevens mede,

dat de heer Van Hattum, de werkzaauilieden der Yereeuiging

wenscheude te ondersteunen , zich aanbiedt tot eene vrijwillige

bijdrage van ƒ 36 s'jaars., welke mededeeling met belangstelling

wordt vernomen.

2e. Brief van het lid den heer Eromberg, van Buitenzorg den

231 November j. 1., waarbij hij verzoekt eenige stekken der

bij de Direktie ontvangene suikerrietsoorten te mogen ontvangen

,

ten einde die in zijnen proeftuin te Genteiig, 14 a 1500 voe-

ten boven de zee gelegen, aan te planten, en zulks in verband

met de proeven, welke met die stekken door de heeren Maier

en Teijsmann reeds worden genomen.

Wordt besloten den heer Promberg mede te deelen, dat de

Direktie tot haar leedwezen niet in staat is aan zijn verzoek Ie

voldoen, vermits de weinige ontvangene stekken reeds verdeeld zijn

tusschen de heeren Maier en Teijsmann, doch dat de direktie

niet twijfelt of de heer Teijsmann zal op aanvrage wel gene-

gen zijn in het belang der zaak de mogelijk nog Ie Buitenzorg-

beschikbare stekken aan hem af te staan.

3°. Brief van den heer II. Schwenck, majoor der infanterie,

van Sibogha den 3" November 1854, waarbijeene kollektie vis-

schen van Sumalra wordt toea-ezeed.

Aangenomen voor berip-t.

4°. Brief van het lid korrespoudent den heer J. Hageman, van

Soerabaja den 17^ November 1854, waarin melding wordt gemaakt

van het ontvangen van een kistje, inhoudende 12 flesschen mi-

neraalwater van Banjoewedan , hetwelk per eerste stoomgelegenheid

zal worden verzonden.

Aangenomen voor berigt.

5". Een berigt voor het Tijdschrift van den heer Hageman

betrekkelijk de uitbarsting van den Klocd op den 16" Mei 1848.

Wordt besloten tot opname in het 'J^ijdsclirift.

ü«. De schetsteekening van den op Bali nog werkzamen vul-

kaan , vervaardigd door liet lid den heer De Seuff, tijdens

zijne beklimming van dien vuiirbrrg.
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De heer Dk Seijff thans belast zijnde met de direlctie van

liet lithografisch etablissement der geniedirelctie te Batavia,

neemt op zich, het op steen brengen dier scliets zoo veel moge-

lijk te doen bespoedigen.

De president herinnert, dat op liet einde van het jaar de be-

stuursleden uit hunne verschillende betrekkingen aftreden , en

noodigt de leden uit, hunne keuzen 'tegen de laatste bestuurs-

vergadering dezes jaars te willen bepalen. De sekretaris wordt

tevens uitgenoodigd, de bestuursleden elders op Java te verzoeken,

voor die veri^aderincr liunne keuzen te willen inzenden.

B e IFil Sekretaris,

G. r. De Bruijn Kops.



BESTUURSVERGADERING,

GEHOUDEN DEN 13n DeCEMBER TEN HUIZE VAN DEN HEER

A. J. D. Steenstra Totjssaint.

.Tegenwoordig zijn de besturende leden de HH.

P. BhEEKEU, President

S. H. De Lange, Vicepresident.

G. F. DE Bruijn Kops.

P. Baron Melvili. van Carnbee.

W. M. Smit.

A. J. U. Steenstra Toussaint.

G. A. De Lange, Sekretaris.

alsmede het gewone lid de heer J. A. Krajenbrink, en de heer

J. K. Hasskarl, heden uit Peru te Batavia aangekomen.

De president verwelkomt den vicepresident en den sekretaris

met hunne terugkomst in het midden der direktie en verzoekt

den heer De Bruijn Kops het sekretariaat over te geven aan

den heer G. A. De Lange, onder dankbetuiging voor den ijver

,

waarmede hij gedurende de afwezigheid van den heer G. A.

De Lange het sekretariaat heeft waara-enomen.

Worden |er tafel gebragt.

1". Brief van het lid korrespondent den heer H. Ravens-

WAAIJ van Padang, waarbij hij voor het lidmaatschap der Ver-

eeniging bedankt. De betrekking van lid korrespondent ter

Westkust van Sumatra hierdoor openvallende, wordt het lid

de heer D. J. Uiir.ENBECK; te Padang als zoodanig benoemd.

2e. Brief van het lid den heer P. S. Van Bloemen Waan-

DERS van Lahat, Avaarbij hij aanbiedt de som van f 15 als

zijne vrijwillige jaarlijksche bijdrage en waarbij hij zich bereid

verklaart al de onder zijn bereik liggende en door de Veree-
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niging nuttig geachte wetenschappelijke onderzoekingen te be-

werkstelligen.

Hiervan zal bij voorkomende gelegenheid gebruikt worden ge-

maakt.

3^. Van den kolonel, waarnd. civiel en militair gouverneur

van Celebes den heer A. Van der Hart, van Makasser den 6»

December 1854 N». 224<1, begeleidende een doosje met eenige

grondsoorten , opgebragt bij de artesische putboring te MakassCT

(zie deel VI bladz. 124 Natuurk. tijdschr. N. Ind.) en daarom-

trent eenige inlichtingen mededeelende. Wordt besloten den

inzender voor zijne mededeeling te bedanken, en daarvan ge-

bruik te maken voor het Tijdschrift.

4'^. Extrakt uit het register der apostillaire dispositiëu van

den gouverneur generaal van Nederlandseh Indië , van den

24sten November 1S53, No. IV, waarbij der Vereeniging mag-

tiging wordt verleend, het door den heer P. D. J. Van t>er

Pant aan den direkteur der kultures ingediend verslag over de

kuituur en bereiding van indigo in haar tijdschrift te plaatsen.

Wordt besloten gemeld verslag in het tijdschrift op te ne-

men.

De heer Bt.eeker geeft ter bezigtiging eenige exemplaren

van een' minder bekenden paalworm , behoorende tot het ge-

slacht Plcione, ontvangen van het lid den heer ]jTNdgree>' van

Mantok.

De heer Bf.eeker vertoont een exemplaar van Oxyheles Bran-

desü Blkr van 120"' lengte, aangeboden door den heer J. G.

C. Ross van de Kokoseilanden en volgens zijne verzekering

levend gevonden in eene tripang mas, eene soort van Holo-

thuria.

De heer Bi.eeker neemt op zich daaromtrent een berigt

voor het tijdschrift op te maken.

De president brengt op nieuw ter sprake , de vragen betrek-

kelijk de bij de zuivering van suiker gebruikte klei en deelt mede,

dat de heer Maier van oordeel is , dat bij de kleijing geene che-

mische verandering in de klei kan plaatshebben. De heer Kra-

jenbrIxVK is mede van oordeel, dat de werking der klei mecha-
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iiiscli is, maar dat ze eeiie groote hoeveelheid suiker opneemt,

waarvan Je klei door uitzoeting geheel gezuiverd zou moeten

worden om op nieuw te kunnen dienen, vermeenende hij intus-

schen, dat een* wetenscliappelijk onderzoek ten deze niet over-

bodig zou zijn, en nemende hij op zich, eene hoeveelheid gebruikte

en ongebruikte klei aan de Direktie te doen geworden.

De heer Van Hattum, zal worden uitgenoodigd, van beide

een exemplaar te zenden, terwijl het lid de heer Ai.theer zal

worden uitgenoodigd het scheikundig onderzoek dezer klei op

zich te nemen.

Wordt besloten in het tijdschrift op te nemen de volgende

bij de Direktie in rondlezing geweest zijnde bijdragen.

Ie. Dagverhaal eener reize door Midden Java van den hor-

tulanus bij 's lands plantentuin te Buitenzorg, den heer J. E.

Teijsman.

2^. Over het stemorgaan van Pladydactylus guttatus Cuv. door

den heer C. L. Doleschall.

De heer Hasskael zegt der Yereeniging toe, eenige meteorolo-

gische waarnemingen, gedaan op zijne reis van Peru naar Batavia.

De heer Krajenbuiak doet een gemotiveerd voorstel tot

het doen van meteorologische waarnemingen op Java, en tot

het oprigten eener kommissie uit Hen boezem der Yereeniging

speciaal met de direktie daarover belast.

Er wordt opgemerkt dat , hoe wenschelijk de zaak ook zij , men

bij de uitvoering op eigenaardige moeijelijkheden zou stuiten.

Intusschen wordt besloten het voorstel in nadere overweging

te nemen.

De heer Krajenbrink neemt op zich, den heer Promberg,

naar aanleiding van diens brief van den 23» Nov. 1S54 (zie

notulen der vorige vergadering), eenige suikerrietsoorten te zen-

den, ten einde daarmede proeven te nemen.

De heer Bleeker doet verslag van de verzameling van visch-

soorten van Pasoeroean in het meer van^Grati , door den heer

S. Vax Deventer herwaarts gezonden.

De verzameling van de rivier van Pasoeroean, de Gombong,

bestaat uit de vol2:ende soorten.
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Vissclien in de stad Pasoerooan gevangen : Anabas scandens

CV., Trichopus trichopteriis CV., Mugil ceraraensis Blkr,

Mugil brachysoma Blkr, Gobius kokius CV., Gobius oligolepis

Blkr(;=jG. spüurus Blkr), Bagrus gulio CV., Bagrus macro-

nema Blkr, Barbus binotatus CV.

Visschen gevangen in de rivier van Pasoeroean op 4 palen

afstands van zee: Anabas scandens CV., Trichopus trichopte-

rus CV., Opliicephalus striatusBL, Rhyncliobdella ocellata CV.
,

Gobius kokius CV., Gobius chlorostigma Blkr, Bagrus gulio

CV. , Bagrus macronema Blkr, Bagrus micracanthus Blkr , Clarias

punctatus CV., Barbus binotatus CV., Barbus marginatus CV.,

Barbus rubripinnis CV., Capoeta javanica Blkr, Leuciscus ar-

gyrotaeniatus Blkr en Megalops indicus CV.

Hiervan is slechts nieuw voor de wetenschap Capoeta java-

nica Blkr.

De vischsoorten uit het meer van Grati zijn: Anabas scan-

dens CV., Trichopus trichopterus CV., Ophicephalus striatus

BL, Clarias punctatus CV., Barbus binotatus CV., Barbus

marginatus CV., Barbus rubripinnis CV., Capoeta Deventeri

Blkr, Leuciscus argyrotaeniata Blkr en Hemiramphus fluviati-

lis Blkr.

Hiervan is nieuw voor de wetenschap Capoeta Deventeri Blkr.

Beide nieuwe soorten zullen nader in het Tijdschrift worden

bekend gemaakt.

De heer Bt.eeker doet voorts nog verslag van een drietal

kleine verzamelingen van zoetwatervisschen van Java t. w. van

Ambarawa, Garoet en Patjitan.

De koUektie van Ambarawa bestaat uit Trichopus tricho-

pterus CV,, Betta trifasciata Blkr, Ophicephalus striatus BI.,

Bagrus micracanthus Blkr, Clarias punctatus CV., Barbus bi-

notatus CV., Cobitis fasciata CV., Anguilla sidat Blkr en Mo-

nopterus javanensis Lacép.

De soorten van Garoet, gevangen in de Tjimanok, zijn: Betta

trifasciata Blkr, Trichopus trichopterus CV. , Pimelodus platypo-

gon K.V.H., Clarias punctatus CV., Barbus binotatus CV.,

Leuciscus cyanotaenia Blkr, Cobitis Hasseltii CV., Cobitis fas-
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ciata CV., Ilemiramphus fluviatilis Blkr en Monopterus java-

iiensis Lacép.

De Patjitansche visschen
,
gevangen in de rivier die de hoofd-

plaats Patjitan doorstroomt en zich in de baai van Patjitan

ontlast, zijn: Ambassis Dussumieri CV., Mesoprion immacula-

tus CV., Apistus depressifrous Richds. , Gerres kapas Blkr,

Equula ensifera CV-, Mugil borneënsis Blkr, Gobius oligolepis

Blkr, Gobius javanicus Blkr, Eleotris gymnopomus Blkr en

Leuciscus argyrotaeniatus Blkr.

Van alle deze soorten is slechts nieuw voor de wetenschap

Gobius javanicus, eene species, na verwant aan Gobius poicilo-

soma Blkr en welke nader in het Tijdschrift der V^ereeniging

zal worden bekend gemaakt.

Ontvanorene Boekwerken.o

Catalogue et prix tlcs instrnments d'optique, de jAysique, de cliimie, de ma-

the'matiques , d'astronomie et de maviue
,

qni se trouvent et s'exécutent dans les

inagasins et ateliers de Lekebouks et Secretan. Paris 1853 '8° (van het lid

den heer Krajenbrink).

Bijdrage tot de keunis der Troskieuwige visschen van den Indischen Archipel

,

door P. Bleeker. Batavia 1854 4° (van den schrijver).

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Bengalen en Hindostan,

door P. Bleeker. Batavia 1854 4° (van den schrijver).

Bijdrage tot de kennis der Sphyraenoïden van den Indischen Archipel, door

P. Bleeker. Batavia 1854 4° (van den schrijver).

Bianglala, Indisch leeskabinet tot aangenaam en gezellig onderhoud, onder

redaktie van Mr. L. J. A. Tollens, en W. L. Ritter Jaarg. III afl. 5 (van

de redaktie).

Java-hode Nieuws, handels- en advertentie-blad voor Nederlandsch ludië N°.

GS—98 (van de redaktie).

Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch Indië, uitgegeven door de Neder-

andsch-Indische Maatschappij van Nijverheid, onder hoofdrcdaktie van P. Blee-

KhR. Mederedakteurs J. Groll, G. F. De Bruijn Kops en P. J. Maibk.

1* Deel Afl. VI. Batavia 1854 8° (van de maatschappij).

Tot kandidaat voor het gewoon lidmaatschap wordt voorge-

steld en aangenomen de heer D. L. Van Hattüm.

Be Sehretaris

,

G. A. De Lange.



BERIGTEN VAN VERSCHILLENDENAARD.

Aardhemngeoi in den IndiscJien Archipel.

Men sclirijft ons van Buitenzorg, dat aldaar in den middag

van den 1d)^ Oktober 1854 een ligte schok van aardbeving is

gevoeld geworden.

(Java-Bode 4 November 1854 No. 88).

Aardlagen^ gevonden bij de horing van een artesischen

put te MaJcassar.

Op uitnoodiging der Direktic heeft de kolonel gouverneur

van Celebes en onderhoorigheden, de heer A. Van der Hart,

de goedheid gehad, haar toe te zenden monsters der grondsoor-

ten, tot nu toe gevonden bij de artesische putboring te Makas-

sar. De Direktie laat hier volgen het schrijven van den heer

Van der Harï over deze aansjelesenheid.

//In voldoening aan uw verzoek van den vervat in de missive,

19" Augustus j. 1., heb ik de eer, onder aanbieding vaneen doosje

met eeuige grondsoorten, het navolgende mede te deelen be-

treffende de grondlagen, die gevonden zijn bij het boren van

den artesischen put alhier, zooals mij berigt werd door den amb-

tenaar van den waterstaat, namelijk:

Dat de eerste lagen aan de bovenste oppervlakte, meestal

bestaan uit loop-, wel-, of klapzand 1 tot op 2 ned. ellen , daarna

uit zand, vermengd met eene blaauwe klei van 3 t/in20 ellen, en

eindelijk uit eene donkere blaauwe klei, vermengd met schel-

pen en koraalgewassen tot op eene diepte van 23 el, Avelke

lag-en oeheel bekleed werden met ijzeren buizen van 0,10
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cl'ii. midclellijii en gemakkelijk te doorboren waren. Lager stuit •

te men weder op eene zachte steen- of zandlaag, die het in-

drukken der buizen, zoo niet geheel belette, dan toch zóó

moeijelijk maakte, dat er besloten werd, zonder omkleeding

van het boorgat voort te gaan , hetgeen tot op den huldigen dag

is voorto'ezet en met den besten uitslacr bekroond.

AVeinig verandering of bijzonderheid in de lagen is er tot

op heden, ter diepgang van ongeveer 205 el in die onafgebrokene

zandsteenlaag voorgekomen, zijnde die beurtelings hard en

zacht, grof en fijn van korrel, licht en doiiker of grijs van

kleur, waartusschen zeer dunne laagjes klei of kalkaarde zich

voordeden."

Iets over de groote mtbarsüiuj van den Kloed, 16 Mei 1848.

In het Chronologisch overzigt der natuurkundige gebeurte-

nissen op Java, voorkomende in het IVe deel Indisch Archief,

bl. 140, wordt op bl, 144 vermeldde uitbarsting van den Kloed

,

gelegen op de grens van Ivediri en Malang, bezuiden Soera-

baja, welke uitbarsting vergezeld ging van een gebulder, dat te

Banjoewangi, Bandjarmasicn en Makassar gehoord werd, en waar-

door de rivier van Soerabaja verscheidene maanden drabbig werd

,

de nabij den berg gelegene streken onder steenen en zand wer-

den begraven , en eene menigte dieren en boomen door vuur ver-

ging, zoo als men leest in de Javasche couranten N°. 44, 46

en 53 van 1848. Minder bekend is evenwel de omstandigheid,

dat het onderaardsch gebulder zich tot de oostkust van Borneo

heeft uitgestrekt, zoo als blijkt uit de aanteekening van den

vroegeren gezaghebber der oostkust van Borneo den heer H.

YoN Dewall, op zijne derde reis langs de kust, 7 Junij 1848,

terwijl hij zich bij voor Passier bevond.

//Het gebulder, dat men op den 16n Mei 1848 te Bandjar-

// masien gehoord en algemeen voor eene kanonnade op de reede

// gehouden heeft, is ook te Tabanio, te Pagattan in Passier, en

// zoo als men hier vernomen heeft, ook te Koetei gehoord en
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// op alle die plaatsen , als of het in de nabijheid ware geweest.

// Ook verbeeldt men zich overal, vuur gezien te hebben."

Voor zoo verre bekend, is er nergens anders in den Archi-

pel, op IGn Mei 1848, eene berguitbarsting waargenomen, dan

alleen die van den Kloed. Dit gebulder was alzoo hetzelfde

als dat elders vernomen is. Wanneer men nu bedenkt, dat de

hoofdplaats van Koetei, Samarinde, op 0°. 30'. z. b. en ongeveer

117^.12'. o. 1., en de Kloed op 7° 56'. z. b. en 112^. 17'

o. 1. ligt, dan moet men dit gebulder of onderaardsch geluid eene

uitgestrektheid toekennen van 210,750 vierkante palen min-

stens, op één dag. De drukking der lucht was daarbij zoo

sterk, dat te Bezoeki twee hangstolpen berstten, toen men het

gebulder hoorde.

Bij de herinnering dezer bijzonderheden is het niet over-

bodig hier eveneens te herinneren, de verwoestende uitbarsting

van den Tombora op Sumbawa, op den 5^ April 1815. Te

Makassar , 7 O uren van het tooneel der uitbarsting, waande men

een zwaar kanonvuur te hoorcn , en werd er een vaartuig op

verkenning uitgezonden. Te Djokjakarta, op 160 uren hemels-

breedte afstand, trok de engelsche bezetting uit, in den waan,

dat de omliggende landen in opstand waren, daar men duidelijk

het gebulder hoorde. Langs de geheele westkust van Sumatra,

tot Taroemon toe, meer dan 500 uren afstands hemelsbreedte

van den Tombora, werden de slagen der uitbarstingen gehoord

en even zoo in den Molukschen Archipel.

J. Hageman Jcz.

Verngtïngeu der mijningentezcrs in Nederlandsch Indië.

BanJca. De ingenieur C, De Groot, die den 9" September op

Banka was aangekomen , zou weldra naar de tinmijnen ver-

trekken.

Den 15ii September 1854 overleed de Munlok de inge-

nieur der Ode klasse voor de mijnen P. E. H. Liebekt.

Westerafdeeling van Borneo, De aspirant-ingenieur li.
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EvEiiWiJN onderzocht het gebergte Tampi aan de Pintili-ri-

vier. Aldaar Averd kopererts in gedegen' toestand, doch in

geringe hoeveelheid, gevonden. Voornamelijk kAvam er koper-

glans of zwavelkoper voor.

(Java Courant 8 Nov. 1854).

BanJca. De ingenieur De Groot was den 6n Oktober naar

de mijndistrikten vertrokken, om proeven te nemen, zoowel

met eene door hem uitgedachte methode van putgraving in

loopend zand, door middel eener ijzeren schaft, als met de

smelting van tinerts, ter bepaling der verhouding tusschen

het geproduceerde tin en het verlies door wegwerping van

stukken.

De methode van putgraving met de ijzeren schaft was

deugdelijk bevonden. In de praktijk stuitte zij nog op eenige

lokale bezwaren, die echter te overwinnen zijn.

De aspirant-ingenieur Akkerlxga had in September bij

ïandjong Pimoedja een terrein gevonden, waarin in vroege-

ren tijd een aanvang schijnt gemaakt te zijn met ontginning.

Uit den bovengrond had hij veel erts, van eene bijzonder

groote korrel, gewasschen.— Met den erts had hij in den

bovengrond stukken gevonden van eene kwartsader, met tin-

erts van hetzelfde uiterlijke voorkomen en dezelfde korrel in

graniet.

Verder had hij in een der takken van Soengi Rembang,

alsook in Jeboes, tinerts gevonden.

Ternate [Batjang). Den 3 O sten September was de ingenieur

ScHREUDEii van Ternate terruggekeerd naar Batjan.

Gedurende zijne afwezigheid had de voorman Dieudonné

de werkzaamheden voortgezet, bestaande in het schoonmaken

van het terrein en het opslaan van een voorloopig gebouw-

voor de kettinggangers.

Er waren vele zieken onder het werkvolk.

Zuiii-Ooslcr-cifdeelinfj van Bornco. De aspirant-ingenieur

Rand had een onderzoek gedaan naar den toestand der ko-

lenmijn Oranje- Nassau, en tevens de funktiëu van admi-

nistrateur dier Ulijn waargenomen.
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Wester-afdeeliwj van Borneo. De aspirant- ingenieur Eveü-

wiji\ was gereed met zijn rapport en daarbij behoorende

kaarten van zijne Jaatste onderzoekingsreis in Soekadana en

op de Karimata-eilanden.

(Java Courant 9 December 1854),

SckeikundUj ouderzoeJc van zand van Manado.

De heer Altheer, aan wien door de Direktie een scheikun-

dig onderzoek van zand van Manado, hetwelk vermoed werd

platinahoudend te zijn , was opgedragen , heeft omtrent dat on-

derzoek het volgende berigt.

vHet monster zand, door den heer A. J. P. Jansen, resident

van Manado ingezonden, bestaat uit granietgruis, herkenbaar aan

glimmerschiefer, kwartszand en feldspaath. Bovendien zijn er nog

verschillend gekleurde andere ligchamen in voorhanden, die door

de groote verdeeling op het oog niet met zekerheid te onderkennen

zijn. Door den magneet wordt ongeveer 5 procent uit hel

mengsel aangetrokken en op die wijze verwijderd als magnetisch

ijzer.

Uit het lerugblijvende gedeelte heb ik de zwaardere korrels

door slibben trachten af te zonderen, in de verwachlig, dat de

zwart of donker gekleurde korrels welligt konden terug blijven.

Sommige daarvan bleven na omroeren op de vloeistof drijven,

waaruit nu juist niet het besluit te trekken is, dat zij specifiek

ligter waren dan de vloeistof, maar wel, dat die ligchamen een

gering specifiek gewigt bezaten en tamelijk fijn verdeeld waren.

Dit gedeelte heb ik voor thoonschiefer gehouden.

Het bleek verder , dat de verschillende inmengselen weinig in

specifiek gewigt verschilden, daar er na slibbing steeds kwarts-

korrels met schieferfragmenten en betrekkelijk niet meer zwarte

korrels terugbleven dan in het oorspronkelijke zand aanwezig

zijn.

Het na afzondering van magnetisch ijzer terugblijvende zand

IS geruimen tijd met koningswater gekookt. De vloeistof, met
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water verdund en afgefiltreerd , Avordt door zwavehvuterstofzuur

niet neero-eslajxeu.

Eindelijk is het door den magneet afgesfclieiden gedeelte ract

koningswater gekookt. In de zure vloeistof ontstaat door IlS

mede geen neerslag. Behalve een weinig ijzer, dat opgelost

js, blijft het grootste gedeelte terug, dat na roosting en gloei-

jing met soda en nitrura onoplosbaar blijft in koningswater.

Deze fijne glinsterende splijiters houd ik daarom voor titaanijzer.

Uit dit een en ander blijkt dus: dat de zwarte of donher-

geJcleurde 'mmengselen hestaati uit t/ioonsckiefer , iitaaidjzer en,

voor ket overifje waarscJdjnlijJc uit augietacJitige en andere mi-

ncfüleii in zeer verdeelden toestand, iex\\\]\ het zand geen plalina

of platinaërts hevat.

Het lid der jSFatuurkundiji-e Vereenifjin» in

Nederlandscli Indiè'.

J. J. Altheer."

Over den oorsprong der eetbare vogelnestjes.

Ten gevolge van eene uitnoodiging der Direktie van de Na-

tuurkundige Vereeniging aan den heer Altheer, om door een

scheikundig en mikroskopisch onderzoek van eetbare vogelnes-

tjes, den aard dier nestjes, waarvan eeuige exemplaren hem waren

ter hand gesteld, toe te lichten, heeft de Direktie den hier on-

der volgenden brief betrekkelijk dit onderwerp ontvangen.

// Naar aanleiding van uwe missive van den 25" Julij jL, met in-

zage van die van den heer J. A. Krajenbrink, gedagteekend

Toelokjambi 13 Mei 1854, heb ik de eer, het volgende mede te

deelen.

Vroc2;er reeds heb ik het genoesren jirehad te herinneren het

scheikundig onderzoek vanden hoogleeraar G. J. Mulder, voor-

komende in het Bulletin des sciences physiques et naturelles van

1838. Behalve nagenoeg 10 procent kalk- en magnesia-zouten
,
ge-

bonden aan phosphorzuur, chloorsodium, vet, enz., bestaan de vogel-

nestjes voor ruim 1)0° uit cenc bijzondere stof, neossine geheeten, die,
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wat de elementaire zamenstelling aangaat, overeenkomt met de

ciwitachtige ligchamen , lioewel zij niet daartoe is te brengen

om liare bijzondere verhouding tegenover reagentia.

Er is tot dus verre geene plantaardige of dierlijke zelf-

standigheid bekend, die eene stof bevat, overeenkomende met

de neossine; hare fisische eigenschappen zijn te vergelijken met

tragakant, maar zij nadert de eiwitachtige ligchamen in vele

opzigten. Door aanhoudend koken met azijnzuur blijft even-

wel de neossine onopgelost , hoewel zeer daarin opzwellende. Met

salpeterzuur en ammonia vertoont zij daarentegen steeds de reak-

tie, aan genoemde ligchamen eigen.

Hoewel het mij niet is mogen gelukken , door toevallige inmeng-

selen (deze toch slechts zouden het kunnen wezen ) den oorsprong

op het spoor te komen, is het welligt niet ongepast, mede te deelen,

wat ik in boeken heb opgeteekend gevonden , omtrent de meenin-

gen , die men er tot dus verre meer of minder aan hecht. Mis-

schien kan het hun, die in de gelegenheid zijn, het huishoudelijk

leven van Hirundo esculenta meer van nabij te bestuderen,

en onbekend mosrten wezen met heto-een men er tot dus verre

van weet, eenige aanleiding geven tot het opsporen van het ma-

teriaal. Want hoe zelden de scheikundige wetenschap zonder

gevolg geraadpleegd wordt, het is niet mocijelijk haar vragen

voor te leggen, die zij op zich zelve niet kan beantwoorden.

Scheikundige onderzoekingen toch leiden niet immer tot den

oorsprong der ligchamen, hoewel zij in den regel aangeven , waar-

uit die bestaan en zijn opgebouwd.

De tot dus verre bestaande tamelijk uiteenloopende meeningen

dan komen op het volgende neer.

/. De oorspron(j toorclt afgeleid van de vogels zelve. Stam-

ford E-AFPLEs vond, dat het materiaal daartoe uit de maag

voortkwam, door eene werking , die met braken zou kunnen wor-

den vergeleken.

EvERARD Home vond bij anatomisch onderzoek een eigenaar-

dig orgaan, welks uitlozingsbuis hij een eind wegs naar bo-

ven in den slokdarm meende te vinden. Rudolphi heeft ech-

ter aangetoond, dat het door Hom!': beschreven orgaan ook bij

VIT. 38
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andere zwaluwen, die haar nest uit aarde? bouwen, voorkomt,

en dat het alzoo niet aanwezig kan zijn ter sekretie van de

Yoor het nest bestemde bouwstof.

Leschenaut,t schijnt van meening te zijn, dat de salangaue

zich inzonderheid van de andere zwaluwen onderscheidt door

de zeer overvloedige afscheiding van mucus, waarvan zij zich

bedient tot den opbouw van haar nest, in plaats van stroo,

haren, vederen, enz.

II. De oorsprong wordt toegeschreven aan fucussoorten. Ca-

MEi.Li noemt de nesten planten , ouder den naam van tragacan-

thum indicum venereum.

Volgens Thunberg zijn deze nesten gebouwd uit fucussoor-

ten, inzonderheid uit Fücus bursa, die even zoo gelatineus zou zijn

als de zwaluwnesten zelve.

In WiGGERs Pharmacognosie staat opgeteekend, dat Sphaero-

coccus lichenoïdes (volg. Mulder?) het hoofdmateriaal zoude zijn

van de eetbare vogelnestjes. Eiegel toonde aan, dat het geleiachtig

bestanddeel dezer wiersoort niet met ueossine overeenkomt.

III. Men schrijft den oorsjwng toe aan dierlijke zelfstandig-

heden., die de vogels zouden hezigen tot den opbomo van het nest.

Het is uit de onderzoekingen van Dobereiner, Pourcroij en

vooral van den heer G. J. Mulder gebleken, dat de neossine

zich verhoudt als eene dierlijke stof, zoo als trouwens uit het boven-

staande genoegzaam is op te maken. Verder zouden naar het zeg-

gen der inboorlingen, te dien opzigte door Poivre geraadpleegd,

de vogels de kuit van visschen verzamelen ( die zeer menigvuldig

in de maanden Maart en April aan de oevers van de Indische

zee voorkomt) om er het nest uit op te bouwen ; en inderdaad is

die gedroogde zelfstandigheid hem voorgekomen groote overeen-

komst met die der vogelnesten op te leveren.

Kaempfer meent, dat de vogelnesten" kunstmatig gevormd zijn

uit de zelfstandigheid der polijpen. .

Andere schrijvers nog meenen, dat de zwaluwen zeemollusken

vangen, die, na eene vooraf in den krop ondergane verandering,

het materiaal voor den bouw harer nesten opleveren.

Eindelijk wordt:
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IV. De oorsj^rong toegeschreven aan fucnssoorteii , vermengd

met het ruimschoots door de vogels afgescheiden slijm. Volgeus

BussEMiL, geneesheer bij cle expeditie van kapitein Bougain-

ville, en volgens Lesson, bedienen de vogels zich van fucus-

soorten uit het geslacht Gelidium, onder andere van Pucus co-

ralloïdes, die zeer menigvuldig op de kusten van deze gewesten

voorkomt. Deze worden half verduwd, daarna weder uitge-

braakt, enz.

Ofschoon wij door al die verschillende gevoelens weinig tot

den oorsprong genaderd zijn, krijgen wij er toch eenig licht

door, welke weg zal moeten worden ingeslagen om tot het doel te

geraken. Het eenige middel daartoe zal wel wezen het verza-

melen van al die stoffen, welke men om de eene of de andere

reden vermoeden mag het materiaal op te kunnen leveren, iaw

einde die vergelijkend scheikundig te onderzoeken met de vogel-

nestjes, terwijl een naauwkeurig anatomisch onderzoek van de

vogels zelve misschien mede niet onbelangrijk zou zijn.

Eerst dan, wanneer die stoffen aan een scheikundig onderzoek

zullen zijn onderworpen, zal dit laatste leeren of zij ons al dan

niet nader hebben gebragt tot den oorsprong of welligt dezen

bepalen.

Hoogst aangenaam en vereerend zal het mij dus wezen, wan-

neer de Natuurkundige Vereenigiug door hare uitgebreide rcla-

tiën mij in het opzoeken en verzamelen van die zelfstandigheden

wel de behulpzame hand zal willen bieden, terwijl zich het ge-

noegen voorbehoudt over dit onderwerp later iets uitvoeriger

mede te deelen, zoodra hem dit mogelijk zal geworden zijn,

het lid der Natuurkundio'e Vereeniering: in

Nederlandsch Indië

J. J. Altheer."

Met het oog op de belangrijkheid van het onderwerp noo-

digt het Bestuur der Vereenigiug een ieder uit, die daartoe in

de gelegenheid mogt zijn, aan het in den brief van den

heer Altheer uitgedrukte verlangen te voldoen.
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l)acti/lo])terus cheirophthahnus , van de Banda-eilanden.

In mijne laatste Bijdrage tot de kenis der ichthyologisclie

famia van de Banda-eilanden, heb ik een soort over het hoofd

gezien, welke ik bij eene oppervlakkige beschouwing hield voor

jeugdige voorwerpen van Dactyloi)terus orieutalls CV, doch bij

eene nadere studie mij gebleken is eene eigene soort uit te

maken welke ik noem

Dactijlopierus cheiropMJialmus Blkr.

Dactylopt. carporc elongato cle])resso , allitudiae 5 ciniter iu ejus longi-

tiuliae, vix latiore quani alto ; capite quadrangulaii toto seabro obtuso abs-

que processubus osseis 4 circiter iu longUudinc corpoiis, \ix latiore quam

alto; fronte intei' oculos concava; rostro obtuso ante os prominente; ocu-

Jis diametro 2|. circiter ia longituJine cajitis absque processubus; osse

suborbitali margiue iufcriore crenulato-deDticulato postica spiaa acutiuscula

inferno dentibus 3 ad 5 antrorsum spectantibus; luaxilla superiore maxilla

inferiore lougiore sub pnpiüa desiaeute; scato capitis utroquc latere io proces-

suin latum rugosum cariuatum apice acutuni producto, apice sursum spcctante

sub posteviorc dimidio dorsalis spinosae verae desinente; incisura interpaiietali

supra praeoperculum desinente trigona lata latitudine postice 1|. ad 1| in

cjus longitudinej spina praeoperculari basiu ventralium niulto superante

incisura interpaiietali nou vel vix breviore; squamis dorso lateribusque

singulis medio carinatis, cariuis corpore postice lamiuaeformibus denticu-

iatis; squamis lateribus 45 ]>. m. iu serie longitudinali; radio dorsali

UDtico libero filiformi capite cum processubus non multo breviore; pinna

dorsali spinosa Tora dorsali radiosa paulo liuniiliorc; pectoralibus latissi-

iiiis basiu caudalis paulo supcrantibus; ventralibus acutis curvatis capite

absque processubus non vel vix brcvioribus; anali convexa corpore hu-

miliore; caudali truncata 4 ad 4>- iu longitudinc corporis; colore corpore

Kupcrne viridi iuferne roseo-margaritaceo; dorso niaculis maguis fusces-

centibus fascias 4 trausvc'sas latas similantibus ; capite supcrne fusco ne-

bulato, fasciis 2 latis oculo-maxillaribus fuscis; mcmbrana radio dorsali

1° libero nigra; dorsali spinosa roseo-hyalina supcrne violascente-fusca;

dorsali radiosa roseo-hyalina, radiis aurantiatij fuscescente annulatis; pec-

torali fusco-violacea anticc aurantiaca diiuidio basali macuUs fuscis mcdift

niacula magna rotunda violacco-nigra raargaritaceo cincta tuinus ejua dia-

metro basi pinuac approximata; ventralibus roseis; anali roseo-hyalina ra-

diis aurantiaca; caudali roseo-hyalina, radiis aurantiacis singulis annulis 4

uscis vittas 4 transversas subjimilaritibus.

B. 7. D. 1-1-6-8. r. 5/.27. V. 5. A. 6. C. 3/7/3.

Synon. Corystion 1 Klein Miss. IV" j). 45 tab. 14 fig. 2??
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Dcicf^lopterus fasct'ahis Swa'ins. Fish. II p. 41G??

Ilab. Baudiv Neira, in iiiavi.

Lüiigitudo 2 speciniiuinu 54'" et 57'".

Aanm. Mijne voorwerpen , hoezeer blijkbaar tot den uog

jeugdigen leeftijdstoestand behoorende , zijn tot eene eigene soort

te brengen , Avelker meest in het oogioopende kenmerken zijn

"•eieren in de "Toote violetzwarte met lichtblaauAv "-ezoomde

ronde vlek nabij het midden der basis van de borstvin , en in

de kortheid der borstvinnen , de lengte der interparietaal- en pre-

operkeluitsteeksels en de betrekkelijke kortheid des ligchaams.

Ik ontving mijne voor^vcrpen reeds geruimen tijd geleden van

Banda , doch ze zonder naauwkeurig onderzoek houdende voor

jeugdige voorwerpen van Baciljlopterus orientalis CV., van

welke ik geh'jktijdig grootere exemplaren van Banda ontving,

heb ik de soort in mijne Derde Bijdrage tot de ichthyologische

fauna van de Banda-eilanden , opgenomen in het 6c deel van

het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, niet ver-

meld.

Misschien is deze soort; dezelfde als Kt-ein's Corijsüoii 1, wel-

ke door SwAiNSON Daciijloptenis fasciatus is genoemd. De af-

beelding en beschrijving in de Missus historiae piscium zijn

echter al te g-ebrekkio- en te kort, dan dat deze meeninn; eenici:-

zins tot zekerheid zou te brengen zijn.

Batavia 10 Oktoher 1854. P. BlEekeii.

Nog iets over Visschen levende in Hcliviodermen.

In de eerste afleveringen van het 7« deel van het Natuur-

kundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië bragt ik ter sprake

het feit, dat eene vischsoort uit de familie der Ophidini, Oxy-

heles Brandesii Blkr, leeft in de ligchamen van zeesterren en

bepaaldelijk levend gevonden is in Culcita discoidea Ag.

Dezer dagen ontving ik een exemplaar van dezelfde vischsoort

van ruim 130'" lengte van de Kokoseilanden, waar de heer

John G. C. lloss haar vond in liet ligchaam van eene tripang
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mas (goudtripang). Deze soort van tripang (Holothuria) niet

met het vischje ontvangen hebbende, kan ik hare soort niet

bepalen De heer Eoss deelt evenwel hieromtrent mede, dat de

tripang mas eeue gewone goede soort is, geelachtig van kleur

met roode vlekjes, ongeveer een voet lang. Wanneer deze tri-

j^ang in den rook is bereid, is zij bruin en ruw van huid.

Volgens den heer R. P. Tolson, lid der Natuurkundige Ver-

eeniging in Nederlandsch Indië, wordt deze soort ook veel om

de Poggie-eilanden gevonden in ondiep water en in // salt water

lagoons". De heer Ross deelt nog mede, dat hij vroeger nog

eens een' dergelijken visch in de tripang gevonden heeft. Het

exemplaar van Oxyheles Brandesii, wat hij mij aanbood, sp-oiig

uit de tripang toen deze ter bereiding voor de tafel openge-

sneden werd.

Dit feit is niet minder belangrijk dan het vroeger mededeel-

de omtrent het voorkomen van Oxyheles Brandesii in het lig-

chaam van Culcita discoïdea.

De verklarins; er van is echler nos; niet verder {bevorderd

en blijft aan nadere nasporingen voorbehouden. Wanneer en

hoe komt het vischje in de ligchamen dezer Echinodermen en

in welk gedeelte des ligchaams huisvest hel als parasiet? En

wat speciaal de tripang betreft, is het vischje gesneden uit het

ruime darmkanaal der tripang of bevond het zich buiten het

darmkanaal in de ligchaamsholle des diers?

Het voorkomen van visschen als parasielen in dieren, welke

in organisatie zoover beneden de visschen slaan, behoort zeker

lot een der belangrijkste punten in de kennis van de huis-

houding der dieren. De nadere opheldering daarvan zij den

waarnemers aanbevolen, die door hunne vprblijfplaats daartoe m
de gelegenheid zijn.

Batavia 7 Beceii/.ber 1854. P. Bleeker.
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Personaliëit.

Benoemd tot gonvcrnemcnts geneesheer en natmukimdige in Japan, het

lid de lieer Dr. J. K. Van den Broek, te Decimn.

Te Batavia teruggekomen, het lid de heer Mr. A. Pxïins, algereeene sc-

kretaris van het Gouvernement, kommissaris voor de Westkust van

Borneo.

Aangekomen te Batavia, het lid de kolonel C. G. Van Dentzscii, chef

van het wapen der artillerie.

Aangekomen te Batavia van Sumatra's Westkust het lid de heer Dr. J.

E. A. Bauer, officier van gezondheid 2'' klasse.

Tweejarig verlof verleend naar Nederland aan het lid den heer Jkhr. T.

J. II. Geveus, majoor der genie.

Afgetreden als lid en lid korrespondent der Vereeniging, de heor II. Ea-

venswaaij, te Padang.

Teruggekomen te Batavia, de vicepresident der Vereeniging de heer S.

H. De Lange en de sekretaris der Vereeniging, de heer G. A. De
Lange.

Benoemd tot lid korrespondent der Vereeniging voor Sumatra 's westkust

het lid de heer D. J. Uiilemieck, majoor der genie te I^adang.
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SClilPTAIiUM, ADJKCTIS LOCIS UABITATIOKIS.

1. Apogou clirysopomns BUcr. p. 239.

2. /' iiiargaritopliorns Blkr. p. 3G3.

'S. " modestus Blkr. p. 315.

4. /' Novae Guineae CV. p. 316.

5. " tnnicatiis Blkr. p. 415.

%. Serranus polyplickadion Blkr. p. 417.

7. » iirodelus CV. p. 38.

8. Plcctroponia leopardiuus CV. p. 420.

9. // maciilatnm CV. p. 418.

10. « oligacantluis Blkr. p. 423.

11. riolocentrum leo CV. p. 355.

12. " poeciloptcnis Blkr. p. 356.

13. Polyncmx'is inclicns Shaw p. 427.

14. SphjTaena brachygnathos Blkr. p. 368.

15. /' Commei'sonii CV. p. 425.

10. /' Fovsteri CV. p. 424.

17. " jello CV. p. 3G9.

IS. " langsar Blkr. p. 367.

19. /' oWiisata CV. p. 364.

20. Uponeus lateristriga CV. p. 242. >

21. Dactylopterns cheiroplithalmus Blkr. p. 494.

22. " macracanthus Blkr. p. 449.

23. Platycephalus celcbiciis Blkr. p. 450.

24. Gnathanacnntlnis Goctzcci Blkr. p. 126.

25. Aplüaclis tracliyceplialus Blkr. p. 451.

20. Coi-vina celebica Blkr. p. 244.

27. " Goldmanni Blkr. p. 371.

28. Bcnte.Y celebicus Blkr. p. 245.

29. " griscus T. Sclil. p. 80.

30. " Ovcuii Blkr. p. 246.

Celebes.

Batjan.

Java.

Java.

Java.

Java.

Cocos.

Java.

Ccleb. Halmabeira, Ja-

va, Singapore.

Java.

Cocos.

Cocos.

Java, Madura.

Java, Batjau.

Halm., Jav., Mad., Tem.

Java.

Bank. , Batj. , Bintang,

Cel.,Jav.,Mad.,Sing.,

Slim., Tern., Tim.

Batjan, Java.

Balj., Cel., Cer., Halm.,

Jav.,Ma d.,Sing.,Siim

Tern.

Celebes.

Banda.

Celebes?

Celebes.

IJiemenia.

Celebes.

Cclebes, Borneo.

Batjan.

Cclebes.

Japon., Jav. , Sumatr.

Cclebes.

I
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31. Lethrinus cocoseusis Blkr. p. 40.

32. Holacaatlius chrysocephalus Blkr. p. 428.

33. Platax orbicularis CV. p. 81.

34. AnaLas macrocei)lialus Blkr. p. 430.

35. Trichiums lajor Blkr. p. 248.

36. Equula gracilis Blkr. p. 249.

37. AmphacaDthus Lexagonatus Blkr. p. 41.

38. /' melanospilos Blkr. p. 431,

39. Acanthurus mata CV. p. 432.

40. n vclifer BI. p. 42.

41. Mugil macroclieilos Blkr. p. 43.

42. // Rossii Blkr. p. 45.

43. Salarias celebicus Blkr. p. 250.

44. Gobius belosso Blkr. p. 316.

45. " celebius CV. =z G. pliaiosoraa Blkr = G. fusi-

formis Blkr. p. 318.

46. " cocosensis Blkr. p. 47.

47. * raicrolepis Blkr. p. 436.

48. // opbthalmotaenia Blkr. p. 46.

49. " sumatranus Blkr. p. 83.

50. « tambujon Blkr. p. 319.

51. /' tcntacularis CV. = G. macrurus Blkr. p. 434.

52. « Vüigtii Blkr. p. 83.

53. Sicydium niicrocephalus Blkr. p. 437.

54. Periopbtbalmus clipus Blkr. p. 320.

55. Trichonotus setiger BI. Scbn.=Tr. polyopbthalmus Blkr,

ol. p. 251.

56. Bracbionicbthys liirsutus Blkr. p. 121.

57. Pomaccntrus leucopleura Blkr. p. 85.

58. Glypbisodon batjanensis Blkr. p. 373.

59. " Kossii Blkr. p. 48.

60. Cossyphus diana CV. p. 86.

61. /' Sclioenleinii Agass. p. 252.

62. Scarus celebicus Blkr. p. 253,

63. /' microrliinos Blkr. p.

64. " pulcbellus Rüpp. p. 440.

65. '/ strongylocephalus Blkr. p.

66. Bagroïdes macracanthus Blkr. p. SS.

67. Pimelodus uielanogaster Blkr. p. 89.

68. '/ pleurostigma Blkr. p. 442.

69. " zonatus Blkr. p. 444.

70. Barbiis douronensis CV. p. 91.

71. " soro CV. p. 90.

72. Labeobarbus tambroïdes Blkr. p. 92.

73. Leuciscus latcristriatns v. Hass. Blkr. p. 94.

Cocos.

Java.

Java, SiiiAatrn,

Java.

Celebes.

Celebes.

Cocos.

Java.

Java.

Cocos.

Cocos.

Cocos.

Celebes.

Java.

Java, Sumatra,

Cocos.

Java."

Cocos.

Sumatra.

Java.

Java, IMailura.

Sumatra.

Java.

Floris, Java, Sumatra

Celebes, Ceram.

Diemenia.

Sumatra.

Batjan.

Cocos.

Sumatra.

Celebes.

Celebes.

Java.

Java.

Java.

Sumatra.

Sumatra.

Java.

Java.

Java, Sumatra,

Java, Sumatra.

Java, Sumatra,

Java, Sumatra,
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74'. CüLItis choirorhynclios Blkr. p. 95.

75. " fasciata CV. p. 96.

76. " macrocliir Blkr. p. 97.

77. Aplocheilus javanicus Blkr. p. 323.

78. Sardinella leiogastroïdes Blkr. p. 255»

79. Rhorabus Mogkii Blkr. p. 256.

80. Achirus raelanospilos Blkr. p. 257.

81. Plagusia oligolepis Blkr. p. 445.

82. " Waandersii Blkr. p.

83. Oxybeles Brandesii Blkr. p. 163.

84. " liimbricoïdes Blkr. p. 163.

85. Ophisurus macrocliir Blkr. p. 446.

86. Dalophis marmorata Blkr. p. 100.

87. Muraena Blochii Blkr. p. 102.

88. " BoscMi Blkr. p. 103.

89. " macrurus Blkr. p. 324.

90. " scoliodon Blkr. pi 100.

91. " Ti-oschelii Blkr. p. 101.

92. Gastropliysus alboplumbeus Blkr. p. 104.

93. // Honckemi Blkr. p. 258.

94. Balistes viridescens Lacép. p. 375.

95. Syngiiathus brachyurus Blkr. p. 105.

96. > deokhatoïdes Blkr. p. 106.
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